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Aicina pieteikties
izstādei
No 26. līdz 27. aprīlim
Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā, notiks
pasākums «Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2019».
Rīkotāja ir Latvijas uzņēmēju biedrība «Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera» (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi.
«Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019» tiks veidotas kā
Biznesa un karjeras iespēju
festivāls. Pasākuma mērķis ir
veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Zemgales reģionā:
• popularizēt vietējos uzņēmējus – aicinot piedalīties
uzņēmumus, kuriem ir interese reklamēt sevi: gan savus
produktus un pakalpojumus,
gan arī sevi kā darba vietu nodrošinātāju;
• aicināt uzņēmējus savstarpēji sadarboties un kontaktēties – iepazīties, tīkloties;
• iepazīstināt apmeklētājus
ar pilsētā un reģionā esošajām
darba vietām, kas palīdzētu uzņēmējiem risināt aktuālo darbaspēka trūkuma jautājumu.
Arī šogad Vecumnieku novada pašvaldība atbalsta savus
uzņēmējus un aicina pieteikties interesentus dalībai izstādē Vecumnieku novada kopstendā. Dalība kopstendā ir
bez maksas. Lūdzam ņemt
vērā, ka vietu skaits kopstendā
ir ierobežots.
Taču ikvienam Vecumnieku novada uzņēmējam piedāvājam pasākumā izvietot informatīvus materiālus (vizītkartes, bukletus, brošūras).
Gaidām Jūsu pieteikumus
līdz 5. aprīlim, sazinoties ar
projektu koordinatori Alīnu
Žukausku (tālr. 63920596, epasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv).
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada
domes projektu
koordinatore

Noskaidroti novada
veiksmīgākie uzņēmēji

Divās nominācijās – «Gada darba devējs» un
Andra Kalniņa zemnieku saimniecība «Ozo- «Gada pakalpojumu sniedzējs» – par labāko tika
li» ieguva nomināciju «Gada labdaris».
atzīta SIA «Sēdnīca», vadītāja Linda Daga.
Vecumnieku novada konkursa «Vecumnieku novada
uzņēmēju gada balva
2018» svinīgs noslēguma
sarīkojums «Sarunu Šovs:
Vakars ar uzņēmēju»
22. martā Vecumnieku
tautas namā noritēja
nepiespiestā atmosfērā.
Šogad iedzīvotāji un uzņēmēji kopumā bija iesnieguši 16
anketas. Konkursam bija pieteiktas 27 fiziskas vai juridiskas
personas, kas Vecumnieku novadā nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Konkursā piedalījās 13
uzņēmēji, kas līdz šim ir augstākais dalībnieku skaits attiecībā
uz pieteikto uzņēmēju skaitu.
Sarīkojumu vadīja harizmātiskā televīzijas personība Māris Grigalis, iejūtoties sev ierastajā televīzijas sarunu šova
vadītāja lomā un aicinot uz
sarunu katru konkursa dalībnieku. M. Grigalis sasmīdināja, iekustināja, izaicināja un
piecēla kājās ne tikai konkursa dalībniekus, bet arī visus
klātesošos. Sarīkojuma laikā
zāli piepildīja smiekli un pozitīva atmosfēra.

Nomināciju «Čaklās rokas» un «Gada ražotājs» ieguva SIA «Ābolis», īpašnieks Kārlis Ulmanis.
Foto – Alise Dreimane

Pulcējušies darbīgākie
un drosmīgākie

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš uzrunāja darbīgākos un drosmīgākos novada
uzņēmējus, kuri piekrituši
dalībai šajā konkursā. «Ceram, ka no ideju konkursa
būs jauni uzņēmēji, kuri nākošajos gados būs spējīgi
konkurēt ar šodienas laureātiem, ka arī nākošajā gadā

mūsu novada uzņēmēji atzīs
šo par prestižu pasākumu,
kur parādīt sevi un sacensties ar citiem konkursa dalībniekiem. Aicinu nenobīties un piedalīties uzņēmēju
konkursos!»
G. Kalniņš tika aicināts uz
sarunu ar M. Grigali, kuras laikā
pastāstīja par novada zīmīgākajiem apskates objektiem un
tradīcijām.
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Uzņēmēju gada balva
J

au trešo gadu Vecumnieku
novada dome organizēja konkursu uzņēmējiem «Vecumnieku novada uzņēmēju gada
balva 2018». Šī ir iespēja pateikt paldies visiem darbīgajiem
cilvēkiem par darbu, ko līdzcilvēki ir novērtējuši kā kvalitatīvu servisu, labu apkalpošanu, novada popularizēšanu,
skaistu dizainu, prieku garšas
kārpiņām un daudz citas pozitīvas atsauksmes, kas saņemtas
konkursa pieteikuma anketās.
Šis gads ir interesants ar to,
ka salīdzinot ar iepriekšējiem
konkursiem, šogad bija vismazākais iesniegto pieteikuma anketu skaits, taču, neraugoties uz
to, dalībai konkursā atsaucās
visvairāk nominēto uzņēmēju.
Tā ir iespēja uzņēmējiem parādīt un pastāstīt par sevi un savu
nodarbošanos, popularizēt savu
pakalpojumu vai produkciju.
Pasākuma mērķis ir apzināt
un godināt Vecumnieku novada uzņēmējus, kuri aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību. Līdz ar to pateicību izsakām visiem uzņēmējiem – lieliem, maziem, tiem kas ražo
un tiem, kas sniedz pakalpojumus, tiem, kas darbojas jau ilgi
savā nozarē un tiem, kas nesen tikai sākuši darboties – jūs
visi esat nozīmīgi un svarīgi!
Nereti gadās saņemt atteikumu
dalībai konkursā, jo uzņēmējs
nejūtas gatavs sevi rādīt plašāk, vēl grib nostabilizēties un
attīstīties savā nozarē, ko arī
respektējam. Taču dažreiz pieti-

cība un sevis nenovērtēšana ir
lieka – ja esat pamanīts un ieteikts konkursam, tātad kāds
jūs atbalsta un novērtē! Un ne
vienmēr uzvara attiecīgajā nominācijā ir pati svarīgākā, bet
gan iespēja būt starp labākajiem, darbīgākajiem un aktīvākajiem darītājiem! Pozitīvi
vērtējama arī pieteikto pakalpojumu sniedzēju motivācija reģistrēt saimniecisko darbību, lai
nākamajos gados varētu piedalīties konkursā.
Vērtēšanas komisijai tas bija ļoti atbildīgs un grūts uzdevums. Ne reizi vien secināja, ka
dažkārt ir neiespējami atspoguļot savu vērtējumu kritērijos
norādītajos punktos, jo vienmēr
būs kādi apstākļi, kas katru uzņēmēju padara īpašu un atšķirīgu. Dažkārt uzvarētājus izšķir
tikai dažu punktu starpība no
pārējiem kandidātiem.
ikšanās ar uzņēmējiem bija
bagātas ar patīkamiem iespaidiem un iedvesmojošiem
stāstiem – ir prieks satikt un
iepazīt tik radošas, gudras un
mērķtiecīgas personības mūsu
novadā! Tas ļauj ticēt, ka lauku
reģionos ir potenciāls rosīties un
darboties, jo aktīvākie un pārmaiņām pielāgoties spējīgākie
var būt veiksmīgi uzņēmēji.

T

Alīna
Žukauska,
Attīstības –
plānošanas
nodaļas
projektu
koordinatore

Sākusies pretendentu
pieteikšana apbalvojumam
«Zemgales Laiks Ziedonim» 2019
Sagaidot pavasari, 19. martā biedrība «Zemgales Laiks
Ziedonim» sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu «Viegli» un
Jelgavas novada pašvaldību
turpina iesākto tradīciju un izsludina pieteikšanos apbalvojumam «Zemgales Laiks Ziedonim». Apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās:
zinātnē, novadpētniecībā, tautsaimniecībā, bērniem un jauniešiem, par dzīvi mākslā.
Pieteikšanās līdz 30. aprīlim,
taču laureātu paziņošana notiks apbalvošanas ceremonijā
atjaunotajā Līvbērzes kultūras
namā 31. maijā.
«Imants Ziedonis reiz teicis:
«Starp citu – starp citām pasaulē mēs esam tauta, kas vizēs.
Re, kā tā saule lej un lej arumos, miežos un bitēs.» Mūsuprāt, saule mirdz arī mūsos
pašos, mūsu līdzcilvēkos, kas
nemaz tik tālu nav jāmeklē, tāpēc vēlamies šiem cilvēkiem
un viņu padarītajiem darbiem
ļaut uzmirdzēt kā saulei un tos
parādīt arī citiem!» stāsta
biedrības «Zemgales Laiks Ziedonim» konkursa organizatoru komanda.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt personības no
Zemgales novada, kas dzīvo
ar mīlestību pret savu zemi,
darbu un cilvēkiem, kā arī atbilst konkursa vērtībām – izcilībai, degsmei, sūtībai, stājai,
veiksmei un savpatnībai, kā
arī iedvesmo citus, mudinot
līdzdarboties, sekot viņu idejām.

Organizatori aicina pieteikties un pieteikumus stāstu
formātā iesūtīt no 19. marta līdz
30. aprīlim. Pieteikties vai tikt
pieteikts var indivīds vai cilvēku grupa, kas ar izciliem sasniegumiem darbojas konkrētajā nozarē, iedvesmo un iesaista citus.
Stāstus izskatīs žūrija, kuras sastāvā būs fonda «Viegli»
un Imanta Ziedoņa muzeja
pārstāvji, kultūras jomas un
pašvaldību pārstāvji, kas pieņems sarežģīto lēmumu, kurus piecus Zemgales novadniekus šogad godināt ceremonijā.
Maija nogalē apbalvošanas ceremonijā tiks godināti
pieci Zemgales novada laureāti un tajā piedalīsies visu
stāstu varoņi, fonda «Viegli»,
Imanta Ziedoņa muzeja, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji,
viesi un draugi, kas godinās
un leposies ar šī gada novada
laureātiem.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties šeit – https://ej.uz/
ZLZ-2019-nolikums
Elizabete Pavlovska,
biedrības
«Zemgales Laiks Ziedonim»
vadītāja

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, kā arī uzklausītu viedokļus aktuālu jautājumu risināšanā un dotu iespēju katram interesentam sniegt savus priekšlikumus novada attīstībai,
novada domes vadība katru mēnesi pieņem iedzīvotājus individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
w 4. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē;
w 11. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
w 12. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
w 18. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
w 25. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
w 4. aprīlī no plkst.10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
w 11. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
w 18. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
w 25. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē,
w 26. aprīlī no plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
w 4. aprīlī no plkst. 14:00 – 17:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
w 11. aprīlī no plkst. 14:00 – 17:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
w 18. aprīlī no plkst.14:00 – 17:00 Taurkalnes bibliotēkā.
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Saņemti vairāki iedzīvotāju iesniegumi
Vecumnieku novada domē
saņemti vairāki iedzīvotāju
parakstīti iesniegumi ar
jautājumiem par ceļu un
ielu stāvokļa uzlabošanu
gan Vecumnieku pagastā,
gan visā novadā.

Par apgaismojumu,
gājēju ietves izveidi,
novērošanas kamerām

Esam saņēmuši 76 iedzīvotāju parakstītu vēstuli par Sporta
ielas Vecumnieku pagastā atbilstošu apgaismojumu, gājēju
ietves izveidi un novērošanas
kameru izvietošanu, lai novērstu
bērnu savstarpēju konfliktu veidošanos. Kas attiecas uz apgaismojumu – posmā no Ceriņu ielas un Sporta ielas krustojuma līdz apakšstacijai ir
trīs apgaismes laternas (vidēji
viena laterna uz 50 m), šajā pos-

mā papildus laternas nav paredzēts uzstādīt, bet, konsultējoties ar Vecumnieku novada domes enerģētiķi, meklējam risinājumus, lai izveidotu labāku,
spožāku apgaismojumu no esošajām laternām.
Gājēju ietves izveide šajā
ielas posmā pašreiz nav plānota, ņemot vērā mazo satiksmes intensitāti uz šīs ielas.
Arī novērošanas kameru izvietošana ir jāizvērtē, jo diemžēl ne jau kameras novērsīs
jauniešu konfliktus un uzlabos
savstarpējās attiecības. Lai radītu lielāku drošības sajūtu, plānots iztīrīt no aizauguma sporta laukumam piegulošo malu.

