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ar gruzīnu draugiem

Domā par jauna tūrisma
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Palīdz veicināt veselīgu,
aktīvu dzīvesveidu

Novembris
Latvijai ir
svētku mēnesis

Godina Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu
Foto: Alise Dreimane

NUMURA KOMENTĀRS

Rita Kovala,
Vecumnieku
muzeja
vadītāja

18. novembrī tiks atzīmēta Latvijas 101. dzimšanas diena, bet 11. novembrī godinām mūsu
brīvības cīnītājus, kuri pirms 100 gadiem,
apņēmības pilni, ziedoja sevi, savu dzīvību
brīvās, tikko dibinātās Latvijas vārdā. Par godu
šim notikumam 2019. gads ir pasludināts par
«Varoņu gadu».

S

tājoties pretī Bermonta – Avalova labi bruņotiem karavīriem, Latvijas armija, skaitliskā mazākumā un vāji apbruņota, uzveica
pretiniekus. Latviešu tautā sākās masveida
kustība, kuras mērķis bija sakaut un padzīt
nīsto ienaidnieku. Nav brīnums, ka tajā laikā tika
vilktas paralēles ar Andreja Pumpura mūžsenā
Lāčplēša cīņu ar Melno bruņieku. Tauta
ticēja, ka tieši šoreiz
tas tiks uzveikts. Tas BŪSIM VIENOTI,
tika paveikts!
NEŠĶELSIMIES
Par godu šai cīņai
1919. gada 11. no- SAVĀ VIDŪ UN
vembri iedibināja BŪSIM PAR,
par svētku dienu –
NEVIS PRET
Lāčplēša dienu. Šajā
dienā nodibināja arī SAVU VALSTI
Lāčplēša Kara ordeni, tā devīze: «Par
Latviju!».
Lāčplēša Kara ordeni piešķīra 2146 brīvības
cīnītājiem par pašaizliedzīgiem un ārkārtīgi
grūtiem varoņdarbiem valsts drošības labā. Ar
17 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru uzvārdiem
savā novadā varam lepoties arī mēs – tie iekalti
piemiņas stēlā.
Šie vīri un arī sievas, kuru sirdīs bija ieaudzināta
ticība savai tautai, cīņasspars un degsme Latvijas
nākotnes labā, izcīnīja uzvaru. Ne bez upuriem.
To bija daudz.
Mūsu pienākums ir atgādināt sev pašiem un
nākamajām paaudzēm, kā tika izcīnīta Latvijas
neatkarība.
«Kamēr tauta būs vienota, tā būs stipra! Tad mēs
būsim brīvības cīnītāju cienīgi pēcteči, viņu darbu
sargātāji un tālāki veidotāji.» (Pulkvedis Raimonds
Bebris (1891 – 1940).
Aicinu ikvienu mūsu iedzīvotāju izlasīt un izvērtēt
šo pulkveža Bebra citātu.
Sāksim ar sevi. Ar savu ģimeni. Savu pagastu.
Savu novadu. Būsim pateicīgi ik dienu par to, ka
mums ir sava valoda, sava valsts. Spraužot pie
krūtīm sarkanbaltsarkano lentīti, atcerēsimies tos
skaudros notikumus, kurus pieminam šajā svētku
nedēļā. Saudzēsim un sargāsim to! Būsim vienoti,
nešķelsimies savā vidū un būsim PAR, nevis pret
valsti!

Pie Vecumnieku pagasta muzeja sākās gājiens, kur lielajā ugunskurā visi aizdedza lāpas un steidza ieņemt vietu starp daudzajiem ļaudīm.

Vecumnieku novada
Domes apbalvojamo
saraksts
Vecumnieku novada Domes apbalvojumu pasniegšana noritēs,
ievērojot pērn veiktās izmaiņas – Atzinības rakstu pasniegšana notiks Valsts svētku sarīkojumos pagastos, savukārt Goda rakstus pasniegs Vecumnieku tautas namā 18. novembrī Valsts svētku koncertā «Mūsu sirdīs Latvija skan!».

A

tzinības rakstu saņēmēji tiks gaidīti
un sveikti – Misas
ciema un pagastu
valsts svētku sarīkojumos. Vecumnieku pagasta
iedzīvotāju sumināšana notiks
Misas tautas namā. Atzinības
rakstus pasniegs 16. novembra
sarīkojumos Stelpē, Misā, Bārbelē un Skaistkalnē.
Pamatojoties uz Apbalvojumu

piešķiršanas komisijas lēmumu,
šogad tiks pasniegti 10 apbalvojumi «Vecumnieku novada
Domes Goda raksts», savukārt
apbalvojums «Vecumnieku novada Gada cilvēks» netiks piešķirts. Atzinības rakstus saņems
23 novadnieki.
Visiem apbalvojumu saņēmējiem ir izsūtīti ielūgumi.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Goda rakstu saņēmēji:
Anita Nagle, Austra Auguste, Dace Rozenberga, Inese Pumpure,
Iveta Grantiņa, Jevgenija Sīpola, Normunds Everts, Reno Roga,
Vasilijs Ņikiforovs, Velga Strūberga.
Atzinības rakstu saņēmēji:
Aldis Pētersons, Aleksandrs Karpovs, Alīna Žukauska, Daiga Sauliča, Evija Lapsiņa, Ieva Mediņa, Inta Silava, Jana Veide, Kristaps
Stallītis, Kristīne Pačkajeva, Ludvigs Indreļuns, Mārīte Vītola,
Mārtiņš Skurstenis, Rasma Upelniece, Santa Āmane, Santa Anča,
Vanda Vēvere, Zaiga Tilta, Zane Onkele, Jānis Siliņš, Ieva Podniece,
Pēteris Igaunis, Arvīds Skuja.

Jaunsardzes centra Vecumnieku jaunsargu vienības pavadībā gājiena dalībnieki devās caur
Vecumniekiem, izgaismojot ielas un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.
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Godina Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu

V

P

ēc svinīgā pasākuma skolēniem pie Valles vidusskolas uz lāpu gājienu pulcējās gan lieli,
gan mazi, gan pagasta ļaudis, gan garāmgājēji, kuri vienkārši vēlējās izrādīt godu Latvijas
brīvības cīņās kritušajiem varoņiem. Ar augsti paceltu Latvijas karogu un iedegtām lāpām
gājiena dalībnieki devās pie piemiņas akmens, kas atrodas pie Valles baznīcas. Tur ikviens
varēja nolikt ziedus un iedegt svecītes. Gājienā piedalījās arī Latvijas Republikas Zemessardzes brigādes ģenerālis Juris Vectirāns, kurš Valles pagasta pārvaldniecei Ivetai Radziņai dāvināja
grāmatas, kurās var atrast informāciju par Latvijas brīvības cīņās kritušajiem varoņiem, kā arī par
Vecumnieku novada iedzīvotāju Andreju Stūri (1895 – 1915), kurš bija latviešu strēlnieks, viens no
trīs pirmajiem kritušajiem strēlniekiem un pirmajiem, kas tika apglabāti Rīgas Brāļu kapos.
Tālākais ceļš gājiena dalībniekus veda uz Valles kapiem pie Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Alfrēda
Celmiņa (1890 – 1959), kam jaunieši savu godu izrādīja ar svecīšu iedegšanu, dzeju, ziediem un
kopīgu dziesmu.

Foto: Lolita Silakaktiņa

Foto: Dace Klipa

ecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš pie piemiņas stēlas uzrunāja visus: «Mēs šeit esam pulcējušies piemiņas, cieņas un goda izrādīšanas pasākumā tiem vīriem, mūsu novadniekiem, kuri bija klāt brīdī, kad tika dibināta mūsu valsts. Visi varam
apbrīnot to neatlaidību, ar kādu vīri cīnījās pret pārspēku, to ticību saviem spēkiem, ar kādu tika nosargāta mūsu valsts. Ir svarīgi, ka pasākumā pulcējušies visu paaudžu pārstāvji. Gribētos, lai arī ikdienā mēs neaizmirstam to vienotību, kas valda šādos brīžos. Lai katru dienu
savos darbos mēs piedomātu par savu valsti, par to, ko savas valsts labā mēs katrs varētu izdarīt.»

B
Foto: Alise Barkauska

ārbeles tautas nama vadītāja Dace Klipa informēja, ka 11. novembrī, godinot Lāčplēša dienu, Bārbeles pagastā jau tradicionāli tika iedegta Gaismas zīme. Šogad tā bija Meteņu zīme, kas izgaismoja
Bārbeles pagasta estrādi. Piemiņas vakara gaitā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar Bārbeles
mazpulka dalībnieku veikto pētījumu par karavīriem Brīvības cīņās. Ar pētījuma rezultātiem sanākušos iepazīstināja mazpulku vadītājs Voldemārs Barens un pētījuma dalībnieks Edgars Kļaviņš.
Bārbelieši varēja iepazīties ar «Zemgales Mantojuma» dalībnieku sagatavoto prezentāciju par Bārbeles iedzīvotājiem, kuri piedalījušies Brīvības cīņās. Vairāk kā stundu sveču un lāpu gaismā bārbelieši
sabija kopā, lai godinātu cīnītājus, klausoties un līdzdziedot karavīru dziesmas.

