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Guntis Kalniņš,

Vecumnieku novada
domes priekšsēdētājs

Šogad aprit 100 gadi kopš jaunās Latvijas
valsts aizstāvības cīņām 1919. gadā.

L

āčplēša dienā mēs atceres vietās godinājām šo cīņu varoņus, noliecot galvas
iepriekšējo paaudžu cīnītāju, cīnītāju par
savas valsts dibināšanu, pastāvēšanu un
neatkarības atjaunošanu, priekšā.
Ir aizsācies jauns gadsimts Latvijas valsts vēsturē. Tā ir valsts,
kura nevar dižoties ar lielu teriPALDIES IKVIENAM
toriju, lielu iedzīvotāju skaitu, lie- NOVADA
liem politiskiem IEDZĪVOTĀJAM,
sasniegumiem
starptautiskajā KURŠ IKDIENĀ
arēnā, bet tā ir DARA SAVU
valsts, kura var
lepoties ar sa- DARBU, TĀDĒJĀDI
viem cilvēkiem. VEICINOT NOVADA
Šis gads ir pasludināts par valsts PASTĀVĒŠANU UN
patriotu godi- IZAUGSMI
nāšanas gadu.
Mums katram ir
ļoti svarīgi apzināties valsts vēsturi, bet tikpat
svarīgi ir apzināties valsts tagadni un Latvijas
valsts nākotni. Visi kopā esam daļa no valsts.
Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības,
no mūsu domām un darbiem veidojas katra
personība, patriotisma sajūta, bet kopā – pagasta, novada un valsts vēsture.
Šajā laikā mēs ik gadu godinām un sveicam
Vecumnieku pagasta iedzīvotājus ar Vecumnieku novada Domes Atzinības un Goda rakstiem.
Godinām tos, kuri ar savu darbu apliecinājuši
un veicinājuši mūsu novada izaugsmi, kuru
labos darbus ir novērtējuši līdzcilvēki, piesakot
viņus šim apbalvojumam. Paldies viņiem par to.
Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kurš ikdienā dara savu darbu ģimenē, mācībās skolā,
darba vietā, sabiedriskajā dzīvē, tādejādi veicinot mūsu novada pastāvēšanu un izaugsmi.
Nobeigumā gribu vēlēt katram saglabāt šo piederības sajūtu pagastam, novadam un valstij
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā un izjust svētku
sajūtu sirdī ne tikai svētkos, bet pēc katra labi
padarīta darba.

«Vecumnieku novada domes Goda rakstus» saņēma iedzīvotāji, kuri rūpējušies par novada attīstību un atpazīstamību.

Atzīmējot Latvijas valsts 101. dzimšanas dienu, Vecumnieku novadā godināja iedzīvotājus,
kuru profesionālais darbs un ieguldījums kopējās labklājības celšanā šogad ir augstu
novērtēts. Tika novērtēts arī viņu ieguldījums novada attīstībā un popularizēšanā un izteikta
pateicību ikvienam, kurš šī gada laikā ar savām gaišajām domām, labajiem vārdiem un darbiem
ir stiprinājis Vecumnieku novadu. Tikai visi kopā mēs esam spēks!
Apbalvojums «Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts» ir to apliecinošs dokuments –
Atzinības raksts – un simboliska piemiņas balva. Visas atzinības tiek ierakstītas apbalvojumu
reģistrā. Atzinības rakstu pasniegšana notika Valsts svētku sarīkojumos pagastos. Kopumā
šogad tos saņēma 23 novadnieki.

V

ecumnieku pagasta iedzīvotāju sumināšana notika Misas tautas namā.
16. novembrī svētku koncertā «Manai
Latvijai» uzstājās apvienotais Baldones un Vecumnieku novadu jauniešu
simfoniskais orķestris «Draugi». Ar stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
skaņām tika piepildīta tautas nama zāle. Kuplā
orķestra izpildītie skaņdarbi radīja patiesu un pacilātu svētku sajūtu. Svētku atmosfēra ikvienam
lika sajusties vēl labākam, novērtētākam un īpašākam. Ir pagājis vēl viens gads, kurā izdarīts
ļoti daudz. Šajā vakarā bija īstais brīdis pakavēties katram atmiņās, labajos darbos un domās.
«Svētku sajūta šajās novembra dienās vieno
visus Latvijas reģionus, visus novadus un pagastus. Vieno visus, kam Latvija ir dārga, neatkarīgi
no tā, cik tālu vai tuvu pasaulē katrs no mums
šobrīd atrodas,» klātesošos uzrunāja Misas
tautas nama vadītāja Sandra Vēvere, «Paldies
par jūsu ticību Latvijas rītdienai, par ticību savai
nākotnei šajā zemē.» S. Vēvere bija parūpējusies
arī par nelielām piemiņas dāvaniņām – katram

suminātajam tika dāvāts maisiņš ar slavenajām
Misas pupām, lai tās varētu iestādīt dārzā vai
pie mājas, kur tās augtu kuplas un lielas, lai pa
tām varētu uzkāpt augstu debesīs un redzēt, kā
mums te visiem iet, jo no augšas vienmēr viss
ir labāk redzams.
«Tu vienmēr būsi mums tas ceļš, kas kopā ejams,
nekādi vēji nespēs muguras mums liegt.
Caur priekiem, bēdām, kā pa kalniem un pa lejām,
tā mūsu labās domas piepildītas tiek.
Mēs vienmēr paliksim ar tevi savā sirdī,
un nespēs sagraut tavus mūrus svešinieks.
Un tas nekas, ja mēs no skata esam mazi,
mūs lielus dara mūsu kopā gūtais prieks.
Daudz laimes, Latvija!
Tev šodien vēlam
simts gadu turēties un vienmēr kalnā iet.
Daudz laimes, Latvija!
No sirds tev vēlam,
lai zobens vienmēr spožs un saule nenoriet.
Daudz laimes, Latvija!
Tev šodien vēlam,
ik katrai meitai, katram tavam tautas dēlam!»
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«Vecumnieku novada Domes
Atzinības rakstu» Misā saņēma:

• Vecumnieku vidusskolas pavāre Daiga
Sauliča par ilggadēju un godprātīgu darbu.
Daiga Vecumnieku vidusskolā par pavāri strādā 12 gadus un savu darbu veic ļoti atbildīgi,
profesionāli un godprātīgi. Daigas gatavotās
pusdienas garšo gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem, tās vienmēr slavē arī ciemiņi. Daiga
ir atsaucīga, izpalīdzīga, labprāt piedalās skolas
darbinieku pasākumos, cienājot visus ar pašas
ceptajām kūkām.
• Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas skolotāja palīdze Rasma Upelniece par ilggadēju
un godprātīgu darbu.
Rasma Vecumnieku vidusskolā strādā par skolotāja palīgu pirmsskolas grupā jau vairāk nekā
20 gadus. Savus darba pienākumus veic ļoti
atbildīgi, profesionāli un godprātīgi. Rasma ir
pašaizliedzīga un savus darba pienākumus bieži
veic vairāk nekā paredzēts.
• SIA «Jaunolis» darbinieks Mārtiņš Skurstenis par ilggadēju, uzcītīgu un godprātīgu
darbu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Mārtiņš strādā SIA «Jaunolis» gandrīz 10 gadus.
Mārtiņš ir prasmīgs, kārtīgs darbinieks, labi
pārzin darba specifiku, prot uzturēt labā kārtībā
gan tehniku, gan ļoti atbildīgi veic savus darba
pienākumus ceļu uzturēšanā. Ar Mārtiņu var
rēķināties, jo darbs tiks paveikts godam, pat
pēc noteiktā darba laika.
TURPINĀJUMS 2. LPP

2 Novada aktualitāte
Valsts dzimšanas dienas sarīkojumos godina
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

• Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
lietvede-komunikācijas speciāliste Zane
Onkele par godprātīgu un profesionālu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību.
Jau no pirmās darba dienas Zane strādā ar lielu
degsmi un atdevi. Labi pārzina mūzikas un
mākslas skolas, kā kultūrizglītības iestādes,
mērķus, uzdevumus un darba specifiku. Mīl savu
dzimto pusi – Vecumniekus un šeit dzīvojošos
cilvēkus. Ar lielu interesi un patriotismu Zane
piedalās skolas pasākumu koncepciju veidošanā
un organizatoriskajos darbos. Caur Vecumnieku
un Latvijas kultūrizglītības preses izdevumiem
un interneta portāliem, Zane rūpējas, lai Vecumnieku novada vārds izskan Latvijā. Zanei ir redzējums un idejas par Vecumnieku kultūrtelpas
un vērtību veidošanu vietējā kopienā.
• Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta sociālā darbiniece Jana Veide par godprātīgu un profesionālu darbu sabiedrības labā,
veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Jana Sociālajā dienestā strādā 11 gadus. Spēj
saprast un iejusties cilvēku ikdienā un sociālajās
problēmās. Jana ir iejūtīga, mierīga un iniciatīvas
bagāta. Savus tiešos pienākumus veic apzinīgi
un profesionāli. Iegūtās zināšanas veiksmīgi pielieto praktiskajā darbā, ar katru gadu profesionalitāte pieaug, jo Jana vienmēr ir ieinteresēta savu
zināšanu papildināšanā un profesionālo iemaņu
attīstīšanā. Darbā Jana ir pieradījusi, ka uz viņu
var paļauties, ka viņai uzticas bērni un vecāki.
Attiecībās ar darba kolēģiem ir sabiedriska,
izpalīdzīga un radoša.
• Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Mārīte Vītola
par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības
labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Mārīte ir aktīva Vecumnieku novada dāma, kura
ar savu dzīves pieredzi un optimismu spēj iedvesmot ikvienu, kurš tiek sastapts viņas ceļā. Uz Mārīti var paļauties jebkurā dzīves situācijā, no viņas
var mācīties izturību, pacietību un optimismu.
• Vecumnieku novada domes attīstības-plānošanas nodaļas projektu koordinatore Alīna
Žukauska par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada
pazīstamību.
Alīna kopš 2016. gada aktīvi un mērķtiecīgi
palīdzējusi veidot sadarbību starp pašvaldību
un Vecumnieku novada uzņēmējiem, motivējusi,
aicinājusi būt aktīviem. Regulāri organizējusi
uzņēmēju tikšanās sanāksmes, iepazīšanās
braucienus un virkni citus pasākumus. Alīna ir
viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem ar kuras palīdzību Vecumnieku uzņēmēju biedrība «nostājās
uz kājām» un turpina aktīvi darboties.
• Vecumnieku pagasta iedzīvotājs Aleksandrs
Karpovs par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Aleksandrs ir Misas vidusskolas 2. un 8. klases
skolnieku tētis, kurš saviem dēliem Linardam
un Aleksim ir piemērs nopietnai attieksmei pret
darbu, apkārtējo vidi un sabiedrību. Aleksandrs
ir padomdevējs, kad vien skolai ir nepieciešams,
vienmēr atrod laiku sarunām un konsultācijām
par dažādiem celtniecības jautājumiem. Bieži
vien konsultācijas noslēdzas ar to, ka pats iesaistās darbu veikšanā, jo viņam ir svarīgi, ka sākotnējā iecere noslēdzas ar kvalitatīvi veiktu darbu.
• Misas vidusskolas direktores vietnieks
saimnieciskajā darbā Ludvigs Indreļuns par
godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu.
Ludvigs Misas vidusskolā strādā trešo gadu, ir šīs
skolas absolvents. Uzticētos pienākumus veic ar
lielu atbildības sajūtu. Darbā ir radošs, ar izdomu,
labi saprotas ar saviem darba biedriem, pedagogiem un audzēkņiem. Skolas darbinieki Ludvigu
raksturo kā izpalīdzīgu, sirsnīgu, atsaucīgu,
zinošu, čaklu un saimniecisku kolēģi, kurš nekad
neatsaka palīdzību un padomu. Daudz laika un
darba Ludvigs iegulda arī savā lauku saimniecībā.
• Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Vanda
Vēvere par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Vanda kopā ar dēliņu Bruno Manuelu, atgriežoties no dzīves ārzemēs savā dzimtajā Misas ciemā, rādījusi piemēru tam, ka ar gribasspēku un
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2019. gada novembris