Par ielas apgaismojuma
izslēgšanu nakts stundās

Ļoti daudz jautājumus saņemam par ielas apgaismoju-

ma izslēgšanu nakts stundās.
Vēlos atgādināt, ka vairākās
Latvijas un Eiropas pilsētās
izmanto šo metodi elektroenerģijas taupības nolūkos.
Varbūt daļai sabiedrības tas
rada nedrošības un baiļu sajūtu par privātīpašumu drošību
un pārvietošanos diennakts
tumšajā laikā, bet atgādināšu,
ka apgaismojums ir atstāts
vietās, kur notiek videonovērošana. Ietaupītos līdzekļus
cenšamies izmantot infrastruktūras uzlabošanai – gājēju celiņu izveidošanai Vecumnieku parkā, tāpat nepieciešams automašīnu stāvlaukums
pie Centra kapiem un citi uzlabojumi. Vajadzību ir ļoti
daudz, tādēļ tiek meklētas iespējas kā ar esošajiem līdzekļiem izdarīt pēc iespējas vairāk.

Aktuāls jautājums par
ceļu uzlabošanu

Ļoti aktuāls ir arī jautājums par ceļa P 92 Iecava –
Stelpe uzlabošanu, par kuru ir
parakstījušies vairāk kā 200
iedzīvotāju, kā arī par ceļa P
88 Bauska – Linde posmā no
Vecumnieku centra līdz Liepu
ielai sakārtošanu, kur jau pagājušajā gadā saņēmām Satiksmes ministrijas atteikumu.
Patreiz esam no jauna pieprasījuši informāciju Satiksmes
ministrijai par nesakārtotajiem ceļiem. Saņemot atbildi,
noteikti informēsim sabierību
par Satiksmes ministrijas nostāju šajā jautājumā.
Guntars Veismanis,
Vecumnieku novada
domes
izpilddirektores
vietnieks

Novadā darbu sāks tūrisma informācijas konsultante
Vecumnieku novada domē
no šā gada 15. aprīļa darbu
sāks tūrisma informācijas
konsultante Aira Odinga.

Viņai ir teju 20 gadu pieredze tūrisma jomā, lielākoties
starptautiskos tūrisma uzņēmumos. A. Odinga ir sertificēta Rīgas gide, maršrutu programmu izstrādātāja, kā arī sadarbojusies ar tūrisma nozares
profesionāļiem.

Interesants
izaicinājums

Aira Odinga stāsta, ka šis
amats ir interesants izaicinājums veidot tūrisma attīstībai
labvēlīgu vidi, aicinot tūrisma

pakalpojumu sniedzējus un
nozares profesionāļus ciešāk
sadarboties, lai veidotu pievilcīgu galamērķi. Tas nozīmētu
ne tikai apzināt, koordinēt un
popularizēt Vecumnieku novada tūrisma objektus, bet arī
meklēt un veidot jaunas sadarbības formas un tūrisma produktus kopā ar citiem novadiem Zemgalē, Sēlijā un tuvo
Lietuvas robežu. «Tūrisma uzplaukuma veicināšanas viens
no stūrakmeņiem ir pašu objektu apsaimniekotāju un uzņēmēju atsaucība un degsme
veidot pievilcīgu produktu, ko
piedāvāt atbraucējiem, līdz ar
to kopīgiem spēkiem meklēsim risinājumus. Jebkādas

idejas ir ļoti gaidītas!» atzīst
jaunā tūrisma informācijas
konsultante.

Tūrisma joma –
sirdslieta

Tūrisma informācijas konsultante pārvalda četras svešvalodas un ir ar plašu ceļošanas pieredzi. «Tūrisma joma
manā dzīvē vienmēr ir bijusi
sirdslieta un hobijs. Tūrisms ir
atvērtība, draudzība, komunikācija, caur kuru gūsti labsajūtu,» atklāj A. Odinga.

Saņemti 7 pieteikumi

Uz izsludināto amatu tika
saņemti septiņi pieteikumi,
bet uz tikšanos aicināti pieci

Skaistkalnē atvērts ziedu veikals
Vecumnieku novada
Skaistkalnes pagastā
5. martā durvis apmeklētājiem vēra ziedu veikals
«Bantīte», tā īpašnieki Dina
un Lauris Emkes.

Ideja par ziedu veikalu īpašniekiem radusies jau 2016. gadā – pārim gribējies ko savu,
turklāt, motivējis tas, ka ziedu
veikals Skaistkalnē līdz šim
nav bijis. Sapni izlolot palīdzējušas arī laulātā pāra ģime-

nes. Dina beigusi gan floristikas, gan daiļdārzniecības kursus, tāpēc šis amats viņai nav
svešs.
Veikala īpašniece atzīst, ka
klientu ikdienā varētu būt
mazāk nekā svētku vai pirmssvētku dienās, piemēram,
7. martā Dina un Lauris bijuši
ziedu bāzē pēc ziediem, lai
papildinātu veikala piedāvājumu, taču jau 8. marta rītā Lauris devies uz bāzi atkārtoti, jo
visi ziedi tika izpirkti.

Turpmāk Skaistkalnē ziedus
iegādāties varēs darba dienās no
plkst. 9.00 – 16.00 un sestdienā
no 10.00 – 13.00. Īpašnieki
stāsta, ka pieņem arī pasūtījumus un nodrošina ziedu piegādi.
Dina un Lauris izsaka pateicību Sandrai Vanagai, Lienei Balodei, Aijai Armuškai,
Oskaram Hānam un Skaistkalnes pagasta pārvaldei.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

kandidāti. Vērtēšanas komisijā piedalījās Vecumnieku novada domes vadība – priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, izpilddirektore Aiga Saldābola, Bauskas tūrisma informācijas centra vadītāja Inese
Turkupole-Zilpure un attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika.
Tūrisma informācijas punkta telpas atradīsies Vecumniekos, Rīgas ielā 34, kas apmeklētājiem durvis vērs aprīļa
vidū.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas
vadītāja

4. lpp.

Izsniegs barikāžu
dalībnieka
statusa apliecības

Sadarbībā ar 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrību,
šī gada 15. aprīlī – pirmdienā,
no plkst. 11.00 – 16.00 Vecumnieku tautas namā notiks
barikāžu dalībnieka statusa
apliecību izsniegšana. Šogad
tā būs vienīgā diena novadā,
kad apliecību varēs saņemt.
Lai saņemtu apliecību, līdzi jāņem:
• barikāžu dalībnieka apbalvojuma dokumenta (piemiņas zīme vai Pateicības raksts)
oriģināls vai kopija,
• personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Persona uz vietas tiks fotogrāfēta.
Sīkāka informācija pie Vecumnieku pagasta muzeja vadītājas Ritas Kovalas, tālr.
29323741.
Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Aprīlī noslēgsies jogas un
fizioterapijas nodarbības
ESF projekta «Veselības
veicināšana un slimību profilakse Vecumnieku novadā» Nr.
9.2.4.2/16/I/037 ietvaros, Vecumnieku novada dome iedzīvotājiem nodrošina bezmaksas nodarbības un lekcijas.
Projekts aktivitātes tiek iesviestas no 2017. gada aprīļa
Nodarbība
JOGAS
NODARBĪBAS
FIZIOTERAPIJAS
NODARBĪBAS

līdz 2019. gada decembrim.
Vēlos informēt, ka aprīlī noslēgsies fizioterapijas un jogas
nodarbības, jo ir sasniegts plānotais nodarbību skaits, kas
tiek finansēts no ESF projekta.
Aprīlī notiks divas fizioterapijas nodarbības un divas jogas
nodarbības (viena nodarbība

Skaistkalnē un viena – Vallē),
nodarbību datumus skatīt tabulā.
Projekta ietvaros tika plānotas 136 jogas nodarbības
(68 nodarbības Skaistkalnes
pagastā un 68 nodarbības Valles pagastā) un 72 fizioterapijas nodarbības.
Vēlos pateikties iedzīvotājiem par iesaistīšanos projekta
aktivitātēs!
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Datums

Laiks

Vieta

1. aprīlis

plkst. 19.00

4. aprīlis

plkst. 18.30

Valles pagasta pārvalde,
Valles pagasts
Skaistkalnes tautas nams,
Skaistkalnes pagasts

2. aprīlis
10. aprīlis

plkst. 18.30

Vecumnieku tautas nams,
Vecumnieku pagasts

Barikāžu dalībniekiem iespēja pieteikties
Pateicības rakstam
Ņemot vērā faktu, ka ļoti
liela iedzīvotāju daļa dažādu
iemeslu dēļ līdz šim nav apbalvota ar 1991. gada barikāžu piemiņas zīmi vai LR Saeimas izsniegto Pateicības rakstu, 1991. gada Barikāžu dalībnieku valde, lai izteiktu pateicību
tām personām, kuras 1991. gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā,
kā arī morāli un materiāli atbalstīja 1991. gada barikāžu dalībniekus, turpina godināt barikāžu dalībniekus, piešķirot
Pateicības rakstu.
Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu personai (kura nav saņēmusi nevienu no minētajiem apbalvojumiem) var iesniegt jebkura
persona, kura ir saņēmusi kādu no minētajiem apbalvojumiem, uzrakstot ierosinājumu
brīvā formā.
Ierosinājumā jānorāda:
• ierosinātāja (liecinieka)
vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, tālrunis, e-pasta adrese, apbalvojuma veids un nu-

murs (Piemiņas zīme vai Pateicības raksts),
• barikāžu dalībnieka stāstījums par barikāžu dienām
(stāstījums par to, kā uzzināja
par barikāžu celšanu, kādēļ un
kā tika uz barikāžu vietām.
Cik dienas tika pavadītas, kādi
notikumi piedzīvoti, kādus
cilvēkus atceras, utt.),
• ierosinājumu paraksta ierosinātājs,
• jānorāda iesniegšanas datums,
• ja ir, var pievienot fotogrāfijas un citas liecības par šo
laiku.
Pateicības rakstam var pieteikties arī tuvinieks, ja barikāžu dalībnieks ir miris.
Saņemtos ierosinājumus komisija izskata sešu mēnešu
laikā no to iesniegšanas dienas un pieņem lēmumu par
Pateicības raksta piešķiršanu
vai par atteikumu to piešķirt.
Netiek izskatīti tie ierosinājumi, kur autors ieteic apbalvot pats sevi.
Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu kopā ar
pamatojumu un ar to saistīta-

jiem materiāliem iesniedzapmi personīgi vai arī sūtot pa
pastu ierakstītā vēstulē, adrese: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, Krāmu iela 3,
Rīga, LV-1050.
Sīkāku informāciju var atrast 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības mājas lapā:
www.barikades.lv, sadaļā Pateicības raksts, kā arī, zvanot
pa tālruni 67213525.
Vecumnieku pagasta muzeja vārdā no sirds gribētu ieteikt tiem barikāžu dalībniekiem, kuri dažādu apstākļu dēļ
vēl līdz šim nav saņēmuši Pateicības rakstu, lūdzu, izdariet
to! Jums un jūsu ģimenēm paliks taustāma liecība par mūsu
valsts 3. atmodu, kas daudziem šobrīd šķiet pašsaprota-

ma. Jūs bijāt un esat daļa no
Latvijas un Pasaules vēstures!
Ar savām atmiņām jūs palīdzēsiet Barikāžu muzejam apkopot vēsturiskās liecības!
Lūgums nejaukt Ierosinājumu par Pateicības (Pateicības rakstam var pieteikt barikāžu dalībnieku, kurš vēl līdz
šim nav saņēmis nevienu no
apbalvojumiem) rakstu ar barikāžu dalībnieka statusa apliecību (piešķir barikāžu dalībniekam, kurš jau ir saņēmis
Piemiņas zīmi vai LR Saeimas Pateicības rakstu).
Informācijas avots: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, www.barikades.lv
Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

13. aprīlī plkst. 9.00
Valles pagasta lauku tūrisma un
atpūtas parka
«Makšķernieku paradīze»
ūdenskrātuvē notiks

pavasara kauss
spiningošanas
tautas klasē.
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Notiks nolietotās elektrotehnikas
pieņemšanas akcija

Vecumnieku novada
iedzīvotāji aicināti
piedalīties SIA «Eco Baltia
vide» rīkotajā nolietoto
un nederīgo elektrisko
un elektronisko iekārtu
(veļasmašīnu, televizoru,
ledusskapju, plīšu,
radiatoru u. c.) nodošanas
akcijā.