īdz ar tumsas iestāšanos Kurmenes parkā ap iedegto ugunskuru pulcējas ļaudis, kuri vienojās
kopīgās sarunās un ieklausījās blakus esošās baznīcas zvanu skaņās. Katrs nācējs līdzi bija paņēmis lāpu, kura pēcāk tika iedegta. Tā kurmenieši, viens otram blakus, kopīgā solī ar pagasta pārvaldnieku Jāni Silu, devās lāpu gājienā no Kurmenes parka līdz piemiņas akmenim. Pa
ceļam tika dziedātas dziesmas, īpaši sirsnīgi šai vakarā skanēja latviešu tautas dziesma «Div'
dūjiņas gaisā skrēja». Pie piemiņas akmens tika novietotas lāpas, ziedi un sveces. Tad Kurmenes
tautas nama vadītāja ikvienu klātesošo aicināja dziedāt Latvijas Valsts himnu.
Vēlāk dalībnieki devās līdz dīķītim, kur bija sagatavots plosts, uz kura varēja novietot svecītes un
apbrīnot izpušķotā plosta palaišanu ūdenī.
Noslēgumā sirdis ar muzikāliem priekšnesumiem sildīja mūziķis Ēriks Loks. Koncerta laikā valdīja
kopības sajūta, ikviens varēja brīvi pārvietoties pa telpu, baudīt tēju, pīrādziņus un mūziku.

Foto: Alise Dreimane

L

S

kaistkalnes tautas namā 10. novembrī uzstājās Krustpils jauktais koris «Noskaņa» ar Lāčplēša dienai veltītu patriotisko koncertprogrammu. Koncerts aizkustināja ikvienu klausītāju. Arī
ilggadējai kora dziedātājai un dalībniecei Laimai Indriķei šis koncerts ļoti paticis un radījis tik
ļoti nepieciešamo un īpašo svētku sajūtu. Dodoties mājup, pie tautas nama iedegtās svecītes turpināja sildīt apmeklētāju sirdis.
Savukārt 11. novembrī Skaistkalnes vidusskolas un pārvaldes pārstāvji kopā ar jaunsargiem pulcējās
Jaunajos kapos, kur godināja mūsu strēlnieka A. Zvejnieka piemiņu. Svētku turpinājumā gan pie
lielās, gan mazās skolas skolēni kopā ar saviem pedagogiem izveidoja svecīšu liesmiņu paklāju.
Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Balčūne novēl ikvienam skaistkalnietim un latvietim sevī
atrast to sirds daļiņu, kurā būtu šī svētku sajūta.
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M

isas tautas
nama vadītāja Sandra Vēvere ar palīgiem bija sagatavojusi īpašus statīvus,
kuros Misas iedzīvotāji aizdedza svecītes Latvijas karoga krāsā. Šīs svecīšu liesmiņas izgaismoja Misas
centru. Ciemu piepildīja
patriotiskas dziesmas, sanākušie sildījās pie karstas
tējas tases un saņēma pie
apģērba piespraužamas
lentītes.
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Meklē labākas sadarbības risinājumus
Latvijas – Lietuvas pierobežā
Zemgales Plānošanas reģionā 24. un 31. oktobrī
norisinājās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. projekta «Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā»
(Safe Borderlands) (LLI-302) iesaistīto pušu
apaļā galda diskusijas.

A

bu dienu diskusijas vadīja SIA «AC konsultācijas» moderatore Inguna Tomsone. Diskusijas atklāja projekta vadītājs
Artūrs Penčura, kurš klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un
mērķiem. Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir
projekta «Safe Borderlands» vadošais partneris
un tā īstenošanā sadarbojas ar Aknīstes novada
pašvaldību, Biržu un Rokišķu rajonu pašvaldību
administrācijām, kā arī Tērvetes un Vecumnieku novadu domēm. Projekta mērķis ir uzlabot
pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot
pierobežu par drošāku dzīves vietu. Attiecīgi
no projekta sagaidāmi rezultāti – modernizējot
aprīkojumu, infrastruktūru un organizatoriskos
procesus tādās jomās kā noziedzības apkarošana, civilās drošības uzlabošana, nodarbinātības
veicināšana, vides aizsardzība, izglītības un sociālās politikas uzlabošana tiks nostiprināta sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte.

Diskusija par ugunsdrošības
jautājumiem

Pirmā diskusija, kas notika 24. oktobrī, bija
veltīta ugunsdrošības jautājumiem, piedaloties
valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem. Caur diskusijām un piemēru
uzklausīšanu tika noteikti šī brīža ugunsdzēsēju
sadarbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā
turpmāk. Tika konstatēti trūkumi cilvēkresursos,
savstarpējā sadarbībā un normatīvajā bāzē
(vienots rīcības plāns), lai konkrētās situācijās
spētu rīkoties pietiekami operatīvi ugunsnelaimē nokļuvušo interesēs.
Vērtējot diskusijas dalībnieku izvirzītās vājās
puses, tās tika sadalītas trīs grupās – cilvēkresursu trūkums, sadarbību koordinācija, normatīvā
vide un politiskie aspekti, lai katrai no grupām
piemeklētu iespējamos risinājumus.

Diskusijā par ugunsdrošības jautājumiem tika noteikti sadarbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā turpmāk.

Lai risinātu cilvēkresursu trūkumu, piedāvāti
šādi varianti – ar normatīvo aktu izstrādi panākt brīvprātīgo ugunsdzēsēju pastāvīgā darba
devēju ieinteresētību (nodokļu atvieglojumi,
kompensācijas u. tml.), radīt interesi par ugunsdzēsību no mazotnes, veidot paredzamu finansējumu, definēt skaidras veicamās funkcijas un
atbildību, izglītot sabiedrību par ugunsdrošības
jautājumiem.
Sadarbības koordinācijas veicināšanai ieteikti
šādi risinājumi – pārskatīt šī brīža saistošo likumdošanu, sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību
ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, izstrādāt sadarbības līgumu pārrobežu sadarbībai,
stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību
ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, nodrošināt mūsdienīgas atrašanās vietas noteikšanas
palīgierīces drošības dienestiem.
Savukārt normatīvās vides sakārtotībai piedāvāts izveidot rekomendējošas vadlīnijas
pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai,
izstrādāt starpvalstu līgumu sadarbības un
veiksmīgu sakaru veicināšanai, nodrošināt
sociālās garantijas, nodokļu atvieglojumus un
citus bonusus brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Diskusija starp sabiedriskās kārtības
darbiniekiem

Otrajā diskusijā, kas notika 31. oktobrī, piedalījās
sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas

Domes sēdes apskats
23. oktobra Domes sēdes kārtībā tika izskatīti
19 jautājumi. Sēdes sākumā Vecumnieku novada
domes izpilddirektore Aiga Saldābola informēja
par aktualitātēm novadā. Bārbeles tautas namā
ir pabeigts remonts labierīcībās. Bārbelē, Bauskas ielā 5 arī ir atjaunotas vecās labierīcības.
Skaistkalnē ir pabeigts skolas jumta remonts, kā
arī tika veikti darbi pie Jaunajiem kapiem, kur
iedzīvotāji bija izveidojuši atkritumu kaudzi uz
privātīpašuma. Šobrīd tur ir izveidotas atkritumu
kastes, kurās iedzīvotāji tiek aicināti mest gan
lapas, gan atkritumus. Iedzīvotāji 23. oktobrī
Skaistkalnes Jaunajos kapos bija noorganizējuši arī
talku. Vallē, Taurkalnes bibliotēkā ir veikta plānotā
logu nomaiņa. PII «Cielaviņa» jumta remonts vēl
tiek veikts, bet tuvākajās nedēļās, atkarībā no
laika apstākļiem, tas tiks pabeigts. Vecumniekos
pie Jaunā ezera visi būvdarbi ir pabeigti. Aktīvi
tiek strādāts pie apgaismojumu sakārtošanas un
noteku sakārtošanas. Lielākie darbi šobrīd novadā
ir saistīti ar rudens iestāšanos, lapu grābšanu.
•••

Apstiprina konkursa
«Vecumnieku novada uzņēmēju
gada balva 2019» nolikumu

Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas

nodaļa ir sagatavojusi konkursa «Vecumnieku
novada uzņēmēju gada balva 2019» nolikumu.
Konkurss norisināsies jau ceturto gadu, to organizē pašvaldība. Konkursa mērķis ir apzināt
un godināt Vecumnieku novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē,
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Vecumnieku novada uzņēmēju
pazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Vecumnieku novadā, un
stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.
Konkursā var piedalīties komercsabiedrības, to
filiāles un struktūrvienības, komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību
veicēji – fiziskās personas, kuras reģistrētas
Vecumnieku novadā un kuras veic saimniecisko
darbību Vecumnieku novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.
Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti izvirzīt pretendentus šādās nominācijās: «Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»; «Gada pakalpojumu sniedzējs»;
«Gada lauksaimnieks»; «Gada darba devējs»;
«Čaklās rokas»; «Gada ražotājs». Pašvaldība,
pašvaldības iestādes vai pašvaldības pagastu
pārvaldes var izvirzīt pretendentus nominācijā
«Gada labdaris».
Konkurss tiks organizēts katru otro gadu, jo lielākā

Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes,
Bauskas, Jelgavas, Viesītes, Tērvetes novada
pašvaldības policijas un Vecumnieku kārtības
nodaļas, kā arī projektu vadītāji no vairākām
pašvaldībām, lai pārrunātu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības
jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.
Diskusijas mērķis, līdzīgi kā 24. oktobrī notikušajā ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
pārstāvju viedokļu apmaiņā, bija apkopot valsts
un pašvaldības policijas līdzšinējās sadarbības
pozitīvos piemērus un identificēt galvenos
šķēršļus vēl labākai sadarbībai un efektīvākai
rīcībai robežas abās pusēs, lai caur konkrētiem
priekšlikumiem rastu risinājumus veiktspējas
un darba kvalitātes uzlabošanai. Diskusijas dalībnieki valsts un pašvaldību kārtības policijas
pašreizējo sadarbību Zemgalē vērtēja kā labu,
taču sadarbībā ar kaimiņvalsts kolēģiem minēja
virkni neskaidrību, galvenokārt kompetenču
sadales jomā. Tāpēc atbalstāms ir nodoms
projekta ieviešanas laikā veiktā pētījuma rezultātā sagatavot un parakstīt trīs divpusējas
sadarbības līgumus starp kaimiņos esošajām
pašvaldībām – Tērvetes un Jonišķu, Vecumnieku
un Biržu, Aknīstes un Rokišķu. Sniegto pakalpojumu uzlabošanā, kā grūti pārvaramu šķērsli,
gandrīz visi runātāji minēja naudas līdzekļu un
cilvēkresursu trūkumu.
Pierobežas pašvaldības savās teritorijās vēlas
daļa uzņēmēju jau iepriekšējos gados ir uzrunāti
un apzināti dalībai konkursā, līdz ar to, konkursu
organizējot katru gadu, pastāv liela iespēja, ka tajā piedalīsies vieni un tie paši dalībnieki. Konkursa
ietvaros tiks vērtēts paveiktais viena kalendārā
gada laikā. Konkursa kandidātu izvirzīšana notiks laika posmā no 1. janvāra līdz 31. janvārim.
Dalībai konkursā konkrētās nominācijās nedrīkst
pieteikt iepriekšējo divu konkursu konkrēto nomināciju uzvarētājus. Šogad nolikums ir papildināts
ar vienu punktu – gadījumos, kad pretendents ir
izvirzīts vairākās nominācijās, vērtēšanas komisija ir tiesīga virzīt to apbalvošanai vienā no nominācijām. Par atbilstošāko nomināciju komisija
lemj, komisijas locekļiem pamatojot savu viedokli
un nepieciešamības gadījumā veicot balsojumu.
Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā sarīkojumā, kuru organizē Vecumnieku novada dome.
Jebkuram komersantam, institūcijai vai biedrībai
un privātpersonām ir tiesības apbalvot komersantus individuāli izvirzītās nominācijās.
Domes sēdē konkursa «Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2019» nolikums tika apstiprināts.
•••

Sadala un gatavo atsavināšanai
pašvaldības nekustamo īpašumu
«Kurmenes skola»

Nekustamais īpašums «Kurmenes skola» sastāv
no divām zemes vienībām un divām būvēm –
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pastiprināt valsts policistu aktīvāku klātbūtni,
sevišķi smagāku likumpārkāpumu novēršanā,
kad pašvaldības policistam, vai visbiežāk - policistei pietrūkst gan spēka, gan zināšanu vainīgo
atklāšanā un aizturēšanā. Kā pozitīvu faktoru
kārtības sargi minēja vietējo iedzīvotāju pieaugošo uzticēšanos policijai. Katrā no pašvaldībām
ir labi zināmi iedzīvotāji, kuri regulāri ziņo par
konstatētajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un iesaistās to atklāšanā.
Ņemot vērā, ka daudzās pašvaldībās izveidots
iespaidīgs videonovērošanas kameru tīkls,
tostarp ar minētā projekta atbalstu, rodas
nepieciešamība izgatavot šādu kameru izvietojuma digitālo karti, lai vajadzības gadījumā,
kārtības sargi operatīvi varētu piekļūt uzkrātajai
informācijai. Arī šo priekšlikumu ņems vērā projekta ieviešanas turpinājumā. Līdzīgas diskusijas
projekta partneri patlaban organizē arī Lietuvas
pusē, bet novembra beigās, tiekoties visiem
projektā iesaistītajiem partneriem, kopējā diskusijā sagatavos priekšlikumus apjomīga pētījuma
norisei un rekomendāciju izstrādei pierobežas
glābšanas dienestu un sabiedriskās kārtības
sargāšanas institūciju sadarbības pilnveidošanai
arī citās, projektā neiesaistītajās pašvaldībās.
Apaļā galda diskusijas ierosinājumi tiks izmantoti
pētījumā par pārrobežu sadarbības risinājumiem
un sadarbības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas
pierobežā ugunsdzēsības un sabiedriskās kārtības jomās.
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu LLI-302
«Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas
un Lietuvas pierobežā» jeb «Safe borderlands»
Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais
partneris ievieš kopā ar partneriem no piecām
pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no
2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra
beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR
(tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet
ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk.
ERAF – 71 973,98 EUR).
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu
pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Ilze Lujāne,
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību
speciālists
skolas un pagraba. Zemes gabalu kopplatība
saskaņā ar Valsts zemes dienesta zemes robežu
plānu ir 1.1504 ha.
Līdzšinējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis,
kas atbilst Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 «Par Vecumnieku novada
teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu» – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
Kurmenes skolas ēkām kopš izglītības iestādes
slēgšanas nav rasts pašvaldības funkciju veikšanai atbilstīgs pielietojums. Īpašums tehniski tiek
uzturēts. Īpašuma turpmākās izmantošanas mērķi
būtu vēlams saistīt ar tās autonomo funkciju pilnveidošanu sociālās, izglītības, veselības aprūpes
vai kultūras jomā.
Sēdē tika nolemts atļaut atdalīt no īpašuma «Kurmenes skola», kad.Nr. 32620090211, zemes vienību
ar kad.apz. 32620090212 (0,7681 ha). Atbalstīja ideju piešķirt nosaukumu «Sporta laukums» atdalītajai
zemes vienībai ar kad.apz. kad.apz. 32620090212
(0,7681 ha), kā arī noteikt atdalītajai zemes vienībai,
kad.apz. 32620090212 (0,7681 ha), nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: Sportam un atpūtai
aprīkotās dabas teritorijas, 0503. Pēc īpašuma
sadalīšanas veikt nekustamā īpašuma «Kurmenes
skola», kadastra Nr. 32620090211, adrese: «Skola»,
Kurmene, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads,
novērtēšanu atsavināšanas vajadzībām.
TURPINĀJUMS 4. LPP

4 Pašvaldībā

2019. gada novembris

Oktobra beigās Vecumnieku tautas nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri»,
kopā ar domes delegāciju un nevalstiskās
organizācijas pārstāvi apmeklēja Gruziju.

B

rauciena mērķis bija stiprināt pašvaldības sadarbību un draudzību ar Gruzijas
Republikas Imeretijas reģiona Sačhere
pašvaldību. Viesojoties Sačherē, tikāmies ar pašvaldības mēru Beniamēnu
Palavandišvili «Savanlobas» svētkos, kur gruzīnu
temperamentīgie priekšnesumi vijās ar deju kolektīva «Vēveri» latviešu tautas dejām. Pašvaldības mērs savā uzrunā vēlēja, lai abu pašvaldību
attiecības sasniedz produktīvāku un nozīmīgāku
sadarbības un draudzības līmeni. Sačherē viesojāmies pašvaldības Mūzikas skolā, kurā tika
veidoti sakari turpmākajai sadarbībai. Iepazinām
Teoloģijas vidusskolu un dienas centra bērniem
ar īpašām vajadzībām darbību.
Vizītes laikā Gruzijā tika pavadītas septiņas aktīvas
un iespaidiem pārpilnas dienas, iepazīstot temperamentīgo kultūru, dabas krāšņumu, mierīgo
dzīves ritmu un neizmērojamo sirsnību.
Vizīte notika, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Vecumnieku
novada un Sačherē pašvaldībām. Braucienu
atbalstīja Vecumnieku novada dome, piešķirot
līdzfinansējumu 5095,97 eiro apmērā.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Jubilejas sezona sākas Gruzijā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» savu
35. jubilejas sezonu iedimdināja ar dejas soļiem
Gruzijas valsts Imeretijas reģionā, pie sadraudzības partneriem (Sachkhere) Sačherē.
Nedaudz satraukti, bet apņēmības pilni laisties
nezināmā piedzīvojumā, 23. oktobra rītā devāmies ceļā. Rīgas lidostā, pavisam nejauši,
satikām paziņas – deju kolektīvu «Pūces» no
Džūkstes, kuri arī mēroja ceļu uz Gruziju. Tā bija
iedvesmojoša, sirsnīga tikšanās.

Gruzijā sagaida viesmīlīgi

Gruzija mūs sagaidīja ar siltiem saules stariem,
vasarīgu siltumu un veldzējošu peldi Melnās
jūras ūdeņos. Mūsu delegāciju uzņēma sadraudzības pašvaldības pārstāvji ar ziediem un
draudzīgiem smaidiem. Sirsnība, laipnība, neizsīkstoša viesmīlība mūs pavadīja visu Gruzijā
pavadīto dienu garumā.
Iebraukšanas dienā mūsu delegāciju pieņēma
Chaltubo pilsētas mērijā, tikāmies ar mēru Grigol
Dalagishvili. Vakarā sniedzām koncertu Chaltubo
pilsētas laukumā, kur iepazīstinājām vietējos iedzīvotājus ar latvisko pāru deju. Dejā izstāstījām
stāstu, kas raksturo mūsu tautas dzīvi, tradīcijas,
darba tikumu, mūsu zemes dabas skaistumu.
Prezentācijas kadros atspoguļojās Vecumnieku
novada ļaužu krāsainā ikdienas dzīve, cilvēku
nodarbe brīvajā laikā, novada kultūras un
daudzveidīgie tradīciju pasākumi. Ar aplausiem
un ovācijām izskanēja pirmais koncerts vakara
krāsainajās gaismās.
Vijoties augšā pa kalnu serpentīnu, caur autobusa logu vērojām sulīgos granātābolu augļus,

koši degošu oranžu hurmu pilnus koku zarus.
Pārsteidza uz ielām un ceļiem mājlopu – govju
un cūku mierīgā pastaiga. Tāda mierīga, nesteidzīga dvesma apņēma arī mūs, mēs ļāvāmies,
lai baudītu šo nesatricināmo mieru, kurš mūsu
ikdienas dzīvē nav iedomājams.