Svētku koncertā Misā patriotiskus un pazīstamus muzikālos skaņdarbus izpildīja apvienotais Baldones un Vecumnieku novadu jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi».

patiesu aizrautību iespējams panākt ļoti daudz.
Vanda, aktīvi darbojoties, spēja rast risinājumu
bērnu spēļu laukumiņa iekārtošanai ciematā.
Veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Misas aktīvākajiem iedzīvotājiem spēļu laukumiņa labiekārtošanas darbos Vandai deva iedvesmu jaunai
iecerei – apvienot vecāku grupu un iepriecināt
pirmsskolas vecuma bērnus, veicot bērnudārza
nojumītes atjaunošanas darbus.
• Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīva «Vēveri» dalībniece Zaiga Tilta
par aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā
dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Zaiga aktīvi ir piedalījusies vairākos Vecumnieku
tautas nama amatierkolektīvos. 30 gadus veltījusi
vidējās paaudzes deju kolektīvam «Vēveri», kura
sastāvā piedalījusies 8 Vislatvijas dziesmu un deju
svētkos. Ar savu izcilo rokdarbnieces talantu darinājusi apsveikumus citu kolektīvu dalībniekiem,
piesaistījusi kolektīvam jaunus dalībniekus. Zaiga
ir cilvēks, kurš patiesi atbildīgi veic savu darbu,
nežēlo sirds enerģiju, veicina Vecumnieku pagasta un novada tēla atpazīstamību.
• Vecumnieku novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajeva par aktīvu, radošu un
pašaizliedzīgu darbu, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību.
Kristīne saliedē Vecumnieku novada jauniešu
domi. Viņas ieguldījums Vecumnieku novada jauniešiem ir ļoti nozīmīgs, jo ir aktivizēta jauniešu
dzīve, ir dota iespēja jēgpilni pavadīt brīvo laiku
un paplašināt redzes loku. Viņas enerģija jauniešus uzlādē ar jaunām idejām un vēlmi attīstīties.
• Vecumnieku pagasta lauksaimnieks Jānis
Siliņš par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Jānis ir zināms, kā izpalīdzīgs un pretimnākošs
uzņēmējs. Jānis nekad neatteiks palīdzīgu roku,
viņš apar, uzecē, nopļauj, palīdz iestādīt un
novākt ražu. Neviena ziema nepaiet, kad Jānim
nelūdz palīdzību sniega tīrīšanā gan iedzzīvotāji,
gan arī vietējie uzņēmēji. Jānis ir lauksaimnieks,
kurš varbūt ikdienā ir reti manāms, bet bez kura
palīdzības būtu grūti iztikt.
• Vecumnieku pagasta ģimenes ārsts Pēteris
Igaunis par ilggadēju un profesionālu darbu
sabiedrības labā.
Pēteris Igaunis ir plaši zināms ģimenes ārsts Vecumnieku novadā. Dr. Igauņa darbu un pieredzi
ir grūti novērtēt tikai ar «paldies», pie viņa griežamies brīžos, kad esam sasirguši, kad jūtamies
ne visai labi. Pēteris ir tas, kurš nekad neatteiks
padomu, neatteiks mājas vizīti un «dabūs mūs
atkal uz kājām». Tieši Pēteris Igaunis ir ārsts, uz

kura pieredzi, profesionalitāti un iejūtību mēs
paļaujamies visvairāk un to arī saņemam.

B

ārbeles pagasta iedzīvotāji tika sveikti
16. novembrī svētku koncertā «Rakstu
rakstiem Tēvu zeme». «Ar sveces gaismiņu, labām domām un svinīgumu…
Tā es sajutos šajā pasākumā un domāju, ka tāpat jutās arī visi pārējie,» atzina Atzinības raksta saņēmēja Ieva Mediņa.
Svētku sarīkojumā dzeju lasīja amatierteātra «Bārbelīši» aktieri, ar deju priekšnesumiem priecēja
jauniešu deju kolektīvs «Rakari». Pirmo reizi
Bārbeles tautas namā VPDK «Bārbele» izpildījumā tika izdejota Agitas Seglickas deja «Rakstu
Raksti». Folkloras kopa «Tīrums» izdziedāja
stipro vārdu dziesmas, bet kapelas «Savējie»
jaunākā paaudze – patriotiskas dziesmas. I. Mediņa piebilda, ka «Tāpat kā visiem pašdarbības
kolektīvu dalībniekiem, svētku koncertus man
pārsvarā izdodas izbaudīt tikai daļēji – dejām
mijoties ar kapelas priekšnesumiem. Bet tāpēc
svētku sajūta nemazinās!»
«Paldies maniem Stelpes pagasta pārvaldes
kolēģiem par negaidīto pārsteigumu saņemot
ielūgumu – viņi ir īpaši – sirsnīgi, draudzīgi,
izpalīdzīgi un viņu kolektīvā jūtos tiešām labi!
Ir patīkami, ka novērtē manu darbu, kas uzliek
pienākumu censties vēl vairāk. Katrs no mums ir
pelnījis atzinību, labus vārdus un apziņu, ka darbs,
ko dari, ir novērtēts. Lai labi izdarītu savu darbu ir
svarīgi kolēģi un labvēlīga darba vide. Paskatoties

apkārt, man ir prieks un gandarījums par to, ka
Stelpes pagasta pārvaldē cilvēcīgums nekur nav
pazudis!» ar gandarījumu atzina I. Mediņa.

«Vecumnieku novada Domes
Atzinības rakstu» Bārbelē saņēma:

• Bārbeles pagasta doktorāta ārsta palīgs
Arvīds Skuja par godprātīgu un profesionālu
darbu sabiedrības labā.
Arvīds ir ģimenes ārsta palīgs Bārbeles pagasta
ambulancē. Par bārbelieti sevi sauc jau vismaz
50 gadus. Ārstējis bārbeliešus vairākās paaudzēs.
Savu darbu veic godprātīgi, palīdzību sniedz arī
ārpus darba laika.
• Bāriņtiesas locekle Ieva Mediņa par godprātīgu un profesionālu darbu sabiedrības labā.
Stelpes pagasta pārvaldē Ieva ir visaktīvākā un
enerģijas pilnākā darba kolēģe. Stelpē viņa ir
bāriņtiesas darbinieks, kurš ar sirdi un dvēseli
pilda savus pienākumus. Stelpe ir tā vieta, kur ir
audžuģimenes un citi rūpju bērni, par tiem Ieva
gādā gan dienu, gan nakti, nežēlojot ne savu brīvo laiku, ne veselību. Ievai šis darbs ir sirds lieta.

S

telpes pagasta iedzīvotājus godināja 16.
novembra sarīkojumā «Manai Latvijai»,
kurā piedalījās Stelpes amatiermākslas
kolektīvi, Stelpes pamatskolas skolēni
un pedagogi.

«Vecumnieku novada Domes
Atzinības rakstu» Stelpē saņēma:

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:
5. decembrī no plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē;
12. decembrī no plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
13. decembrī no plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
19. decembrī plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
23. decembrī plkst. 11:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:

12. decembrī plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
19. decembrī plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
20. decembrī plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē.

Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:

5. decembrī plkst. 14:00-17:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
12. decembrī plkst. 14:00-17:00 Valles pagasta pārvaldē;
19. decembrī plkst. 14:00-17:00 Kurmenes pagasta pārvaldē.
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2019. gada novembris

FOTO – ALISE DREIMANE

novada iedzīvotājus

Svētku pasākuma dalībniekus Vecumniekos ar muzikāliem
priekšnesumiem sveica Atis Auzāns.

• Vecumnieku novada Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts par profesionālu,
godprātīgu un uzcītīgu darbu pašvaldībā,
veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Kristaps jau vairākus gadus ir Lauku atbalsta
dienesta darbinieks. Jauks, draudzīgs kolēģis, zinošs darbinieks un cienījams cilvēks Stelpē. Viņa
ieguldījumu pamatā novērtē zemnieku saimniecības, kurām tiek sniegtas visdažādākās konsultācijas. Ar drošu sirdi var apgalvot – Kristaps ir
sava amata zinātājs un labs speciālists.
• Stelpes pagasta iedzīvotāja Evija Lapsiņa par
aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā.
Evija ir dedzīga Stelpes skolas un kultūras sarīkojumu atbalstītāja. Viņa aktīvi iesaistās pasākumos,
piedalās to vadīšanā, noformējumu veidošanā,
runā dzeju, vada rotaļas. Zāles noformējumiem
Evija bieži dāvā ziedus un citus dekoratīvus augus
no sava dārza.
• Stelpes pagasta saimniecības nodaļas darbinieks Aldis Pētersons par nesavtīgu darbu
pašvaldības teritorijas sakopšanā.
Stelpes pagasta pārvaldē Aldis strādā salīdzinoši
nesen, bet jau ir paspējis sevi pierādīt darbos,
tos izpildot pēc labākās sirdsapziņas un izpratnes. Aldis ir komunikabls, ātri iejūtas kolektīvā,
atsaucīgs, izpalīdzīgs, neatteiks dot padomu
vai izpalīdzēt.