No 1. aprīļa līdz 7. aprīlim
iedzīvotāji aicināti savas nolietotās elektroiekārtas nogādāt
norādītajās adresēs:
Bārbeles pagastā:
• pie Liepu alejas katlu mājas novietotajiem šķirošanas
konteineriem;
• pie šķirošanas konteineriem ciematā Gaisma;
• pie šķirošanas konteineriem aiz Tautas nama (Bauskas ielā 2);

Kurmenes pagastā
• pie šķirošanas konteineriem blakus katlu mājai;
Skaistkalnes pagastā:
• pie šķirošanas konteineriem Kurmenes ielā 7;
• pie šķirošanas konteineriem Putnos;
• pie šķirošanas konteineriem pie Mēmeles muižas;
Stelpes pagastā:
• pie šķirošanas konteineriem Nīzerē;
• pie šķirošanas konteineriem Beitiņos;
• pie šķirošanas konteineriem Kalna ielā Stelpē;
Valles pagastā:
• Liepu ielas šķirošanas
laukumā;
• pie šķirošanas konteineriem Taurkalnē;
• pie šķirošanas konteineriem Mežmuižā;

Vecumniekos:
• pie šķirošanas konteineriem Skolas un Kalna ielas krustojumā;
• pie šķirošanas konteineriem Ceriņu ielā 17;
• pie šķirošanas konteineriem Misā (pie «Mego» veikala).
Aicinām elektrotehniku atstāt tikai norādītajās adresēs
blakus atkritumu šķirošanas
konteineriem, neizmetot šos atkritumus citās, neatļautās vietās.
8. aprīlī SIA «Eco Baltia
vide» speciālisti nodrošinās
elektrotehnikas savākšanu norādītajās adresēs.
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām ar visām komponentēm!
Visas elektroiekārtas – televizori, ledusskapji, datori sa-

Bezmaksas
informatīvā
lekcija
«Iedzīvotāju
veselības psiho
higiēna»
2. aprīlī plkst. 17.00
Stelpes pamatskolā;
30. aprīlī plkst. 17.00
Skaistkalnes vidusskolā.
Vecumnieku
novada
domes
Sabiedriskās
kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:
63920587,
25477131.

Turpinās traktortehnikas valsts
tehnisko apskašu sezona
Vecumnieku novadā tehnisko apskati varēs veikt:
• 3. aprīlī plkst. 10.30 Vecumniekos (Jaunā iela (darbnīcas)),
• 4. aprīlī plkst. 11.00 Kurmenē (Upmaļi 1, pie bijušā pasta),
• 5. aprīlī plkst. 11.00 Vallē («Rosmes», pie Krīču veikala),
• 9. maijā plkst. 11.00 Kurmenē (Upmaļi 1, pie bijušā pasta),
• 10. maijā plkst. 11.00 Vallē («Rosmes», pie Krīču veikala),
• 13. maijā 10.30 Bārbelē (Baznīca, Liepu aleja 1),
• 13. jūnijā 10.30 Beibežos (Katlu māja),
• 20. jūnijā 10.30 Vecumniekos (Jaunā iela (darbnīcas)).

tur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos vai atstāt
pie atkritumu konteineriem,
kur tās kāds var sabojāt un padarīt nederīgas otrreizējai pārstrādei.
Tāpēc SIA «Eco Baltia
vide» nodrošina iespēju iedzīvotājiem ērti atbrīvoties
no nevajadzīgās sadzīves
tehnikas, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par tīru vidi un
nodrošinātu to, ka arī nolietotās elektroiekārtas nonāk
pārstrādē un tiek taupīti dabas resursi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot pa tālr. 8717 vai rakstot epastu uz vecumnieki@ecobaltiavide.lv.

LAD organizē
seminārus par
aktualitātēm

Kas un kāpēc var saņemt
atbalsta maksājumus? Platību
maksājumu iesniegumu pieņemšana sākas no 10. aprīļa –
kas jāņem vērā? Kādi nosacījumi ir jāņem vērā, lai pieteiktos atbalsta pasākumiem? Kādas ir klientu biežākās kļūdas,
īstenojot projektus investīciju
pasākumos? Šie ir tikai daži
jautājumi, kurus dienestam uzdot klienti – lauksaimnieki,
mežsaimnieki un zivsaimnieki.
Lai stāstītu par dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu
atbildes uz visiem klientus
interesējošajiem jautājumiem,
LAD plāno organizēt seminārus visā Latvijā.
Vecumnieku novadā LAD
seminārs notiks 11. aprīlī no
plkst 10:00 līdz 13:00 Vecumnieku tautas nama mazajā zālē
un Bārbeles tautas namā no
plkst 13:30 līdz 16:30.
Kristaps Stallīts,
Vecumnieku novada
lauku attīstības konsultants
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Vokālo ansambļu skate Misā

8. martā dāmas sveica aktieris
Gundars Silakaktiņš.
Dodoties uz Misas tautas
namu 9. martā, bija
dzirdama putnu čivināšana.
Izrādās, ka pēdējās dienās
pār Misu ir lidojušas dzērves, zosis un gulbji. Tas
nozīmē, ka pavasaris ir klāt!
Katru gadu šajā laikā, līdz ar
putniem, gan no Vecumnieku,
gan blakus novadiem Misā ierodas dziedošie kolektīvi, lai piedalītos ansambļu skatē. Ansambļu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija 3 cilvēku sastāvā:
kora «Via Stella» diriģente,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzēja
Liene Batņa, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča, Misas
un Vecumnieku vidusskolu mūzikas skolotāja Zaiga Jēgere.

Piedalās 11 kolektīvi

Skati atklāja divas bērnu vokālās grupas – Skaistkalnes
tautas nama bērnu popgrupa
«Domino» (vadītāja Ingrīda
Zemļinska) un Vecumnieku
tautas nama bērnu vokālā grupa «Zīļuki» (vadītāja Dace
Starta). Pēc tam savu sniegumu rādīja Bauskas novada
Codes pagasta vokālais ansamblis «Mežrozītes» (vadītājs Ēriks Priluckis). Pirmo
reizi ansambļu skatē piedalījās Rundāles novada sieviešu
vokālais ansamblis «Naktsvijoles» (vadītāja Kristīne Kudrjavceva). Turpinājumā uzstājās Mežotnes pagasta jauktais
vokālais ansamblis «Mēs»
(vadītāja Liene Gaile), Vecum-

I pakāpi ansambļu skatē ieguva arī Vecumnieku tautas nama senioru jauktais koris «Atbalss».
Foto – Alise Dreimane
nieku novada Stelpes pagasta
sieviešu vokālais ansamblis
«Nianse» (vadītāja Iveta Grantiņa), Misas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» (vadītāja Olga
Černišova – Stūriška). Skates
otrajā daļā uzstājas ansambļi
ar vislielāko pieredzi – Bauskas novada Vecsaules pagasta
Jaunsaules sieviešu senioru
vokālais ansamblis «Uguntiņas» (vadītāja Antra Balgalve),
Vecumnieku tautas nama senioru koris «Atbalss» (vadītāja
Iveta Kaktiņa), Bauskas kultūras centra jauktais vokālais ansamblis «Eliksīrs» (vadītāja
Marina Lazdiņa), skati noslēdza
Bauskas kultūras centra jauktais vokālais ansamblis «Adoramus» (vadītāja Diāna Siliņa).

Sveic sievietes

Kamēr žūrija apspriedās
un apkopoja skates rezultātus
8. martā dāmas sveikt bija ieradies aktieris Gundars Silakaktiņš. Klātesošos viesis pārsteidza ar asprātīgiem uzdevumiem un ne mazāk pārsteidzošām balvām, dzirkstošu humoru,
dziesmām un dzejas rindām.

Žūrija – labvēlīga un
patīkami pārsteigta

Žūrija bija patīkami pārsteigta par ansambļu izvēlēto
interesanto repertuāru, kurā ietvertas dziesmas sākot no seniem laikiem, beidzot ar aktuālām mūsdienu tēmām. Tika
vērtēts arī ansambļu mākslinieciskais sniegums. Iveta Lavrinoviča koncerta laikā kārtējo

Ansambļus vērtēja kompetenta žūrija.
Skates rezultāti:
Skaistkalnes tautas nama bērnu vokālais ansamblis «Domino» – II pakāpe;
Bauskas novada Mežotnes pagasta vokālais ansamblis
«Mēs» – I pakāpe;
Vecumnieku tautas nama senioru jauktais koris «Atbalss» – I pakāpe;
Bauskas novada Vecsaules pagasta Jaunsaules senioru vokālais ansamblis «Uguntiņas» - I pakāpe;
Bauskas novada Codes pagasta sieviešu vokālais ansamblis
«Mežrozītes» – I pakāpe;
Vecumnieku novada Stelpes pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Nianse» – I pakāpe;
Misas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» – I pakāpe;
Vecumnieku tautas nama vokālais ansamblis «Zīļuki» – I pakāpe;
Rundāles novada sieviešu vokālais ansamblis «Naktsvijoles» – I pakāpe;
Bauskas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis «Adoramus» – augstākā pakāpe;
Bauskas kultūras nama jauktais vokālais ansambli «Eliksīrs» –
augstākā pakāpe.
reizi guva apliecinājumu tam,
ka latviešu tauta ir ļoti kulturāla, latvieši ir dziedātājtauta un
tikai sievietes var pēc 8. marta
svinībām tik labi izskatīties un

dziedāt. Savukārt Z. Jēgere uzteica ansambļu izvēli dziedāt
a cappella, jo, labi nodziedot,
tie jau ir 80% no uzvaras.
Alise Dreimane
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Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem

Atzinīgi tika novērtētas Misas
vidusskolas jaunāko dejotāju
savstarpējās attiecības dejas
laikā.
20. martā plkst. 11.00
Iecavas kultūras namā
notika Vecumnieku un
Iecavas novadu skolu
tautas deju kolektīvu
repertuāra apguves skate,
gatavojoties XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku lielkoncertam
«Saule vija zelta rotu».

Vecumnieku vidusskolas jaunākie dejotāji, izpildot deju «Kas dārzā?».

Mūsu novadu skatē pārstāvēja Misas vidusskolas tautas
deju kolektīva «Spriguļi» 1. -2.,
3.-4., 5.-6. un 7.-9. klašu grupas, Vecumnieku vidusskolas
1.-2., 3.-4., 5-6. , 7.-9., 10.-

Stingri vērtē
dejotāju sniegumu

12. klašu tautas deju kolektīvi
un 5.-9. klašu deju kolektīvs
«Rūķi», Valles vidusskolas 5.
-9. klašu tautas deju kolektīvs
«Vallēni», Stelpes pamatskolas 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs.

Dejotāju sniegumu vērtēja
Inga Pulmane – XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku lielkoncerta māk-

Smaidīgie Stelpes pamatskolas 1.-4. klašu tautas dejudejotāji.

slinieciskā vadītāja, Tautas deju
ansambļa «Teiksmiņa» vadītāja, Baiba Ķestere – horeogrāfe, Aizupes pamatskolas tautas deju kolektīva «Stariņi»
vadītāja, Guna Trukšāne – horeogrāfe, Bauskas deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja,
Jelgavas bērnu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» vadītāja un
Tautas deju ansambļa «Līgo»
pedagoģe. Skates gaitu vēroja
Agra Bērziņa – VISC Neformālās izglītības departamenta
direktore, XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētku Rīcības komisijas izpilddirektore.
Žūrija ļoti stingri vērtēja
dejotāju sniegumu – soļu un
kombināciju precizitāti, deju
zīmējumus, ritmu, kā arī deju
partneru savstarpējās attiecības, prasmi dejot ar partneri,
vairākkārtīgi atgādinot, ka tās
ir pāru dejas. Visi kolektīvi saņēma norādījumus turpmākajam darba cēlienam, lai ar panākumiem varētu piedalīties
2020. gada atlases skatē. Ļoti
būtiska vērtēšanas sastāvdaļa
bija kolektīva kopiespaids un
tautas tērps. Arī šajā sadaļā saņēmām daudz ieteikumus. Ir

Foto –Alise Dreimane

jādomā par tērpa atbilstību
dejotāja augumam, par atteikšanos no mākslīgo ziedu vainagiem, par brunču garumu
un daudzām citām lietām.
1. pakāpes diplomus saņēma tikai trīs kolektīvi – Valles
vidusskolas 5.-9. klašu TDK
«Vallēni», Misas vidusskolas
1.-2. klašu TDK «Spriguļi»,
Iecavas vidusskolas 3.-4. klašu TDK. Misas vidusskolas 3.
-4. , 5.-6., 7.-9. klašu TDK,
Stelpes pamatskolas 1.-4. klašu TDK, Vecumnieku vidusskolas 10. -12. klašu TDK, kā
arī visi pārējie Iecavas novada
deju kolektīvi ieguva 2. pakāpes diplomus, bet Vecumnieku vidusskolas 1.-2., 3.-4., 5.
-6., 7.-9. un 5.-9. klašu TDK
«Rūķi» saņēma 3. pakāpes
diplomus.
Ceļš uz XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem turpinās. Lai pacietība, izturība skolotājiem, lai
vairojas dejotprieks dejotājos!
Valija Vaina,
Vecumnieku novada
skolu
tautas deju kolektīvu
virsvadītāja

8. lpp.

