Nr. 9 (208) 2019. gada maijs

Sākta pašvaldības
ceļu atputekļošana

Vecumnieku novadā talkojuši
vairāk nekā 300 iedzīvotāju

Foto – Alise Barkauska
Iestājoties siltam un sausam
laikam, grants un grunts ceļi
sāk putēt. Tā kā Vecumnieku
novada pašvaldībā lielāko daļu ceļu tīkla sastāda tieši
grunts un grants ceļi, tad esam
saņēmuši iedzīvotāju kritiku
par putekļiem, kas paliek aiz
braucošām automašīnām.
Lai novērstu ceļu putēšanu, 30. aprīlī Vecumnieku novadā tika sākts atputekļot ielas
un pašvaldības ceļus, kur putekļi ietekmē iedzīvotāju komfortu. Ceļi un ielas pirms atputekļošanas tiek greiderētas, tad
nokaisītas ar CaCl2 (kalcija
hlorīds), pēc kā tiek arī mitrināta ceļa brauktuve. Ceļu uzturēšanā šis materiāls tiek izmantots, jo tas uzsūc gaisā
esošo mitrumu un piesaista to
grants segumam, tādējādi novēršot grants ceļu putēšanu.

Nekaitīgs veselībai

Bažām par šīs vielas kaitīgumu veselībai un dabai nav
pamata, kalcija hlorīds ir nepieciešams jebkura dzīva organisma eksistēšanai un vielmaiņas uzturēšanai.
Izmantojot šo vielu ceļu atputekļošanai, tiek spēcināti ceļmalā augošie augi, kā arī nav
jābaidās par bērnu drošību, jo
tas neatstāj negatīvu ietekmi.
Vēlos informēt iedzīvotājus arī par to, ka šī metode ir
pietiekami dārga, jo aptuvenās izmaksas uz 1 km sastāda
900 euro, tādēļ Vecumnieku
pašvaldība izvērtē vietas, kur
veikt šo atputekļošanu.
Guntars Veismanis,
novada domes
izpilddirektora vietnieks

Kurmenē bērni aktīvi palīdzēja lapu savākšanā.
27. aprīlī gandrīz 1400
vietās visā Latvijā norisinājās ikgadējā Lielā talka.
Vecumnieku novadā talkošana bija pieteikta teju 30
vietās. Novadā kopumā
talkojuši vairāk nekā 300
iedzīvotāju, savācot ap 260
atkritumu maisus.
Talkas laikā tika sakoptas
ceļmalas, parki, meži, māju pagalmi, kapu teritorijas, upju un
ezeru krasti, rekonstruēti rotaļlaukumi un papildināti apstādījumi. Paldies visiem darbīgajiem un atsaucīgajiem Vecumnieku novada ļaudīm par ieguldīto darbu novada vides sakopšanā un labiekārtošanā gan Lielās talkas dienā, gan iepriekš.

Vecumnieku pagastā

Pirms oficiālās talkas dienas
Vecumnieku vidusskolas sākumskolas skolēni rosījās Čigānkalnā, savukārt vecāko kla-

šu audzēkņi devās sakopt Jaunā ezera malu. Arī pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši»
pārstāvji ražīgi darbojās Brāļu
kapos. Sarkanās skolas teritorijā tika izzāģēti vecie koku
zari, iztīrīti krūmāji un sagrābta pērnā zāle. Pie Tūrisma informācijas punkta ātri pildījās
novietotais konteiners ar nevajadzīgajām lietām, kas gadu
gadiem krājušās šķūnī. Patīkamu iniciatīvu izrādīja Jānis
Kalniņš, kurš, nebūdams novada iedzīvotājs, talkas dienā
piedalījās ar savu tehniku, kas
bija neizmērojams darbaspēks.
Talkas dienā tika sakopta Siliņu kapiem pieguļošā pašvaldības teritorija, kurā atklāja nelegālu sadzīves atkritumu izgāztuvi. Atkritumu savākšanas
darbos piedalījās arī Oskars
Dombrovskis ar tehniku. Arī
Klīvu kapsētā notika sakopšanas talka, ko ik gadu organizē
Umpārtes bibliotekāre Inese

Foto – Ieva Pankrate
Dātava, kā arī tika sakopti Bēku kapi. Vecumniekos, Kalna
ielā 16 un Rīgas ielā 31b, kā
arī ciemos Piebalgas un Misa
rosījās iedzīvotāji, sakopjot un
labiekārtojot māju teritoriju.
Vecumnieku posteņa Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta vīri rosījās depo apkārtnē sakopjot dzīvžogu un
ap teritoriju apjoza jaunu žogu
un ielika vārtus.
Izpilddirektores vietnieks
Guntars Veismanis pateicas ikvienam talkotājam, kurš piedalījās publisku teritoriju sakopšanā, radot sev un pārējiem patīkamu vidi.

Skaistkalnes pagastā

Šogad Lielajā talkā Skaistkalnes pagastā pēc iedzīvotāju
ierosinājuma notika Ramiķēnu kapsētas sakopšana, talkotājiem darba bija daudz, sakritušie zari un lapas bija vairumā.
à12. lpp.
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Izveidojusies
laba sadarbība
N

eticami, bet fakts – jau
paskrējis pusgads, kopš
sāku strādāt Kurmenes pagasta pārvaldē. Šis laika posms ir
bijis bagāts dažādiem notikumiem: Valsts simtgade, Ziemassvētki, Jaunais gads, Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas un Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, kā arī Lielā
talkas diena un citi notikumi.
Visi šie pasākumi nebūtu organizējami bez Kurmenes pagasta radošo cilvēku atbalsta.
Prieks strādāt ar kolēģiem,
kuri ikdienā sniedz atbalstu,
neatsaka ar padomu, vai kādiem ieteikumiem, lai uzlabotu dzīvi ne tikai pašā pagasta
pārvaldē, bet arī visā pagastā.
Sākot strādāt Kurmenes pagasta pārvaldē, protams, bija
neierastas situācijas, radās dažādi jautājumi – par atskaitēm,
procesiem novadā, kā arī
citām organizatoriskām lietām.
Liels paldies iepriekšējam
Kurmenes pārvaldes vadītājam Agrim Kondrātam un
lietvedei Anitai Kārkliņai, kā
arī kaimiņu pagastu pārvalžu
vadītājiem par sniegto atbalstu, neskaitāmajiem padomiem
un skaidrojumiem.
Pēdējais kopīgais lielais

darbs bija talkas diena. Lielu
paldies gribu pateikt iedzīvotājiem ne tikai par Lielās
talkas dienu, bet arī par «redzīgām acīm», kārtīgu saimniekošanu un rūpēm ikdienā,
lai mūsu apkārtne būtu sakopta un skaista. Mūsu pagastam
ir paveicies, ka šeit dzīvo tik
atsaucīgi uzņēmēji, kā Edgars
Gulbis (SIA «Kurmenes būvnieks») un Edgars Bričs (SIA
«Priede A»), kuri ne tikai talkas dienā, bet arī ikdienā izpalīdz Kurmenes pagasta pārvaldei dažādu ķibeļu novēršanā.
Ar prieku varu atzīt, ka
aizvadītajā laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar Vecumnieku novada vadību – uzskatu, ka esam sastrādājušies un
saprotam viens otru. Ceru arī
turpmāk uz konstruktīvu sadarbību un atbalstu Kurmenes
pagasta attīstības veicināšanā!

SIA «Mūsu saimnieks» no
01.05.2019
var norēķināties ar
BANKAS NORĒĶINU
KARTĒM.

25. maijā
Eiroparlamenta
vēlēšanas!

Jānis Sils,
Kurmenes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

Kārtības nodaļa
informē

Sabiedriskās kārtības nodaļā aprīļa mēnesī saņemti sešu personu iesniegumi, kā arī
uz tiem ir sniegtas atbildes.
Tika sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli –
vienai personai par atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu, divām personām par atrašanos sabiedriskā
vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu atkārtoti gada laikā.
Aprīlī apkalpoti 31 personu izsaukumi, tai skaitā 12 no
Valsts policijas iestādēm. Vecumnieku pagastā 22 izsaukumi, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, Kurmenes, Valles pagastā – katrā pa diviem izsaukumiem.
Aizvadītajā mēnesī Sabiedriskās kārtības nodaļa veikusi
28 reidus likumpārkāpumu profilaksei, kā arī nodrošinājusi
sabiedrisko kārtību piecos masu pasākumos, nostrādājot tajos
desmit stundas.
Sešas reizes tika sniegts
atbalsts sociālajam dienestam
un bāriņtiesai.
Aprīlī izteikti 19 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem, mājās nogādātas 12 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola
reibumā.
Mēneša laikā viena savainota lapsa tika nogādāta dzīvnieku patversmē «Mežavairogi».
Astoņas reizes sniegta fiziska palīdzība – sešas no tām
Valsts policijai, divas – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Aprīlī tika saņemta informācija par nozagtu velosipēdu.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
16. maijā no plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
23. maijā plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
24. maijā plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
30. maijā no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
16. maijā plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
23. maijā plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē;
30. maijā plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus
pieņems:
16. maijā plkst. 14:00-17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.