S

kaistkalnes pagasta iedzīvotājus godināja 16. novembra svētku koncertā
«Mana dzimtene brīnumu putns», kurā
piedalījās Skaistkalnes amatiermākslas
kolektīvi.
Koncerta vadītāja Agrita Laudurga klātesošos
uzrunāja ar iedvesmojošiem vārdiem: «Esam
pārkāpuši Latvijas Valsts simtgades slieksni un
šogad, varonības gadā, svinam Latvijas armijas un arī Brīvības cīņu simtgadi. Ikvienam no
varoņiem, kas pagātnē cīnījās par mūsu valsti,
Latvija patiesi bija kā brīnuma putns – krāšņām,
ugunīgām spalvām, tik tikko ieraudzīts, tik tikko
sajusts, sargājams, apbrīnojams un kopjams.
Pateicoties mūsu priekšgājēju upuriem, mēs
esam Latviju, mūsu krāšņo, brīvo brīnuma putnu, saņēmuši mantojumā, kā nenovērtējamu
dāvanu, kā vissvētāko, kas tautai var būt. Un arī
kā vislielāko atbildību – turpināt kopt, turpināt
attīstīt, turpināt mīlēt tā, lai arī mūsu bērniem
un bērnu bērniem Latvija plestu savus spārnus
un dāvātu drošu, skaistu un izaugsmes iespējām
bagātu mājvietu.»
Šajā sarīkojumā tika pasniegts arī «Vecumnieku
novada Domes Goda raksts» Skaistkalnes vidusskolas skolotājai Austrai Augustei.
Suminot pedagoģi, nerima skaļi un ilgi aplausi,
viņa bija patīkami saviļņota un pateicīga par
saņemto apbalvojumu: «Pirms 50 gadiem, augustā, kad atceļoju no Pamūšas astoņgadīgās
skolas – manas pirmās darba vietas, šoferītis,
skaistkalnietis, kurš mūs veda, manam vīram
teica, ka būs viegli un jauki, jo tuvumā ir upe,

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
vēlēja katram saglabāt piederības sajūtu pagastam,
novadam un valstij.

kur makšķerēt, bet sievai gan būs grūti, jo
Skaistkalnē skolotājus un skolu neieredz. Pa šo
laiku ir izaugusi cita skaistkalniešu paaudze un
reizē ar mani – citi skolotāji,» A. Auguste dalījās
dažos emocionālos atmiņu stāstos par laikiem,
kad skolai bijuši dažādi direktori, «Skolā nav
tik daudz skolēnu, lai visās olimpiādēs iegūtu
godalgotās vietas. Bet gan agrāk, gan arī tagad
skolā ir skolēni, kuri stāvēs un drebēs, bet padarīs iecerēto līdz galam. Viena uzvara pēc otras un
rezultātā mēs tīri labi esam nostartējuši dažādos
konkursos un olimpiādēs. Vislielākais prieks tieši
par tiem skolēniem, kuri nebūt nebija absolūti
teicamnieki. Uzzinot un dzirdot daudz laba par
viņiem šodien, ir liels prieks, ka viņu dzīve ir nokārtojusies. Nekas vairs nav palicis, tikai prieks.
Tas prieks, kas ir mans ienaidnieks.»

«Vecumnieku novada Domes Atzinības
rakstu» Skaistkalnē saņēma:

• SIA «Žurnāls Santa» īpašniece Santa Anča
par sabiedrisko aktivitāti, mecenātismu un
nesavtīgu palīdzību Skaistkalnes pagasta
bibliotēkai.
Santa jau 10 gadu garumā atbalsta Skaistkalnes
bibliotēkas darbību. Tiek pasūtīti 20 izdevniecības žurnāli un dāvinātas dažādas grāmatas,
kas veicina iespēju būtiski paplašināt lasīšanas
iespējas bibliotēkas apmeklētājiem.
• IK «Grauds ar dvēseli» īpašnieces Inta Silava
un Santa Āmane par aktīvu uzņēmējdarbību
un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada
pazīstamību.
Sievietes darbojas ģimenes uzņēmumā IK
«Grauds ar dvēseli». Audzē amarantu 15 ha
platībā un ražo no tā dažādus produktus tepat
Skaistkalnē. Piedalījušās gan novada rīkotajos
konkursos, gan valsts mēroga pasākumos, izcili
prezentējot savu produkciju. Uzņēmumā viesojas
tūristu grupas un ar lielu interesi bauda piedāvāto prezentāciju.
• Skaistkalnes pagasta doktorāta ārsta palīdze Ieva Podniece par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā.
Ieva Podniece ir pašaizliedzīga, atbildīga un izcili
veic savu darbu 30 gadu garumā. Nekad neatteiks palīdzēt jebkurā diennakts laikā. Ģimenes
ārsts Uldis Mantons saka: «Labā roka, ārsts un
ārsta palīgs, vienota komanda!»

G

oda raksti tika pasniegti Vecumnieku tautas namā 18. novembrī Valsts
svētku koncertā «Mūsu sirdīs Latvija
skan!». Koncertā piedalījās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pūtēju
orķestris, kurš diriģenta Jāņa Retenā vadībā izpildīja zināmus skaņdarbus. Tie aizveda ikvienu
svētku dalībnieku uz bērnības vietām, uzbūra atmiņā skaistākās Latvijas dabas ainavas. Emocijas
vēl bagātākas darīja spēcīgās un skanīgās balss
īpašnieks - mūziķis Atis Auzāns, koncertu vadīja
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Zane Jančevska.

Novada aktualitāte 3
Z. Jančevska atklājot koncertu uzsvēra: «Manas
dzimtenes laukos vējš valsi sniegbalti dej, un
slaidos karogmastos sārtbaltas liesmas vēl skrej.
Ir atkal novembra vidus, un laiku pieminam mēs,
kad cauri tumsai pret rītu, bij piedzimt Latvijai
lemts...» Šis ir īstākais laiks, kad godināt un atcerēties Latvijas iedzīvotājus, mūsu novadniekus
un līdzcilvēkus. Laiks, kad lepoties. Šajā patriotisma sajūtu pilnajā vakarā, ikviens ieklausījās
labajos vārdos, dziesmās un saprata, ka dzimto
zemi skaistu dara tās daba, cilvēku darbs un
attieksme pret valsti.
Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas lēmumu, šogad tika pasniegti 10
apbalvojumi «Vecumnieku novada Domes Goda
raksts».
Goda rakstu saņēma iedzīvotāji, kuri ar savu devumu darījuši godu novadam, rūpējušies par tā
attīstību un atpazīstamību, nesuši Vecumnieku
vārdu ārpus valsts un padarījuši Vecumnieku
novadu par īpašo vietu, kuru mēs mīlam un
kurā dzīvojam!
Apbalvojums «Vecumnieku novada Domes Goda
raksts» ir to apliecinošs dokuments – Goda raksts –
un naudas balva – 150 eiro.
Z. Jančevska nobeigumā atgādināja rindas no
Jāņa Jaunsudrabiņa patriotiskā meistardarba
«Piemini Latviju».
«Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.»

«Vecumnieku novada Domes
Goda rakstu» saņēma:

• Vecumnieku DARTS kluba vadītājs Reno
Roga par radošu un profesionālu darbu sporta
jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Tieši neatlaidīgais raksturs, stratēģiskā domāšana
un sportiskais gars raksturo Reno kā Vecumnieku
Darts vadītāju. Reno, organizējot Latvijas kausa
posmu izcīņu Vecumniekos, piesaista rekordlielu
dalībnieku skaitu. Jau vairākus gadus Vecumnieku Liliju kausa izcīņa notiek starptautiskā līmenī.
Viņa aizrautība un centieni sakārtot lietas ir novērtēta ārpus pagasta robežām, jo šogad Reno
sāka pildīt Latvijas Darts organizācijas prezidenta
pienākumus.
• SIA «Jaunolis» valdes priekšsēdētājs Vasīlijs
Ņikiforovs par uzņēmību un augstu profesionālo ieguldījumu, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību.
Vasīlijs uzņēmumu SIA «Jaunolis» sekmīgi vada
jau 19 gadus. Vasīlijs ir tas, kurš visvairāk izjūt
negatīvās atsauksmes par neizbraucamiem
ceļiem. Neskatoties uz to viņš ir spējis saglabāt
mieru un nosvērtību, vienmēr ir bijis atsaucīgs,
izpalīdzīgs un nekad nav liedzis padomu. Vasīlijs
ar savu nelielo darba kolektīvu ir spējis un spēj
nodrošināt visa novada ceļu, ielu uzturēšanu
un remontu. Var apgalvot, ka šis vīrs, ar savu
pieredzi un attieksmi, ir profesionālis savā arodā.
• Skaistkalnes vidusskolas skolotāja Austra
Auguste par radošu un augstu profesionālo ieguldījumu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Austra Skaistkalnes vidusskolā par pedagogu
strādā kopš 1969. gada. Ilgus darba gadus
veltījusi iedzīvotāju un skolēnu pilsoniskās
un patriotiskās apziņas veidošanai. Skolotājas
vadībā bērni tiek iesaistīti vides aizsardzības
pasākumos, konkursos, projektos un pateicoties
šim darbam Skaistkalnes vidusskola lepojas ar
Zaļo karogu, starptautisko ekoskolas sertifikātu.
Skolotāja Austra ieguldījusi milzīgu darbu skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanā, un katru
gadu skolēni gūst labus rezultātus bioloģijas
olimpiādēs.
• Stelpes pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Grantiņa par radošu un
nesavtīgu darbu pirmsskolas vecuma bērnu
izglītošanā un aktīvu iesaistīšanos kultūras
un sabiedriskajā dzīvē, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību.
Pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta ir sirdsdraugs saviem mazajiem audzēkņiem. Pedagoģe ir apveltīta ar bagātu izdomu mācību
materiālu izgatavošanā pirmsskolas vecuma
bērniem, tādējādi motivējot savus audzēkņus
veiksmīgam mācību procesam. Ar entuziasmu
iesaistās skolas mācību procesa organizēšanā
un pasākumu sagatavošanā, veicinot skolas
izaugsmi un attīstību. Iveta ir Stelpes pagasta
sieviešu vokālā ansambļa «Nianse» vadītāja, tā
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popularizējot tautas tradīcijas un nododot tās
nākamajām paaudzēm.
• Kurmenes pagasta iedzīvotaja Anita Nagle
par uzņēmību, iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, veicinot
Vecumnieku novada pazīstamību.
Anita ir Kurmenes pagasta vēstures zinātāja un
vēsturisko materiālu glabātāja. Jau vairāk kā 10
gadus šīs zināšanas izmanto vadot ekskursantu
grupas pa Kurmeni. Anita Kurmenes Baltajā
skolā iekārtojusi muzeju, kur savākusi materiālus par pagasta vēsturi un ievērojamajiem
kurmeniešiem. Anita arī ir bērnu iemīļota, zinoša
un izdomas bagāta skolotāja. Aktīvā Kurmenes
kultūras dzīve nav iedomājama bez Anitas balss
korī un aktierspēles amatierteātrī «Kurmene».
Anita ir īstena Kurmenes un novada patriote.
• Bārbeles pasta darbiniece Inese Pumpure par
aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Inese jau vairāk nekā 30 gadus vada Bārbeles
pasta nodaļu. Inese ir pasta darbinieks jau paaudžu paaudzēs un rūpējas par katra pagasta
iedzīvotāja vajadzībām. Kā pasta darbiniece viņa
veic ne tikai tiešos pienākumus, bet arī pasta
nodaļu atdzīvina kā vietu, kur satikties, aprunāties un iepirkties. Pasta nodaļā var iegādāties
ne tikai preses izdevumus, bet arī dažādas citas
preces, kuras nav vietējos veikalos, jo Inese prot
pielāgot pieprasījumu.
• Stelpes pagasta iedzīvotāja Velga Strūberga
par uzņēmību, iniciatīvu un pašaizliedzīgu
darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību.
Velga ir ne tikai gādīga un saprotoša mamma saviem septiņiem bērniem un mazbērniem, bet arī
fantastiska audžumāte 4 bērniem. Var tikai apbrīnot Velgas spēju saprasties, pieņemt, atbalstīt
un mīlēt. Turklāt Velgai arī izdodas būt labai un
izpalīdzīgai kaimiņienei, vadīt savu saimniecību
un allaž atrast laiku piedalīties pagasta, skolas
un novada pasākumos. Velgas vislielākā vērtība
ir ģimene un neizsīkstošā mīlestība, kuru dāvā
saviem tuvākajiem un grūtībās nonākušajiem.
• Stelpes pagasta iedzīvotāja Jevgēnija Sīpola
par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības
labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Jevgēnija ir apsviedīga, izpalīdzīga un aktīva Stelpes pagasta iedzīvotāja. Pašaizliedzīgi
rūpējas par saviem tuvākajiem un grūtībās
nonākušajiem. Jevgēnija ir saprotoša mamma
un audžumamma, kā arī vecmāmiņa. Turklāt sieviete atrod arī laiku Kāravu kapsētas sakopšanai.
Nav svarīgi laika apstākļi, jo Jevgēnija vienmēr
ir klāt un iezvana zvanu, izrādot godu aizgājējam. Apbrīnojama ir Jevgēnijas enerģija un
darba spars gan savā sētā, gan audžumammas
pienākumus pildot, gan sabiedrības labā - savu
laiku veltot kapsētas uzraudzībai.
• Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
pedagogs Normunds Everts par radošu un
augstu profesionālo ieguldījumu, novada
un skolas vārda popularizēšanu, veicinot
Vecumnieku novada pazīstamību.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles skolotājs ir iedvesmojošs un
aizrautīgs. Skolotājs motivē savus audzēkņus attīstīties un iemācīties vairāk, organizējis un veicinājis
audzēkņu dalību meistarklasēs. Normunds ir
aktīvi koncertējošs mūziķis, sitaminstrumentu
grupas koncertmeistars, kā arī bundzinieku un
perkusijas meistars. Darbs mūzikas skolā ir misijas
un sirdsapziņas darbs, jo Normunda moto – dot
vairāk lauku bērniem, ko skolotājs arī dara. Skolotāja audzēkņu sasniegumi ir iespaidīgi, skolas
vārds ticis popularizēts daudzos augsta līmeņa un
plaša mēroga konkursos.
• Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
pedagoģe Dace Rozenberga par radošu un
augstu profesionālo ieguldījumu, novada un
skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
Dace ir Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
stīgu instrumentu programmas metodiskās
komisijas vadītāja un vada mazo vijolnieku ansambli – 1. – 3. klases audzēkņiem. Dace ir stīgu
instrumentu pedagoģe jauniešu simfoniskajam
orķestrim «Draugi», kurš ir augstu novērtēts
Latvijā un ārpus robežām. Skolotājas audzēkņi
ir aktīvi konkursu dalībnieki un uzrāda augstu
sniegumu. Katru vasaru skolotāja darbojas ar
audzēkņiem mūzikas nometnē Kolkā. Dace bieži
muzicē skolas un novada pasākumos.
Alise Dreimane

4 Pašvaldībā
Noslēdzies trešais
biznesa ideju
konkursa
pieteikumu
termiņš

Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja
biznesa ideju konkursu «Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā 2019», kur kopējais
apgūstamais finansējums ir 6000,00 EUR
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un
vienam konkursa dalībniekam maksimālais
pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

K

onkurss notika no 2019. gada 1. janvāra
līdz 29. novembrim un tam bija noteikti
4 pieteikšanās termiņi:
1. 2. janvāris – 29. marts;
2. 1. aprīlis – 28. jūnijs;
3. 1. jūlijs – 30. septembris;
4. 1. oktobris – 29. novembris.
Trešajā pieteikumu termiņā biznesa idejas
pieteikumus iesniedza divi pretendenti, kuri ar
vērtēšanas komisiju tikās 14. oktobrī un prezentēja savas biznesa idejas.
Viena no pretendentēm, SIA «LaRoute» īpašniece Kristiāna Reinvalde, saimniecisko darbību
ir uzsākusi 2019. gada maijā un nodarbojas ar
dzērienu un uzkodu tirdzniecību Vecumniekos
blakus degvielas uzpildes stacijai «Neste». Vecumnieku novada iedzīvotāji un caurbraucēji,
uzpildot degvielu vai agros rītos dodoties darba
gaitās, novērtē iespēju nopirkt kafiju DUS «Neste» teritorijā esošajā kioska ēkā. Tā kā kioska
ēka nav atbilstoši aprīkota, tirdzniecība pašlaik
ir sezonāla, jo gada aukstajos mēnešos telpās
ir pārāk vēss, tāpēc, par konkursā iegūtajiem līdzekļiem, tiek plānots iegādāties klimata kontroles
iekārtu. Lai kļūtu pamanāmāki, K. Reinvalde ir
iecerējusi ceļmalā izvietot reklāmas, savukārt
sortimenta paplašināšanas nolūkos tiks iegādāta
krāsniņa un vitrīna smalkmaizītēm un jauns
kafijas aparāts.
Otrs konkursa pretendents Jānis Klāviņš savu
uzņēmumu SIA «TreeRoots» reģistrējis 2019.
gada janvārī. Uzņēmuma mērķis ir veicināt
sakoptu un drošu apkārtējo vidi, sakopjot kokus
un paildzinot to dzīvotspēju. Par konkursā iegūto
finansējumu bija iecerēts iegādāties auto kravas
piekabi zaru un instrumentu pārvadāšanai pēc
sakopšanas darbiem.
Katrs konkursa dalībnieks pretendēja uz maksimālo atbalsta summu – 1500,00 EUR, kas ir maksimālais pieejamais finansējums saimnieciskās
darbības veicējiem, kas reģistrējuši saimniecisko
darbību mazāk kā 18 mēnešus pirms pieteikuma
vērtēšanas brīža. Vērtēšanas komisija, uzklausot
un izvērtējot pretendentu biznesa ideju pieteikumus, atbalstīja K. Reinvaldes (SIA «LaRoute»)
biznesa idejas pieteikumu, projektam nosakot
finansējumu 750,00 eiro apmērā, savukārt J.
Klāviņa (SIA «TreeRoots») biznesa ideja tika
atbalstīta, nosakot finansējumu 1000,00 eiro
apmērā. Līgums par biznesa idejas īstenošanu
tika noslēgts ar SIA «LaRoute».
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
Tālr. 63920596;
e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv

Vecumnieku
novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:

63920587,
25477131.

2019. gada novembris

Tehnoloģiju gada ietvaros piešķirts
papildu finansējums

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» Nr. 8.3.2.2/16/I/001

N

o 2017. gada Vecumnieku un Misas vidusskolas piedalās projektā «Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai», kura ietvaros skolēniem
tiek nodrošinātas aktivitātes, kas
sniedz atbalstu mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Projekta ietvaros
arī pedagogiem ir iespēja piedalīties apmācībās
un kursos, lai pilnveidotu zināšanas kompetenču
pieejas īstenošanā.
Projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ieviešana turpināsies līdz
2021. gada 31. maijam. Vecumnieku novada
domei, kā projekta sadarbības partnerim,
piešķirtais finansējums izglītojamo individuālo

kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāna
īstenošanai ir 51 671,95 EUR. Taču Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātā Tehnoloģiju gada ietvaros, projektā iesaistītajām skolām bija
iespēja iesniegt savus pieteikumus Tehnoloģiju
gada īstenošanai skolās šādās darbību grupās:
– Jaunu speciālistu, t. sk., laborantu piesaiste
datorikas un tehnoloģiju apguvei (finansē
atalgojumu);
– Pedagogu papildu nodarbības, t. sk., grupu
nodarbības datorikas un tehnoloģiju padziļinātai
apguvei (finansē atalgojumu);
– Jaunu interešu izglītības programmu īstenošana un apguve pašvaldībās (finansē atalgojumu
vai pakalpojumu nodrošinājumu).
Atbalsts projekta ietvaros tiek sniegts projektā
iesaistītajām izglītības iestādēm un atbilstoši MK
un līguma nosacījumiem ar sadarbības partneri.
Konkursa kārtībā, pamatojoties uz iesniegtajiem
pieteikumiem, tiks piešķirti 750 000 EUR Tehno-

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» Nr. 8.3.2.2/16/I/001
ietvaros.
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus.
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura
centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR
loģiju gada pasākumu īstenošanai. No Vecumnieku novada pašvaldības pieteikums papildu
finansējumam tika iesniegts Misas vidusskolas
atbalsta personāla atalgojumam papildu nodarbībām IT jomā un pedagoga palīga atalgojumam
STEM un multidisciplinārajā jomā. Plānotajām
aktivitātēm paredzētais papildu finansējums ir
8 636,50 EUR.
Alīna Žukauska,
novada domes projektu koordinatore

2020. gadā turpināsies veselības veicināšanas
projekta ieviešana
Vecumnieku novada dome 2017. gada aprīlī
uzsāka ESF projekta «Veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā» Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk –
projekts) aktivitāšu īstenošanu.