Nr. 6(205) 2019. gada marts

Noskaidroti novada veiksmīgākie uzņēm
à1. lpp.

Saņem pateicības

Uzņēmēju acis mirdzēja,
jo viņi savu darbu dara ar mīlestību un prieku. Saviļņoti un
pagodināti konkursa dalībnieki tika aicināti uz sarunu ar
vakara vadītāju M. Grigali un
saņemt domes pateicības.
Rotu darinātāja Agnija Praškeļeviča – «Agnijas Rotas»
pretendēja nominācijā «Čaklās rokas». Viņa uzņēmēju
konkursā piedalās jau otro gadu, 2018. gadā ir piedalījusies
dažādos tirdziņos gan novadā,
gan ārpus tā, kā arī no septembra
veiksmīgi sadarbojas ar mājaslapu www.perkamkopa.lv,
kur pārdod savu produkciju.
Agnija brīvajā laikā nodarbojas
arī ar citām aktivitātēm, piemēram, dzied korī. Kāpēc gan
neuzdziedāt šovakar? M. Grigaļa aicināta, Agnija drosmīgi
kopā ar vakara vadītāju ļāvās
īsai dziesmai.
Everts Emīls Gertsons –
SIA «Latvian wood designs»
izgatavo koka dēlīšus un citas
lietas no koka ar lāzergravējumiem, pretendēja nominācijā
«Gada jaunietis uzņēmējdarbībā». Šajā konkursā piedalījās pirmo reizi, bet ir piedalījies Vecumnieku novada domes rīkotajā biznesa ideju
konkursā «Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā». Evertam
ir izveidojusies sadarbība ar
vairākiem veikaliem, kuros
tiek pārdoti viņa darbi. «Es
vienmēr esmu zinājis, ka nodarbošos ar uzņēmējdarbību,»
atzīst Everts.
Tomēr uzņēmējdarbība nav
vienīgā Everta aizraušanās,
viņam patīk nodarboties arī ar
sportu, īpaši – florbolu. Vakara
vadītājs izaicināja Evertu parādīt kādu triku ar florbola nūju un bumbiņu, kas jaunajam
uzņēmējam lieliski izdevās.
Lindas Dagas ēdināšanas
uzņēmums SIA «Sēdnīca» pretendēja nominācijā «Gada darba devējs» un «Gada pakalpojumu sniedzējs». «Sēdnīca»
ir ēdināšanas uzņēmums pašā
Vecumnieku centrā – blakus
vidusskolai un Mūzikas un
mākslas skolai. «Sēdnīca» ir
slavena ar lielajām un garšīgajām porcijām, kā arī draudzīgajām cenām.

SIA «Sēdnīca» jautrā darba komanda kopā ar nominācijas pasniedzēju, žūrijas locekli Daini
Rijkuri (no kreisās).
Foto – Alise Dreimane
Nominācijā «Gada pakalpojumu sniedzējs» pretendēja
arī Daces Stankēvičas un Ilmāra Apses zemnieku saimniecība «Mačēni». Saimnieki
nodarbojas ar lauku tūrismu,
uzņem viesus, rīko pasākumus, ir izveidojuši vēstures
materiālu krātuvi – muzeju, kā
arī kolekcionē monētas. «Dodoties ciemos uz «Mačēniem»,
ieteicams līdzi ņemt kādu interesantu pildspalvu, jo saimnieki tās kolekcionē», iesaka
katrs novada iedzīvotājs, kas
pazīst saimniecības saimniekus.
Inta Silava un Santa Āmane, kuras Skaistkalnē ražo
amarantu – Latvijai neierastu
un maz zināmu produktu, pretendēja nominācijā «Gada ražotājs». Ģimene jau sen seko līdzi uztura kvalitātei un veselīgam dzīvesveidam. Līdz ar to,
rodoties iespējai pārņemt ap-

saimniekošanā tēva zemi, radās doma par bioloģisko zemes
apsaimniekošanu – griķu, kaņepju un amaranta audzēšanu.
Marija un Nikolajs Urbāni – IK «Dzintarlāse» pretendēja nominācijā «Čaklās rokas»
un «Gada ražotājs». Saimniecībā, kas atrodas Vecumnieku
pagasta «Birzemniekos», tiek
ražots medus, vīns un stiprinātais dzēriens «Bites buča», kas
ir viņu «firmas zīme».
Kārļa Ulmaņa uzņēmums
SIA «Ābolis» pretendēja 3 nominācijās – «Čaklās rokas»,
«Gada ražotājs» un «Gada pakalpojumu sniedzējs». SIA
«Ābolis» mājvieta ir «Kalnzemniekos», Bārbeles pagasta Gaismā. Arī «Ābolis» šajā
konkursā piedalās jau otro gadu. Uzņēmējdarbības attīstīšanai Kārlis veiksmīgi apgūst
finansējumu dažādos projek-

tos. Uzņēmējs ražo ābolu sulu,
ābolu etiķi un viltoto bišu
maizi. Katru gadu maijā, ābeļu ziedēšanas laikā, notiek
«Naivais brīvdabas minifestivāls Āboļdārzs». Uzņēmuma
produkcijas pastāvīgie klienti
atzīst: «Kārlim ir fantastiska
izdoma un produkcijai ir izveidots skaists noformējums.
Pārsteidzoši, ko tik nevar iegūt no āboliem, vai ne?»
Vakara vadītājs Kārlim bija sagatavojis uzdevumu – nomizot ābolu tā, lai izveidotos
pēc iespējas garāka nomizotā
miza. Kārlis neapmulsa un izaicināja M. Grigali uz sacensību – kuram izdosies nomizot
garāku ābola miziņu? Un kā
jums šķiet, kurš uzvarēja?
Baibas Tēraudas – PINU
Šūpuļligzdas pretendēja nominācijā «Čaklās rokas». Baiba izgatavo ligzdiņšūpoles arī

Friziere Ināra Strēle demonstrēja saUz sarunu ar vakara vadītāju tika aicināta arī Līva Jankevi- vas prasmes izveidojot jaunu friča pastāstīt par terapijas kabinetu «Kids GYM».
zūru žūrijas loceklim.
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mēji

SIA «Ābolis» čaklās rokas kopā ar žūrijas locekli, balvas pasniedzēju Jāni Kovalu (no labās).
pēc individuāliem pasūtījumiem, pielāgojot krāsas, izmērus un citus risinājumus.
Radot šūpoles, Baiba vēlas
rosināt bērnus vairāk laika pavadīt svaigā gaisā.
Baiba ir arī biškope, bet
brīvajā laikā viņai patīk uzdejot zumbu. Šajā vakarā Baiba
bija gatava iemācīt pāris dejas
soļus gan vakara vadītājam,
gan ieinteresēt arī visus klātesošos. Varbūt nākamajā zumbas nodarbībā pievienosies
jauni dalībnieki?
Andra Kalniņa zemnieku saimniecība «Ozoli» pretendēja nominācijā «Gada labdaris». Saimnieks ir daudz
pētījis pirmskara Latvijas lauksaimniecības pieredzi un piemērotākās atziņas īsteno savā
saimniecībā un atklāj, ka zemnieku saimniecības pamatatbalsta punkti ir liellops, bite
un slieka, ja kāds no tiem pazūd, tad dzīvības vairs nav. Andris ar savu saimniekošanu ir
pamanīts ne tikai Latvijā, bet
arī ārpus tās, uzvarējis konkursā «Gada lauksaimnieks
Baltijas jūras reģionā» un saņēmis balvu «Sējējs 2015».
Friziera amata meistare
Ināra Strēle pretendēja nominācijā «Čaklās rokas». Savu
amatu Ināra apguvusi padomju laikos, bet vēl joprojām aktīvi seko līdzi jaunākajām tendencēm šajā jomā. Savulaik ir

rīkojusi krāšņas modes skates
Skaistkalnē un Vecumniekos,
atzīst, ka labprāt šādu pasākumu varētu atkārtot. Klientus
Ināra apkalpo gan Skaistkalnē, gan Vecumniekos.
Lai pārliecinātos par Ināras talantu, vakara vadītājs bija sagatavojis uzdevumu – bija filējamās šķēres, matu želeja un fēns. No zāles nejauši
tika izvēlēts modelis – konkursa žūrijas loceklis Dainis
Rijkuris, kuram Ināra ļoti īsā
laikā izveidoja jaunu frizūru.
Līva Jankeviča – biedrība
«7 maņas» jeb «Kids GYM»
pretendēja nominācijā «Gada
pakalpojumu sniedzējs». Terapijas kabinetā «Kids GYM»
tiek sniegta profesionāla palīdzība, kas ietver koncentrēšanos uz septiņām maņām – redzi, dzirdi, ožu, garšu, tausti,
līdzsvaru un sevis apzināšanos telpā. Ir pieejamas speciālistu vadītas nodarbības ar
mērķi stimulēt visu maņu attīstību. «Kids GYM» pakalpojumus sniedz bērniem vecumā no 4 – 8 gadiem, bet
piektdienās paredzēts «Vecāku laiks» bērniem no 2 gadu
vecuma.
Kristīne Vallere – pirts rituāli Zemgales sensētā «Everti» pretendēja nominācijā «Gada pakalpojumu sniedzējs».
«Evertos» vietu miesas un
gara atjaunošanai radusi Kris-

tīnes un Ivara pirts «Dvēseles
dziednīca». Papildus tradicionālajiem pirts rituāliem, tiek
piedāvāta arī Scenar terapija,
vibroakustiskā masāža, neirografika. Katru gadu «Evertos» tiek rīkots festivāls «Laika rata pietura», kurā pulcējās
ļaudis no tuvas un tālas apkārtnes, lai smeltos enerģiju,
spēku un mieru.
Galdu klājēja Antoņina
Ļitviņeca pretendēja nominācijā «Čaklās rokas». Antoņinas gatavotajiem ēdieniem
piemīt īpašā «mājas garša».
Cilvēki, kuri izmantojuši Antoņinas pakalpojumu atzina:
«Lai arī Antoņina kā ēdinātājs
strādā salīdzinoši nesen, viņa
sevi ir pieteikusi kā radošu un
darboties gribošu uzņēmēju.
Viņas kulinārās spējas ir pielīdzināmas augstas klases restorāniem. Viņai ļoti svarīgi ir
nodrošināt visaugstāko servisu, ar labas kvalitātes produktiem, traukiem, papildus elementiem, lai tie sniegtu gan
estētisko, gan gastronomisko
baudījumu.»

Sumina piecās
nominācijās

Uzņēmēji tika sumināti piecās nominācijās, divās no
tām – «Čaklās rokas» un «Gada ražotājs» – par labāko tika
atzīts SIA «Ābolis», vadītājs
Kārlis Ulmanis.
Divās nominācijās – «Gada darba devējs» un «Gada
pakalpojumu sniedzējs» – par
labāko atzina SIA «Sēdnīca»,
vadītāja Linda Daga.
Pašvaldības iestādes varēja pieteikt uzņēmumus nominācijā «Gada labdaris» un izvirzīt uzņēmumus, ar kuriem
bijusi veiksmīga sadarbība
projektu realizēšanā, pasākumu rīkošanā un saņemts citāda veida atbalsts. Par «Gada
labdari» tika nominēta ZS
«Ozoli», tās saimnieks Andris
Kalniņš. Apmeklējot Andra
Kalniņa bioloģisko zemnieku
saimniecību «Ozoli» Stelpes
pagastā, saimnieks vērtēšanas
komisiju izveda caur savu
saimniecību, lepni stāstot par
katru zemes pleķīti, kur saimnieko jau vairāk kā 20 gadus.
Lai aktivizētu iedzīvotājus, šogad rīkojot konkursu,
tika pieņemts lēmums par veicināšanas balvu tiem, kuri iesaka uzņēmējus konkursam.
Veicināšanas balvu – grozu ar

SIA «Ābolis», SIA «KEEFA»
un PS Gravas ražoto produkciju, izlozes kārtībā, laimēja
Andris Žukausks.
Tiesa, bija arī papildus nosacījumi – lai konkursā ieteiktais veiksmes gadījumā varētu
saņemt balvu, vērtēšanas kritērijos jāsaņem vairāk nekā 50
procentu no maksimālā punktu skaita. Diemžēl nominācijā «Gada jaunietis uzņēmējdarbībā» vienīgais pretendents
bija Everts Emīls Gertsons –
SIA «Latvian wood designs»,
kurš šoreiz galveno balvu nesaņēma (atbilstoši konkursa
nolikuma 30. punktam – «Ja
kopvērtējuma punktu skaits ir
mazāks kā 50% no maksimālā
punktu skaita, galvenā balva
pretendentam netiek piešķirta»).