Veicot videonovērošanas ierakstu pārbaudi, noskaidrota vainojamā persona un velosipēds
atgriezts īpašniekam. Valsts
policijai par iepriekšminēto notikumu sagatavots un izsniegts
videonovērošanas ieraksts.
Pēc videonovērošanas ieraksta noskaidrota persona, kura paņēma Vecumnieku autoostā aizmirstu maisiņu ar dažādām mantām. Maisiņš ar
mantām atgūts un atgriezts
īpašniecei.
18. aprīlī, braucot no izsaukuma, kārtībnieks, izmantojot automašīnas gumijas paklājiņu, nodzēsis degošu sauso zāli, kas, iespējams, aizdegusies no izsmēķa, kas izmests
pa automašīnas logu.
Kārtības nodaļai tika ieādāta jauna automašīna, jo
iepriekšējā jau bija tehniski
nolietota. Jaunā automašīna
izmaksāja 12069, 75 euro.
Edgars Polis,
novada Sabiedriskās
kārtības nodaļas vadītājs

Dzimtsarakstu
nodaļa informē

Aprīlī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 7 bērniņu dzimšana –
pasaulē nākuši divi puikas un
piecas meitenes.
Dzimtsarakstu nodaļā notikusi vienas laulības reģistrācija,
sastādīti 7 miršanas reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS
Pelageja Urusova (1924. gada 22. maijs – 2019. gada
27. aprīlis);
Nadežda Kursīte (1958. gada 16. marts – 2019. gada
24. aprīlis);
Dzidra Starta (1930. gada 1. janvāris – 2019. gada
11. aprīlis);
KURMENES PAGASTS
Jānis Albergs (1951. gada
10. aprīlis – 2019. gada 2. aprīlis)
Jānis Cēnis (1969. gada
5. aprīlis – 2019. gada 2. aprīlis);
BĀRBELES PAGASTS
Julians Piebalgs (1935. gada 4.novembris – 2019. gada
19. aprīlis);
Tatjana Oga (1928. gada
2. janvāris – 2019.gada 11.aprīlis).
Līga Krēmere,
novada dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas p. i.
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Domes sēdē skata jautājumus
par dalību projektos
24. aprīļa Domes sēdē tika atbalstīts jautājums par dalību projektā «Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā».
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika ziņoja, ka
biedrība «Aizkraukles rajona
partnerība» ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu
pieņemšanas 6. kārtu Latvijas
lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)» apakšpasākumā «Darbību īstenošana
saskaņā ar SVVA stratēģiju».
Projekta «Interaktīvā aprīkojuma iegāde Aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā»
ietvaros tiks iegādāts interaktīvs aprīkojums, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu muzeja
darbību, kā arī tiks veicināta
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšana atbilstoši SVVA
stratēģiskajam mērķim. Projekta kopējās izmaksas sastāda
11 464.44 euro, no tām 90% ir
publiskais finansējums, kas
tiek segts no LEADER prog-

rammas, un 10% ir pašvaldības līdzfinansējums.
Domes sēdē tika skatīti divi
jautājumu par līdzfinansējuma
nodrošināšanu diviem projektiem, kuri arī piedalās «Aizkraukles rajona partnerība»
izsludinātajā projektu konkursā.
Valles evaņģēliski luteriskā draudze lūdza piešķirt līdzfinansējumu projektam «Pārseguma siltināšana un bēniņu
telpas apdare Valles baznīcā».
Projekta mērķis ir nosiltināt
baznīcas griestus un bēniņu
telpā izveidot daudzfunkcionālu izstāžu zāli. Projekta kopējās izmaksas sastāda 27
553,82 euro. Finansējums 90
% apmērā tiks saņemts no LEADER programmas. Valles
evaņģēliski luteriskā baznīca
lūdz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām, kas ir 2755,38 euro,
projekta apstiprināšanas gadījumā tika nolemts nodrošināt
lūgto līdzfinansējumu.
Biedrība «Valles klēts» lūdz
piešķirt līdzfinansējumu projektam «Tūrisma informācijas
elementu izgatavošana un uzstādīšana Valles pagastā». Projekta

mērķis ir tūrisma informācijas
stenda – kartes un planšetu izgatavošana un uzstādīšana pie
tūrisma objektiem Valles pagastā. Projekta kopējās izmaksas
sastāda 4072,62 euro. Finansējums 90% apmērā tiks saņemts
no LEADER programmas.
Biedrība «Valles klēts» lūdz
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām,
kas ir 407,26 euro. Visi trīs
iepriekš minētie projekti tiktu
iesniegti «Aizkraukles rajona
partnerībā» vienā rīcībā, tādējādi konkurējot viens ar otru.
Pamatojoties uz to, ka šim projektam ir vismazākais līdzfinansējums, kā arī kopējas izmaksas
ir vismazākās, tika nolemts neapstiprināt projekta «Tūrisma
informācijas elementu izgatavošana un uzstādīšana Valles pagastā» iesniegšanu biedrības
«Aizkraukles rajona partnerība»
izsludinātajā konkursā. Novadā
visos pagastos ir plānots izgatavot un uzstādīt vienotus tūrisma informācijas elementus,
tāpēc projekta plānoto aktivitāšu
izdevumus nolēma segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Alise Dreimane

Ārkārtas sēdē spriež par svarīgiem
aizņēmumiem
30. aprīlī deputāti tika
sasaukti uz ārkārtas
Domes sēdi, lai lemtu par
svarīgiem aizņēmumiem,
kas attiecas uz izglītības
iestādēm.

Dokumenti jāiesniedz izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanas komisijai
līdz 1. maijam, aizņēmuma piešķiršanas nepieciešamība un
lietderība tiks izvērtēta piecu
darba dienu laikā. Saņemot
labvēlīgu atzinumu, varēs stāties rindā uz aizņēmumu.
Pirmais no aizņēmumiem
paredzēts Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei. Tika veikta
iepirkuma procedūra, kas ļāva
darīt zināmu precīzu nepieciešamā aizdevuma summu. Ārkārtas Domes sēdē deputāti vien-

balsīgi nobalsoja par 8 530 000
euro lielu aizdevuma lūgumu
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. Kredīta atmaksas termiņš – 30 gadi.
Otrs aizņēmums paredzēts
Vecumnieku novada izglītības
iestāžu remontdarbiem – Misas vidusskolas bērnudārza
priekštelpas un vestibila remontam un Stelpes pamatskolas bibliotēkas remontam. Pēc
līgumu noslēgšanas ir zināma
precīza remontu izmaksu summa, kas ir 28 483,16 euro apmērā. Ārkārtas Domes sēdē
deputāti vienbalsīgi nobalsoja
par aizdevuma lūgumu 21 150
euro apmērā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomei,
savukārt, pašvaldības līdzfi-

nansējums ir 7 333,16 euro
apmērā. Aizņēmuma atmaksas
termiņš – 3 gadi.
Ārkārtas komitejas sēdē
deputāti tika iepazīstināti un
aicināti balsot par aizņēmumu
lietota autobusa iegādei Vecumnieku novada pašvaldības
vajadzībām. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas tika noskaidrota precīza nepieciešamā summa, kas sastāda 47 661,90
euro. Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par aizdevuma lūgumu
Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomei 35740 euro
apmērā, savukārt pašvaldības
līdzfinansējums ir 11 921,90
euro apmērā. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 gadi.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Apstiprina
grozījumus
budžetā

24. aprīļa Domes sēdē tika
apstiprināti grozījumi
Vecumnieku novada
Domes 2019. gada
30. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2
«Vecumnieku novada
pašvaldības 2019. gada
budžets».
30. janvāra pieņemtajos
saistošajos noteikumos pamatbudžetā ieņēmumi bija plānoti 10308022 euro, bet izdevumi – 9205568 euro. Ņemot
vērā to, ka janvārī vēl nebija
pieņemts valsts budžets, vienreizējo pasākumu finansēšana
un aizņēmuma līdzekļu pieprasīšana netika iekļauta pašvaldības budžetā.
Budžeta izmaiņās ir iekļauti
aizņēmumi, kuros pēc valsts
budžeta pieņemšanas ir izmaiņas. Aizņēmumiem izglītības
iestāžu investīciju projektiem
2019. gadā nepieciešams 10%
pašvaldības līdzfinansējums, ja
ir saņemts Izglītības iestāžu
investīciju projektu finansēšanas komisijas atzinums, tad ir
iespēja saņemt aizdevumu bez
līdzfinansējuma, pārējiem aizņēmumiem nepieciešams 25%
pamatbudžeta līdzfinansējums.
Ņemot vērā visas izmaiņas,
pamatbudžetā ieņēmumi tiek
palielināti par 52840 euro, izdevumi – 2547605 euro, aizņēmumu summa – par 2219101
euro, atmaksas – par 30278
euro, budžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām plānots
55091 euro.
Rezultātā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 10360862 euro, bet izdevumi – 11753173
euro.
Alise Dreimane
18. maijā plkst. 19.00
Skaistkalnes pagasta
magazīnas klētī
Muzeja nakts –
kinofilmas
«1906» kino seanss.

Vecumnieku tautas namā
4. jūnijā
no plkst. 10.00 – 13.00
DONORU DIENA.
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Noslēdzies pirmais biznesa ideju konkursa
pieteikumu termiņš
Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja biznesa
ideju konkursu «Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā 2019», kur
kopējais apgūstamais finansējums ir 6000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un
vienam konkursa dalībniekam
maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 euro.
Konkurss notiek no 2019. gada 1. janvāra līdz 29. novembrim un tam ir noteikti 4 pieteikšanās termiņi:
1. 2. janvāris – 29. marts;
2. 1. aprīlis – 28. jūnijs;
3. 1. jūlijs – 30. septembris;
4. 1. oktobris – 29. novembris.
Šobrīd rit otrais biznesa ideju pieteikumu iesniegšanas
termiņš, kas noslēgsies 28. jūnijā.
Pirmajā pieteikumu termiņā biznesa idejas pieteikumu
iesniedza viens pretendents –
Mārtiņš Mediņš, kurš ar vērtēšanas komisiju tikās 18. aprīlī

un prezentēja savu biznesa
ideju. M. Mediņš ir brīvdabas
muzeja «Ausekļu dzirnavas»
saimnieks. Muzeja mērķis ir
saglabāt latviešu seno kultūras
un sadzīves mantojumu, lai
šodienas un nākošajām paaudzēm būtu iespēja gūt priekšstatu par tā laika Latvijas lauku sētas dzīvi. Vairāk kā 10
gadu darbības laikā muzejs
kļuvis atpazīstams novadā un
plašāk Latvijā, organizējot ikgadējos sējas un pļaujas svētkus, rīkojot pasākumus jaunlaulātajiem un piedāvājot apmeklētājiem dažādas aktivitātes un atpūtas iespējas. Lai
attīstītu muzeja pakalpojumu
klāstu un nodrošinātu muzeja
apmeklētājiem komfortablus
apstākļus, projekta ietvaros
paredzēts ieviest jaunu produktu/pakalpojumu – ēdināšana, piedāvājot kafiju vai tēju
un uz vietas ceptas pankūkas
ar piedevām. Ieceres īstenošanai paredzēts iegādāties kafi-

jas automātu un profesionālo
elektrisko pankūku cepamo
pannu. Ēdināšanas pakalpojumus plānots sniegt vēsturiskajā 1900. gadā būvētajā cara
zaldāta dzīvojamajā mājā, kas
pašlaik tiek restaurēta un uzstādīta muzeja teritorijā netālu
no ieejas vārtiem.
Vērtēšanas komisija, uzklausot un izvērtējot pretendenta biznesa ideju, atbalstīja
M. Mediņa biznesa idejas pieteikumu, projektam nosakot
finansējumu 1000,00 EUR
apjomā, kas ir maksimālais
pieejamais finansējums saimnieciskās darbības veicējiem,
kas reģistrējuši saimniecisko darbību ilgāk kā 18 mēnešus pieteikumu vērtēšanas brīdī.
Aicinām visus interesen-

tus piedalīties, pieteikt savu
biznesa ideju un pretendēt uz
pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!
Šobrīd kopējais pieejamais konkursa finansējums ir
5000,00 EUR.
Ar pretendentiem noteiktajām prasībām un nosacījumiem,
atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām, kā arī vērtēšanas kārtību var iepazīties
konkursa nolikumā, kas publicēts pašvaldības mājaslapā
www.vecumnieki.lv vai pieejams novada domē.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālr. 63920596, e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Sagatavoja:
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore

Atklāj tūrisma akciju «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!» 2019
3. maijā Jonišķos, Lietuvā,
tikās Latvijas un Lietuvas
pierobežu pašvaldību
vadītāji, lai parakstītu
tūrisma projekta «Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē!» 2019
sadarbības līgumu.
Akciju un tūrisma maršrutu jau trešo gadu veido un organizē Bauskas, Vecumnieku,
Iecavas, Rundāles novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā.
Projekta mērķis ir veicināt
tūrisma attīstību Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā un
popularizēt tūrisma apskates
objektus un pasākumus. Akcija norisinās no 1. maija līdz
30. septembrim.