P

rojekta ietvaros ir realizētas vairākas
ar veselības veicināšanu un slimību
profilaksi saistītas aktivitātes. Iedzīvotājiem tika piedāvātas bezmaksas
informatīvās lekcijas, kā arī dažādas,
ar fiziskajām aktivitātēm saistītas nodarbības –
zumba, nūjošana, fizioterapija, peldēšanas
nodarbības, ūdens aerobika, joga, nometnes
bērniem, nodarbības Kids Gym, nodarbības –
fiziskās aktivitātes kā medikaments u. c. Visas
projektā paredzētās aktivitātes ir īstenotas
noteiktā laikā un apjomā.
Sākotnējais projekta īstenošanas termiņš projekta iesniegumā tika plānots 31.12.2019., tomēr,
veicot projekta līguma grozījumus un saskaņojot
tos ar sadarbības iestādi – Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), projekta
līguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada
14. martam, kas dod iespēju apgūt projekta
ietvaros ietaupītos finanšu līdzekļus, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotājiem apmeklēt sekojošas
bezmaksas aktivitātes arī 2020. gadā – zumbas,
fizioterapijas, jogas un peldēšanas, t.sk. ūdens
aerobikas, nodarbības. Informējam, ka zumbas,
jogas un fizioterapijas nodarbības notiks 2020.
gada janvāra un februāra mēnešos, savukārt,
peldbaseinu varēs apmeklēt janvāra mēnesī.
Lai nokļūšanu uz peldbaseinu, iedzīvotājiem tiks
nodrošināts bezmaksas autobuss, kas otrdienas
un trešdienās kursēs no Vecumnieku novada
domes (plkst. 16.50) un plkst. 17.00 no veikala
«Pīlādzis» (centrs). Pieteikšanās peldbaseina
apmeklējumam sāksies 9.decembrī plkst. 10.00,
elektroniski aizpildot apmeklējuma anketu, kas
būs pieejama pašvaldības mājas lapā www.
vecumnieki.lv. Uz pārējām nodarbībām nav
jāpiesakās, jo tās tiek organizētas kā atvērtās
grupu nodarbības.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar
attīstības plānošanas nodaļas vadītāju – projektu
vadītāju, tālr. 63920596.
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja –
projektu vadītāja

Nodarbību grafiks:
Nosaukums

ZUMBAS
NODARBĪBAS

FIZIOTERAPIJAS
NODARBĪBAS

JOGAS NODARBĪBAS
SKAISTKALNĒ

JOGAS NODARBĪBAS
VALLĒ

PELDĒŠANAS, T. SK.
ŪDENS AEROBIKAS,
NODARBĪBAS

Nodarbību datums
un laiks

06.01.2020.;
13.01.2020.
20.01.2020.;
27.01.2020.
03.02.2020.;
10.02.2020.
17.02.2020.;
24.02.2020.
08.01.2020.;
15.01.2020.
22.01.2020.;
29.01.2020.
05.02.2020.;
12.02.2020.
19.02.2020.;
26.02.2020.
09.01.2020.;
16.01.2020.
23.01.2020.;
30.01.2020.
06.02.2020.;
13.02.2020.
20.02.2020.;
27.02.2020.
06.01.2020.;
13.01.2020.
20.01.2020.;
27.01.2020.
03.02.2020.;
10.02.2020.
17.02.2020.;
24.02.2020.
07.01.2020.;
08.01.2020.
14.01.2020.;
15.01.2020
21.01.2020.;
22.01.2020.
28.01.2020.;
29.01.2020.
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Nodarbību sākums

Norises vieta

Vecumnieku
vidusskolas sporta zāle
Plkst.20.00

(Nodarbību vadītājs būs
zināms, kad noslēgsies
iepirkums)

Vecumnieku tautas
nams
Plkst.18.30

(Nodarbību vadītājs būs
zināms, kad noslēgsies
iepirkums)

Skaistkalnes tautas
nams
Plkst.18.30

(Nodarbību vadītājs būs
zināms, kad noslēgsies
iepirkums)

Valles pagasta pārvalde
Plkst.19.00

Plkst.18.00

(Nodarbību vadītājs būs
zināms, kad noslēgsies
iepirkums)

Konkrēts pakalpojuma
sniedzējs tiks noskaidrots, kad noslēgsies
iepirkums. Sīkāka
informācija sekos.

Pašvaldībā 5
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Upītes krasti tiek sakopti

Daļa Vecumnieku pagasta iedzīvotāju ir ievērojuši, ka jau kopš vasaras otrās puses valda liela
rosība Taļķes upītes krastos – no Vecā līdz pat
Jaunajam ezeram. Vēl tikai nedaudz, un darbi
pie upes krastu tīrīšanas un nostiprināšanas
tiks pabeigti. Darbus veic SIA «E Būvvaldība»
un finansējums rasts no Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļiem, ko pārrauga Zemkopības ministrija. Pēc veiktajiem darbiem,
izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis cer,
ka upi ieraudzīsim pavisam savādākā, labākā
un kvalitatīvākā veidolā, kurā būs saglabāta arī
upes biotopu daudzveidība.
•••

Misa taps gaišāka

Tuvojoties rudens tumšajiem vakariem, aktuāls
kļuva jautājums par apgaismes ierīkošanu Misā
pie «Mego» veikala, kur iedzīvotājiem diennakts
tumšajā laikā bija jāmēro ceļš uz daudzdzīvokļu
mājām. Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus,
tika noslēgts līgums ar SIA «Elektro AJ» par
apgaismojuma ierīkošanu, kas tiks realizēts līdz
decembra sākumam.
•••

Autoceļu uzturēšana

Līdz ar aukstā laika iestāšanos, novadā tika greiderēti ceļi. G. Veismanis informē, ka lielāka uzmanība veltīta ceļiem, pa kuriem kursē skolēnu
autobusi. Šajā sezonā vairākos pagastos uzsākta
ceļu apmaļu uzauguma noņemšanu un grāvju
rakšana. Šie darbi turpināsies arī nākamajā

sezonā, atvēlot daļu no pašvaldības autoceļiem
paredzētiem līdzekļiem. Vecumnieku novada
dome ir noslēgusi līgumus ar uzņēmējiem par
pašvaldības autoceļu uzturēšanu ziemā.
•••

FOTO – INGARS ŠTELFS

Rosība pagastos nerimst
Pārtrauks bibliotēkas darbību

Ar nožēlu jāatzīst, ka sakarā ar to, ka biedrība
«Kalna svētību kopiena» ir pārtraukusi apsaimniekot viņiem nodoto bijušo Vecumnieku
cietumu Umpārtē, ar jauno gadu tiks pārtraukta
Umpārtes bibliotēkas darbība.
•••

Stelpes ielas kļūst gaišākas un
drošākas

Stelpes pagastā novembra mēnesis ir aizvadīts
pie teritorijas un ielu labiekārtošanas darbiem.
Stelpes ielas un to apgaismes laternas ir atbrīvotas no koku zariem, tos apzāģējot. Izkopjot koku
zarus, Stelpes ielas vizuāli ir kļuvušas plašākas
un diennakts tumšajā laikā gaišākas.
•••
G. Veismanis novada iedzīvotājiem vēl: «Pašlaik
ir gada tumšākais laiks, lai nedaudz iedegtu
gaismu sevī, centīsimies saskatīt ikvienā to labo, patieso un vērtīgo. Negācijas ir nākušas un
ies, bet, ja būsim pozitīvi, ja pozitīvas būs mūsu
domas un darbi, mēs iegūsim to sirdsmieru,
ko katrs cenšamies sajust šajā Ziemassvētku
laikā, kurš ar straujiem soļiem tuvojas. Pavisam
nemanot mēs sagaidām Pirmo adventi, lai jauks
un mierpilns šis gaidīšanas laiks.»

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no
2020. gada 1. janvāri celsies dabas resursu
nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu
noglabāšanu poligonā. Attiecīgi mainīsies
arī poligona «Brakšķi» tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā.

Upes iela Stelpē.

Iespēja nosūtīt bezmaksas pastkarti ar
atgādinājumu uzstādīt dūmu detektoru
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
publiski pieejamā informācija liecina, ka pērn
Latvijā tika reģistrēti ap 10 000 ugunsgrēku,
kuros bojā gājuši 82 cilvēki, tostarp 3 bērni.

D

aļa nāves gadījumu varēja nenotikt,
ja vien mājās būtu uzstādīti dūmu detektori. Šī iemesla dēļ, no 1. janvāra
dūmu detektori mājokļos būs jāizvieto obligāti.
Lai veicinātu sabiedrības iesaisti un dūmu detektoru uzstādīšanu mājokļos, Gjensidige Latvija
sadarbībā ar Latvijas Pastu aicina iedzīvotājus
nosūtīt īpaša dizaina bezmaksas pastkarti – atgādinājumu draugiem un tuviniekiem par dūmu
detektora uzstādīšanu.
«Cilvēki diemžēl biežāk mācās no savām nevis
citu kļūdām, kā arī par materiālām lietām rūpējas vairāk nekā par savu personīgo drošību,»
stāsta Gjensidige Latvija vadītāja Ināra Meija,
«bieži vien nepieciešamais stimuls rīcībai ir tuva
cilvēka rūpes un uzmanība.»
Bezmaksas pastkartes no 5. novembra līdz 20.
decembrim ir iespējams nosūtīt ar Latvijas Pasta
pakalpojuma www.pastabalodis.lv starpniecību.
Nepieciešams izvēlēties pastkartes dizainu,
aizpildīt tukšo laukumu ar novēlējumu vai mīļu
ziņu un norādīt adresātu. Dažu darba dienu laikā
Latvijas Pasts nogādās pastkarti adresātiem visā
Latvijas teritorijā, tādējādi atgādinot saņēmējam

Mainīsies tarifs
par nešķiroto
atkritumu
noglabāšanu
poligonā

iegādāties un uzstādīt dūmu detektoru arī savās
mājās. Pastkaršu skaits ir ierobežots.
Akcijas organizatori norāda, ka dūmu detektori
šobrīd ir pieejami ne tikai elektropreču, būvniecības vai sadzīves preču veikalos, bet arī lielākajos

pārtikas preču veikalos, kā arī internetā. Sakarā
ar dūmu detektoru ierobežoto pieejamību Latvijas tālākajos reģionos, akcijas laikā tie ir pieejami
iegādei Latvijas Pasta nodaļās ārpus Rīgas.
Alise Dreimane
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P

ar atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 56,72 EUR par
vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz
50,00 EUR/t.
Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā, gaidāmās izmaiņas skars arī
izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA «Eco
Baltia vide» tarifi Vecumnieku novada iedzīvotājiem no nākamā gada proporcionāli poligona
«Brakšķi» jaunajiem tarifiem palielināsies
par 0,37 EUR/m³. Šogad maksa par viena m³
nešķiroto sadzīves atkritumu apkalpošanu ir
13,25 EUR (bez PVN), savukārt no 2020. gada
1. janvāra tie būs 13,62 EUR (bez PVN). Kā piemēram, izmaksas par privātmājās visbiežāk
izmantotā 0,24m3 konteinera izvešanas reizi
būs 3,27 EUR (bez PVN) līdzšinējo 3,18 EUR
(bez PVN) vietā.
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma
sniedzēja izmaksas.
Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA
«Eco Baltia vide» piedāvā dažādas iespējas
atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē
publiskās infrastruktūras paplašināšanā,
padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un
ērtāku.
Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai
uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem
ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto
atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā.
Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA «Eco
Baltia vide» savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.
Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu,
ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi
piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju
ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu
attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Informācija par SIA «Eco Baltia vide» un tās
piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama www.
ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča,
SIA «Eco Baltia vide»
preses sekretāre
Tālr. 26588715
www.ecobaltiavide.lv
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Latvijā pirmais mazpulks izveidojās Ezerē
1929. gada 8. novembrī. Mazpulki darbojas
vairāk nekā 80 valstīs un tos sauc par 4 H
organizācijām, jo mazpulku simbols ir četru
lapu āboliņš.

bijuši 18 priekšnieki – aktīvi un labi mazpulcēni.
Ar ļoti lielu atbildības sajūtu un iniciatīvu strādāja mazpulka priekšnieki Laima Valpētere, Kitija
Grinberga, Emīls Godļevskis, Roberts Kļaviņš,
Nauris Godļevskis un Alans Prosvetovs. Arī tagadējais mazpulka priekšnieks Armands Pīpiņš
ir aktīvi uzsācis darbu.