Sveic biznesa ideju
konkursa uzvarētājus

Sarīkojuma laikā tika sveikti arī iepriekšējā gada biznesa
ideju konkursa «Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā 2018» uzvarētāji SIA «Ābolis», ZS «Griezes» un saimnieciskās darbības veicējs Kaspars Timulis.
Kārlis Ulmanis – SIA
«Ābolis» projekta ietvaros iegādājās vairākas iekārtas saimnieciskās darbības attīstīšanai
un efektīvāku ražošanas procesu nodrošināšanai – Bag in
box pildīšanas iekārtu, alumīnija rāmju nojumi tirdzniecības pasākumiem, izveidoja terasi ražošanas darba laukuma
paplašināšanai un iegādājās
pudeļu mazgātāju.
Ilze Kunga – Melgaile ar
ģimeni – ZS «Griezes» audzē
lielogu dzērvenes un krūmmellenes. Projekta ietvaros
saimniecība iegādājās dzērveņu saldēšanas un dzērveņu žāvēšanas iekārtas.
Kaspars Timulis projekta
ietvaros iegādājās tehniku zāles
pļaušanai un materiālus inženierkomunikāciju izveidei. Uzņēmējs plāno izveidot jaunu
tūrisma pakalpojumu, piedāvājot telšu vietas labiekārtotā
teritorijā Skaistkalnes pagastā.
Pēc pasākuma oficiālās daļas klātesošie tika aicināti baudīt vakara turpinājumu sarunās tautas nama mazajā zālē,
novērtēt Antoņinas Ļitviņecas
galda klājumu, turpat bija apskatāmi arī citu konkursa dalībnieku piedāvātie produkti.
Alise Dreimane
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Pateicas aizbildņiem un audžuģimenēm
Pateicības pasākums
audžuģimenēm un aizbildņiem notika 16. martā
Vecumnieku tautas namā.
Šāds pasākums notiek jau
ceturto gadu, iepriekš tas
norisinājies Bārbelē,
Kurmenē, Skaistkalnē.
Uz pasākumu tika aicinātas visas audžuģimenes un
aizbildņi, kuri ir devuši mājas,
ģimeni un sirds siltumu Vecumnieku novada 49 bērniem.
Kopumā 13 bērni dzīvo audžuģimenēs, 34 bērni aizbildņu
ģimenēs un 2 bērni dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Zāli piepilda
nesavtīga atmosfēra

«Kad gājām prom, kurmis
man ļāva izvēlēties, ko es gribu paņemt līdzi no dzintara pasakas. Es paņēmu Mīlestību.»
Godināšanas pasākumu atklāja Vecumnieku vidusskolas
4. klases skolniece Marta Roga ar izjustu Imanta Ziedoņa
Dzintarainās pasakas lasījumu. Klātesošie vērīgi klausījās, dažs smaidīja, dažs birdināja neredzamas asaru lāses.
Nesavtīgo atmosfēru zālē papildināja Elzas Rozentāles un
ģitārista Kaspara Vizuļa kopdarbi – dziesmas, kas lika aizdomāties, dziesmas, kas lika
smaidīt un mūzikas ritmā līdzi
sist kāju, dziesmas, kuras aizveda ikvienu uz saulaino Spāniju, Portugāli un Franciju.
«Mīļie, jūs šodien varētu
raksturot kā dzintarus, par kuriem lasīja Marta. Jūs nebaidāties, jūs esat stipri, stiprāki par
mums. Ģimene ir tas galvenais
balsts pie kura mēs atgriežamies, kur mēs varam saņemt
sapratni un iemācīties izpratni,»
stiprus vārdus klātesošajiem
sacīja Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Evita
Caune. Viņa iepazīstināja klātesošos ar esošo ārpusģimenes
aprūpes situāciju Vecumnieku
novadā, kā arī izteica prieku
par 2018. gada 7. septembrī
Bauskas novada Īslīcē atklāto
pirmo atbalsta centru audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kur potenciālās un
esošās audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes,

Vecumnieku novada Bāriņtiesas kolektīvs.
Foto – Alise Barkauska
kā arī šajās ģimenēs uzņemtie
bērni varēs saņemt atbalstu no
centra speciālistiem.

Emocionāli stāsti
aizrauj ikvienu

Četru gadu laikā katrā pasākumā bijis tikai viens mērķis – godināt novada audžuģimenes un aizbildņus. Katrs
pasākums bijis pārdomāts un
veltīts šiem nesavtīgajiem cilvēkiem. Katru gadu pasākuma
forma atšķiras, šogad tika lasīti stāsti par aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm. Ļoti
emocionāli, bet no sirds atklāti par to, ko aizbildņi un audžuģimenes ir darījušas savu
bērnu un, patiesībā, arī visas
Latvijas labā. Tā klātesošie spēja
viens otru tuvāk iepazīt. Stāsti
spēja emocionāli aizraut, tāpēc zālē reti kurš spēja turēties pretim aizturēt asaras, kuras riesās no sirds dziļumiem,
iepazīstoties ar katru ģimeni.

Bērnu vārdi aizkustina

Siltus un stiprus vārdus
aizbildņiem un audžuģimenēm sacīja daudzi, gan Vecumnieku novada priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, gan izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis, gan Sociālā
dienesta vadītāja Ina Jankeviča. Bet visvairāk aizkustināja
audžuvecāku, aizbildņu un
viņu gādībā esošo bērnu vārdi.
Bērni māk pateikt paldies saviem vecākiem, savai ģimenei. Katrs ģimenē pieņemtais

bērns arī vecākiem ir devis pa
kādai mācībai, devis stiprāku
mīlestību, un tikai kopā viņi
viens otru spēj papildināt.

Pateicas par
māju došanu

Pasākuma laikā pateicību
un apskāvienus par māju došanu bērniem saņēma Aivars
Akons, kurš uzņēmies rūpes par
saviem pieciem mazbērniem,
Oksana Aleksandra, kura jau
vairāk kā astoņus gadus rūpējas par saviem pieciem mazbērniem. Pateicība izteikta arī
Birutai Āboltiņai, kura ir aizbildne savai mazmeitai un viņas pusbrālim, kā arī Ilzei
Purgailei, kura ir audžu mamma jau 13 gadus. Pa šiem gadiem savā ģimenē devusi drošības un mīlestības sajūtu 15
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Pateicību saņēma arī Vija Barisa, kura ir izaudzinājusi un lielajai dzīvei
izskolojusi savus radu bērnus –
divus brāļus un šobrīd ģimenē
ir vēls viens radu bērns – pusaudzis. Šajā dienā tika godināti
arī Ausma Burkovska, kura audzina savu mazdēlu, Gunta
Drezova, kura pieņēmusi savā
ģimenē divus bērnus, Klaudija
Eglīte, kura ir aizbildne saviem mazbērniem, Nataša Firleja, kura ir aizbildne savai
mazmeitiņai, Eižens Hoiers,
kurš otro gadu ir aizbildnis
meitenei no Siguldas, Rita
Kamaldiņa, kura uzņēmusies
rūpes par pusaudzi, Raisa Ko-

vaļkova, kura kļuva par aizbildni savai mazmeitiņai, Monta
Kravcova, kura ir aizbildne savam brālim un māsai, Vaira
Kuzmina, kura kļuva par aizbildni savai mazmeitai, Daiga
Lapiņa, kura ir aizbildne savam mazdēlam, Inese GulbeLasmane, kura ir aizbildne trim
vienas ģimenes bērniem –
dvīņumāsiņām un viņu brālītim, Vija Liepa, kura audzina
savu mazmeitu, Sandra Neliusa, kura ir aizbildne jauneklim, Daina Orlovska, kura audzina meiteni no Liepājas,
Ruta Pikāne, kura ir aizbildne
savai mazmeitai, Daina Pluce,
kuras ģimenē dzīvo pusaudze,
Dzintras un Andra Rabkeviču
audžuģimene, kuri dzīvei sagatavojuši deviņus puišus, no
kuriem vienu adoptējuši. Šobrīd ģimenē dzīvo seši puiši,
no kuriem pieci ir no Vecumnieku novada. Godināts tika
arī Aivars Rozenfelds, kurš ar
sievu audzina savu mazmeitu,
Jevgēnija Sīpola, kura ir bijusi
aizbildne radu meitenei un šobrīd audzina vēl divas meitenes, no kurām viena ir no Vecumnieku novada, Velga Strūberga, kura ir bijusi aizbildne
vienas ģimenes trīs bērniem un
tagad audzina puišus no Valmieras un Bauskas novada, Inta
Šilēna, kura ir aizbildne saviem
diviem mazbērniem, Sarmīte
Tīrele, kura ir aizbildne savai
mazmeitai, Sindija un Modris
Tuči, kuri ir aizbildņi trim bērniem, Ilze Užule, kura ir aizbildne saviem diviem radu
bērniem, Aivis Zviedris, kurš
ir aizbildnis sava dēla pusmāsai. Sirsnīgi pateicības vārdi
par ieguldīto darbu un mīlestību tika teikti arī aizbildņiem
un audžuvecākiem, kuri kādu
apstākļu dēļ nevarēja ierasties.
Pasākuma laikā bērni aktīvi darbojās rotaļu stūrītī pie
smilšu lampām, gaismas molbertiem un magnētiskās labirintu sienas, kur katrs bērns
varēja radoši izpausties atbilstoši savam vecumam un interesēm. Katra aktivitāte bērnos
izraisīja sajūsmu, bērni ņēma
vecākus pie rokas un iepazīstināja viņus ar saviem izveidotajiem mākslas darbiem.
Alise Barkauska
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Pūtēju orķestrim «Skaistkalne» – 15 gadi
16. martā aiz lieliem,
pelēkiem mākoņiem
saule smaidīja un
sveicināja pūtēju orķestri
«Skaistkalne» viņu
15 gadu jubilejā.
Šajā dienā gaismu un siltus smaidus Skaistkalnes tautas namā ienesa ikviens koncerta dalībnieks, skatītājs un
klausītājs, pat bērniņš mātes
klēpī ar dzidro acu skatu un
neviltoto prieku klausījās katrā skaņā un sajuta pozitīvās
vibrācijas, kas virmoja tautas
nama zālē.
Pūtēju orķestris ir dibināts
2003. gada 23. septembrī –
dienā, kad uz pirmo mēģinājumu sanāca jaunie censoņi, kuri vēlējās apgūt instrumentu
spēli. Ar lielu ticību un gudrību censoņus mācīja un māca
orķestra vadītājs Jānis Kalniņš.
Latvijā kopā ir 63 orķestri, kas
nav daudz, tāpēc Vecumnieku
novads var būt lepns, ka viens
no tiem ir pūtēju orķestris
«Skaistkalne».

Iepazīstina ar orķestra
iezīmēm

Pasākuma vadītāja, orķestra dalībniece Inese Skustā iepazīstināja klātesošos ar pūtēju orķestra «Skaistkalne» iezīmēm pastāstot, ka, piemēram,
klarnetes un flautas skan vismelodiskāk, bet, ja cilvēks tās
dzird, tad uzreiz var piefiksēt,
ka kaut kas nav kārtībā. Tubas
vienmēr pateiks visu, ko domā, ja kāds ne tā nospēlēs! Alti mēdz sūdzēties, ka viņiem
tikai jāaltē, savukārt, trompetes un bungas ir tie, kas uztur
orķestrī lielu jautrību. Tenori
un tromboni bieži izdomā savas notis, bet vislabāk savstarpēji satiek tenorsaksofoni.