Iepazīst gruzīnu deju ritmus un dziesmas

Nokļuvām kalnainajā pilsētā Sačherē. Tur mūs
gaidīja dažāda vecuma dejotāji. Skolas bērnu un
jauniešu azartiskie deju ritmi mijās kopā ar latviešu salīdzinoši mierīgajiem dejas soļiem. Sniedzām vienu koncertu pagasta svētkos, bet otru
Sačherē, pilsētas mūzikas skolā. Mūs sagaidīja
mūzikas skolas kolektīvs – skolēni, pedagogi,
sen iepazīti draugi. Trešais koncerts izskanēja ar
kopīgi dziedātu gruzīnu dziesmu «Suļiko», kuru
izpildījām gan gruzīniski, gan latviski.
Vakarā baudījām gruzīnu draugu deju ansambļa
«Saceretlo» priekšnesumus. Gruzīnu dejai ir īpašs
skaistums, kas izpaužas dejas stilā un raksturā – karstasinīgā un temperamentīgā vīriešu izpildījumā un
sievišķīgā grācijā. Pēc koncerta neformālā gaisotnē
apguvām dažus viņu deju soļus un elementus.
Paldies par šo brīnišķīgo izdevību novada pašvaldībai, personīgi Guntim Kalniņam, kurš uzņēmās
koordinatora lomu, lai brauciens izdotos godam.
Paldies mūsu bijušajām tautas nama meitenēm –
Janai Justei un Vitai Vēverei par jauko dāvanu
dejotājiem jubilejas sezonas sākumā, kā arī par
lielisko menedžmentu brauciena laikā.
Iespaidiem bagāts un jauks bija šis brauciens.
Izzināt Gruzijas kultūrvēsturisko mantojumu,
apmeklēt baznīcas, kas nes kristīgās ticības idejas
un baudīt nacionālos ēdienus, daudzveidīgo dabas
krāšņumu mums palīdzēja iepazīt gide Tamāra. Par
silto izturēšanos, laipno un viesmīlīgo uzņemšanu,
paldies visai Gruzijas draugu komandai.
Sarmīte Vēvere,
VPDK «Vēveri» vārdā

Gruzija modina patriotismu

Vecumnieku delegācijā uz Gruziju devos arī es,
kā novada kultūrizglītības pārstāve un deputāte.
Gruzijā līdz šim nebija nācies būt, bet gruzīnu
draugus jau biju iepazinusi Latvijā. Vairākas reizes tie viesojās Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolā, un pēdējais emocionālais kopā būšanas
brīdis bija pagājušā gada Latvijas simtgadei
veltītais koncerts «Latvijā iepogāti». Kopīgas
interesantas sarunas mums izveidojās ar mūziķi
un klavierspēles skolotāju Gagu Guliašvili. Viņš
nespēja noslēpt sajūsmu par mūsu talantīgajiem audzēkņiem, īpaši vijolniekiem un bērnu
kori «Via Stella». Gaga skolai uzdāvināja Gruzijas komponistu klaviernotis, piebilstot, ka ļoti
augstu vērtē mūsu pedagogu profesionalitāti.
Jau pirmajā dienā viesojāmies T. Kobaksidzes
vārdā nosauktajā Tskaltubo mūzikas skolā.
Vienkāršajā, bet no sirds spēlētajā audzēkņu
koncertā, vijoles un klavieru izpildījumā dzirdējām J. S. Baha, G. F. Hendeļa u.c. klasiķu darbus.

Satiekas divas kultūras

Īpaši gaidīti mēs bijām Sačherē, D. Toradzes
vārdā nosauktajā mūzikas skolā, kurā viesojāmies sestdienas pēcpusdienā pēc pilsētas

Domes sēdes apskats
TURPINĀJUMS NO 3. LPP.

Izdod saistošos noteikumus
«Par izglītojamo pārvadājumiem un
braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtību Vecumnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā»
Līdz šim Vecumnieku novadā nebija izstrādāta
atsevišķa kārtība izglītojamo pārvadājumu jomā,
un tie tika veikti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Pamatojoties uz skolēnu
skaita samazinājumu un pārvadājumu nodrošināšanas izmaksu pieaugumu, nepieciešams
izstrādāt precīzāku kārtību, kādā Vecumnieku
novadā tiek organizēti izglītojamo pārvadājumi.
Saistošie noteikumi «Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā» nosaka kārtību un

Foto: no arhīva

Sadraudzības nostiprināšana ar gruzīnu draugiem

apmēru, kādā Vecumnieku novada pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo, kuri
mācās vai apmeklē Vecumnieku novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, nokļūšanai
Vecumnieku novada pašvaldības dibinātajās
izglītības iestādēs un atpakaļ dzīvesvietā
vai kompensē izglītojamajiem braukšanas
izdevumus.
Transports tiek nodrošināts vai braukšanas izdevumi tiek kompensēti Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros, ja attālums
līdz tuvākajai izglītības iestādei, sabiedriskā
transporta pakalpojumi vai pašvaldības organizēto izglītojamo pārvadājumu pieturvietai pa
ceļu veicamā attālumā pārsniedz trīs kilometrus.
Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus
par dienām, kad izglītojamais apmeklē izglītības
iestādi, kā arī pašvaldība nodrošina izglītoja-

Sačherē, baudot pārsteidzošo Gruzijas dabu.

svētku apmeklējuma. Šajā skolā strādā Gaga Guliašvili un
Dito Kapanadze. Kā
draudzības simboli
skolas vestibilā atradās Latvijas un Gruzijas karogi un plakāts
ar vārdiem – «Laipni
lūgti! Aicināti!». Kā
goda viesim skolas
direktore Manana
Vašakidze man pasniedza Goda rakstu.
Savukārt mēs pasniedzām Latvijas rupjmaizi un Vecumnieku
novada suvenīrus. VPDK «Vēveri» iepazīstināja vietējos Kutaisi iedzīvotājus ar latviešu tautas dejām.
Koncertā audzēkņu
priekšnesumi mijās ar mūsu deju kolektīva «Vēvetautas dziesmas un dejot tautas dejas ir lielākais
ri» dejotajām latviešu tautas dejām, tā bija īpaša
lepnums un gods. Tas tiek darīts no šūpuļa līdz
sajūta, kad saplūst divu nāciju kultūras. Koncertā
kapam – brīvi, nepiespiesti un laimīgi. Tā ir viena
muzicēja arī Gagas Guliašvili audzēkņi. Patīkams
no lielākām vērtībām Gruzijas tautai.
pārsteigums bija dzirdēt latviešu komponista Ā.
Viesojoties Sačherē, apmeklējām skolu - dienas
Skultes «Arietu». Pēc mūsu skolā dzirdētā skaņcentru bērniem ar īpašām vajadzībām. Arī tur
darba vijolnieku ansambļa izpildījumā, Gaga
sajutām vienkāršību un sirsnību. Kaklā sariesās
«iemīlējies» šajā mūzikā un nolēmis to noteikti
kamols dziedot latviešu tautas dziesmu «Pie
iemācīt saviem klavierspēles audzēkņiem. Ar
Dieviņa gari galdi». Ir brīži, kad jāpierimst un
tik pat lielu mīlestību viņš klausās arī mūsu
jāpadomā, un šis bija viens no tiem. Tik pat
Raimonda Paula skaņdarbus. Dziesmu «Elēģija»
dvēseliska un miera pilna sajūta pārņēma apizpildījām kopā ar mūzikas skolas skolotājiem. Lai
meklējot kristīgo vidusskolu. Tur mūs sagaidīja
vairāk iepazīstinātu ar latviešu klaviermūziku, kā
direktore Nargizi Gabadze, mācītājs un skolotāju
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārstāve,
pārstāvis. Tik pat svarīgas kā tradīcijas ir ticība
dāvināju komponistes Ilzes Arnes divus krājumus
Dievam. Lielākā konfesija Gruzijā ir pareizticība,
klavierēm «80 lappusēs apkārt zemeslodei».
caur to bērniem tiek mācītas tādas vērtības kā
Abās mūzikas skolās neiztrūkstoši dziedājām
ģimene, māte, dzimtene.
Gruzijā tik iemīļoto dziesmu «Suļiko». Savas
Novembris ir patriotisma mēnesis. Atgriežoties
tautas tradīcijas gruzīniem ir svētas. Mūzikas
mājās, sapratu cik ļoti gribas saglabāt mīlestību
skolu apmācību sistēma krasi neatšķiras no Latun lepnumu par savu tautu, par savu zemi. To
vijas, kā nekā esam bijušās Padomju Savienības
novēlu mums visiem! Darīsim un leposimies!
valstis. Bet viena lieta gan – mūzikas skolu progIveta Lavrinoviča,
rammās ir iekļautas tradicionālo instrumentu un
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
dziedāšanas apgūšana. Dziedāt, spēlēt savas
direktore
majiem no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei
iespēju nokļūt no pašvaldības administratīvajā
teritorijā deklarētās dzīvesvietas tuvākajā izglītības iestādē.
Ārpus novada teritorijas dzīvojošajiem skolēniem, kuri mācās Vecumnieku novada vispārējās izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt
kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas
izdevumiem no dzīvesvietas līdz skolai novada
robežās un atpakaļ – ja tie izmanto sabiedriskā
transporta pakalpojumus; citos gadījumos,
atļauju saņemt transporta izdevumu kompensāciju saskaņo.
Izglītojamo pārvadājumu maršrutus izstrādā
pašvaldības izpilddirektors sadarbībā ar Izglītības iestādes administrāciju, ņemot vērā
informāciju par izglītojamo deklarētajām dzīves
vietām, pēc iespējas, ievērojot, ka netiek dublēti
atbilstošā laikā kursējošo sabiedriskā transporta
pakalpojuma maršruti uz tuvāko izglītības iestādi; nedublē pašvaldības pārvadājumu maršrutus
uz dažādam izglītības iestādēm.
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Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus veic sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējs; pašvaldības
pašpārvadājuma sniedzējs, kas veic izglītojamo
pārvadājumus uz izglītības iestādi un atpakaļ
vietās, kur nav iespējams izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus.
Pašvaldības pašpārvadājuma transportlīdzeklī
tiek nodrošināta pavadošās personas (pavadoņa) pārvadāšana skolēnam, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu.
Arī nokļūšanai citas pašvaldības izglītības
iestādē izglītojamais var izmantot pašvaldības
organizētos izglītojamo pārvadājumus.
Sēdē nolēma izdot Vecumnieku novada Domes
saistošos noteikumus Nr. 8 «Par izglītojamo
pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā».
Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar 2020. gada
1. janvāri.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kultūra, uzņēmējiem 5

2019. gada novembris

Foto: Alise Dreimane

Misā svin Latvisko Halovīnu

Aktīvi darbojas
amatierteātris
«MIStērijA»
Šogad Misas amatierteātris «MIStērijA»
ir nosvinējis savu 15 gadu pastāvēšanas
jubileju, ar labiem rezultātiem startējis
amatierteātru skatē, kura notika maijā.