B

ārbelē mazpulks izveidojās 1933. gada 25. janvārī, bet padomju okupācijas
laikā – 1940. gadā mazpulkus likvidēja.
286. Bārbeles mazpulks tika atjaunots
1989. gada 23. novembrī un reģistrēts
kā otrais atjaunotais mazpulks Latvijā. Visā Latvijā mazpulki atjaunoti 1991. gada 14. februārī,
kad notika atjaunoto mazpulku pirmā konference un ievēlēta Latvijas Mazpulku padome. Šajā
konferencē ar savu pieredzes stāstu dalījās arī
Bārbeles mazpulka dalībniece Marika Antonova.

FOTO – NO ARHĪVA

Latvijas mazpulkiem 90 gadi un
atjaunotajam Bārbeles mazpulkam 30 gadi

Īstenoti un sekmīgi prezentēti
311 individuālie projekti

Mazpulcēni aktīvi iesaistījušies projektos – audzēja dažādus augus, kopa mājdzīvniekus, pētīja dabu un vāca novadpētniecības materiālus.
Mazpulks veica arī 22 grupas projektus, kas galvenokārt saistīti ar novadpētniecību un tūrisma
objektu sakopšanu. Katru gadu notiek talkas pie
Bārbeles sēravota un zemgaļu Pilveru pilskalnā.
Jau ceturto gadu mazpulks piedalās Latvijas
ģenerāļu kluba un Jaunsardzes informācijas
centra organizētajā konkursā «Latviešu karavīrs
laikmeta griežos». Konkursa noslēgumā, 7. un
8. novembrī, 12 mazpulcēni piedalījās konkursa
noslēguma pasākumā Saldū.
Katru gadu mazpulks prezentē savu veikumu
rudens Forumos reģionos. 19. oktobrī Zemgales
un Latgales Forums notika Jēkabpilī un Biržu pamatskolā. No Bārbeles mazpulka tajā piedalījās
9 dalībnieki. Visi sekmīgi prezentēja paveikto
projektos un saņēma 1. pakāpes sertifikātus.
Forumā savus projektus «Tomātu audzēšana»
prezentēja Niklāvs Sokolovskis un Armands Pīpiņš. Toms Dziedātājs stāstīja par projektu «AVIO
modeļu gatavošana», bet Kristians Bušs un Romāns Broļšs prezentēja savu veikumu pētījumā
«Putnu ligzdošana». Ar mazpulka komandas
darbu «Bārbelieši Neatkarības kara dalībnieki»
konkursa «Latviešu karavīrs laikmeta griežos»
ietvaros dalījās Ričards Kamerovskis un Edgars
Kļaviņš. Veiksmīgi grupas projektu «Raiņa mātes
dzimta Bārbelē» pārstāvēja Armands Pīpiņš un
Anna Ozoliņa.

Pirmais Latvijā atjaunoto mazpulku
rajona salidojums

1991. gada jūnijā, pie Bārbeles sēravota, notika
pirmais Latvijā atjaunoto mazpulku rajona salidojums, kurā piedalījās mazpulcēni no Bārbeles
skolas, Skaistkalnes vidusskolas, Griķu skolas,
Mežotnes skolas un Codes skolas. Salidojumā bija
ieradies Latvijas Mazpulku priekšsēdētājs Jānis
Ruško, mazpulku atbalsta grupa no Anglijas un
mazpulku vecbiedri.
Mazpulku mērķis ir:
• mācīt mazpulka dalībniekus strādāt individuāli
un kolektīvā;
• mācīties veidot savu projektu, to īstenot un par
veiksmēm un neveiksmēm projektā pastāstīt
citiem un dalīties pieredzē;
• mācīties iekļauties kolektīvā darbā, veidojot
kolektīvā savstarpējo atbalstu un uzticību;
• iesaistoties mazpulka darbā, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku.
Latvijas Mazpulks ir nevalstiska biedrība, kurai
nav valsts paredzēts finansējums. Latvijas Mazpulku vada padome, kuru ievēl konferencē uz 2
gadiem. Pašlaik mazpulka padomes priekšsēdētāja ir Gundega Jēkabsone. Katrā mazpulkā
ir mazpulka vadītājs, bet mazpulka biedri ievēl
mazpulka valdi, kuru vada mazpulka priekšnieks.
Bārbeles mazpulkam 30 pastāvēšanas gados ir

Augstākais apbalvojums
«Goda nominācija»

Kopš 2003. gada Latvijas mazpulkos ir izveidots
augstākais apbalvojums «Goda nominācija», pa-

2010. gadā Pļaujas svētkos Ausekļu dzirnavās pēc karoga pacelšanas.

sniedzot Diplomu un sudraba karotīti ar mazpulka dalībnieka vārdu. Apbalvojumu var saņemt
par vismaz 5 gadu aktīvu darbību mazpulkā.
Savu darbu jāprezentē speciālai Latvijas Mazpulku padomes komisijai. Bārbeles mazpulkā «Goda
nomināciju» ir saņēmuši Laima Valpētere, Santa
Muceniece, Kitija Grinberga, Sigita Dievaite, Jānis
Bračka, Emīls Godļevskis, Eduards Lācis, Reinis
Jirjens un Nauris Godļevskis.

Aktīvi piedalās dažādos pasākumos

Mazpulks ir sekmīgi piedalījies divos «Sējējs»
konkursos un saņēmis naudas balvas. Veicināšanas balvas saņēma arī 4 mazpulcēni, kuri
individuāli piedalījās konkursā «Sējējs».
Mazpulkam izveidojusies laba sadarbība ar
Ausekļu dzirnavu muzeju jau kopš tā atklāšanas
2009. gadā. Mazpulcēnu komanda piedalās visos

Svētku laiks «Cielaviņā»

Latvijas dzimšanas diena. (Tā tika svinēta 15.
novembrī.) Ar lepnumu sirdīs, cēlu stāju un starojošu mirdzumu acīs tiek dziedāta Latvijas valsts
himna «Dievs, svētī Latviju!». Katra grupiņa šai
dienai par godu sagatavo savu sveicienu: dziesmas, dejas un rotaļas. Pēc tam kopīgi tiek vērots
svecīšu salūts un nogaršota kūka. Īstā dzimšanas
dienā neiztikt bez dāvanām. Skolotājas saviem
audzēkņiem bija sarūpējušas balonus ar uzrakstu «Latvija». Pašu rociņām dekorētajās grupiņās
audzēkņi pavadīja atlikušo dienas daļu, jo pēc
tam būs brīvdienas un īstās Latvijas dzimšanas
dienas svinības kopā ar savu ģimeni.
Vērojot pirmsskolas vecuma audzēkņus, viņu
acīs var saskatīt patiesu prieku par savu zemi,
mājām, var just viņu lepnumu par savu «dārziņu», ģimeni, pagastu. Viņi tiešām ir apmierināti, laimīgi. Lai šīs sajūtas viņos saglabājas arī
turpmāk!
Rita Zvirbule,
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

FOTO – DIĀNA KĻAVIŅA

Lai gan daudziem šķiet, ka novembris ir pelēks,
drūmām noskaņām pārbagāts mēnesis,
pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa»
audzēkņi un pieaugušie gan tā nedomā.
Jo īpaši spraigs ir laiks no Mārtiņiem līdz
Latvijas dzimšanas dienai.

G

an mācību process, gan svētku svinēšana ir ļoti cieši saistīti. Pēc jaunās mācību pieejas, tas viss ir kā viens veselums. Bērni nodarbībās dažādās jomās
apvienoja tēmu «Mājas». Tā ir vieta,
kur viņi priecājas, apgūst jauno, izjūt ģimenes
mīļumu. Tā ir vieta, kur viņi dzīvo – Latvija. Tā ir
vieta, kur mācās mīlēt savu zemi, cilvēkus, iepazīst savas tautas tradīcijas.
Svētku svinēšana sākās ar maskošanos un visa
sliktā dzīšanu prom. Mārtiņdienas jestrības audzēkņi nolēma izbaudīt svaigā gaisā. Lai svētku
vakars pustumsā noritētu īsti latviskā gaisotnē,
ciemos tika uzaicināta folkloras kopa «Tīrums»
no Bārbeles. Liels atbalsts mazuļiem bija arī viņu
vecāki, kuri atraktīvi piedalījās visās nodarbēs.
Pēc rotaļām un dziedāšanas mārtiņbērni pulcējās grupas «Saulītes» nojumē uz smeķīgo
pavārīšu gatavoto zupu. Īpašu noskaņu radīja
sveču gaismā nogaršotā vira, priecīgās lielo un
mazo sarunas.
Pēc tam visi gatavojās 11. novembrim – Lāčplēša dienai. Rīta cēlienā grupās iesāktās
nodarbības un sarunas par patriotismu, savām
mājām, drošsirdību tika turpinātas ārā. Tikai
šoreiz izzinošajām pastaigām bija cita ievirze.
Šajā dienā Valles pamatskolas direktore G.
Eriņa bērnus bija uzaicinājusi uz skolu, kur

Grupas «Rūķi» audzēkņi sūta sveicienus Latvijai dzimšanas dienā!

skolēni un «bērnudārznieki» tikās ar 55. kājnieku bataljona zemessargiem no Aizkraukles.
«Rūķiem» un «Pelēniem» kopā ar skolotājām
un «auklītēm» bija iespēja pielaikot bruņu
vestes un pavizināties ar armijas mašīnu. Tas
bija negaidīts piedzīvojums! Sarunas par re-