Kopā daudz
piedzīvots

Orķestris 15 gados ir pieredzējis daudz. Tas ir kā viena
liela ģimene, kopā iets roku
rokā koncertos, lielos svētkos,
piemēram, Dziesmu svētkos,
kuriem gatavošanās prasa lielu atbildību un laiku. Kopīgi ir
sastrādāti dažādi nedarbi, par
kuriem visspilgtāk varētu pastāstīt trompešu spēlētāji. Šajos kopības gados orķestris ir
iemīļojis vairākus skaņdarbus,

Pūtēju orķestra 15 gadu jubileju nosvinēja muzikālā un pozitīvā gaisotnē.
Foto – Alise Barkauska
kurus dalībnieki labprāt izpildīja arī savā jubilejas vakarā.
Skaistkalniete Sanija Paula Villa, kura šobrīd studē
Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā, orķestrī spēlē 11
gadus. Viņa savas muzicēšanas gaitas uzsāka 2. klasē, būdama tikai 8 gadus jauna. Toreiz orķestrī muzicēt viņu pamudināja draudzenes – Dita
Siliņa un Līga Puziņa, kuras
dalību orķestrī bija uzsākušas
vēl agrāk. Sākumā Sanija spēlējusi trompeti, taču pēc nepilniem 5 gadiem pašmācības
ceļā tomēr izvēlējusies apgūt
flautas spēli. «Sākumā man
grūtības sagādāja notis, jo tās
neatpazinu un nesapratu, taču
Jānim izdevās ļoti viegli tās
iemācīt. Visvairāk mani atbalstīja mamma, jo tieši viņa
man neļāva padoties pie pirmajām grūtībām un neveiksmēm, bet mudināja turpināt
regulāri apmeklēt mēģinājumus un attīstīt savas prasmes.
Ļoti liels atbalsts, manuprāt,
visiem orķestra dalībniekiem,
ir Jāņa nebeidzamā neatlaidība mūs mācīt. To nevar vārdos
aprakstīt, kā Jānis mums visiem ir iemācījis mīlēt mūziku
ar nezūdošu interesi, lai to apgūtu vairāk un vairāk,» stāsta
S. Villa. Viņa orķestrim 15
gadu jubilejā novēlēja daudz
jaunus dalībniekus, kuriem
būtu stiprs gribasspēks un lie-

Koncertā piedalījās daudzi orķestra draugi, kuri sniedza gan muzikālus, gan ritmiskus deju priekšnesumus, – arī Skaistklanes jauniešu deju kolektīvs «Vanadziņi».
la interese par mūziku, kā arī
nebeidzama vēlme mācīties!

Saņem daudz siltu
sveicienu

Šajā dienā orķestri jubilejā
sveikt vēlējās daudzi, arī Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola:
«Vecumnieku novada dome ir
ļoti lepna par jums, paldies
jums par jūsu aktivitāti, paldies, ka spējat veicināt novada
atpazīstamību visā Latvijā,

paldies jums par pagājušā gada Dziesmu svētku gājienu.
Liels paldies jāsaka arī orķestra vadītājam Jānim Kalniņam, ja nebūtu viņš, nebūtu
arī tāds saliedēts kolektīvs!»
Koncertā piedalījās daudzi
orķestra draugi, kuri sniedza
gan muzikālus, gan ritmiskus
deju priekšnesumus, kas izklaidēja gan pašus, gan skatītājus.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

12. lpp.
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Zinātniski pētniecisko darbu konferencei
izvirzīti jaunieši no Vecumnieku vidusskolas
Katru gadu 11. klases
skolēni uzsāk rakstīt
Zinātniski pētnieciskos
darbus (ZPD), šādi darbi
skolēniem spēj atklāt
jaunas zināšanas vai pat
radīt jaunas teorijas.
ZPD ir patstāvīgs un empīrisks darbs. Darba pamatā jābūt zinātniski pamatotai pētījuma metodoloģijai, kas ļauj
izdarīt ticamus secinājumus
par pētāmo jautājumu.

Pirmais novada ZPD
aizstāvēšanas posms

24. janvārī Vecumnieku no-

vada domes ēkā notika 1. novada ZPD aizstāvēšanas posms,
uz kuru tika izvirzīti pieci
censoņi un viņu darbi gan no
Vecumnieku vidusskolas, gan
no Skaistkalnes vidusskolas.
ZPD tika aizstāvēti sociālajā
zinātnē, dabas zinātnē, humanitārajā un mākslas zinātnē,
kā arī viens darbs bija ietvēris
divas nozares – dabas zinātni
un sociālo zinātni.
Novadā 1. vietu ieguva
ZPD ar nosaukumu «Mājaslapu dizaina vēsture un attīstības tendences», 2. vietu ieguva ZPD ar nosaukumu «Alejas Vecumnieku novada kul-

tūrainavā», savukārt 3. vietu
ieguva ZPD ar nosaukumu
«Kristīgo vērtību nozīme Vecumnieku novadā sākumskolu
ģimenēs».

Zemgales reģionālā
ZPD konference

Uz Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu
konferenci no Vecumnieku
novada tika izvirzīti visi 5
censoņi un viņu ZPD.
Konference notika 8. martā, Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Jelgavas pilī. Šajā konferencē tika noskaidroti
labākie ZPD reģionā, kuri tika

izvirzīti Latvijas skolēnu 43.
zinātniskās pētniecības darbu
konferencei. Jāmin, ka Latvijas skolēnu 43. zinātniskās
pētniecības darbu konferencei
izvirzīti tika tie darbi, kas
Zemgales reģiona konferencē
ieguva vismaz 80 no 100
punktiem, to skaitā ir arī divi
censoņi no Vecumnieku novada ar ZPD «Alejas Vecumnieku novada kultūrainavā» un
«Kristīgo vērtību nozīme Vecumnieku novadā sākumskolu
ģimenēs».
Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Viens lasīšanas veicināšanas pasākums noslēdzies
Misas bibliotēkas aktīvie
lasītāji veiksmīgi noslēguši
vienu no lasīšanas
veicināšanas pasākumiem.

Apmeklējot Lielos lasīšanas svētkus 9. martā Rīgā,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, noskaidrojām, kā mūsu lasītās un vērtētās grāmatas ir sarindojušās pa
vietām.
5+
1. vietā Dibika M. «Pastnieks pele» 1772 balsis
2. vietā Kaplāna V. «Kā
vilku piemin, tā vilks klāt»
1656 balsis
3. vietā Selli T. «Mia ir
priecīga» 1569 balsis
9+
1. vietā Eversons H. «Brūne» 943 balsis
2. vietā Simuka S. «Sirdmāsas» 913 balsis
3. vietā Ārstena K. «Kā

vecmamma vislaik samazinājās» 710 balsis
11+
1. vietā Hamilla K. «Vislabākās zāles» 484 balsis
2. vietā Kļavis A. «Melnais akmens» 468 balsis
3. vietā Brūveris P. «Brūveri brūvē» 369 balsis
15+
1. vietā Vesta K. «P.S. Tu
man patīc» 475 balsis
2. vietā Drūrija K. «Septītā kamera» 335 balsis
3. vietā Čainani S. «Labā
un ļaunā skola» 302 balsis
Vecāki un vecvecāki savas grāmatas sarindojuši sādā secībā:
1. vietā Naneti A. «Mans
vectēvs bija ķiršu koks» 894
balsis
2. vietā Ceplīte I. «Ulsiks»
353 balsis
3. vietā Āreleida K. «Pilsētu dedzināšana» 172 balsis

Skolēnus apciemo
Pastnieks Pele

Lai lasīšanas veicināšanas
pasākums ritētu veiksmīgāk un
interesantāk, vairākus mēnešus
skolēnus Misas vidusskolā apciemoja Pastnieks Pele. Ar pastnieka starpniecību čaklie eksperti uzzināja, kas jālasa, kādi
pasākumi gaidāmi, kā arī saņēma uzmundrinošus vārdus.
Bibliotēkā 27. februārī, sanākot kopā uz noslēguma pasākumu, ieradās lielākā daļa
no 34 ekspertiem. Pasākumā
risinājām dažādus uzdevumus. Pārsvarā bija jātiek galā
ar uzdevumiem, kas saistīti ar
izlasīto grāmatu. Piemēram,
pēc grāmatu ilustrācijas jānosauc grāmatas nosaukums vai
jāsaliek puzle, kas izveidota
no grāmatu vāku ilustrācijām.
Noslēgumā katrs eksperts
saņēma no Pastnieka Peles pa
grāmatai. Katra grāmata bija

Lasi e-grāmatas bez maksas!
Latvijas publisko bibliotēku
lasītājiem jauna iespēja – bez
maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Visās Latvijas pašvaldību
publiskajās bibliotēkās 2019. gadā lasītājiem tiek piedāvāts
jauns, inovatīvs pakalpojums –
«3td e-GRĀMATU bibliotēka»
vietnē www.3td.lv. To nodrošina Kultūras informācijas sis-

tēmu centrs sadarbībā ar SIA
«Tieto Latvia», apgādu «Zvaigzne ABC» un publiskajām
bibliotēkām. No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez maksas
lasīt autoru darbus e-grāmatas
formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Tā ir kopīgi
īstenota iniciatīva, lai veicinātu grāmatu lasīšanu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā veidā.

Lai lasītu e- grāmatas, ir nepieciešams veikt šādas darbības:
1. Reģistrējieties kādā no
publiskajām bibliotēkām un pie
bibliotekāra iegūstiet autorizācijas datus.
2. Ieejiet vietnē www.3td.lv,
autorizējieties kā bibliotēkas
lietotājs, tad veiciet piereģistrēšanos e-bibliotēkā.
3. Izvēlieties grāmatu no

iepakota tā, lai neredzētu tās
nosaukumu. Grāmatas tika izvēlētas no iepriekšējo gadu
novērtētākajām
grāmatām,
katram lasītājam atbilsoši viņu vecumam.
Vienlaikus tas arī bija Pastnieka Peles sagatavots mājas
darbs lasītājiem. Katram saņemtā grāmata mājās ir jāizlasa un jāizdomā tai reklāma.
Reklāmai jābūt tik labai, lai šo
grāmatu izvēlētos vēl kāds zinātkārīgs lasītājs. Izpildīto
darbiņu bibliotekāre gaidīs atpakaļ līdz nākamajam žūrijas
lasīšanas procesam, kas sāksies vasaras brīvlaikā – jūnijā.
Aicinu visus kļūt par aizrautīgiem laītājiem, gribēt izlasīt pēc iespējas vairāk! Tādu
iespēju jums dod jūsu bibliotēka un bibliotekārs.
Sarmīte Šlikaite,
Misas bibliotēkas
vadītāja

piedāvātā klāsta un spiediet
«lasīt».
Aicinām izmantot šo iespēju
arī Vecumnieku novada bibliotēkās, attiecīgi, kurā bibliotēkā esat reģistrēts – iegūt autorizācijas datus, lai piekļūtu
e-grāmatu brīvai lasīšanai.
Gunta Spira,
Beibežu bibliotēkas
vadītāja
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Vecumnieku novada jauniešu forums 2019
Misas tautas namā 15. un
16. martā notika viens no šī
gada lielākajiem jauniešu
pasākumiem Vecumnieku
novadā – Vecumnieku novada jauniešu forums 2019.
Forums notika jau trešo
gadu. Šajā divu dienu pasākumā tikās 40 jaunieši no visa
Vecumnieku novada. Foruma
laikā tika strādāts ar dažādām
idejām, lai veicinātu Vecumnieku novada attīstību, tika
apgūtas jaunas kompetences,
kā arī kopīgi pavadīts brīvais
laiks.

Noderīgi un vajadzīgi

Pasākuma ievadā jauniešus
uzrunāja Vecumnieku novada
domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš, uzslavējot jauniešu aktivitāti un šādu forumu norisi.
G. Kalniņš atzina, ka pēdējo
gadu laikā jaunieši ir ievērojami aktivizējušies un arvien
vairāk tiek sadzirdēti arī Domē, kā arī ir izstrādāti dažādi,
ar jauniešiem saistīti, dokumenti. Domes priekšsēdētājs
aicināja izteikt savas idejas arī
turpmāk, izvērtēt prioritātes
jauniešu vidū un tad vērsties
ar idejām pie deputātiem.
Vecumnieku novada jauniešu domes prezidents Oļegs
Kozlovs iepazīstināja jauniešus ar foruma kārtību, aktuālākajām lietām, kā arī pastāstīja
par jauniešu domes darbību.