A
Līdzi bija jāņem arī žagari – slinkākajiem saimniekiem, bet maskotajā gājienā visi devās, lai nestu svētību, nevis – lai
nobiedētu.
Tērpušies dažādās maskās, ar mūzikas instrumentiem,
Misas ciema bērni devās pie māju saimniekiem.

Oktobra pēdējā dienā Misas ciemā ielās devās gan lielāki, gan mazāki tēli, tērpušies
dažnedažādās maskās. Šajā dienā visā pasaulē atzīmē Halovīna dienu, tā ir citu zemju
tradīcija, taču tā ir kļuvusi populāra daudzviet pasaulē, arī Latvijā. Šajos svētkos esot
saskatāma līdzība ar veļu dienu, kas ir populārāka pie mums.

H

alovīna simbols ir izgrebts ķirbis ar gaismiņu tajā, kas iedegta spokaini liesmo.
Arī Misas tautas namā interesentus
gaidīja svecīšu gaismiņas pie tautas
nama, kā arī mazs simbols – ķirbītis.
Atnācējus sagaidīja folkloras kopa «Tīrums» sagatavojuši dažādus mūzikas instrumentus,
gatavi pastāstīt gan bērniem, gan vecākiem par
tradīcijām, kā arī kopīgi izkustēties un izdziedāties, apciemot Misas iedzīvotājus jeb māju saimniekus. Folkloras kopas dalībnieces stāstīja, ka

šie svētki būs nedaudz savādāki nekā bērniem,
varbūt, ierasts. Šajā vakarā tika piekoptas latviskākās tradīcijas, ņemot vērā, ka tuvojās Mārtiņi,
kas ir 10. novembrī, visi bija šī laika vecīši jeb
Mārtiņbērni – Mārtiņa vecīši. Mārtiņa diena tiek
uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu.
Sanākušie tērpās dažādās maskās, lai netiktu
pazīti. Folkloras kopas dalībnieces aicināja apģērbu vilkt uz otru pusi, arī cimdus – tad veidojās
pavisam cits raksts – neviens nepazīs. Visi sadalījās divās komandās, lai raitāk izstaigātu Misas
ciemu un visiem iedzīvotājiem nestu svētību,
nevis, lai nobiedētu. Ar lielu troksni, baidot
projām visus mošķus, Mārtiņa bērni devās pa
Misas ceļiem un taciņām pie saimniecēm un
saimniekiem, kuriem bija sagatavoti dažādi pārbaudījumi – Mārtiņa bērni pārbaudīja saimnieku
lasītprasmi, dziedātprasmi un par veiksmīgi
izpildītiem darbiņiem dāvāja pupas – ražībai un
veselībai. Savukārt, ja saimnieks bija slinkāks
un uzdevumi nevedās tik raiti, tad tika saņemts
sveiciens ar lielo žagaru. Saimnieki pateicās

ciemiņiem, dāvājot gardumus. Māju saimnieki
bija patīkami pārsteigti, jo visbiežāk bērni šajā
dienā klauvē pie durvīm tikai, lai dabūtu pilnus
maisus saldumiem, bet šis pārsteigums, atverot
durvis, ir kaut kas interesants un sen aizmirsts!
Arī bērni bija priecīgi, labprāt devās pie savām
audzinātājām, auklītēm, skolotājām, kā arī
citiem ciema iedzīvotājiem, lai pārsteigtu un
iepriecinātu. Apstaigājot ciema mājas, pa ceļam
tika satikti arī citi maskotie tēli, tie gan bija smēlušies idejas no Halovīnu svinēšanas ārzemēs un
bija tērpušies ļoti spocīgi.
Atgriežoties tautas namā, abas komandas salīdzināja saldumu guvumu, kā arī steidza dalīties
iespaidos. Lai gan lielākā daļa kārumus jau bija
sākuši ēst pa ceļam, atgriežoties tautas namā,
saldumu «svēršanā» tomēr uzvarēja draudzība.
Lai svētki noslēgtos vēl patīkamāk, vajadzēja
kārtīgi izdejoties, tāpēc «Tīruma» vadībā tika
izdejotas vairākas rotaļas, piemēram, par gailīti,
kas ir viena no Mārtiņdienas tradīcijām.
Alise Dreimane

24. oktobrī Vecumnieku novada uzņēmēju
biedrības un tūrisma jomas pārstāvji pulcējās
Misā, lai kopīgi izmēģinātu ekskluzīvu
iespēju doties izbraucienā ar vēsturisko
Misas kūdras bānīti.

P

Foto: Ainars Ķienis

Uzņēmēji liek pamatakmeni jauna tūrisma produkta
veidošanai izbraucienā ar Misas kūdras bānīti

«Rudens Rozes»
izdejo emocijas
Kļava uz pagalma pelēkā bruģa
Savas vasaras vēstules kaisa –
Vārdu pa vārdam sirdī glabāto
Projām nu raisa,
Saulainās jūtas un grūtās
Es lasu, it kā ar mani tas noticis būtu…
			
/ L. Brīdaka/

Ar dzejnieces Lijas Brīdakas vārdiem 9. novembrī
plkst. 13.00 Vecumnieku tautas namā iesākās
senioru dāmu deju kolektīva «Rudens Rozes»
rīkotais sadancis «Lapu vēstules dej vējā..»

K

ar šādu uzņēmēju kopā sanākšanu
jau ticis domāts un runāts vairākkārt, bet beidzot visas zvaigznes sastājās labvēlīgi, lai brauciens varētu
īstenoties. Brauciens tapa pateicoties
VUB biedram, SIA «AGARIS LATVIA» jeb bijušās AS «Misas Kūdra» («Greenyard») valdes
priekšsēdētājam Renāram Skudram, kurš uzņēmējus laipni ieaicināja uzņēmuma teritorijā, kur visus jau gaidīja senlaicīgais bānītis
ar vagoniņu.

Doma par jaunu tūrisma
produktu novadā

Negaidīti siltais un saulainais oktobra vakars
pulcēja ap 20 entuziastu, kuri brauciena laikā
dalījās iespaidos un ģenerēja idejas – kas būtu
darāms, lai šāds brauciens ar laiku varētu tapt
iedzīvināts kā pavisam jauns tūrisma produkts
Vecumnieku novadā.
Apmēram stundu garais brauciens veda gar
Arves ezeru, agrāk – Lielstaldātu purvu, kur
diezgan drīz pēc Otrā Pasaules kara sāka kūdras
ieguvi. 80-to gadu sākumā process tika pārtraukts, lai tā vietā uzsāktu kūdras ieguvi Briģu
tīrelī, tādējādi pagarinot dzelzceļa līniju līdz
Kūdrai Vecsaules pagastā. Patlaban purvainās
teritorijas ir ainaviski skaisti dabas apgabali ar

amatierteātris ar R. Misūnes izrādi
«Rekets sieviešu gaumē» ir viesojies
vairākās mūsu novada vietās. Septembrī bijām Bauskas novada Mūsas bibliotēkā, bet 2. novembrī amatierteātris
tika uzaicināts uz Baldones Kultūras centru, kurā jau trešo reizi notika amatierteātru festivāls.
Amatierteātru festivālā «Spogulis» piedalījās
5 amatierteātru kolektīvi: Lielvārdes amatierteātris ar Ādolfa Alunāna izrādi «Iciks Mozus»
(režisors Kārlis Lišmanis); Misas amatierteātris
«MIStērijA» ar Ritas Misūnes izrādi «Rekets sieviešu gaumē» (režisore Sandra Vēvere); Suntažu amatierteātris «Sauja» ar Kārļa Skalbes izrādi «Kaķīša dzirnaviņas» (režisors Didzis Cauka);
Birzgales amatierteātris «Laipa» ar Monikas Zīles
izrādi «Laulību treniņu aģentūra» (režisore Rita
Reinsone); Baldones amatierteātris «Sudraba
nagla» ar Leldes Stumbres izrādi «Plīvurītis ar
punktiņiem» (režisore Zigrīda Ezeriņa). Visi festivāla dalībnieki tika aicināti pusdienās nobaudīt
gardu zupu, bet noslēgumā visi pulcējāmies, lai
dalītos izjūtās un uzklausītu žūrijas vērtējumu.
Vērtēšanā piedalījās visu kolektīvu režisori, bet
gala vērtējumu paziņoja režisors Indulis Smiltēns. Katra amatierkopa dāvanā saņēma festivāla
simbolu – spoguli un diplomus. No Misas amatierteātra atzinīgi tika novērtētas divas aktrises:
Laura Avota – kā spilgtākā raksturlomas atveidotāja, savukārt žūrijas simpātijas balvu saņēma
Sandra Mikalaucka.
Sarmīte Šlikaite,
amatierteātra «MIStērijA» dalībniece

Novada uzņēmēji pie vēsturiskā Misas kūdras bānīša, kas varētu kļūt par tūrisma produktu.