Aicināti piedalīties
Latvijas un Lietuvas
iedzīvotāji

Akcijā aicināti piedalīties
Latvijas un Lietuvas zinātkārie iedzīvotāji gan ar savām
ģimenēm, gan draugiem un
klasesbiedriem! Piedalīties ak-

Pašvaldību pārstāvji pēc tūrisma projekta «Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!» 2019 sadarbības līguma parakstīšanas.
Foto – Ieva Pankrate
cijā var jebkurš Latvijas un
Lietuvas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 12 gadu vecumu.

Mainīta ierastā kārtība

Šogad ir nedaudz mainīta
ierastā kārtība – lai saņemtu zīmogu, akcijas dalībniekam ir
jānofotografējas pie akcijas objekta – jāuztaisa pašbilde (sel-

fijs) vai jāpalūdz, lai kāds nofotografē. Visi maršrutā iekļautie objekti ir pieejami jebkurā
diennakts laikā un bez maksas.
Savukārt, akcijas zīmogu varēsiet saņemt Bauskas, Biržu,
Pasvales, Pakrojas, Jonišķu Tūrisma informācijas centros, uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai
fotoaparātā), kurās jābūt redza-

mam akcijas dalībniekam un
akcijas objektam! Svarīgi, lai
bilde būtu fotografēta akcijas
norises laikā (būs jāuzrāda laika zīmogs – datums, laiks).
Maršruta un akcijas brošūrā pieejama informācija par 24
akcijas objektiem, pasākumiem
un papildus apskates vietām
kopīgajā maršrutā. Akcijas norises laikā dalībniekiem jāapmeklē vismaz 16 objekti, kas
iekļauti apceļošanas akcijā.
Iesniedzot apzīmogotās akcijas kartes Bauskas, Biržu,
Pakrojas, Pasvales vai Jonišķu
Tūrisma informācijas centros
līdz 1. oktobrim, būs iespēja
pretendēt uz kādu no 16 balvām – velosipēdu vai dāvanu
karti romantiskām pusdienām
vai nakšņošanai.
Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu pasniegšanu
tās ieguvējiem tiks organizēts
12. oktobrī Iecavā, līdz ar to
simboliski noslēdzot aktīvo
tūrisma sezonu.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Konkursā «Gada skolēns» piedalās
septiņi izglītojamie no mūsu novada
9. maijā Rundāles pils Baltajā
zālē notika konkursa «Gada
skolēns» noslēguma pasākums.
Vecumnieku novada dome
kopā ar Bauskas, Rundāles un
Iecavas novadiem pēc aptuveni desmit gadu pārtraukuma
jau otro gadu atkal apvienojās
kopīgā konkursa «Gada skolēns» organizēšanā.
Svinīgajā sarīkojumā novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals pauda lepnumu par jauniešiem, kuri ikdienā dara daudz vairāk, nekā
ir viņu pienākums, un novēlēja viņiem sekmes nākotnes izaicinājumos, kā arī, lai šis pirmais nopietnais apbalvojums
noteikti nebūtu pēdējais.
No Vecumnieku novada
konkursā piedalījās septiņi izglītojamie, vidusskolu grupā –
divi, pamatskolu grupā – pieci.
Skaistajā Rundāles pils zālē svinīgā ceremonijā tika godināti konkursa dalībnieki, pasniegti Uzslavas raksti un naudas balvas. No Vecumnieku novada Uzslavas rakstus saņēma
Annija Kuzma un Madara Lungeviča no Vecumnieku vidus-

skolas, Anastasija Paula un Kristīne Kārkla no Misas vidusskolas, Lelde Folkmane no Skaistkalnes vidusskolas un Dāgs
Neliuss no Stelpes pamatskolas.
Aplausiem skanot, titulu
«Gada skolēns 2019» ieguva
Valles vidusskolas 8. klases
skolniece Lolita Griškeviča.
Klases audzinātāja atzīst, ka
Lolita mācībām velta daudz
laika. Viņa ir mērķtiecīga, tiecas pēc augstiem rezultātiem,
tajā pašā laikā Lolita ir izpalīdzīga un draudzīga. Brīvajā
laikā Lolita kā brīvprātīgā piedalās Valles pagasta kultūras
dzīves organizēšanā. Rakstot
konkursa eseju, meitene bija
konkrēta: «Raugoties uz apkārtējo pasauli es vēlos ieviest
trīs pārmaiņas: lietderīgu viedierīču izmantošanu, mazāk atkritumu radīšanu un aizkavēt
mežu izciršanu. Ja mani sapņi
piepildītos, mēs padarītu labāku ne tikai Latviju, ne tikai
visu pasauli, bet arī paši sevi».
Ar aizkustinošām dziesmām klātesošos skaistajā dienā priecēja un sveica «TirkizBand» no Jelgavas.
Alise Dreimane

25. maijā Eiroparlamenta vēlēšanas
Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par to, ka nav saņēmuši vēlēšanu
paziņojumus, jo savu vēlēšanu iecirkni var ļoti viegli noskaidrot
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (www.pmlp.gov.lv)
e-pakalpojumā «Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana»
vai, zvanot uz uzziņu tālruni 67049999.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals ar titula «Gada skolēns 2019» pamatskolas grupā ieguvēju
Lolitu Griškeviču.
Foto – Alise Dreimane

Pavasara velobrauciens

Saulainajā 1. maija dienā
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas (VMMS) pagalmā
tikās velobraucēji, lai kopīgi
dotos ikgadējā pavasara velobraucienā. Šoreiz ceļā devās
vairāk kā 70 dalībnieku.
Cauri Vecumniekiem vijās
velobraucēju kolonna, lai pa
lielākiem un mazākiem novada ceļiem dotos uz Stelpi. Ik
pa laikam aktīvisti apstājās nelielām atelpām un drīz vien visi
nonāca sporta un atpūtas parkā «Pīlādži», kur notika pusdienu maltīte – velobrauciena
organizators Ivars Sproģis kopā ar vīriem parūpējās par siltām desiņām un tēju.
Grandiozajā atpūtas kompleksā bērni spēlēja futbolu,
draiskojās bērnu laukumā, brauca ar velosipēdiem pa bruģēto
kalniņu, bet daži pieaugušie steidza nopeldēties skaistajā dīķī.
Sporta un atpūtas komplek-

sa saimnieks Ēriks Pīlādzis izrādīja iekopto parku un labprāt
dalījās ar savām turpmākajām
iecerēm. Atliek tik novēlēt, lai
nepietrūkst ideju un spēka tās
realizēt! Pēc interesantās ekskursijas visi posās mājup.
Šajā pavasara velobrauciena
maršrutā tika pieveikti 27,62
kilometri. Kopā pavadītais laiks
un piedzīvotais atstāja pozitīvas emocijas un deva enerģijas
lādiņu ikvienam dalībniekam.
Paldies sporta un atpūtas
parka «Pīlādži» saimniekam
Ērikam Pīlādzim par interesanto ekskursiju un daudzpusīgajām izklaides iespējām!
Paldies organizatoram Ivaram
Sproģim par lielisko dienu!
Kā arī paldies fotogrāfam Ainaram Ķienim par iemūžinātajiem skaistajiem mirkļiem.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Mācības ES nozīmes zālāju biotopu
apsaimniekotājiem Ozolniekos

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
aicina pieteikties uz mācībām
lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014. – 2020. gadam
pasākuma «Agrovide un klimats» aktivitātē «Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos» (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas
Savienības nozīmes ilggadīgo

zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz
4. zālāju ražības klase), tad, ne
vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā, jāiegūst pamatiemaņas
zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Mācību struktūra: mācībās
paredzētas gan teorētiskās, gan
praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: 25. –
26. maijs, sākums plkst. 10.00.
Mācību norises vieta:
LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela
34, un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas un Ozolnieku novadā.
Mācību dalībnieku skaits
grupā ir ierobežots, un dalība
mācībās ir bez maksas.
Lūdzam obligāti pieteik-

ties līdz 24. maijam (ieskaitot)
zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru,
e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.
Plašāka informācija, pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr.
26148820, 63050235, e-pasts –
rudite.sanzarevska@llkc.lv
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs

Līdz 26. jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai
No 2019. gada 20. maija
līdz 2019. gada 26. jūnijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai».
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt
darbaspēka atjaunošanos un
paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.
Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais
publiskais finansējums ir 3,96
miljoni euro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju
40 000 euro lielu maksājumu
jaundibināta (vai pārņemta)
lauksaimniecības uzņēmuma
dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.
Jaunajiem lauksaimniekiem
jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne
ilgākam laika posmam kā līdz
2022. gada 31. decembrim.
Mazās lauku saimniecības,
kuras plāno tālāku attīstību,

var sākt izstrādāt projektu
pieteikumus 15 000 euro liela
atbalsta saņemšanai. Palīdzību
projektu izstrādē sniegs arī
aptuveni 70 LLKC konsultanti
birojos visā Latvijā.
Uz atbalstu var pretendēt
saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta lauku
teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, vērā
tiks ņemti vairāki kritēriji, piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai jābūt vismaz
2000 euro, bet neviens no šiem
rādītājiem nedrīkst pārsniegt
15 000 euro. Kopējā īpašumā
esošā vai nomātā LIZ nepārsniedz 50 ha, ir reģistrēta saimnieciskā darbība un iesniegts
gada pārskats vai deklarācija
(D3) par iepriekšējo gadu u. c.
Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam ir jābūt saistītam ar
nepārstrādātu un pārstrādātu

lauksaimniecības produktu ražošanu.
Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem
kritērijiem, var izmantot LLKC
izstrādāto interneta rīku «ES
atbalsta pieejamības noteikšanas programma», kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/
Papildjautājumus var uz-

dot «Forums ES finanšu piesaistei», kas pieejams http://
forums.llkc.lv/.
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks būs no 2019. gada 17. jūnija līdz 18. jūlijam.
Apkalpojamo personu skaits birojos ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem laikus.
Kristaps Stallīts