Apspriež novada
sporta dzīves attīstību

Pasākuma pirmajā daļā jaunieši apsprieda sporta dzīves
attīstību Vecumnieku novada
pagastos. Bija paredzēts, ka
diskusijā piedalīsies novada
sporta darba organizatori, Domes deputāti, pagastu pārvalžu vadītāji un novada jaunieši.
Diemžēl, ļoti daudzi neieradās, tādēļ jaunieši saka lielu
paldies Vecumnieku novada
Domes deputātei Vēsmai Petruševicai, Stelpes pagasta pārvaldes vadītājam Ingaram Štelfam un Vecumnieku novada
sporta skolas volejbola trenerim Jānim Plūmem. Prezentējot savas idejas, jaunieši minēja, ka viena no problēmām visos Vecumnieku novada pagastos ir sporta laukumu stāvoklis, telpu trūkums, nokal-

Jaunieši kopā ar Stelpes pagasta pārvaldes vadītāju Ingaru
Štelfu (pa vidu) un citiem novada pārstāvjiem apsprieda novada sporta dzīves attīstību.
Foto – Alise Dreimane
pojis ekipējums. Tika minēts,
ka Vecumnieku novadā būtu
nepieciešams kāds sporta veikals, trenažieru zāle, jaunas
tribīnes. Treneris Jānis Plūme,
darbojoties grupās kopā ar
jauniešiem, atzina, ka vairāk
vajadzētu koncentrēties uz to,
kas jau ir pieejams, piemēram,
izmantot jau esošās sporta zāles un laukumus, organizēt
transportu, lai nokļūtu citos
pagastos un nodarbotos ar
sportu tur. J. Plūme arī uzsvēra, ka sports ir ciklisks darbs,
ar to nodarbojās regulāri,
mērķtiecīgi, vismaz 2 reizes
nedēļā. Diskusijas laikā jaunieši minēja daudz un dažādus
sporta veidus. J. Plūme atgādināja, ka visi nosauktie sporta veidi mūsu novadā ir pieejami, pie tam – bez maksas! «Ir tikai jāiet un jādara,»
piebilda treneris, «Sports – tas
ir dzīvesveids!» Kā piemēru
J. Plūme minēja tautas dejas
un korus, kur arī ir jāiegulda
regulārs darbs, jāpavada ilgs
laiks mēģinājumos, lai sasniegtu labus rezultātus.

Darbojas radošajās
meistarklasēs

Pasākuma otrajā daļā jaunieši apguva kompetences,
praktiski darbojoties radošās
meistarklasēs – īsfilmu veidošanas meistarklasē, kurā kopā
ar «Gints Jankovskis Photography» un novada jaunatnes
lietu speciālistu Andri Kāpostu izspēlēja simulācijas spēli,
kuras laikā apguva starpkultūru atšķirības, projektu rakstī-

šanas un prezentēšanas pamatus

Analizē un
atpūšas

Pirmās foruma dienas beigās notika aizvadītās dienas
izvērtēšana, kuras laikā jauniešiem bija iespēja izteikt savu viedokli par pirmo dienu.
Kā vienu no uzlabojumiem
jaunieši ieteica īsākas kafijas
pauzes, jo savādāk tajās nebija
īsti ko darīt, savukārt uzslavas
izpelnījās īsfilmu darbnīca un
galda spēļu stūris.
Nakts daļā jaunieši paši
sev organizēja ballīti, tautas
nama mazajā zālē turpinājās
galda hokeja, galda tenisa un
novusa turnīri, bet sagurušie
dalībnieki varēja atpūsties pagrabstāva atpūtas zonā un skatīties filmas.

Uzklausa iedvesmas
stāstus

Foruma laikā jaunieši tika
iepazīstināti ar vairākiem iedvesmas - pieredzes stāstiem
par jauniešu līdzdalību, piemēram, Rīgas Skolēnu domes
juridiskās un finanšu daļas vadītāja, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēnu parlamenta prezidente Anita Ramka dalījās
savā pieredzē. A. Ramka uzsvēra vairākas svarīgas lietas,
piemēram, ka uz pasākumu
vienmēr jānāk smaidīgam un
pozitīvam, jo tad arī citus pārņems šīs emocijas, jārāda citiem ar ko jauniešu organizācijas nodarbojās, jārāda cik
aktīvi jaunieši ir. Tajā pat laikā

ir jāmāk klausīties, kā arī nevajag baidīties jautāt pēc palīdzības. Ir jārīko kopīgas tikšanās, jo tās saliedē kolektīvu un
tikšanos laikā tiek ģenerētas
daudz jaunas idejas utt. Savā
pieredzē dalīties bija ieradusies JAL programmu absolvente un Riga Business School studentu asociācijas prezidente Vēsma Asja Kurzemniece, kura stāstīja par savu
agrāko pieredzi darbojoties
gan skolēnu domē, gan jauniešu organizācijās un nu jau studentu asociācijās. Vēsma jauniešiem atgādināja, ka gandrīz
visu, ko mēs sākumā darām,
pavada bailes un ir ļoti svarīgi
pārkāpt šīs bailes, lai ar svaigu
rūdījumu turpinātu darboties.

Sāk darbu pie nākamā
jauniešu foruma

Otrajā dienā jaunieši atkal
darbojās grupās, lai strādātu
pie nākošā jauniešu foruma
plānošanas, kā arī izvērtēja šo
forumu. Jaunieši atzina, ka šogad ļoti veiksmīgi tika noorganizēta radošā daļa, kā arī
jauniešiem ļoti paticis sporta
galda spēļu stūris mazajā zālē.
Jaunieši bija ļoti apbēdināti,
ka tik ļoti maz sporta dzīves
un Vecumnieku novada domes pārstāvju apmeklēja diskusiju. Vairāki jaunieši ieteica, ka nepieciešamas vairāk
jautrības, vairāk kustīgu aktivitāšu.
Foruma organizators, Vecumnieku novada jaunatnes
lietu speciālists Andris Kāposts, forumam noslēdzoties,
secināja: «Šādi pasākumi ir
ļoti veiksmīgs instruments, lai
jauniešus no visa novada pulcētu vienā vietā, apspriestu
tiem svarīgus tematus un parādītu deputātiem jauniešu aktivitāti. Tomēr šādi pasākumi prasa īpašu piesardzību organizēšanā, plānošanā un moderēšanā, jo vienmēr ir lietas,
kas neizdodas, ir drošības un
kārtības problēmas. Liels paldies Vecumnieku novada jauniešu domei, brīvprātīgajiem
jauniešiem un Misas tautas
namam par atbalstu.»
Alise Dreimane,
Andris Kāposts,
Vecumnieku novada
domes jaunatnes lietu
speciālists
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Noslēdzies novada atklātais čempionāts
telpu futbolā
Kā jau ierasts, Valles vidusskolas sporta zālē jaunā gada pirmie mēneši ir veltīti futbolam. Februāris aizsākās ar
nakts turnīru telpu futbolā,
kurā piedalījās 16 komandas
no tuvākiem un arī pavisam
tāliem novadiem.
Pēc šī turnīra 17. februārī
norisinājās pirmais sabraukums
Vecumnieku novada atklātajā
čempionātā telpu futbolā.

Piedalās 5 komandas

Šogad sacensībām pieteicās piecas komandas: «Haribo», «Vecumnieki», «Kurmene», «TFK Lats» un «Peppa
Pig» no Neretas novada. Apspriežoties ar komandu kapteiņiem, tika nolemts, ka visas
komandas izspēlēs viena apļa
turnīru, pēc kura viena komanda izstāsies, bet pārējās turpinās spēlēt «krustu» un tad cīnīsies par godalgotām vietām.
Noslēdzoties apļa turnīram,
par līderiem izvirzījās komanda «TFK Lats», kas uzvarēja
visas spēles un izcīnīja maksimālo punktu skaitu. Otrajā
vietā – komanda «Haribo»,
trešajā – «Vecumnieki» un ceturtajā «PeppaPig».
Finālspēļu dienā, 10. martā plkst. 10.00, notika sekojošas pusfināla spēles:
Rezultāts:
1. Peppa Pig – TFK Lats 4:8
2. Haribo – Vecumnieki 3:1
Spēlē par trešo vietu tikās
komandas «Vecumnieki» un

Vecumnieku novada atklātā čempionāta 2019 godalgoto vietu ieguvēji.
«Peppa Pig». Cīņa izvērsās diezgan spraiga. Abas komandas
spēlēja azartiski un ar lielu atdevi. Tomēr spēlētāji no Vecumniekiem izrādījās spēcīgāki un svinēja uzvaru ar rezultātu 5:3. Komandā «Vecumnieki» spēlēja: Jūlijs Morozs, Pāvels Kostins, Ričards
Vītols, Maksims Kostins-Buka, Mārtiņš Traukmanis, Vladislavs Dolgunovs, Artjoms
Dolgunovs, Andris Caune,
Gints Stūrmanis, Jānis Grigonis, Dairis Feldmanis un
Spodris Maļinauskis.
Protams, arī spēlē par pir-

mo vietu, abu komandu spēlētāji cīnījās par katru izspēli
līdz pat pēdējai sekundei. Komandas spēlēja diezgan agresīvi, tāpēc bija nopelnīti daudzi sodi. Bija patīkami vērot
ļoti līdzīgo spēli, kuras izskaņā ar rezultātu 3:2 uzvaru svinēja komanda «TFK Lats».
Sudraba godalgas ieguvēji,
komanda «Haribo», čempionātā piedalījās šādā sastāvā: Edgars Drezovs, Augusts Indriksons, Roberts Kļaviņš, Miks
Vidovskis, Kristaps Bričs, Ēriks
Ķikurs, Valdis Vaisjuns, Visvaldis Janelis, Jānis Kadiķis,

Foto – Ina Lukjaņina

Agris Sakne, Jānis Pelēcis un
Kristers Kļaviņš.
«Vecumnieku novada atklātā čempionāta telpu futbolā
2019» uzvarētāji komanda
«TFK Lats»: Vitālijs Mahļinecs, Kristaps Maskalis, Mārtiņš Bukšs, Einārs Kūla, Roberts Rozentāls, Edgars Ratkevičs, Jevgēnijs Rozumnijs,
Raimonds Saštakovičs, Mihails Kohanovičs, Raimonds
Ivenkovs, Oļegs Junolainens
un Rainers Jegorovs.
Ina Lukjaņina,
Valles un Kurmenes
pagastu sporta organizatore

Aicina audzēkņus uz futbola nodarbībām
Pērn septembrī Vecumnieku
novadā darbību sāka
biedrība «Sporta klubs
«Vēsma»».
Sporta kluba mērķis ir veicināt interesi par sportu bērnos,
jauniešos un viņu ģimenēs,
attīstīt audzēkņu fizisko sagatavotību un pievērst interesi
par fiziskajām aktivitātēm sabiedrībā. Kā arī atbalstīt talantīgus jauniešus un pilnveidot
viņus sporta meistarībā, veicināt prasmes strādāt komandā,
lai sasniegtu kopīgus mērķus.

Sporta klubs uzņem audzēkņus futbola nodarbībām
vecumā no 4 līdz 18 gadu vecumam.Treniņi notiek Vecumnieku vidusskolā: otrdienās un ceturtdienās no pl.
21:00-23:00 (bērniem, kuri
dzimuši 2005.g. un vecāki);
piektdienās no pl. 19:3021:30, (līdz 2005.g.); sestdienās no pl. 14:30-16:00 (līdz
2005.g.). Savukārt Valles vidusskolas sporta hallē: pirmdienās no pl. 18:30-20:30
(bērnudārzs un skolas bērni)
un sestdienās no pl. 16:30-

18:30 (bērnudārzs un skolas
bērni).
Ar bērniem strādā LFF licencēts treneris ar pedagoģisko
izglītību. Interešu izglītības
programma, pēc kuras tiek trenēti sporta kluba audzēkņi, ir licencēta arī Vecumnieku novadā.
Piedāvājam atlaides daudzbērnu ģimenēm ar 3+karti, kā
arī bezmaksas nodarbības bērniem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.
Organizējam sporta nomet-

nes bērniem skolas brīvlaikā.
Pirmo reizi esam pavadījuši aizraujošu un produktīvu nometni Valles vidusskolā. Gatavojamies vasaras nometnei Rojā.
Būsim priecīgi redzēt savās rindās jaunas sejas, sportot gribošus jauniešus. Esam
gatavi dot iespēju pierādīt sevi! Visu interesējošo informāciju varat saņemt zvanot pa
tālruni (+371)26817295 vai
rakstot uz e-pastu: info.skvesma@gmail.com
Biedrība
«Sporta klubs «Vēsma»»
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Komanda no Misas – Bauskas novada
basketbola čempionāta uzvarētāji
16. martā Codes pamatskolas sporta zālē noslēdzās
Bauskas novada atklātais
čempionāts basketbolā. Tajā
piedalījās arī divas komandas no Vecumnieku novada –
«Vecumnieki» un «Misa».
Par čempionāta uzvarētājiem kļuva komandas «Misa»
spēlētāji, kuri finālā ar 78:71
pārspēja komandu «Code». Arī
otra komanda no Vecumnieku
novada – «Vecumnieki» turnīru
aizvadīja veiksmīgi un ierindojās trešajā vietā, ar 78:74 pārspējot komandu «Ceraukste».
Par labāko trīspunktu metienu izpildītāju tika atzīts

Ruslans Mišukovskis («Misa»),
par turnīra vērtīgāko spēlētāju – Timurs Muļars («Misa»),
savukārt par turnīra rezultatīvāko spēlētāju – basketbolists
no komandas «Code».
«Bauskas novada basketbola čempionātā piedalāmies
jau trešo gadu pēc kārtas. Pagājušajā gadā startējām vienā
apvienotā Vecumnieku novada komandā, taču šogad, lielā
spēlēt gribētāju skaita dēļ, izveidojām divas komandas. Abos
iepriekšējos čempionātos arī
ieguvām godalgotas vietas,»
komentē Jānis Pelēcis, komandas «Misa» spēlētājs.
Alise Dreimane

Čempionāta uzvarētāji – komanda «Misa».
Foto – Alise Dreimane

Vecumnieku volejbolisti iekļūst NVL1 pusfinālā
Uzvara piektajā setā 15:9 un
visā sērijā ar 2:0.