plašu floru un faunu, ar interesantu stāstāmmateriālu. Brauciena laikā uzņēmēji viesojās saimniecībā «Bogdani» pie viena no VUB biedriem,
ģimenes – Zigmunda un Daigas Alekšūniem, kur
uzņēmējiem raisījās interesantas diskusijas par
dažādām tēmām.
Brauciens noslēdzās pavisam pozitīvā no-

skaņā. Turēsim īkšķus, lai viss izdotos, un
Vecumnieku novads ar laiku varētu aicināt
atbraucējus uz Misu baudīt dabu un līdzīgus
izbraucienus!
Aira Odinga,
Tūrisma informācijas punkta
konsultante
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oncertu atklāja Vecumnieku novada senioru dāmu deju kolektīvs «Rudens Rozes» ar deju «Pa vējam», kas sasaucās ar
sadanča tematiku, rosinot aizdomāties
par to, ka mūsu ikdienas rit pārpilnas ar
domām un jūtām par cilvēkiem un labiem draugiem, šīs atmiņas dara līksmāku prātu un dejojot
mēs spējam būt, kas lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo.
Koncerta gaitā tika stāstīts stāsts par rudens
lapām, kas vējā dej tieši tāpat kā saaicinātie kolektīvi ar saviem priekšnesumiem, paužot mums,
līdzcilvēkiem un apmeklētājiem atziņu, ka dejot
nozīmē sasniegt pasaules, kas neeksistē un izjust
dzīves īsto nokrāsu un piepildījumu.
Vakars aizritēja skaistu deju un mūzikas pavadījumā, piepildīts pozitīvu emociju un smaidu. Ar
vārdiem: «Rudens liesmojošā kļava degdama deg
un nesadeg. Tā ir savāda siltuma uguns, kas nepārvēršas pelnos, bet kvēlo un apņem mūs, tā parāda,
cik liela ir draudzība, cik stipra ir dejas mīlestība
un kustību prieks,» tika noslēgts sadancis. Pēcāk
tika teikti pateicības vārdi kolektīviem – draugiem,
kuri kuplināja pasākumu.
Senioru dāmu deju kolektīva vadītāja S. Vēvere teica
paldies vārdus un pasniedza pateicības rakstus par
ierašanos un kopā aizvadīto pasākumu. Arī pārējie
kolektīvi izteica atzinīgu novērtējumu par uzaicinājumu un pasniedza S. Vēverei ziedus un dāvanas.
Jana Goževica

6 Izglītība
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No 6. līdz 12. oktobrim pieci Vecumnieku vidusskolas skolēni –
Kristers, Una, Annija, Madara un
Beāte – devās apmaiņas braucienā uz Francijas pilsētu Denkerku, lai iepazītu Francijas
kultūru, Denkerkas liceju Lycée de l'Europe,
apgūtu projekta tēmu un iegūtu jaunas
zināšanas, kā arī satiktu jau iepriekš projektā
iepazītos draugus un iegūtu jaunus.

Foto: no arhīva

Erasmus+ projektā palīdz veicināt veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu

V

izītes tēma bija – sajūtas un to izpaušana emocijās. Visu veidu sajūtas nedēļas
laikā piedzīvojām dažādās aktivitātēs.
Jau pirmajā dienā devāmies uz Kienzo
parku, kurā apguvām komandas saliedēšanās prasmes, kā arī izjutām pirmās spilgtās
emocijas – satraukumu, bailes un prieku. Skumjas tika izjustas, atklājot skaudro Denkerkas vēsturi, bet neizmērojams prieks – slidojot, radot
elektronisko mūziku un apmeklējot pilsētas Lilli
un Brigi, kā arī mākslas muzeju. Nedēļas beigās
iegūtās zināšanas pārbaudījām, izveidojot nelielu izrādi, kurā katrs iejutāmies kādas emocijas
lomā. Pilnveidojām angļu valodas, sadarbības,
organizēšanas un komunikācijas prasmes un apguvām pat franču valodas pamatus! Šis emocijām un iespaidiem piepildītais brauciens mums
paliks atmiņā vēl ilgi!
Annija Tamane,
Vecumnieku vidusskolas
12. klases skolniece

Skolēnu atsauksmes

Madara (12. klase): Projekta vizītes laikā iepazinu franču kultūru, cilvēkus, iemācījos vairāk
pielāgoties dažādām situācijām, uzzināju par
Denkirkas vēsturi. Atmiņā paliks mirklis, kad
stāvēju pludmalē, no kuras 1940. gadā evakuēja
335 000 karavīru. Mani pārsteidza, ka «ratatuja»
nav nemaz tāda, kā biju iedomājusies, un siers,
lai tas būtu garšīgāks, no ledusskapja jāizņem
1 stundu pirms ēšanas.
Beāte (12. klase): Piedalījāmies dažādās aktivitātēs: izjūtu stacijās mūsu uztveres un domāšanas veicināšanai, sajūtu takā, apmeklējām
muzejus, apskatījām pilsētas. Apguvām veselīga
dzīvesveida principus un ēdiena nozīmi, kas
iedarbojas uz mūsu emocijām, sajūtām, noska-

Projekta piecu valstu komanda franču partnerskolā Lycee de'l Europe.

ņojumu. Katra diena nesa daudz pārsteigumu,
izbaudījām atšķirības gan ēdiena izvēlē, kur
bagetes, kruasāni un siers bija gandrīz katrā
ēdienreizē, gan cilvēku ikdienas komunikācijā
un kultūrā. Cilvēki tur ir ļoti draudzīgi un pieklājīgi, vienmēr gatavi palīdzēt. Ģimene, kurā es
dzīvoju, bija ļoti atsaucīga un gādīga, rūpējās,
lai man viss būtu labi. Praktiskajās nodarbībās
visi skolēni bijām vienoti un draudzīgi. Katru
dienu strādājām komandās, lai iepazītu skolēnus
no dažādām valstīm, tomēr bija jūtama valodu
barjera – Francijā skolēniem ir izvēle starp vairākām svešvalodām: angļu, ķīniešu, spāņu vai
itāļu, tādēļ lielākā daļa angļu valodu zina tikai
vienkāršas sazināšanās līmenī.
Kristers (8. klase): Vizītes laikā iepazinos ar
jauniem draugiem, apguvu dažus franču un
ķīniešu valodas vārdus, iepazinu franču kultūru,
ēdienus. Ļoti patika, ka devāmies uz Hoymille
saimniecību lasīt augļus un dārzeņus, lai paga-

Uzziņai:
Eiropas Komisijas ES izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mērķis ir veicināt
mobilitāti, valodu mācīšanos, rīkojot apmaiņas programmas un sekmējot sadarbību starp dažādām
organizācijām ES valstīs.
Projekta «Emotional Wellbeing», Nr.2018-1-NL01-KA229-039011_5, īstenošanas laiks: 2018. gada
1. septembris – 2020. gada 31. augusts.
Projekta partneri: Whitby High School (Lielbritānija), 2College Durendael (Nīderlande), Lycée de
l'Europe (Francija), Szabó Lőrinc bilingvālā pamatskola un ģimnāzija (Ungārija), Vecumnieku vidusskola (Latvija).
Plašāka informācija par projekta norisi pieejama mājaslapā www.emotionalwellbeing.eu.
Projekta kontaktpersona Vecumnieku vidusskolā Iveta Klīdzēja.
tavotu smūtijus. Atmiņā paliks arī baskāju taka,
smaržu darbnīca, kopīgās slidošanas reizes un
Ziemeļjūras piekraste ar tās vēsturiskajiem
notikumiem.
Una (9. klase): Mani pārsteidza franču licejs,
kurā viesojāmies un franču ēdiens. Atmiņā

paliks dzīvošana viesģimenē un komunikācija
tikai angļu valodā. Iemācījos labāk saprasties ar
cilvēkiem. Projekta tēma ir emocionā labsajūta,
līdz ar to visi projekta uzdevumi man lika justies
labi! Tiem, kuri iesaistīsies turpmākajās vizītēs,
novēlu: esiet gatavi uz visu!

Vizuālās mākslas konkursā godalgotas vietas un atzinības
Tradicionāli, nu jau trešo gadu, mākslas programmas audzēkņi uzsāk jauno mācību gadu ar
dalību IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vizuālās
mākslas konkursā «Skani, mana tēvu zeme!», ko rīko Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola.

Š

ogad konkurss veltīts Latvijas simtgadei
un Latvijas nacionālajai bagātībai – Latvijas mežiem.
Gleznošanas stundās pie skolotājas Andas Sproģes audzēkņi apguva ainavas
žanru, tā veidošanas un komponēšanas principus. Daudz tika pētīts, kā dabu un mežus

Rozā ābeles – Marta Roga, II vieta.

atspoguļo citi gleznotāji gan latviešu mākslā,
gan pasaulē.
Šoreiz ainavas žanra atklāšanai dažādos gadalaikos tika izvēlēta eļļas pasteļu tehnika uz
tonēta papīra. Audzēkņu darbos atspoguļojās
gan pavasaris, gan vasara, gan ziema un rudens.
Konkurss norisinājās trīs vecuma grupās, kurās

tika pārstāvēta arī mūsu skola. Kopumā tika iesūtīti 12 labākie darbi.
Startējot šajā konkursā, mūsu audzēkņi vienmēr
parāda augstus rezultātus, bet šogad tie bija
īpaši labi. No divpadsmit iesūtītajiem darbiem,
vienpadsmit novērtēti ar četrām godalgotām
vietām un septiņām atzinībām.
Apsveicam audzēkņus:
Vidējā vecuma grupā 11 – 13 gadi:
• Nikola Liopa – 1. vieta;
• Marta Roga – 2. vieta;

Violetā noskaņa ar siena kaudzi – Nikola Liopa, I vieta.