Vecumnieku novada lauku attīstības konsultanti Kristaps
Stallīts un Anita Smilškalne dosies pieredzes apmaiņas
braucienā uz Zviedriju no 12. līdz 17. maijam.
Tādēļ atgādinām, ka platību maksājumi jāiesniedz
līdz 22. maijam un, ja kādam nepieciešamas
konsultācijas mūsu prombūtnes laikā,
tad, lūdzu, zvaniet, vai sūtiet e-pastu.
Kristaps Stallīts –
		
tel. 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv
Anita Smilškalne –
		
tel. 26330808, anita.smilskalne@vecumnieki.lv
Platību maksājumiem lauksaimnieki var pieteikties līdz šā
gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties
ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.
Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma
iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību
maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 3. jūnijam.
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VAS «Latvijas Valsts ceļi» atbilde
par autoceļu Bauska–Linde
29. aprīlī Vecumnieku novada dome saņēma atbildi no
VAS «Latvijas Valsts ceļi» par
valsts reģionālā autoceļa P88
Bauska – Linde posma 28,40 –
28,70 asfaltēšanu.
VAS «Latvijas Valsts ceļi»
(LVC) informē, ka pirms vasaras sezonas tiek izstrādāts un
apstiprināts autoceļu ar grants
segumu atputekļošanas plāns.
Plānā, balstoties uz saņemtajiem iesniegumiem, LVC speciālistu viedokli un atbilstoši pieejamajam finansējumam,
tiek iekļauti intensīvāk noslogotie autoceļu posmi ar grants
segumu blīvi apdzīvotās vietās.
LVC Rīgas ceļu rajons
Ogres nodaļa š. g. maija mēnesī plāno veikt atputekļošanas darbus ar CaCL2 šķīdumu
Vecumnieku novadā uz valsts
reģionālā autoceļa P88 Baus-

ka–Linde grants seguma posmā km 28,357 – 30,000.
LVC speciālisti skaidro,
ka valsts autoceļu programmu izstrādāšana tiek veikta,
balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem
un satiksmes intensitātes uzskaites datiem. Katru gadu
tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmā tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā
nodrošinot iespējami lielākam
satiksmes dalībnieku skaitam
labākus braukšanas apstākļus.
2018. gadā valsts reģionālajā autoceļa P88 Bauska–
Linde km 28,40 – 28,70 grants
segums novērtēts ar vērtējumu apmierinošs, un, atbilstoši
pēdējiem satiksmes skaitīšanas
datiem, satiksmes intensitāte uz
autoceļa posma km 28,40 –

30,00 ir tikai 253 transportlīdzekļi diennaktī, tajā skaitā
10% – kravu transports.
Ņemot vērā, ka valstī kopumā apmierinošā stāvoklī ir
396 km valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu, pašlaik
autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minētā autoceļa sakārtošanas darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts
autoceļu tīklā veicamo darbu
programmas 2020. – 2022. gadam, izvērtēs iespējas tajā iekļaut autoceļa P88 Bauska Linde ceļa posma km 28,40 –
28,70 sakārtošanas darbus.
Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa P88 Bauska–
Linde ceļa posma km 28,40 –
28,70 stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši
noteiktajai C uzturēšanas klasei.
Alise Dreimane

Turpinās traktortehnikas valsts
tehnisko apskašu sezona
Vecumnieku novadā tehnisko apskati varēs veikt:
• 13. jūnijā 10.30 Beibežos (Katlu māja),
• 20. jūnijā 10.30 Vecumniekos
(Jaunā iela (darbnīcas)).

No 15. maija
izmaiņas
maršrutā Rīga–
Skaistkalne
No 15. maijā veiktas izmaiņas autobusa maršrutā
Nr. 7490, kas kursē no Rīgas
uz Skaistkalni un atpakaļ.
• Autobuss no pieturvietas
«Skaistkalne» turpmāk izbrauks
darbadienās plkst. 5.45 (līdz
šim izbrauca plkst. 5.40).
• Autobuss no pieturvietas
«Skaistkalne» turpmāk izbrauks
brīvdienās plkst. 5.55 (līdz
šim izbrauca plkst. 5.50).
• Autobuss, kas no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauc
plkst. 7.35, galapunktā turpmāk pienāks plkst. 9.05 (līdz
šim pienāca plkst. 9.15).
• Autobuss no pieturvietas «Skaistkalne» turpmāk izbrauks plkst. 10.25, nemainot
pienākšanas laiku galapunktā
(līdz šim izbrauca plkst.
10.15).
• Autobuss, kas no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauc plkst. 16.30, galapunktā
turpmāk pienāks plkst. 18.05
(līdz šim pienāca plkst. 18.10).
• Autobuss, kas no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauc plkst. 18.10, galapunktā
turpmāk pienāks plkst. 19.45
(līdz šim pienāca plkst. 19.50).
• Autobuss no pieturvietas
«Skaistkalne» turpmāk izbrauks
plkst. 19.18, nemainot pienākšanas laiku galapunktā (līdz
šim izbrauca plkst. 19.10).

«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Latvijas svētki ar baltiem galdautiem aizrit
Kurmenē aicina novērtēt brīvības cenu
Kurmenē Latvijas
Neatkarības dienas svētkus
tautas nama vadītāja
Sarmīte Ķīse iesāka ar
kurmenieša Knuta
Skujenieka dzeju par Latviju un kopīgi nodziedātu
valsts himnu.
4. maija notikumus pirms
29 gadiem atminējās toreizējais
Kurmenes pagasta pārvaldes
vadītājs Juris Sniķeris, kurš pa
radio klausījās translāciju no
Augstākās padomes, kur notika
balsošana par Latvijas valstisko
neatkarības atjaunošanu, kā uz
kalkulatora skaitīja līdzi balsis.
J. Sniķeris atminējās tās dienas pacilātību un vienotību,
aicinot ikvienu lepoties ar valsti un novērtēt brīvības cenu.
Mierpilnu, sirsnīgu un saviļņojošu koncertprogrammu
sniedza mūziķis Kārlis Kazāks un čelliste Undīne Balode. K. Kazāks caur stāstiem
atklāja vidzemnieku, kurzemnieku, zemgaliešu, latgaļu un

Pasākumu lieliski papildināja mūziķa Kārļa Kazāka un čellistes Undīnes Balodes muzikālais duets.
Foto – Ieva Pankrate
sēļu cilvēku raksturīgās iezīmes un dialektu, to iekrāsojot
ar savu radīto dziesmu.
Koncerta laikā kopā izzinājām dažādo un daudzveidīgo

Latviju, ko Kārlis Kazāks ir
iepazinis caur cilvēku dzīvesstāstiem.
Noslēgumā visi kopīgi
vienojās, dziedot tautasdzies-

mu «Pie Dieviņa gari galdi».
Pēc koncerta kurmenieši kavējās sarunās pie bagātīgi
klāta galda ar baltu galdautu.

Vecumniekos izskan latviešu tautas spēka vārdi
Svinot Latvijas Republikas
brīvības svētkus, atzīmējot
nozīmīgos vēstures
notikumus, atkal un atkal
apliecinot savu lepnumu,
prieku un mīlestību, ar
kādu varam dzīvot savā
zemē, 4. maijā Vecumnieku
tautas namā tika izdziedāti,
izrunāti un izdomāti
latviešu tautas spēka vārdi.
Koncertuzvedumu «Buramvārdi» veidoja solistu – talantīgās populārās mūzikas izpildītājas Anmary un folkloristes
Iritas Vimbas balsis, Rīgas kamerkora «Vox Animae», Kultūras un atpūtas centra «Imanta» jauktā kora «Namejs» un
Vecumnieku tautas nama jauktā kora «Maldugunis» dziedājums, Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» tautas instrumentu spēle un vienmēr lielisko un profesionālo mūziķu
grupa – Lelde Rasnace (klavieres), Gita Strazdiņa (bungas), Kristaps Vegners (ģitāra),
Rihards Rikmanis (basģitāra).

Patriotisku un īpaši svinīgi sajūtu radīja izjustais kopkora dziedājums.
Foto – Alise Dreimane
Krāšņo koncertprogrammu papildināja horeogrāfiski elementi, video projekcijas un eleganta skatuves gaismu spēle.

Dziesmas, kas
dziļi uzrunā ikvienu

Koncertuzveduma radošaai komandai – mākslinieciskajai vadītājai Sindijai Druvai

un režisorei Agritai Laudurgai
bija nozīmīgi iekļaut programmā dziesmas, kas ar savu
muzikālo materiālu un saturu
spētu patiesi un dziļi emocionāli uzrunāt ikvienu klātesošo, kurās iekodēta gan mūsu senču izpratne un attiecības
ar dabu, gan arī mūsdienu
latviskās identitātes simboli.

Tematiski programma tika dalīta 4 daļās – SAULE, SPĒKS,
MĪLESTĪBA, ZEME. Četri
elementi, kas caur dziesmām,
dzeju un folklorā sakņotu
pasaules izpratni pavada latvieti gan ikdienišķos darbos,
gan nozīmīgās cīņās un vēstures pagriezienos.
Koncertuzvedums visās tā
izpausmēs bija klausītāju un
koncerta dalībnieku satikšanās
ar savu pagātni, meditatīva
uzlādēšanās tam, kas mūs vēl
gaida nākotnē un ļoti emocionāla kopā būšana priekā un
lepnumā par šodienu, kuru
izdzīvojam brīvā Latvijā.
Kopā sanākšana kultūras
notikumos un savu vērtību apzināšanās ir nozīmīga kā svētkos, tā arī ikdienā. Tas saliedē
sabiedrību un dod spēku kopīgu mērķu sasniegšanai, savas brīvības un identitātes saglabāšanai.
Agrita Laudurga,
koncertuzveduma
«Buramvārdi»
režisore
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t Vecumniekos un novada pagastos
Stelpē dalās pārdomās
un vēlējumos Latvijai

Vallē svētkos lepojas ar
novadniekiem
Baltā galdauta svētkus ar
dziesmām un dzeju svinēja
aktieru Amtmaņu muzejā
«Zvanītāju Bukās».