Sējas un Pļaujas svētkos, veicot sējas darbus,
svēršanu, kulšanu ar spriguļiem, graudu tīrīšanu,
kartupeļu šķirošanu un demonstrē citus darbus.
Pašlaik 286. Bārbeles mazpulkā ir 14 dalībnieki.
Mazpulka gads noslēdzas ar Ziemassvētku eglīti
brīvā dabā.
Atzīmējot «Latvijas mazpulku» 90 gadu jubileju, 9. novembrī notika pasākums Jelgavas pilī.
Mazpulku vadītāji, kuri ar mazpulkiem strādājuši
vismaz 10 gadus, Goda apbalvojumā saņēma
sudraba mazpulka nozīmīti.
Lielu paldies saku mazpulcēnu vecākiem, bijušajiem kolēģiem Bārbeles skolā, Bārbeles zēnu
skolas kolektīvam un novada Domei par atbalstu
un sadarbību.
Voldemārs Barens,
286. Bārbeles mazpulka
vadītājs

dzēto un dzirdēto starp audzēkņiem nerimās
līdz pat vakaram.
Kad bērni devās mājās, rudens pustumsā varēja
vērot pie PII «Cielaviņa» Latvijas karoga masta
degošās svecītes.
Ar īpašu prieku katru gadu «dārziņā» tiek gaidīta
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Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski –
ieva.pankrate@vecumnieki.lv;
alise.barkauska@vecumnieki.lv;
alise.dreimane@vecumnieki.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai,
Rīgas ielā 29, Vecumniekos, LV-3933.
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Izglītība, sports 7

Misas vidusskola – labākā lauku
vidusskolu grupā nominācijā IZAUGSME
FOTO – NO SKOLAS ARHĪVA

22. novembrī Vecumnieku novada Sporta
skolas jaunie vieglatlēti devās uz Talsiem,
lai piedalītos Talsu novada Sporta skolas
atklātajās sacensībās vieglatlētikā U12
(2008. un 2009. gadā dzim.) grupā.

M

Š

ogad konkursam tika nominētas 53 skolas. Apbalvošanai nominēto vidū bija arī
skola no Vecumnieku novada – Misas vidusskola.
Draudzīgā Aicinājuma fonda reitingu
veido izmantojot Valsts izglītības satura centra
apkopotos datus par 12. klases skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem. Reitingā pēc skolēnu
gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos
vērtē piecus mācību priekšmetus – latviešu
valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturi un skolas
kopvērtējumā, kā arī skolu izaugsmi gan mācību
priekšmetos, gan kopvērtējumā.
Pasākuma iniciators un organizators ir Draudzīgā
aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotājs un
ilggadējs vadītājs, Draudzīgā Aicinājuma fonda
dibinātājs un vadītājs Jānis Endele. Konkursa

Ziemassvētkus
gaidot...
Rudenīgs vējš, lietus... Varbūt šogad nesolās
atnākt baltie Ziemassvētki? Daba pēdējos gados
ir pagalam apmulsusi. Un tomēr – vēl pavisam
nedaudz un Gaidīšanas svētki būs klāt.

Z

iemassvētku gaidīšanas laiks. Viss, ko pasakām, domājam un otram vēlam šajā
Gaidīšanas laikā, var piepildīties. Gada
nogale vienmēr ir pārdomu laiks.
Svētku gaidīšanas laikā Ziemassvētku
brīnums pa pasauli iet, un laimīgs tas, kura sirds
un acis brīnumu laikā nav ciet. Ziemassvētku
gaidīšanas laikā cilvēka sirds ir atvērta visam
labajam, ir lielo novēlējumu laiks, dāvināšanas
un saņemšanas prieks. Vieni gaida dāvanas,
citi brīnumus, bet vēl citi cer uz gaišāku nākotni.
Ikvienam no mums gribas padomāt par kaut ko
jauku, gaišu un sagādāt prieku citiem. Reizēm
tam vajag pavisam maz, jo prieks ir tas, ko mēs
radām ap sevi, prieks ir tas, ko protam izjust sirdī.
8. decembrī plkst. 13.00 Bārbeles tautas namā
Ziemassvētku gaidīšanas prieku un noskaņu
uzburs Salaspils kultūras nama bērnu vokālie
ansambļi «Vālodzīte» un «Fantāzija», izdziedot
Ziemassvētku dziesmas.
Vokālais ansamblis «Fantāzija» (vadītāja Inga

galvenais mērķis ir celt izglītības prestižu – stimulējot skolēnu un skolotāju radošo darbību, kā
arī veicinot skolēnu intelektuālo spēju attīstību.
Draudzīgā Aicinājuma fonds informē, ka lauku
vidusskolu kategorijā pēdējo gadu laikā nemainīga ir trešdaļa skolu. Tas norāda, ka šajās
izglītības iestādēs strādā profesionāli pedagogi,
ilgtermiņā nodrošinot augstus sasniegumus.
«Skolas vērtība ir nevis tās lielumā, bet gan zinībās. Es nerunāju par izcilām skolām, kas paņem
«svešu materiālu» un gūst augstus sasniegumus,
bet gan par lauku skolām, kas uz savas bāzes,
kāda lauku skolās ir, spēj veikt brīnumus,» atzīst
J. Endele. Uz retorisku jautājumu, kas ir skola,
Endeles kungam ir viena atbilde – SKOLOTĀJS.
«To gaismu pa logiem – lieliem vai maziem, var
ienest tikai skolotājs. To siltumu telpās var radīt
tikai skolotājs. To ticību bērnos var iedvest tikai
skolotājs!» svinīgajā sarīkojumā teica J. Endele.
Misas vidusskola bija to skolu vidū, kas saņēma
apsveikumu par panākumiem šajā konkursā un
ielūgumu būt kopā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē balvas pasniegšanas ceremonijā. Līdz pēdējam brīdim saglabājās intriga par
balvu, bet Misas vidusskolas kolektīvam nebija

liels pārsteigums, saņemot balvu par izaugsmi
vēsturē lauku skolu grupā. A. Balgalve stāsta,
ka šajā gadā skolēni uzrādīja 4. labāko sniegumu
valstī (eksāmenu kārtoja 3 absolventes, no kurām
1 uzsākusi studijas Latvijas Universitātē, Vēstures
un filoloģijas fakultātē). Interesi skolēnos par šo
jomu veido SKOLOTĀJS ar savu dedzību, ar lielu
mīlestību uz savu zemi un tās kultūrvēsturisko
mantojumu. Misas skolā tā ir skolotāja Ingrīda
Vaisjune, kura lieliski prot kopā ar bērniem izlasīt,
izrunāt, izsapņot un izstaigāt vēsturi, ar savu
aizrautīgo attieksmi un dedzību radīt interesi
bērnos, kas arī nodrošina šos sasniegumus. Liels
paldies viņai par šo sirds darbu!
Balvu pasniegšanas ceremonijā Tautas Frontes
dibinātājs, publicists Dainis Īvāns savā apsveikuma runā akcentēja katras Latvijas skolas unikalitāti un, sasaistot ar šā brīža izglītības reformu
valstī, minēja to, ka katras skolas zaudējums ir
liels zaudējums valstij. «Lai visas skolas ceļas un
attīstās uz vietas, nevis kravā mantas un dodas
uz citu pusi, lai iet līdzi labāko skolu līmenim mēs esam izcili un būsim izcili,» uzsvēra D. Īvāns.
Misas vidusskolas direktore atzīst: «Bija prieks
būt kopā un saņemt pozitīvas emocijas gan no
kopīgās pasākuma gaisotnes, gan vienam no otra.
Mūsu kopīgs uzdevums ir saprast, ka ikdienas
skolas uzdevums ir attīstīt skolēnos spēju mācīties, kura nebeidzas ar centralizēto eksāmenu
nokārtošanu, bet tā turpinās mūža garumā.»
Alise Dreimane

Treibaha) pastāv kopš 1997. gada. «Fantāzijas»
dziedātāji piedalās izbraukuma koncertos, dažādos labdarības koncertos, regulāri piedalās
konkursos un festivālos, piemēram, «Salaspils
mazās zvaigznītes», «Saules ritmi Sēlijā» u.c.
Ansamblis ir koncertējis arī ārpus Latvijas, skanīgi uzstājoties Baltkrievijā un Slovākijā. 2017.
gadā vokālās mūzikas konkursā «Balsis 2017»
ansamblis saņēma I pakāpi.
Savukārt vokālais ansamblis «Vālodzīte» (vadītāja Ilona Koroševska) ir dibināts 1988. gadā.
Ansamblī dzied 6. – 9. klases bērni. «Vālodzīte»
sevi pierādījusi kā aktīvu, koncertējošu kolektīvu, kas atbalsta vietējos pasākumus, pilnveido
savu skatuves meistarību, piedaloties Latvijā un
arī citās valstīs rīkotajos festivālos un konkursos – «Balsis», «Ogres ritmi», «Mazās zvaigznītes», «Aprīļa pilieni», «Nāc sadziedāt», «Banga», «Ladogas ezera krastos» u. c. Ansamblis
ir koncertējis Polijā, Lietuvā, Slovākijā, Maķedonijā, Karēlijā, vairākkārt ieguvis 1. vietas un
augstākās pakāpes diplomus. Lielākie sasniegumi – Grand Prix «Ogres ritmos» zēnu sastāvam
un 2016. gada starptautiskajā konkursā «Ladogas krastos» Karēlijā.
«Kas ir Ziemassvētki?
Vai Tu pateikt vari?
Maza, maza dziesmiņa,
Liela, liela dāvana!»
Dace Klipa,
Bārbeles tautas nama vadītāja
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ūsu novadu Talsos pārstāvēja 13 jaunie vieglatlēti. Bērni startēja četrās
vieglatlētikas disciplīnās – tāllēkšanā, augstlēkšanā, pildbumbas mešanā un 60 metru skrējienā. Katrs sportists varēja piedalīties divās sacensību disciplīnās.
Sacensībās piedalījās bērni no Talsu, Kuldīgas,
Tukuma, Saldus, Ozolnieku, Mārupes, Ķekavas
un Vecumnieku sporta skolām.
Mūsu vieglatlēti Talsos izcīnīja trīs medaļas –
augstlēkšanā meitenēm Laumai Lungevičai
augstā otrā vieta un Artūram Kovaļenko trešā
vieta. 60 m skrējienā zēniem finālā trešo vietu
izcīnīja Haralds Tiltiņš.
Jāuzteic Edgara Kļaviņa 5. vieta pildbumbas mešanā. Edgaram, sacenšoties ar gadu vecākiem
puišiem, 24 dalībnieku konkurencē, pietrūka
vien 6cm līdz trešajai vietai.
Iespēja startēt mūsdienīgā, plašā, modernā
sporta hallē mūsu jaunajiem sportistiem ir vērtīga pieredze. Paldies Talsu novada Sporta skolai
par lieliski organizētām sacensībām.
Paldies audzēkņiem, paldiens audzēkņu vecākiem, treneriem Līgai Macerovskai, Raivim
Melgailim par veiksmīgiem startiem Kurzemes
pilsētā!
Jānis Plūme,
novada Domes Sporta skolas direktors
FOTO – NO ARHĪVA

Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve (no kreisās), vēstures skolotāja Ingrīda Vaisjune un direktores vietniece
izglītības jomā Valija Vaina .