• Līva Ieviņa – 3. vieta;
• Lība Škrjaba – Atzinība;
• Lauma Lungeviča – Atzinība;
• Renāte Štelfa – Atzinība.
Vecākā grupā 14 – 16 gadi:
• Arvis Siliņš 3. vieta;
• Anastasija Kovaļkova – Atzinība;
• Roberts Caune – Atzinība;
• Elīza Saule Jansone – Atzinība;
• Enija Zagorska – Atzinība.
Vecumnieku mūzikas un mākslas skola

Sarkanais saulriets – Līva Ieviņa , III vieta.
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Sports, kultūra 7

Aizvadītas novusa sacensības Kurmenē
Foto: no jauniešu arhīva

2. novembrī notika Vecumnieku novada jauniešu domes rīkotais
pasākums «Novusa sacensības».

S
Novuss novadā nav svešs, iedzīvotāji ar prieku to spēlē brīvajā laikā, apmeklē arī turnīrus un
sacensības.

acensībās bija aicināts piedalīties ikviens. Pasākums norisinājās Kurmenē. Var teikt, ka mērķauditorija tika sasniegta, jo uz
to bija ieradušies dažādu vecumu dalībnieki, lai gan iegūtu,
gan arī atsvaidzinātu novusa spēles prasmes, atrastu kompanjonus un izspēlētu aizraujošu setu pēc seta.
Galda spēle «novuss» ir ārkārtīgi aizraujoša un interesanta spēle
mūsdienu pasaulei, piemērota gan bērniem, gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem. Tieši tāpēc radās šāda ideja – pamēģināt noorganizēt novusa turnīru, lai saprastu, kāda būs cilvēku ieinteresētība un
atsaucība. Vecumnieku novadā šādi novusa turnīri nav nekas jauns,
iedzīvotāji spēli jau ir iepazinuši, tāpēc vienīgais ko vajag – būt aktīviem un piedalīties piedāvātajās aktivitātēs. Spēles starp dalībniekiem
bija spraigas, bet tajā pašā laikā – draudzīgas. Viens no galvenajiem
mērķiem rīkojot dažādus pasākumus ir gūt pozitīvas emocijas,un tieši
tas visiem kopīgi izdevās!
Kas gan būtu sacensības bez godalgotajām vietām un apbalvošanas?
Sacensībās piedalījās 5 puiši un 1 meitene no Vecumniekiem.
Rezultāti: 1. vieta Vilnim no Skaistkalnes, 2. vieta Norbertam no Kurmenes, 3. vieta Kasparam no Skaistkalnes, 4. – 5. vietu dalīja puiši
Aigars un Ralfs no Kurmenes, 6. vieta Rūtai no VNJD.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Draudzības zīmē
aizritējis «Via
Stella» koncerts
Vecumniekos
Foto: Alise Barkauska

2019. gada novembris

Talantīgā koru vadītāja L. Batņa.

V

ecumnieku sporta skolas jaunie volejbolisti tika ielozēti vienā grupā ar Viļakas BJSS, Daugavpils BJSS 1, Jelgavas
NSC 2, Kuldīgas NSS/Skrundas jauniešu
komandām. Divu dienu laikā Vallē tika
izspēlēts apļa turnīrs, kurā tika noskaidrotas divas
labākās komandas, kas no 30. novembra līdz 1.
decembrim sacentīsies par kausa izcīņas trofeju.
U-14 vecuma grupa ir pirmā grupa, kurā jaunieši sāk spēlēt lielo volejbolu – 6 pret 6. Pirms
šī sabraukuma sporta skolas trenerus Rinaldu
Zariņu un Rolandu Plēsnieku bažīgus darīja
lielais laukums un spēlētāju rotācija tajā. Mūsu
novada jaunieši lielajā laukumā jutās tīri labi
un bija konkurēt spējīgi ar pārējo sporta skolu
komandām. Četrās spēlēs izcīnītas trīs uzvaras un
«pakutināti nervi» Daugavpils BJSS 1 komandai
un tās trenerim zaudējumā.
Liels prieks bija vērot mūsu jauniešu darbību laukumā. Esam augumos nelieli salīdzinot ar pārējām
komandām, tomēr tehnisko elementu meistarība
un spēles izpratne ļauj konkurēt ar Latvijas sporta
skolu komandām. Jāuzteic abi komandas saspēles
vadītāji, kuri prasmīgi uzbrukumā virzīja komandas labākos uzbrucējus.
Līdz pirmajam finālturnīram ir atlicis mēnesis, novēlu audzēkņiem cītīgi strādāt treniņos, vecākiem
izturību savu atvašu atbalstīšanā un motivēšanā,
treneriem radošu garu, lai izaugsme neapstājas.
Lielu paldies vēlos pateikt Vecumnieku novada
uzņēmējiem, kuri nodrošināja naktsmājas un
paēdināja visus sabraukuma dalībniekus.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors

D

Vecumnieku sporta skolas jaunie volejbolisti priecīgi par izcīnīto vietu finālturnīrā.

Spēļu rezultāti:
Vecumnieku NDSS – Jelgavas NSC-2 2:0 (25:15, 25:14)
Vecumnieku NDSS – Kuldīgas NSS/Skrunda 2:1 (22:25, 25:15, 15:7)
Vecumnieku NDSS – Viļakas BJSS 2:0 (25:8, 25:17)
Vecumnieku NDSS – Daugavpils BJSS-1 0:2 (17:25, 16:25)
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas U-14 zēnu komandas sastāvs:
Krists Aukstars, Martins Caune, Ralfs Valts Seglickis, Renārs Vasiļjevs, Ričards Čudars, Sandis Bajars,
Raitis Mičulis, Edgars Ročāns, Edvards Drezovs, Lauris Vasiļjevs (traumas dēļ nepiedalījās).
Treneri: Rinalds Zariņš, Rolands Plēsnieks.

Vecumniekos skan reps latgaliski
10. novembrī Vecumniekos ciemojās hiphopa
duets «Latgalīšu reps». Pasākumu iesildīja
«Zumba ar Āgenskalnu». Zumba Vecumnieku
novadā ir kļuvusi ļoti populāra, tāpēc aktīvās
dejas nevienam nebija pārsteigums un
publika aktīvi iesaistījās tajās.

R

epa apvienības dalībnieki Ivo Grigalis un
Didzis Kozlovs ir puiši no Ludzas. «Biju mēģinājis rakstīt repu vairākās valodās – gan
krieviski, gan latviski, gan latgaliski, taču
vislabāk man patika kā tas izklausās tieši
latgaliski,» savus muzikālos eksperimentus atklāj
Ivo. Mūziķi ir pārliecināti, ka repam latgaliešu valodā patiešām ir nākotne – galvenais ir mīlestība
uz dzimteni, valodu un mūziku. «Latgalīšu reps»
iekustināja visus Vecumniekus! Jaunieši dziedāja

8. novembrī Vecumnieku tautas namā draudzības zīmē aizritējis «Via Stella» koncerts
«Par to un šo». Skaistās sieviešu un bērnu
eņģeļu balsis apbūra ikvienu, bet vīru koris
«Absolventi» ar zemo balss intonāciju lika
klausītājiem atgriezties realitātē.

līdzi visām dziesmām un aktīvi atbalstīja grupu.
Vecumnieku novada jauniešu domes dalībnieki
bija parūpējušies arī par kādu gardumu – viņi
bija sacepuši mafinus, lai pasākuma dalībnieki
varētu gan mieloties, gan baudīt mūziku.
Pasākuma apmeklētāji devās mājup uzlādēti, pozitīvas enerģijas pārņemti un atzina, ka šis pasākums
radīja daudz emociju. Grupa aizrāva publiku un nevienā brīdī nebija garlaicīgi. Pasākumu apmeklēja
arī Iveta Karpova ar ģimeni no Misas. Viņi labprāt
izbaudīja repu latgaliešu valodā. «Koncerts bija
labs, bet, manuprāt, pasākumu varēja apmeklēt
vēl vairāk jauniešu, kuru mūsu novadā ir patiešām
daudz!» Arī Ilze Pustenko no Vecumnieku pagasta
atzina, ka «Latgaliešu repa koncerts bija tiešām
«karsts». Puiši uzspridzinaja visu zāli!»
Sabiedrisko attiecību nodaļa

raudzības koncertu iesāka sieviešu koris «Via Stella», kas uz skatuves uznāca no malu malām, vīterojot kā putni,
zālē radot svētuma un apbrīna sajūtu.
Tik vieglas, tīras un nepiespiestas bija
šīs sieviešu balsis.
Koncertu atklāja sieviešu kora mākslinieciskā
vadītāja Liene Batņa, paužot prieku par tik kuplu klausītāju skaitu un atklājot, ka draudzības
koncerts viņiem ir rets notikums.
Turpinājumā tika izdziedātas dažādas mūzikas
kompozīcijas, sieviešu korim pievienojās arī
bērnu koris «Via Stella», kas koncertu padarīja
vēl krāšņāku.
Tā kā šis bija draudzības koncerts, tad uz skatuves tika aicināts vīru koris «Absolventi», kas šajā
sezonā cītīgi gatavojas savai 60 gadu pastāvēšanas jubilejai, kas norisināsies 30. novembrī
Rīgā, tāpēc Vecumniekos bija iespēja baudīt
nelielu ieskatu no jubilejas programmas. Jāmin,
ka korī joprojām ir vīri, kuri dzied tajā no pašiem
pirmsākumiem.
Vīriešu kora mākslinieciskais vadītājs Edgars
Vītols bija ļoti atraktīvs un mācēja publiku sasmīdināt gandrīz katrā dziesmu starplaikā. Vīru
balsis bija nopietnas, vīrišķīgas un harizmātiskas,
viņiem piestāvēja sagatavotais repertuārs, jo
daudzas dziesmas tikušas izvēlētas «iz dzīves».
Koncerta noslēgumā sieviešu un bērnu koris «Via
Stella», vīru koris «Absolventi» vienojās kopīgā
dziesmā, zālē bija sajūtama draudzība, koru
dalībniekos redzami sirsnīgi smaidi, piepildījums
un gandarījums par paveikto.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: no jauniešu arhīva

2. – 3. novembrī Valles pamatskolas
sporta kompleksā notika Latvijas volejbola
federācijas rīkotās «Jaunatnes kausa izcīņas
priekšsacīkstes» U-14 grupā zēniem.