Stelpes pamatskolas skolēni sniedza sirsnīgus priekšnesumus.
Foto – Ieva Pankrate
Latvijas Neatkarības dienas
priekšvakarā Stelpē izskanēja koncerts «Zied mana
dvēsele Latvijā».
Starp dziesmā un dejām
Stelpes pagasta kultūras darba
organizatore Sandra Neliusa lasīja pašsacerētas pārdomas un
vēlējumus par Latviju, ko bija
rakstījuši Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Ingars Štelfs,
bibliotekāre Rita Matuševa,
skolotāja Vita Belverte, seniore
Sarmīte Čekmarjova, dzejniece
Maiga Kurčanova, seniori Valērija un Rodžers Heizeldeni,
stelpieši Dmitrijs Gridjuško, Lī-

ga Jankovska un Egils Neliuss.
Skanīgu un košu koncertu
sniedza Stelpes pamatskolas
skolēni ar dziesmām, dejām un
sirsnīgiem dzejoļiem. Liriskas
dziesmas izdziedāja sieviešu vokālais ansamblis «Nianse» un
spraigā latviešu tautas deju solī
dejoja vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Stelpe». Starp priekšnesumiem skanēja Māras Lagzdiņas smeldzīgā čella spēle.
«Latvijai esam uzklājuši
baltāko galdautu, cienastā salikuši visvērtīgāko, kas mums
ir – dziesmas un dejas,» sirsnīgus svētkus vēlot teica S. Neliusa.

«4.maijs mums vienmēr
paliks atmiņā, jo esam atguvuši savu valsti, sirdsmieru un
neatkarību,» atklājot sarīkojumu teica muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne. Koncertā
skanēja Baldones senioru ansambļa «Dziedātprieks» krāšņās balsis.
Svētku pasākumā kā goda
viešņa piedalījās Valles pagasta vēsturniece, dzejniece, rakstniece Gina Viegliņa-Valliete,
kura lasīja savu spilgto pārdomu dzeju par Latviju, kā arī

iepazīstināja ar dažām savām
grāmatām, kas rakstnieces
pūrā ir vairāk kā 15. G. Viegliņa-Valliete atklāja, ka jau
mēnesi strādā pie jaunas grāmatas tapšanas par baltu tautām.
Kā otrs svētku goda viesis
bija Vecumnieku dāliju kolekcionārs Alvis Vītols, kurš pastāstīja par savām «rudens karalienēm». A. Vītols jau 20
gadus nodarbojas ar dāliju
audzēšanu, šobrīd kungam ir
ap 40 šo ziedu šķirņu.
Svētku noslēgumā visi
vienojās kopdziesmā «Pie
Dieviņa gari galdi» un pēcpusdienu turpināja sarunās pie
balti klāta galda.

Koncerta viesi – Baldones senioru ansamblis «Dziedātprieks»
pārsteidza ar krāšņo dziedājumu.
Foto – Ieva Pankrate

Ar lepnumu par savu valsti Skaistkalnē rīb tautas deju soļi
Nekas nav par Tevi
  lielāks,
Mana mazā Latvija.

Īpašais svētku viesis Jānis Purviņš dejotāju vidū.
Foto – Alise Barkauska

Skaistkalnē, spītējot laikapstākļiem, uz Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai
veltīto sarīkojumu ieradās
kupls pulks dejas mīļotāju.
Skaistu, kvalitatīvu un sirsnīgu deju mākslu skatītājiem
rādīja Rīgas kultūras un tautas
mākslas centra «Mazā Ģilde»
tautas deju ansamblis «Līgo».
Dejotāji pat lielajā vējā un
lietū dejoja ar smaidu, prieku
un lielu entuziasmu, tas motivēja skatītājus nepadoties laikapstākļiem, jo, ja dejotāji var

dejot, tad skatītāji to var baudīt. Īpašs gods bija Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfa
Jāņa Purviņa ierašanās.
Deju karstumā arī saule
aiz mākoņiem priecēja ikvienu dalībnieku un skatītāju, šie
bija mazie Deju svētki Skaistkalnē, kas sagādāja neaprakstāmu patriotiskuma sajūtu un
lepnumu par savu valsti.
Vecumnieku tautas namā
16. maijā plkst. 13.00
Vecumnieku novada skolu
mācību priekšmetu

olimpiāžu
uzvarētāju
godināšana.
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«Mākslas laboratorija» pulcē kuplu
skaitu radošo personību

Dalībniekiem bija iespēja apskatīt audzēkņu interesantos dabas
objektu vizuālos pētījumus.
26. aprīlī Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola
uzņēma teju 200 radošas
personības, skolotājus un
profesionālus māksliniekus
no Latvijas mākslas skolām.
Dalībnieki bija ieradušies
uz Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa noslēguma semināru
«Mākslas laboratorija».

Tautas nams pārtop
par laboratoriju

Vecumnieku tautas nams
bija pārtapis par īstu laboratoriju, kur laborantes reģistrēja
atbraucējus, kur bija iekārtots
pašizpētes kabinets gaisīguma
noteikšanai, bet mākslas skolotājs Kārlis Ulmanis gatavoja
burbuļojošus, putojošus un
nedaudz sprāgstošus eksperimentus. Arī telpu iekārtojums
liecināja par «Mākslas laboratoriju» esamību.

Visa diena kā liels
eksperiments

Pasākumu atklāja Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas direktore Iveta Lavrinoviča, sirsnīgi visus sveicot
Vecumniekos un pateicās organizatoriem par doto iespēju.
«Visa diena būs viens liels
eksperiments, paši vēl nemaz
nezinām, ar ko tas beigsies,»
atklāja direktore.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Kovals pauda gandarījumu par Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas drosmi piekrist izaicinājumam uzņemt
tik daudz viesus un aicināja
ikvienu iepazīt un izzināt Vecumnieku novadu.
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks
kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas
izglītības nodaļas vadītājs Andis
Groza novērtēja iespēju izrauties ārpus Rīgas, baudīt klusumu un iepazīt jaunu vietu.
Klātesošajiem A. Groza vēlēja,
lai šis noslēgums ir jaunu ideju
rašanās vieta nākamā gada
mākslas skolu Valsts konkursam.

Iepazīst novada
ievērojamākās vietas

Laboratorijas eksperte, kā
sevi dēvēja Zane Onkele, viesus iepazīstināja ar Vecumnieku novada vēsturi, ievērojamākajiem novada ļaudīm un
vietām, kuras vērts apskatīt.
Pusdienu pārtraukumā daudzi
devās savām acīm skatīt vienu
no gleznainākajām Vecumnieku vietām – baznīcas kalniņu
ar skatu uz ezeru, Čigānkalnu,
Sarkano skolu un pašu baznīcu.
Teju 20 skolu pārstāvji apciemoja arī Vecumnieku muzeju.

Dienu papildina
mūzikas skaņas

Tā kā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā cieši līdzās dzīvo māksla ar mūziku,
arī māksliniekiem domātajā
pasākumā neiztika bez mūzi-

Kārlis Ulmanis pārsteidza ar aizraujošiem eksperimentiem.
Foto – Ieva Pankrate
kas. Koris «Via Stella» ar savu
skanējumu un priekšnesumu
pārsteidza klātesošos, kā arī
sitaminstrumentu puiši un mazie vijolnieki priecēja ikvienu.
Pēcpusdienā čella spēles
skolotājs Mareks Radzēvičs semināra dalībniekus aicināja uz
«Muzikālo laboratoriju» parkā,
tautas nama terasē. Mareka uzstāšanās un kopējā noskaņa
parkā aizkustināja ikvienu. Vakara noslēgumā viesus sagaidīja vēl viens muzikāls pārsteigums – džeza koncerts Mūzikas un mākslas skolas zālē,
kur muzicēja sitaminstrumentu spēles skolotājs Normunds
Everts ar saviem draugiem –
džeza pianistu un kontrabasistu.

Atskats uz gada laikā
paveikto

Semināru vadīja Latvijas
Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča un pasākumu atklājot uzsvēra, ka šis ir kā izvērtējums
paveiktajam darbam un iespēja atskatīties uz to, ko esam
ieguvuši vesela gada laikā.
Eksperte atzina, ka šī gada
konkursa tēma bija gan klasiska, gan ietilpīga, kopā apvienojot gan vērojumu un attēlojumu, iztēli un radošā procesa
pamatojumu.
Konkursa tēma bija dabas
objekta vizuāls pētījums, iekļaujot vērojumus un procesa
dokumentēšanu. Konkurss risinājās vairākās kārtās, bet uz

finālu varēja doties tikai trīs
labākie audzēkņi no skolas.
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skola izvirzīja trīs audzēknes – Lību Škrjabu, Eniju Zagorsku un Anastasiju
Kovaļkovu. Lība Škrjaba pārstāvēja skolu jaunākajā grupā,
izpildot uzdevumu «Pazudušais objekts». Konkursantiem,
ierobežotā laikā – 3 stundās,
bija jānodod žūrijas vērtēšanai
darbs, kas tapis iedvesmojoties no koka mizas gabala.
Žūrija, vērtējot audzēknes
radošumu, izteiksmes līdzekļu
lietojumu un darba kvalitāti,
piešķīra Lībai 71 punktu no
maksimālajiem 80 punktiem.
Lību valsts konkursam gatavoja skolotājas: Anda Sproģe,
Antra Gustsone, Iveta Bērziņa.
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore I. Lavrinoviča atklāja: «Rīkot šāda
mēroga pasākumu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai
bija milzīgs izaicinājums. Šī
bija pirmā reize, kad Latvijas
Nacionālais kultūras centrs
Valsts konkursa noslēguma
semināra organizēšanai izraudzījās mazu novada skolu, jo
līdz šim pasākumi vienmēr rīkoti lielajās pilsētu skolās ar
plašākām iespējām. Esmu
gandarīta par iespēju pulcināt
tik daudz mākslas un kultūras
cilvēku Vecumniekos, par iespēju popularizēt mūsu novadu un skolu».
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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«Via Stella» iegūst zelta diplomu
Budapeštas koru konkursā
Lieldienu priekšvakarā no
Budapeštas Starptautiskā
Koru konkursa un festivāla
ar III pakāpes zelta diplomu
atgriezās novada sieviešu
koris «Via Stella», tā dibinātāja, vadītāja un diriģente Liene Batņa, kora vokālie
pedagogi Justīne Paupere,
Daira Jansone un koncertmeistare Līga Eglīte.
Sieviešu koris «Via Stella»
izveidojies, pieaugot dalībniekiem no 1996. gadā izveidotā
jauniešu kora ar tādu pašu nosaukumu. Šobrīd «Via Stella»
var lepoties ar trīs vecuma grupu kolektīviem.
Kora neatņemama sastāvdaļa ir dalība konkursos. No
14. – 17. aprīlim Ungārijā norisinājās 17. Budapeštas Starptautiskais koru konkurss un
festivāls, kurā vairākās kategorijās piedalījās 36 kolektīvi
no visas pasaules. «Via Stella» konkursa programmā izpildīja četras dziesmas, no
kurām divas ir Ungāru komponistu darbi – G. Leventes