25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Ziedoņa zālē «Skolu reitinga 2019» svinīgā
ceremonijā tika apbalvotas Latvijas labākās
skolas četrās galvenajās kategorijās – labākā
ģimnāzija, labākā pilsētas skola, labākā
lauku skola un labākā specializētā skola.

Iegūst
godalgotas
vietas Talsos

Augstlēkšanā meitenēm Lauma Lungeviča ieguva otro vietu.
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VECUMNIEKU PAGASTS

• 20. decembrī plkst. 17.00 tējas pēcpusdiena «Ziemassvētku smarža bibliotēkā». Katrs
dalībnieks atnes mājās ceptus cepumus, līdzi
paņemot arī recepti.

Plkst. 21.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu
«PakavRockBand», publiku izklaidēs amatierteātris «Kurmene», būs foto stūrītis un citi
pārsteigumi. Ieejas maksa 4.00 eiro.

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 29. novembrī plkst. 19.00 filmas «Dvēseļu
Putenis» seanss. Ieejas maksa 3.50 eiro.
• 7. decembrī plkst. 15.00 senioru jauktā kora
«Atbalss» koncerts.
• 10. decembrī plkst. 17.00 radošās darbnīcas.
Plkst. 18.00 Ziemassvētku egles iedegšana
kopā ar bērnu vokālo ansambli «Zīļuki»,
pirmsskolas izglītības iestādes dejotājiem un
pasaku tēliem.
• 13. decembrī plkst. 18.00 multfilma «Auniņš
Šons. Filma – Fermagedons». Ieejas maksa
2.50 eiro.
• 21. decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
leļļu teātri «Tims».
Plkst. 19.00 filmas «Jaungada taksomentrs 2»
seanss. Ieejas maksa 3.50 eiro.

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.
• No 2. – 16. decembrim A. Gapijenko rokdarbu
izstāde «Rotas no sutaža un pērlēm!».
• No 3. – 30. decembrim norvēģu dabas fotogrāfa G. Hansena fotogrāfiju izstāde.
• 14. decembrī plkst. 11.00 koncertuzvedums
«Nāk Ziemassvētki pa šo debess eju, šo pasauli
ik gadu godināt!» Uzstājas Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši», režisors Ingus Pavinkšnis.

KURMENES BIBLIOTĒKĀ
• No 15. – 25. decembrim literatūras izstāde
«Ziemas raksti».
• 17. decembrī lasīšanas rīts bērniem «Pasaka
par Ziemassvētku pasaku».
• No 27. – 31. decembrim literatūras izstāde
«Sports ziemā».

TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTĀ
• 30. novembrī plkst. 10.30 radošā ideju domnīca.

MISAS TAUTAS NAMĀ
• 29. novembrī plkst. 17.00 klaunu šovs «Oki Doki». Ieejas maksa 2.00 eiro.
• 1. decembrī plkst. 11.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss».
Plkst. 16.00 1. Adventes ieskaņas koncerts.
Koncertā piedalās sieviešu vokālais ansamblis
«Vēja meitenes», solisti Austra Galvanovska un
Kristiāns Krievāns.
• 9. decembrī plkst. 18.00 Misas centra egles
atklāšana kopā ar Pārsteiguma tēliem.
• 15. decembrī plkst. 16.00 2. Adventes koncerts
kopā ar kori «Via Stella».
• 21. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku
pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Piedalās Vecumnieku tautas nama
senioru pašdarbības kolektīvi. Balle kopā ar
Mariku un Druvi no Kokneses.
• 28. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
«Pārsteigumu karuseli» un Ziemassvētku vecīti.
• 1. janvārī plkst. 1.00 Jaungada balle kopā ar
grupu «Brālīši». Ieejas maksa 3.00 eiro.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
• No 2. decembra līdz 2. janvārim Rolanda
Lineja fotogrāfiju izstāde «Putni». Līdz 5. decembrim ikviens var iesūtīt savas fotogrāfijas uz
misaputni@inbox.lv, labākajam foto autoram
balva no fotogrāfa.
• 3. decembrī plkst. 16.00 radošā darbnīca – dekoru veidošana Ziemassvētku eglītei bibliotēkā.
• 6. decembrī plkst. 17.00 tikšanās ar fotogrāfu
Rolandu Lineju. Tikšanās laikā tiks izvērtētas fotogrāfijas un labāko darbu autori tiks apbalvoti.
• 10. decembrī plkst. 16.00 radošā darbnīca –
dekupāža uz stikla šķīvjiem.

BĀRBELES PAGASTS

• 14. decembrī plkst. 20.30 Bārbeles centrā
pagasta egles iedegšana.
BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 30. novembrī plkst. 17.00 Uzvaras amatierteātra izrādes «Mītnes vieta» un «Džokers».
Vadītāja I. Puķīte.
• 8. decembrī plkst. 13.00 koncerts Ziemassvētku noskaņās «Ziemassvētkus gaidot...».
Piedalās Salaspils kultūras nama bērnu vokālie
ansambļi «Fantāzija» un «Vālodzīte».
• 14. decembrī plkst. 19.00 VPDK «Bārbele»
ziemas sadancis «Izdejojam savu prieku!».
Pēc koncerta balle kopā ar grupu «Kalvadoss».
Ieeja ballē dalībniekiem bez maksas, pārējiem
–
3.00 eiro.
• 25. decembrī plkst. 13.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar «Pārsteigumu
karuseli».
• 1. janvārī plkst. 1.00 Jaungada nakts balle –
karnevāls «Cirks». Ieejas maksa 3.00 eiro, ar
maskām – 1.00 eiro.
• 18. janvārī plkst. 22.00 grupas «Tranzīts»
koncerts un diskotēka. Ieejas maksa 5.00 eiro.

VALLES PAGASTS

• 17. decembrī no plkst. 8.30 – 10.00 Valles
pagasta pārvaldes zālē grāmatu tirdziņš.
VALLES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 29. novembrim literatūras izstāde
«Adventes vainaga idejas».
• Līdz 30. novembrim Anitas Krūmiņas dekupāžas – rokdarbu izstāde.
VALLES SAIETA NAMĀ
• 25. decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku eglīte
Valles pagasta mazuļiem.
• 28. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts, piedalās amatierkolektīvi.
• 1. janvārī plkst. 1.00 balle kopā ar Gunāru no
Iecavas. Ieejas maksa 3.00 eiro.
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJĀ «ZVANĪTĀJU
BUKAS»
• 6. decembrī plkst. 18.00 atceres pasākums
Teodoram Amtmanim. Piparkūku cepšana,
dziesmas un ciemiņi no Nacionālā teātra.
TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 21. novembra līdz 20. decembrim Vecumnieku tautas nama floristikas studijas izstāde
«Kopā».
• 1. decembrī plkst. 13 Vecumnieku tautas nama amatierteātra «Vecmuiža» A. Niedzviedža
izrāde «Es tevi negribēju».

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

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 6. decembrī plkst. 17.00 gaismiņu iedegšana
eglītē kopā ar amatierteātri «Kurmene».
• 8. decembrī plkst. 13.00 amatierteātra «Valle» iestudējums A. Niedzviedža luga «Meklēju
omi... Opim!».
• 25. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem.

Pavisam drīz gada skaistākie svētki – Ziemassvētki.
Bet vēl jaukāks ir svētku gaidīšanas laiks.
Pateicoties Kurmenes katoļu draudzei un priesterim Andrejam Mediņam,
Kurmenē šogad tas būs jo īpašs.

Aicinot palīgā kurmeniešus un Vecumnieku floristus,
tiks izveidots milzīgs Adventa vainags ozolā pie norādes «Kurmenes muiža».
Šai vietā notiks svētvakari, pirmais no tiem notiks
30. novembrī plkst. 18.00, piedaloties Jaunjelgavas luterāņu draudzes korim.
7. decembrī plkst. 18.00 muzicēs amatierteātra «Bārbelīši» dalībnieki.
14. decembra svētvakars noritēs kopā ar folkloras kopu «Tīrums» un īstos Ziemas saulgriežus
21. decembrī plkst. 18.00 varēs svinēt kopā ar folkloristiem Dravu ģimeni.
Svētvakaros būs iespēja pavadīt laiku sarunās,
malkojot karstu dzērienu un cienājoties ar piparkūkām.

Kurmenes baznīcā
katru svētdienu plkst. 12.00 tiks rīkoti
labdarības koncerti –

1. decembrī muzicēs «Stiprās sievas»,
8. decembrī koris no Salaspils,
15. decembrī Liene Šomase un bērnu vokālās studijas dalībnieki,
22. decembrī komponists Uldis Marhilevičs.

Muzikālās programmas ir daudzveidīgas, katra gaumei piemērotas,
tāpēc visi novada iedzīvotāji un viesi laipni gaidīti Kurmenē!

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 1. decembrī plkst. 14.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss».
• 6. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku egles
iedegšana. Plkst. 18.00 filmas «Dvēseļu putenis» seanss. Ieeja bez maksas.
• 22. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku
koncerts «Dvēselē sveces deg».
Piedalās Bauskas kultūras centra vokālais ansamblis «Eliksīrs».
• 25. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst.
22.00 Ziemassvētku balle kopā ar «Lustīgo
Blūmīzeru». Ieejas maksa 3.00 eiro.

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 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.
• 6. decembrī plkst. 13.00 meistardarbnīca
«Ziemassvētku eglītes rotājumu izgatavo pats!»
kopā ar Vecumnieku tautas nama floristikas
studijas vadītāju Līgu Lauriņu.
Plkst. 15.00 pie Stelpes pamatskolas Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar Bārbeles
folkloras kopu «Tīrums» un Stelpes pamatskolas
skolēniem, pedagogiem.
• 7. decembrī plkst. 14.00 gleznu izstādes «Bēgļi
un gūstekņi» atklāšana, atceroties autori Viju
Spekki da Sako.
• 14. decembrī plkst. 19.00 akustiskais koncerts
«Dziesmas dvēselei». Plkst. 21.00 balle kopā ar
Jurgitu un Elmāru. Ieejas maksa koncertā 2.00
eiro, ballē 3.00 eiro. Ja apmeklē koncertu un
bal-li – ieejas maksa 4.00 eiro.
• 25. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
leļļu teātra «Tims» aktieriem.