Foto: no skolas arhīva

Sporta skolas U-14 volejbolisti izcīna vietu finālturnīrā

Jaunatnes lietu speciāliste K. Pačkajeva kopā ar jauniešiem un muzikāko apvienību.
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8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU
PAGASTS

• 16. novembrī «Pie lielās karotes» plkst. 13.00
makeup ar Sintiju un plkst. 15.00 radošā darbnīca
kopā ar Antu.
• 17. novembrī plkst. 10.00 Vecumnieku baznīcā
Dievkalpojums.
• 21. novembrī plkst. 19.00 Rīgas ielā (pagrabiņā)
tikšanās ar Robertu Cešeiko.
TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTĀ
• 20. novembrī plkst. 18.00 ceļojums līdzsvara
pieredzē. Kā mainās īstenība – līdzsvara izjūta
pēc supošanas.
• 22. novembrī plkst. 17.00 «Ceļojumu cikls: Latviskā dzīvesziņa» 2. nodarbība. Piedzīvosim Veļu
laika godināšanu ar latviskās dzīvesziņas tradīciju
kopējiem, novadniekiem Aelitu un Juri Batņām.
VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 18. novembrī plkst. 16.00 Valsts svētku koncerts «Mūsu sirdīs Latvija skan!». Piedalās mūziķis Atis Auzāns, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris (diriģenti – Jānis
Retenais, Andris Karelis).
VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
• 15. novembrī plkst. 18.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss» un «Via Stella».
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 16. novembrī plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts «Manai Latvijai» ar jauniešu simfonisko
orķestri «Draugi».
• 17. novembrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu
«Ginc un es». Ieejas maksa 3.00 eiro.
• 29. novembrī plkst. 17.00 klaunu šovs «Oki –
Doki». Ieejas maksa 2.00 eiro.
• 1. decembrī plkst. 11.00 aiz Misas tautas nama
radošā darbnīca kopā ar «Sēklu muss».
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 30. novembrim Ineses Eglītes gleznu izstāde «Pasaule pilna krāsaina satura!».
• 30. novembrī plkst. 11.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» iestudējums M. Bērziņa – Krauzes
izrāde «Šeit neviens nepīpēs». Režisore I. Cepure.

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 16. novembrī plkst.20.00 Valsts svētku koncertptorgramma «Rakstu rakstiem tēvu zeme».
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Naktsvijoles».
Ieeja bez maksas.
• 22. novembrī plkst. 18.00 muzikālā leļļu izrāde
«Mošķu diena». Ieejas maksa 1.50 eiro.
• 24. novembrī plkst. 15.00 Vecumnieku amatierteātra «Vecmuiža» izrāde «Es tevi negribēju»
( A. Niedzviedzis). Režisore Vēsma Petrušēvica.
• 30. novembrī plkst. 17.00 Uzvaras amatierteātra izrādes «Mītnes vieta» un «Džokers». Vadītāja
Iluta Puķīte.

BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• 29. novembrī plkst. 15.00 lokālo vēsturi izzinoša tikšanās «Tirdzniecība Bārbelē».

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 18. novembrī plkst. 12.00 Valsts svētku sarīkojums «Ai saudzīgā un siltā Latvija» (K. Skujenieks). Uzstāsies dziesminiece Līga Priede un
amatierteātra «Kurmene» aktieri.
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 20. novembrim tematiska izstāde «Sarkanbalatsarkanais».

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETA NAMĀ
• 17. novembrī plkst. 14.00 Knuta Skujenieka
dzejoļu krājuma «Sēkla sniegā» dzejas lasījumi,
Jēkaba Nīmaņa muzikālais noformējums.
VALLES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 19. novembrim Patriotu nedēļa: novadpētniecības izstāde «Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
Vallē»; «Maza mana tēvu zeme divu roku platumā…»/ K. Skujenieks/.
• No 25. – 29. novembrim literatūras izstāde
«Adventes vainaga idejas».
• Līdz 30. novembrim Anitas Krūmiņas dekupāžas – rokdarbu izstāde.

Jautājiet –
mēs atbildēsim!

SKAISTKALNES PAGASTS

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

• 14. novembrī ziedu nolikšana piemiņas vietās.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 16. novembrī plkst. 20.00 Valsts svētku koncerts «Mana dzimtene – brīnuma putns».
• 17. novembrī filmas «Dvēseļu putenis» seanss.
Ieeja bez maksas.
• 24. novembrī plkst. 16.00 Bauskas novada
amatierteātra «Vecsaule» Monikas Zīles izrāde
«Čemergess». Režisore Gunta Siliņa.
• 1. decembrī plkst. 14.00 radošā darbnīca ar
«Sēklu muss».
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• 21. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās
bibliotēkas atbalsta biedrības vizīte.
• Līdz 22. novembrim tematiska izstāde veltīta
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
«Latvijā es dzīvoju».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 16. novembrī plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts «Mana Latvija».
• Līdz 29. novembrim Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme
skums».
• 30. novembrī plkst. 18.00 koncertuzvedums «Ar
dziesmu pie draugiem». Uzstāsies Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši». Režisors Ingus Pavinkšnis.

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Oktobrī Vecumnieku novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 3 bērniņu dzimšanas – 2 puikas,
1 meitenīte. Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 2
laulības reģistri – abas baznīcas laulības un 6
miršanas reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS
Imants Bokurs (1934.gada 18.maijs – 2019. gada
16. oktobris);
Elmārs Sergejevs (1952. gada 12. septembris –
2019. gada 17. oktobris);
Aigars Grosbergs (1963. gada 31. decembris –
2019. gada 23. oktobris);

2019. gada novembris

BĀRBELES PAGASTS
Aina Rozenfelde (1936. gada 14. marts –
2019. gada 19. oktobris);
VALLES PAGASTS
Elvīra Ērgle (1929. gada 10. augusts – 2019. gada
10. oktobris);
STELPES PAGASTS
Nijole Ķeruda (1948. gada 7. novembris – 2019.
gada 13. oktobris).
Elga Kaļķe,
Dzimtsarakstu nodaļas 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:

15. novembrī no plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes
pagasta pārvaldē;
21. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
28. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta
pārvaldē.
Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

21. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
22. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
28. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta
pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:

Nacionālās apvienības
deputāti
aicina iedzīvotājus
uz tikšanos
Vecumnieku novada Domes deputāti no
Nacionalās apvienības «Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai /LNNK» –
Dainis Rijkuris, Mārtiņs Mediņš,
Diāna Ruģele, Vēsma Petruševica
un Jānis Kalniņš
organizē tikšanos ar iedzīvotājiem.
Tikšanās jau notikušas Misā, Vecumniekos,
Stelpē, Bārbelē, Skaistkalnē un Kurmenē.

Pēdējās tikšanās notiks:
s 19.11.2019. plkst. 16:00 Taurkalnes bibliotēkā
s 19.11.2019. plkst. 18:00 Valles saieta namā
Gaidām visus interesentus!

Vecumnieku
novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:

63920587,
25477131.

28. novembrī plkst. 14:00 – 17:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē.

Kārtības nodaļa informē
Oktobrī Sabiedriskās kārtības nodaļā saņemts
1 personas iesniegums uz kuru sniegta atbilde.
Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli,
par kuriem sods paredzēts Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā – trīs protokoli par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (sods
no 70 – 1000 eiro), viens protokols par vides piesārņošanu un piegružošanu (sods no 70 – 700 eiro).
Pagājušajā mēnesī tika apkalpoti 44 personu
izsaukumi, t.sk. 21 no Valsts policijas iestādēm:
Vecumnieku pagastā 28 izsaukumi, Stelpes
pagastā 2 izsaukumi, Bārbeles pagastā 2 izsau-

kumi, Skaistkalnes pagastā 9 izsaukumi, Valles
pagastā 3 izsaukumi un Kurmenes pagastā
nebija neviens izsaukums.
Augustā veikti 40 reidi likumpārkāpēju profilaksei, sabiedriskā kārtība nodrošināta 3 masu pasākumos, kuros nostrādātas 12 stundas. 3 reizes
tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un
bāriņtiesai. Izteikti 11 aizrādījumi par izdarītajiem
administratīvajiem pārkāpumiem. 2 personas,
kuras bijušas slimas vai alkohola reibumā nogādātas mājās. Mēneša laikā izķerti 7 klaiņojoši
dzīvnieki. 22 reizes tika sniegta fiziska palīdzība:

20 reizes Valsts policijai, 2 reizes Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, lapu dedzināšana
ciema teritorijā, radot neērtības kaimiņiem, viena
persona bez noteiktas dzīvesvietas nogādāta
nakts patversmē «Gaiziņš», Rīgā. 4. novembrī tika
saņemta informācija par Skaistkalnē pie estrādes
atstātu kartona kasti ar 5 maziem kucēniem. Patversmē nogādāti 5 kaķi, 1 suns un lapsa.
Joprojām sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tiek
veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām nav
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bijuši noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi
vai kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas
noteikumus pie koplietošanas konteineriem. Par
šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzēts sods fiziskām personām no 70
līdz 700 eiro, juridiskām personām no 430 līdz 1400
eiro. Uzsāktas vairākas lietvedības administratīvā
pārkāpuma lietā par nepiedalīšanos pašvaldības
organizētā atkritumu apsaimniekošanā, t.i., nav
noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