Koris gandarīts par iegūto III pakāpes zelta diplomu.
Foto – no kora privātā arhīva.
«Cantate Domino» un Z. Kodai «Nakts kalnos»; S. Rahmaņinova «Angel» un S. Hatfīlda aranžēto meksikāņu tautas dziesmu «Las Amarillas».
Konkursa ietvaros «Via Stella» Budapeštas vecpilsētā Budavari Varoshaza aulā piedalījās sadraudzības koncertā kopā ar Tallinas Tehniskās Universitātes sieviešu kori un Īrijas
Donaghadee vīru kori.
Īpaši nozīmīga un iedvesmojoša bija tikšanās ar starp-

Paldies, ka palīdzējāt
un atbalstījāt!
Pēc mēneša pabeigšu 9.
klasi un par to gribu sirsnīgi
pateikties: bērnudārza audzinātājām Ligitai Briedei, Līgai
Pūķei, Dacei Landorfai un Lilijai Peterānei, kuras mani pieņēma tādu, kāda biju, un grupiņās ar visiem bērniem iesaistīja darbiņos, lai arī cik
grūti tas nebija.
Paldies saku saviem sargeņģeļiem Valdim, Ilzei un Gijai Spulēm, kas palīdzēja iegādāties ortopēdiskos apavus
un iziet reitterapijas kursus gaitas uzlabošanai, lai varētu turpināt skolas gaitas Vecumnieku vidusskolā.
Paldies saku skolotājām Aijai Vanagai un Antonijai Mačukānei.

Aizejot uz lielo skolu, man
bija vajadzīgs blakus cilvēka
atbalsts – asistents: par vissirsnīgāko un visatsaucīgāko atbalstu mīļu paldies saku Laurai Gāzējai, kā arī Agnesei Sproģei un Baibai Gerikai.
Īpašs paldies skolas psiholoģei Valdai Kaufmanei, kas visus deviņus gadus ir mani un
manu mammu atbalstījusi un palīdzējusi sarežģītās situācijās.
Sirsnīgs paldies arī skolotājām: Ivetai Evartei, Natālijai
Čudarei, Andai Kuzmai un Ingrīdai Tamanei par sapratni un
sirsnību, par iejūtību grūtos brīžos.
Paldies visam Vecumnieku
vidusskolas kolektīvam, ka es,
bērns ar kustību traucējumiem,
varēju mācīties šajā skolā un
pabeigt deviņas klases.
Sirsnīgs paldies visiem!
Dinija Papiņa

tautiskās žūrijas locekļiem konkursa dienā pirms konkursa
dziedājuma. Ar aizrautību koris ieklausījās žūrijas locekļa,
«Cantate Domino» komponista G. Leventes ieteikumu niansēs, jo ir liels gods un atbildība izpildīt skaņdarbu tā autoram.
Ar 22,64 punktiem koris
«Via Stella» ieguva III pakāpes Zelta diplomu, savā kategorijā izcīnot otro vietu.
17. Budapeštas Starptau-

tiskajā koru konkursā un festivālā piedalījās un atzinīgus
rezultātus ieguva četri Latvijas kori – Vecumnieku novada
sieviešu koris «Via Stella»,
Ķekavas mūzikas skolas bērnu koris Vinetas Litaunieces
vadībā, jauktais koris «Burtnieks» Egila Lipšāna vadībā
un Rīgas 1. ģimnāzijas jauktais koris «Frekvence» Kaspara Vēvera un Franča Upaciera
vadībā.
Koris «Via Stella» saka
lielu paldies Vecumnieku novadam par finansiālo atbalstu
un transportu, pateicas visatbildīgākajiem šoferiem un gidiem – Rimantam un Alvim.
Sirsnīgs paldies ikvienam kora atbalstītājam, jo tas korim
dod iedvesmu un aizrautību
jauniem projektiem.
Tuvākie sieviešu kora «Via
Stella» koncerti: 01.06.2019.
Skaistkalnes Romas katoļu
baznīcā; 01.06.2019. Vecumnieku novada dziesmusvētkos.
Tekstu sagatavoja
Gita Cīrule

7. jūnijā – «Baznīcu nakts»
Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad ielūdz
7. jūnijā. Jau šobrīd katrs ir aicināts iepazīties ar notikuma
karti www.baznicunakts.lv.
Sākot ar 20. maiju, tiks publicēta Baznīcu nakts pasākumu
programma.
Vecumnieku novadā uz Baznīcu nakts pasākumu aicina
Vecumnieku luteriskā baznīca, Valles luteriskā baznīca un
Skaistkalnes katoļu baznīca.
Skaistkalnes Romas katoļu baznīcā klausītājus iepriecinās trīs dažādu sieviešu vokālo ansambļu dziedājums,
atklājot cilvēka balss burvību. «Nāc un esi viesis – izbaudi
mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu
un lūgšanu».
Koncertā piedalīsies: Misas sieviešu vokālais ansamblis
«Vēja meitenes», Tomes dāmu ansamblis, vokālā grupa «Ēra».
Vecumnieku luteriskajā baznīcā uzstāsies Bauskas kultūras centra jauktais vokālais ansamblis «Adoramus», vokāli instrumentālā grupa «Lux Sonus», kā arī notiks «Mācītāju
cepināšna» ar Andreju Mediņu un Robertu Otomeru.
Valles luteriskajā baznīcā apmeklētājus iepriecinās
krāšņa programma ar vadmotīvu «Gaisma ir nākusi pasaulē». Uzstāsies Skaistkalnes pūtēju orķestris, Dainis Rijkuris
un Donna Bondarenko. Būs arī foto orientēšanās.

12. lpp.
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Novadā talkojuši vairāk nekā 300 iedzīvotāju

Pie Sarkanās skolas tika sakopta apkārtne un izzāģēti vecie
koku zari.
Foto: Alise Dreimane
à1. lpp.
Ramiķēnu kapi ir tālu no Skaistkalnes centra un talcinieki atzina, ka centrs ir sakopts, tāpēc
radās ideja talkot šeit. Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā pauda gandarījumu par paveikto un lielo
iedzīvotāju atsaucību. Mēmeles
ciema parkā darbi sākās agri,
sieviešu kluba «Mēmelīte» sievas kopā ar Oskaru Grendziņu
sagrāba lapas, vāca zarus, atkritumus un iestādīja ziedošus
košumkrūmus. O. Grendziņam
parks ir liela daļa no dzīves –
viņš katru dienu veic apgaitu,
pārbauda vai jaunieši pēc atpūtas vakariem parku atstājuši
labā kārtība, parunājas ar viņiem, pļauj zāli, parkā uztur
kārtību. Skaistkalnes pagasta
ciemā Putni sporta laukuma sakopšanā cītīgi strādāja divi jaunieši, kuri atklāja, ka tas ir viņu bērnības laukums, tāpēc vēlējās atdzīvināt tieši to, kaut paši
jau sen te nav bumbu spēlējuši.

Kurmenes pagastā

Kurmenes pagastā pieaugušie kopā ar kuplu bariņu bērnu aktīvi piedalījās plašā parka un baznīcas apkārtnes sakopšanas darbos. Pie peldvietas tika atjaunota ugunskura
vieta. Andris Ķīsis atjaunoja
skatu laukuma galdu, ko jaunieši bija sadedzinājuši. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Sils pateicās visiem, kas piedalījās, jo īpaši Edgaram Gulbim par traktortehniku, kas tika izmantota pērno lapu aizvešanai un bīstamo zaru izzāģēšanai, kā arī Edgaram Bričam
par materiāliem solu un galda

izveidei. Valdis Putniņš kopā
ar domubiedriem sakopa Butku dzirnavu īpašumu Kurmenes pagastā, kurā plānots rīkot
nometnes.

Stelpes pagastā

Stelpes pagasta pārvaldes
vadītājs Ingars Štelfs atklāja,
ka izdevies paveikt saplānotos
darbus un uzteic kuplo talkotāju skaitu. Kalna ielas rotaļu
laukumā iedzīvotāji aktīvi iesaistījās darbos – atjaunotas rotaļu laukuma koka konstrukcijas, kā arī papildinātas smiltis.
Brīvdabas estrādes apkārtnē
skolēni kopā ar skolotājiem
grāba pērnās lapas un pie skolas stādīja tūjas. Skolotāja Inese Freiberga kopā ar 6. klases
puišiem vāca atkritumus ceļmalā no Skaistkalnes ceļa pieturas Pagrieziens uz Stelpi līdz
skolai. Seniores Jevgēnija Pelūde
un Vera Meduņecka jau no astoņiem rītā rosījās pa Brāļu kapiem, veicot sakopšanas darbus.
Pliekšānu dzimtas kapu sakopšanu veica bibliotekāre Rita Matuševa ar domubiedriem. Stelpes pagastā ražīgi darbojās arī
iedzīvotāji Beitiņu un Nīzeres
ciemu apkārtnes sakopšanas un
labiekārtošanas darbos. Ruta
Garklāva kopā ar ģimeni un
draugiem rosījās Stelpes karjerā,
sakopjot peldvietu un apkārtni.
Pagasta pārvaldes vadītājs
izsaka lielu pateicību aktīvajiem
ļaudīm, kas ik gadu piedalās un
organizē pagasta sakopšanu.

Valles pagastā

Liepu ielas daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji jau nedēļas
garumā rosījās māju apkārtnē.

Aiz Tūrisma informācijas punkta tika iztīrīti vecie šķūnīši.
Lielās talkas dienā jau no astoņiem rītā Valles pašvaldības
aģentūras vīri sakopa katlumājas teritoriju. Savukārt, Valles vidusskolas skolēni jau pirms
lielās talkas dienas sakopa skolas teritoriju. Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa kopā ar iedzīvotājiem darbojās
Taurkalnes bibliotēkas teritorijā - nozāģējot veco dzīvžogu
un grābjot pērnās lapas. «Cerēju gan uz lielāku Taurkalnes
iedzīvotāju atsaucību, bet paldies aktīvākajiem Valles pagasta iedzīvotājiem par teritorijas
sakopšanu gan Lielajā talkā, gan
ikdienā», noteica I. Radziņa.