Vecumnieku novada vīriešu volejbola komanda
«Vecumnieki» Latvijas
volejbola federācijas rīkotājā čempionātā – Nacionālā volejbola līga 1 – ir
pārvarējuši ¼ fināla kārtu,
izcīnījuši divas uzvaras pār
volejbola klubu «Aizkraukle», tādejādi uzvarot sērijā
līdz divām uzvarām ar 2:0.

Pēdējo spēli līgā
aizvadīs Misā

Pirmā spēle

Pirmajā spēlē 9. martā Misā
Vecumnieku volejbolisti uzvarēja ar 3:0 (25:19, 25:21,
25:18). Rezultāts šajā spēlē neattēloja to, kas notika laukumā.
Vecumnieku spēlētāji teicami
darbojās aizsardzībā, kas deva
ļoti lielu ieguldījumu gala rezultātā. Spēles otrais sets izrādījās atslēgas sets. Pēc pārliecinošās uzvaras pirmajā setā
Vecumnieku komanda atslābinājās, ko nekavējoties izmantoja pretinieks. Iesaistoties
spēlē spēlētājiem no rezerves
soliņa, sets un visa spēle tika
glābta. 9. marta vakarā uzvarētājs tika noteiks nepilnā pusotrā stundā.

Otrā izslēgšanas
turnīra spēle

Abu komandu otrajā izslēgšanas turnīra spēlē aina bija
pavisam cita. Liela atdeve laukumā no abu komandu spēlētājiem, nevienai no komandām

Volejbolisti emocionāli aizvada katru spēli. Foto – Alise Dreimane
neļāva nokļūt vadībā vairāk par
diviem punktiem. Ar skaistām,
garām izspēlēm pirmā seta uzvarētājs tika noskaidrots 30
minūšu laikā, un tas izdevās
mūsu komandai ar 31:29.
Spēles otrajā un trešā setā
aizkrauklieši bija atšifrējuši Vecumnieku komandas nodomus
uzbrukumā un neitralizēja tos,
kas lika viesiem no Vecumniekiem kādā brīdī apstāties un
pat nonākt iedzinējos. 17:25,
26:24 VK Aizkraukles labā.
Spēles ceturtajā setā Vecumnieku komandai nebija

kur atkāpties. Ar maksimālu
mobilizāciju iesāktais ceturtais sets deva iespēju noslēgt
to savā labā 25:22.
Spēles izšķirošo setu Vecumnieku komandai izdevās
iesākt teicami, veiksmīgs uzbrukums, pēc tam apturēts
pretinieku uzbrukuma līderis
1 pret 1 un neliels handikaps
iegūts. Iegūtais pārsvars ļāva
priekšlaicīgi uzgavilēt Vecumnieku komandas kuplajam atbalstītāju pulciņam Aizkrauklē, kas lielāko daļu spēles bija skaļāki kā vietējie.

Vecumnieku
komandas
treneris Jānis Plūme pēc pirmās izslēgšanas kārtas bija
piesardzīgs: «Ļoti laba sajūta,
ka izdevās uzvarēt jau šovakar. Paldies par to puišiem.
Lieliski, ka mums izbraukuma
spēlē bija tik liels atbalsts tribīnēs, tas noteikti palīdzēja.
Abas izslēgšanas spēles atšķīrās. Pirmajā mēs noteikti bijām veiksmīgāki, vairāk guvām punktus pēc labas spēles
aizsardzībā. Šajā spēlē abas
komandas aizsardzībā cīnījās
lieliski. Pretinieks labi uzservēja, līdz ar to netikām pie uzbrukuma no tīkla vidus. Armands ar Reini blokā bija ļoti
labi. Protams, ir ko pilnveidot.
Labā ziņa ir tā, ka tagad zinām, ka pēdējo spēli līgā aizvadīsim savā zālē Misā, kad
notiks arī medaļu sadalīšana!»
Vecumnieku novada volejbola komandu «Vecumnieki»
atbalsta Vecumnieku novada
uzņēmēji un pašvaldība: SIA
«Smilšpapīrs», SIA «Kurmenes Būvnieks», Kafejnīca
«Sēdnīca», Z/S «Roņi», Vecumnieku novada Dome un
Sporta Punkts.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

16. lpp.
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PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 6. aprīlī plkst. 13.00 senioru
dāmu deju kolektīva «Rudens Rozes» 10 gadu jubilejas koncerts «Ak,
Rozīt, manu sirdspuķīt!».
• 16. aprīlī plkst. 18.00 filmas
«1906» demonstrēšanas seanss. Ieejas maksa 2.50 EUR.
• 18. aprīlī plkst. 18.00 animācijas filmas «Lote un pazudušie pūķi» demonstrēšanas seanss. Ieejas
maksa 2.50 EUR.
• 20. aprīlī plkst. 12.30 muzikāla izrāde visai ģimenei «Aiz baltās
rozes smaržas».
• 22. aprīlī plkst. 16.00 simfoniskā orķestra «Draugi» jubilejas
koncerts «Draugu acīm».
• 27. aprīlī tautas nama terasē
pēctalkas vakars pie ugunskura.
Plkst. 20.00 dokumentālā filma «No
GHETTO uz olimpiādi». Ieeja bez
maksas. Plkst. 22.00 muzicēs jauniešu grupa «Konuss» no Skaistkalnes. Ieejas maksa 2.00 EUR, lielās
talkas dalībniekiem ieeja bez maksas.
• 28. aprīlī plkst. 16.00 amatierteātra «Vecmuiža» pirmizrāde
«Es tevi negribēju». Režisore Vēsma
Petruševica.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 5. aprīlī plkst. 17.00 šūšanas
meistarklase.
• 7. aprīlī plkst. 13.00 meistardiena kopā ar kapelu «Savējie» un
tautas nama dejotājiem.
• 14. aprīlī plkst. 13.00 leļļu teātra izrāde «Nelūgtais viesis». Ieejas
maksa 1.00 EUR.
• 15. aprīlī plkst. 18.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 20. aprīlī plkst. 22.00 pavasara
balle kopā ar grupu «Laimīgs gadījums». Ieejas maksa līdz plkst. 23.00
– 3.00 EUR, pēc plkst. 23.00 – 4.00
EUR.
KURMENES TAUTAS NAMS
• 12. aprīlī plkst. 18.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz
olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 21. aprīlī Lielās dienas izklaides. Plkst. 12.00 amatierteātra
«Kurmene» pirmizrāde «Mazā raganiņa», pēc tam rotaļas un olu ripināšana. Plkst. 21.00 balle kopā ar Ziedoni Vildi. Ieejas maksa 3.00 EUR.
• 26. aprīlī plkst. 10.00 skolu
teātru festivāls «Mazie spēlmaņi».
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 2. aprīlī plkst. 16.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz
olimpiādi». Ieeja bez maksas.

• 13. aprīlī plkst. 18.00 jauniešu deju kolektīvu sadancis.
• 20. aprīlī plkst. 10.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» izrāde
«Labie nodomi jeb viena traka diena..». Režisore Inga Cepure.
• 21. aprīlī plkst. 16.00 Lieldienu pasākums bērniem kopā ar apvienību «Pārsteigumu tēli». Plkst.
22.00 Lieldienu balle kopā ar Lielvārdes muzikantiem «Kolibri». Ieejas
maksa 3.00 EUR.
• 23. aprīlī plkst. 10.00 leļļu teātra izrāde «Sapņu kuģis». Ieejas
maksa 1.50 EUR.
• 26. aprīlī plkst. 17.00 Kurmenes amatierteātra izrāde «Mazā Raganiņa». Režisors I. Pavinkšnis.
• 27. aprīlī plkst. 18.00 balle
senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Muzicēs grupa «Uzmini
nu!», kā arī apvienība «Ziņģes Brāļi».

MISAS TAUTAS NAMS
• 8. aprīlī plkst. 16.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 21. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu iešūpošana Misas centrā. Plkst.
22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu
«Hameleoni». Ieejas maksa 4.00
EUR.
STELPE
• 3. aprīlī plkst. 16.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz
olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 6. aprīlī plkst. 19.00 Stelpes
pamatskolā sieviešu vokālā ansambļa
«Nianse» 5 gadu jubilejas koncerts.
Plkst. 21.00 deju vakars kopā ar
duetu «Uzmini nu!». Ieejas maksa
3.00 EUR.
• 8. aprīlī 19.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas jauktā kora
koncerts.
• 18. aprīlī plkst. 14.30 animācijas filma «Lote un pazudušie pūķi». Ieejas maksa 2.50 EUR.
• 19. aprīlī plkst. 14.00 vokāli
instrumentālās grupas «LUX SONUS»
koncerts, īpašais viesis – priesteris
Andrejs Mediņš.
• 22. aprīlī plkst. 13.00 Stelpes
pamatskolas pagalmā Lieldienu sarīkojums «Oliņ boliņ».
VALLES SAIETA NAMS
• 6. aprīlī plkst. 16.00 jauniešu
simfoniskā orķestra «Draugi» koncerts.
• 11. aprīlī plkst. 18.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz
olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 22. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums.

5. starptautiskais festivāls
«Baroka pavasaris»
Festivāls «Baroka pavasaris» Biržos šogad
svin piecu gadu jubileju! Kā katru gadu, no
marta līdz maijam, Biržu pilī un baznīcās, skanēs baroka mūzika, kas priecēs gan ar pazīstamām, gan pavisam jaunām skaņām. Šogad
būs iespējams ne tikai ieraudzīt un dzirdēt reti
sastopamus instrumentus, bet tos arī izgatavot!
Atrisinājumu šai mīklai atradīsiet zemāk.
5. aprīlī plkst. 19.00 Sv. Jāņa Kristītāja
baznīcā
BAROKA DUETS: «DIEVA LAIKS – VISLABĀKAIS LAIKS». Renātas Dubinskaites un
Saules Šervytes duets ar ērģelēm un nemirstīgā J. S. Baha sakrālā mūzika – klausītāju
sirdīm liks maigi ietrīcēties. Koncertā skanēs
dziesmas no Šemmeļa, Annas Magdalēnas
grāmatas, kā arī skaistākās ārijas no kantātēm un pasijām.
13. aprīlī plkst. 17.00 Reformātu baznīcā
VILIMAS NORKŪNAS: «CHROMA». 17.
gadsimta pirmās puses muzikālo skaņdarbu
harmoniju tik viegli ietērps krāsās (tulk.
Chroma – krāsa), kā mūsdienu mūziku vai
džezu. Koncertā iespīdēsies vēl nedzirdēta
itāļu komponista Michelangelo Rossi tokāta,
tādu slavenu komponistu, kā Girolamo Frescobaldi, Jan Pieterszon Sweelinck, darbi, kā
arī skanēs Tarquinio Merula mūzika, kurš
darbojies Lietuvas Lielkņaza galmā.
22. aprīlī plkst. 19.00 Biržu pilī
LA HARPE DE MÉLODIE: «DZIEDOŠĀ
ARFA». Arfas vienkāršais, jūtīgais un siltais
skanējums, mūsuprāt, ir neatdalāms no cilvēka balss, jau kopš seniem laikiem. Daudzveidīga, pārsteidzoša un radoša programma
ļaus piedzīvot bagāto, krāsaino un mūžīgo
pasauli. Skanēs franču komponistu Jacob
Senlèches, Guillaume de Machaut, Gilles
Binchois, kā arī John Dowland, Jacques Arcadelt u.c. komponistu skaņdarbi.
27. aprīlī plkst. 18.00 Biržu pilī
CLAAS HARDERS: «VIRTUOSITE DE
VERSAILLES». Claas Harders (Vācija) ar savu
viola da gamba spēli aizvedīs klausītājus uz
Francijas karaļa Ludviga XIV pili. «Virtuozā
Versaļa» atklās vienu no visiecienītākajiem stīgu instrumentiem, mirdzošo un ugunīgo raksturu. Visi šie komponisti: Antoine Forqeray,
François Couperin un populārais viola da
gamba komponists Marin Marais, darbojušies
«Chapelle Royale» – Versaļas karaļa pils kapellā.