Bārbeles pagastā

Biedrības «Zemgales mantojums» pārstāves vāca atkritumus Avotkroga ceļmalās, atzīstot, ka to ir diezgan daudz.
Bārbeles mazpulcēni kopā ar
vadītāju Voldemāru Barenu sakopa sēravota apkārtni. Pēcāk
talkotāji pie sēravota cepa desiņas un baudīja silto dienu.
Bārbeles pagasta pārvaldes
vadītāja Santa Bračka izsaka
pateicību biedrības «Zemgales mantojums» pārstāvjiem
un Bārbeles mazpulcēniem,
kas ļoti raitā solī un ar prieku
izstaigāja Avotkroga ceļa posmu līdz Bārbeles sēravotam.
«Ir patīkami apzināties, ka
Bārbeles pagastā vēl ir iedzīvotāji, kuri nebaidās bez īpaša
uzaicinājuma nesavtīgi darboties visas sabiedrības labā.
Paldies par to!» gandarījumu
pauda S. Bračka.
«Lielās talkas filosofija balstās uz sabiedrības brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā,

Kurmenieši Lonija Kaminska un
Aivars Tiesnesis bija nenogurdināmi. Foto – Ieva Pankrate
labiekārtošanā, radot saliedētību un labi padarīta darba sajūtu. Manuprāt, ir atbalstāma
šī akcija, ka reizi gadā sabiedrība sanāk kopā un savāc to,
ko kāds ir atļāvies patvaļīgi
izmest grāvmalā vai mežā un
bez sirdsapziņas pārmetumiem aizbraucis prom. Ja ikdienā katrs savāktu savus atkritumus, tad Lielā talka nemaz nebūtu vajadzīga. Pietiktu reizi pa reizei rīkot akciju
par noteiktu atkritumu veidu
šķirošanu un savākšanu, piemēram, kā elektropreču savākšana, un visi dzīvotu sakoptā vidē,» pārdomās dalījās
Bārbeles pagasta pārvaldniece.
Lielās talkas organizatori
norāda – desmit gadu garumā
Lielajā talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, latvieši ir talkojuši
arī citās pasaules valstīs. Salīdzinot ar 2008. gadu, atkritumu daudzums ir samazinājies
vairāk nekā par pusi.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Kurmenē tiekas mazie teātra spēlētāji

Par «Ugunīgi draisko izrādi» tika nominēta
«Mazzalves ozolēnu» iestudētā luga.
26. aprīļa rītā Kurmenes
tautas nama telpas jau
septīto gadu piepildīja
skolu teātra festivāla
«Mazie spēlmaņi» dalībnieki
no Misas, Stelpes,
Vecumniekiem, Skaistkalnes,
kā arī Mazzalves.
Bija ieradušies gan zaķi, gan
lāči, gan citi zvēri, pat raganas
bija atlidojušas uz savām slotām.
Kopumā sarīkojumā piedalījās 5 teātra trupas. Mazie teātra
spēlētāji bija ieradušies, lai pārbaudītu savus spēkus, kā arī
novērtētu kā uzstājās citi, iespējams, lai ņemtu piemēru no
citiem, iemācītos kaut ko jaunu.
Kurš gan nezin Rūdolfa
Blaumaņa pasaku «Mazie velniņi»? Sarīkojumu vadīja abu
velniņu māmiņa Gunta Drezova, savukārt izrāžu starplaikos
visus izklaidēja paši velniņi –
Varis, kurš var visu – gan
skriet, gan dejot, un Daris,
kurš visu laiku domā. Viņi ikvienam lika gan izkustēties,
gan līdzi dziedāt, gan atjautīgas mīklas minēt.
Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse novēlēja
sirsnīgu kopā būšanu, kā arī «lai
ikkatram teātra mīlestība ir sirdīs līdz pat sirmam vecumam».
Teātra izrādes vērtēja objektīva žūrija: Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse, mūzikas pedagoģe un amatierteātra «Kurmene» dalībniece Daiga Sila, režisors un
vienkārši teatrāli izteiksmīgs
cilvēks Ingus Pavinkšnis, kā

Misas vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki pamācošajā lugā «Avotiņš cibā».

arī atpūtas vietas «Lutauši»
īpašniece Andžela Briča.
Visiem kopīgi izsaucot saukli
«Mēs mīlam teātri», tika atklāts skolu teātra festivāls.

Dalība festivālā ikvienam
sagādā prieku

Festivālu atklāja Stelpes
pamatskolas aktieri ar V. Singajevskas un V. Eglīša lugu «Pauks
un Šmauks». Stelpes pamatskolas teātra pulciņš «Stelpēni»
ieguva nomināciju «Dziesmotākā izrāde». Žūrija mazajiem aktieriem novēlēja nebaidīties dziedāt, darīt to vēl drošāk un pārliecinošāk, jo 21. gs.
teātris iet roku rokā ar vokālo
mākslu. Tika izvēlēti arī labākie pirmā un otrā plāna tēlotāji. No Stelpes mazajiem spēlmaņiem nomināciju «Labākais aktieris 2019» ieguva Karlīna Gruževska par Šmauka
lomas atveidošanu un Ronda
Kviešone par Pauka lomas atveidošanu.
Vecumnieku vidusskolas
teātra pulciņš «Ziķeri» rādīja
I. Šteinbergas lugu «Lielā iepirkšanās». «Ziķeri» ieguva
nomināciju «Dzejiskākā un
enerģiskākā izrāde». No Vecumnieku teātra pulciņa nomināciju «Labākais aktieris
2019» ieguva Renāte Štelfa
par zaķēna Janča atveidošanu,
bet Edgars Kļaviņš par lāča
Mikusa atveidošanu. Kā arī
«Ziķeri» ieguva vienu no balvām – dāvanu karti laivu braucienam Lutaušos.
Skaistkalnes vidusskolas
teātra pulciņš bija sagatavojis

Skaistkalnes vidusskolas teātra pulciņš ieguva nomināciju
«Pasaku tēliem bagātākā izrāde».
Foto – Alise Dreimane
uzvedumu pēc M. Timmas lugas «Princeses Aizmirstītes
valsts» motīviem, par ko ieguva nomināciju «Pasaku tēliem
bagātākā izrāde». Loreta Kāpiņa ieguva nomināciju «Labākais aktieris 2019» atveidojot Sarkangalvītes lomu, bet
Tomass Spoģis par Anta lomu.
Arī Skaitkalnes teātra pulciņš
ieguva vienu no balvām – Ērberģes muižas apmeklējumu.
Misas vidusskolas teātra
pulciņš piedāvāja I. Šteinbergas lugu «Avotiņš cibā», iegūstot nomināciju «Sirsnīgākā izrāde». Evelīna Nikola Nurahanova ieguva nomināciju
«Labākais aktieris 2019», atveidojot vecmāmiņas lomu,
savukārt Kristers Ivanovs par
skopā saimnieka tēlu.
«Mazzalves ozolēni» demonstrēja iestudēto A. Grīnie-

ces lugu «Raganiņu klapatas»
un ieguva nomināciju «Ugunīgi draiskākā izrāde». Aktrise
Zanda Zariņa ieguva nomināciju «Labākais aktieris 2019»,
atveidojot Amālijas lomu, bet
Amanda Lokesa, atveidojot Žozefīnes lomu. Mazzalves mazie teātra spēlētāji arī ieguva
vienu no balvām – Ausekļu
dzirnavu apmeklējumu.
Novada uzņēmēji tiek aicināti atbalstīt mazos spēlmaņus par ieguldīto darbu un iepriecināt ar kādu nelielu balviņu nākošgad.
Žūrijas loceklis I. Pavinkšnis bija patīkami pārsteigts
un atzina: «Bija liels prieks,
ka jūs ar tādu entuziasmu un
atdevi bijāt iesaistījušies savu
lomu iestudēšanā. Jūs vairs
neesat mazi spēlmaņi, bet nu
jau krietni lieli spēlmaņi!»
Alise Dreimane

14. lpp.
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Vēro mūsdienīgo ekonomikas stundu
Ikdienā cilvēki pieņem
dažādus ekonomiskus
lēmumus – gan kā patērētāji un darba ņēmēji, gan
kā uzņēmēji un vēlētāji.
Ekonomikas likumsakarību
izpratne palīdz labāk novērtēt situāciju un pieņemt
adekvātu lēmumu.

Netradicionāla stunda

9. aprīlī Skaistkalnes vidusskolas skolēniem bija īpaša ekonomikas stunda, jo tā
notika Latvijas Centrālās bankas zināšanu centrā «Naudas
pasaule». «Naudas pasaule» iekārtota vēsturiskās Latvijas
Bankas naudas glabātavas telpās. Ekspozīcija izvietota divos stāvos 530 m² platībā. Telpās saglabāti seifu skapji un
divstāvu seifu telpas oriģinālās durvis, kuras sver 3,5 tonnas. «Naudas pasaule» ir interaktīvs finanšu izglītības un
informācijas centrs katram,
kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi. «Naudas pasaules» mērķis ir rosināt cilvēkus saskatīt un apdomāt naudas ceļus un izprast
naudas nozīmi tautsaimniecībā. Ekspozīcija veidota saskaņā ar principu: «Nāc, ieraugi,
pieskaries, izpēti un apdomā!».
Izstāde ir interaktīva, informatīvos stendus papildina multivides prezentācijas, īsfilmas, datorspēles un dažādi pārsteigumi.

Saruna ar ekspertiem

Atbildes uz teju 100 dažā-

diem jautājumiem par Latvijas Bankas darbību bija iespēja saņemt tiekoties ar Latvijas
Bankas ekspertiem ekrānos un
konferenču zālē.
Šodien nav neviena cilvēka,
kura dzīve nav saistījusies ar
bankas darījumiem. Vai tie ir
maksājumi, pārskaitījumi, kredīti vai citi pakalpojumi. Skaistkalnes jauniešiem bija iespēja
vērot, kā notiek biežāk veiktie
ikdienas maksājumi, izmēģināt,
kā darbojas mobilie maksājumi
un ieskatīties «mobilajā maciņā».

Iepazīst banku darbību

Zināšanu centrā viņi iepazinās ar Pasaules Maksājumu
sistēmām, kuras tēlaini var uzskatīt par lielā finanšu sistēmas organisma asinsrites sistēmu. Līdzīgi kā cilvēkam katra niecīgākā kļūda asinsrites sistēmā var izjaukt visa
organisma saskaņoto darbību.
Latvijas Banka nodrošina ātru
un drošu maksājumu sistēmu
darbību Latvijā un saikni ar
citām maksājumu sistēmām
Eiropā. Lai komercbankas,
apdrošināšanas sabiedrības un
citi finanšu tirgus dalībnieki
darbotos, nepieciešami sadarbības noteikumi un to uzraudzība. Skaistkalnieši iepazina
uzraudzības nozīmi un banku
darbības regulēšanas nepieciešamību, uzzināja, kā banku
drošība mainījusies sakarā ar
Latvijas integrāciju eiro zonā,
iepazinās ar statistiskajiem
datiem, kas raksturo mūsdie-

nu Eiropu. Viņiem bija iespēja
atlasīt datus, kuri šķita svarīgi
un novērot plašākas kopsakarības, kā arī saskatīt Eiropas
priekšrocības, novērtēt Latvijas iespējas un ierobežojumus!
Eiropas Centrālā banka un
Eirosistēma nozīmīgi ietekmē
visas pasaules tautsaimniecību. Skolēni uzzināja par Latvijas dalību šajā sistēmā, saskatīja, kur esam, ko darām un
kā varam ietekmēt notikumus
Eiropā un pasaulē. Noskaidroja arī finanšu aktīvu un rezervju lomu Eirosistēmas darbības
nodrošināšanā un finanšu stabilitātes uzturēšanā. Nauda
nekad neguļ! Tautā saka: Naudai jāražo nauda. Mums bija
iespēja iepazīt globālās tautsaimniecības likumsakarības
un uzzināt, kas ietekmē pasaules ekonomisko attīstību.
Apmeklējuma laikā iepazinām globālo finanšu sistēmu
un uzzinājām kādi ir galvenie
iemesli, kāpēc nauda koncentrējas pasaules finanšu centros, kā tautsaimniecību ietekmē pasaules finanšu institūcijas, iepazināmies ar ietekmīgākajām pasaules valūtām.
Stendā, izmantojot Big
Mac piemēru, varēja novērtēt
dažādu valstu valūtas un iepazīt dažādus valūtas kursa režīmus, uzzināt, kā un kāpēc valūtas peld.

Latvijas zelts nav leģenda

Latvijas Bankas zelta kopējais svars ir 7,7 tonnas. Fil-

ma, datorprezentācija un zelta
maisiņu paraugi ļāva mums
iepazīties ar zelta vēsturi un
nozīmi tautsaimniecībā.
Apmeklējot «Naudas pasauli», radās iespēja apskatīt
sevi tīra zelta veidolā un izteikt savu vērtību zeltā! Izmantojot dažādus digitālos stendus, jauniešiem bija iespēja
noskaidrot, kādas ir naudas
funkcijas, uzzināt, kā finanšu
sistēmā uzskaita naudu, kas ir
naudas apzīmējumi jeb agregāti un kā šie agregāti ir savstarpēji saistīti, uzzināt cik
naudas ir Latvijā un pasaulē.
Katrs bērns kopš bērnības
zina dažādas pasakas, bet tikai
pasakas par naudu ļauj sapņot
par zvaigžņu dālderiem, burvju vērdiņiem un sudraba grašiem. Skolēniem bija iespēja
atcerēties bērnībā lasītas pasakas un zināšanu centrā «Naudas pasaule» iepazīt ar pasakām saistītās monētas!

Praktiski izvērtē zināšanas

Garās ekonomikas stundas
noslēgumā tika pārrunāts, kā
katras mājsaimniecības labklājība saistīta ar tautsaimniecības stāvokli, kā tas ietekmē
mājsaimniecību budžetu, kā
veidojas mājsaimniecību budžets un valsts budžets, kā varam ietekmēt valsts budžetu,
vai protam veidot paši savas
mājsaimniecības budžetu.
Svetlana Vāverniece,
Skaistkalnes vidusskolas
ekonomikas skolotāja

Vecmāmiņu un vectētiņu ciemošanās «Cielaviņā»
Kā tradīcija Vecumnieku
novada Domes pirmsskolas
izglītības iestādē «Cielaviņa»
ir kļuvusi Lieldienu ieskanidināšana kopā ar vecmāmiņām un vectētiņiem.

Arī šogad, 17. aprīlī, bērni
jau no rīta bija satraukuma pilni:
vai vecvecāki atnāks, ko atnesīs
cienastā? Kopā būšana ar mīļajiem cilvēkiem notika katrā grupā atsevišķi. Tā sākās ar nelielu
koncertiņu zālē, pēc tam prieku
sagādāja kopējas rotaļas un audzēkņu sagatavotie apsveikumi.
Svētki turpinājās grupu telpās.
Kopā ar omītēm un opīšiem bērni gatavoja pārsteigumus. Grupas «Rūķi» audzēkņi kopā ar

mīļajiem no dvielīšiem tapināja
krāsainus zaķēnus. Grupas «Pelēni» bērni un ciemiņi rotāja kūku, kurai sagataves bija uzcepis
Kitijas Eriņas opis. Tā bija ne tikai skaista, bet arī varen garda.
Grupas «Saulītes» mazuļi kopā
ar ciemiņiem rotāja olas.
Pēc labi padarīta darba un
pirmssvētku noskaņas radīšanas
bija patīkami panašķēties pie
kopēji sarūpēta galda. Cik jauki
vērot, kāda saskaņa darot darbiņus un cienājoties pie svētku
galda, ir starp divām atšķirīgām
paaudzēm! Ne viena vien mazuļa acīs varēja raudzīt vēlēšanos:
«Kaut šādu brīžu būtu vairāk!»
Rita Zvirbule,
PII vadītāja

PII «Cielaviņa», ieskandinot Lieldienas kopā ar vecvecākiem.
Foto no PII arhīva.
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Ja Tu starp tiem,
kas piedzimuši maijā,
kā bite sirds
lai ziedu prieku jūt,
ik tumsas mirklim
pārlido kā kaija
un vienmēr centies
saules starā būt.
Ja Tu starp tiem,
kas piedzimuši maijā,
tad esi pats
kā zaļš un ziedošs rīts,
tad veiksmes šūpulī
Tu tiksi aijāts
Un dzīves ceļš
Būs gluds un košs kā zīds!
/Kornēlija Apškrūma/
Sirsnīgākos sveicienus maija gaviļniekiem
sūta pagastu pārvaldes un
novada domes Sociālais dienests!

VEIDOSIM LILIJU SVĒTKUS KOPĀ!
Aicinām piedalīties novada kūku cepējas
14. Liliju svētku aktivitātē «10 kūkas mūsu novadam».
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 22443931 (Vēsma).
Paldies! Uz tikšanos svētkos 13.jūlijā!

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 28. maijā plkst. 18.00 dokumentālās filmas «Dziesmu vara» seanss. Ieeja bez maksas.
MISAS TAUTAS NAMS
• 18. maijā plkst. 10.00 novada amatierteātru skate.
Izrādes rāda Valles, Stelpes, Vecumnieku un Bārbeles amatierteātri.
• 19. maijā plkst. 10.00 novada amatierteātru skate.
Izrādes rāda Kurmenes un Misas amatierteātri.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 18. maijā plkst. 22.00 sezonas noslēguma balle.
Ieejas maksa līdz 23.00 – 3.00 euro, pēc 23.00 – 4.00 euro.
• 20. maijā 18.00 leļļu teātra izrāde bērniem «Sapņu
kuģis». Ieejas maksa 1.50 euro.
STELPE
• 17. maijā plkst. 18.00 filma «Klases salidojums».
Ieejas maksa 2.50 euro.
VECUMNIEKU PAGASTA MUZEJS
• 18. maijā plkst. 19.00 Muzeju nakts «Tālavas taurētājs» – celsim godā varoņus un viņu varoņstāstus!
Plkst. 21.00 īsmetrāžas dokumentālās filmas «Lidija»
seanss. Ieeja bez maksas.
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJS «ZVANĪTĀJU BUKAS»
• 18. maijā plkst. 18.00 Muzeju nakts «Stiprināt spārnus». Meistarklase kopā ar floristi Līgu Lauriņu, «Citas vērtības» dzejas lasījumi kopā ar grāmatas autori, ansamblis
«Vēl mazliet» priecēs ar dziesmām, kā arī varēs baudīt gongu meditāciju ar Evitu Sarmu no Rīgas.

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas
Nr. 90009115957) izsludina pieteikšanos
uz JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu.
Galvenie amata pienākumi
• Plānot, veikt un koordinēt darbu ar jaunatni
Vecumnieku novada pašvaldībā.
• Piedalīties novada jaunatnes politikas īstenošanā, izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Sniegt
priekšlikumus jaunatnes atbalsta programmu un pasākumu
izveidei.
• Sadarboties un konsultēt jauniešus novada jaunatnes
politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu, programmu izstrādi un īstenošanu, par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu.
• Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, veicināt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pašvaldības sabiedriskās dzīves aktivitātēs, dalību dažāda veida pasākumos, projektos, programmās, brīvprātīgajā darbā.
• Īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Izstrādāt jaunatnes pasākumu gada plānu un organizēt
ieplānotā īstenošanu.
• Sadarboties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes
iniciatīvu grupām. Koordinēt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un
prasmes
• Augstākā izglītība (var būt students), par priekšrocību
tiks uzskatīta apgūta jaunatnes lietu speciālista apmācības
pamatprogramma.
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes. Spēja plānot un organizēt pasākumus. Labas prezentācijas spējas. Prasme strādāt ar liela apjoma informāciju.
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu
valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Zināšanas par darbu ar jaunatni, jaunatnes lietu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Zināšanas par dažādiem jaunatnes pasākumiem, projektiem, programmām,
neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo
darbu. Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
• Labas prezentācijas spējas, teicamas komunikācijas
un sadarbības prasmes.
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam
• Dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu.
• Mēnešalgu 645 EUR (bruto).
• Summēto darba laiku.
• Profesionālu darba vidi, kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas.
• Sociālās garantijas.
• Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV),
motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas
sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz epastu vecumnieki@vecumnkieki.lv līdz 2019. gada 22. maijam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš).
Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti
un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību
vakantajam amatam, un tiks glabāti divus mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.
Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi varat iegūt sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas
datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@vecumnieki.lv vai zvanot uz tālr. nr. 63933323.

