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«Laime ir tepat, vajag tikai rakt!»
Foto: Alise Dreimane
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Vecumnieku
novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

ktobra pēdējā sestdiena Latvijā ir diena,
kad notiek pulksteņu pārregulēšana,
dzīve sākas pēc «ziemas laika». Skaistkalnē šajā sestdienā pulcējās visu mūsu
pagastu tautas namu amatiermākslas
kolektīvi. Šī sezonas atklāšana jau kļuvusi par neatņemamu tradīciju. Katru gadu pasākums notiek
citā tautas namā, katru gadu tam ir cits temats.
Vērtīgākais šajos pasākumos – iespēja redzēt
mūsu kultūras darbiniekus vienkopus un baudīt
amatiermākslas kolektīvu radošumu.
Radošums ir tas, kas raksturo mūsu amatiermākslas kolektīvus ne tikai sezonas atklāšanas
pasākumā, bet visā darbības laikā. Protams, ar
vienu radošumu vien nepietiek, tāpēc nepieciešami neskaitāmi mēģinājumi, kuros tiek apgūta
programma, slīpēta meistarība un atklāti talanti,
lai pasākumos priecētu skatītājus. Mēģinājumi
nav tikai sviedru liešana, bet kopā sanākšana
dalībniekiem, kuri
laika gaitā kļūst par
draugiem, tādēļ mēRADOŠUMS
ģinājumos regulāri
dzirdami smiekli, IR TAS, KAS
skan joki un valda RAKSTURO MŪSU
draudzīga atmosfēra. Daudziem dalīb- AMATIERMĀKSLAS
niekiem tā ir iespēja KOLEKTĪVUS
izrauties no ikdienas
rutīnas, pilnvērtīgi
pavadīt laiku un pilnveidot savas prasmes –
tādējādi augt.
Nav noslēpums, ka daudzos kolektīvos pēc Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem iestājas
atslābums. Ceļš uz svētkiem, paši svētki ir prasījuši daudz laika un enerģijas, tādēļ vēlme pēc atpūtas ir saprotama un likumsakarīga. Iepriekšējā
sezonā šāds «atslodzes» gads kolektīviem gāja
secen, jo Latvija svinēja simtgadi, kolektīviem bija
būtiska loma šajos svētkos, vairojot patriotisma
un piederības sajūtu mūsu valstij.
Šajā sezonā kolektīvu darbību ietekmēs citu
valstiski svarīgu notikumu atcere un dalība
pasākumos, kas saistīti ar Latvijas veidošanos.
Kolektīvi nedrīkst aizmirst par galveno pienākumu – dziesmu un deju tradīciju saglabāšanu un
to, ka jāsāk gatavoties nākamajiem Vispārējiem
latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Valstiski jau
ir izvērtēti iepriekšējie 2018. gada svētki. Tiek
izstrādāta svētku mākslinieciskā koncepcija, tas
nozīmē, ka arī novada kolektīviem jāsāk skatīties
un domāt par nākamajiem svētkiem.
Ikvienam, kas novadā rūpējas par kultūru un
tradīciju saglabāšanu, izsaku lielu pateicību un
vēlu sekmes jaunajā sezonā. Esmu pārliecināts,
ka arī šajā sezonā būs daudz skaistu pasākumu,
kas priecēs skatītājus. Novadniekus aicinu nebūt
vienaldzīgiem un apmeklēt pasākumus, kā arī
iesaistīties kādā no kolektīviem, kļūstot par daļu
no kuplās amatiermākslas saimes.

Novada kultūras dārgakmeņi pulcējas kopīgā sezonas atklāšanas pasākumā Skaistkalnē.

«Pasaule mana brīžiem ir kā kurmja ala:
Roc dziļāk, tiec tālāk,
Jo dziļāk, jo labāk.
Tikai roc un neskaties,
Lai nav tā, ka smilšu krāsas sabīsties.
Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala.
Tā ir zilo ūdeņu skavā
Neskartā zemes malā.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara.»
		/Rita Andžāne/

26. oktobrī Skaistkalnes tautas namā sapulcējās
amatierkolektīvu dalībnieki no Vecumniekiem,
Stelpes, Kurmenes, Misas, Bārbeles, Valles,
Skaistkalnes – visa Vecumnieku novada, lai
kopīgi ar priekiem un jestriem priekšnesumiem
atklātu sezonu.

V

akara vadītāja uzsvēra, ka ikviens pašdarbnieks ir kā mazs dārgakmenītis, kas
kopumā veido visa novada kultūras dzīvi.
Arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals teiktajam
piekrita un atzina, ka šī ir laba tradīcija – katru gadu kultūras darbinieku sezonu iesākt kopīgi pulcējoties pasākumā.

Uzstājas novadā izraktie dārgakmeņi

Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Baļčūne
visiem kultūras namu pārstāvjiem bija sagatavojusi uzdevumu – no kopīgās smilšu krātuves
ar rokām, lāpstu, kausu, vai jebkādā citādā veidā
izrakt pārsteigumu. Edgars Liepiņš reiz teicis:
«Laime ir tepat, vajag tikai rakt!», tāds arī bija šī
vakara aicinājums – sameklēt laimi! Šajā vakarā
varējām iepazīt mūsu novada dārgakmeņus –
amatierkolektīvu dalībniekus.

Bārbelē sezonu sāk ar norakšanu

Bārbeles tautas nama vadītāja Dace Klipa atzina, ka «rakšana ir tāda interesanta lieta – var
kaut ko izrakt, var kaut ko norakt, var arī kaut ko
aizrakt. Mēs šo jauno sezonu uzsāksim mazliet
neparasti – ar norakšanu. Noraksim visu slikto,
kas sezonas laikā var gadīties, gribam norakt
nesaprašanos, neizrunāšanos un visādas citādas
lietas, lai sezona izdotos jauka, skaista, pozitīva.»
Bārbeles priekšnesumā vīri ar lāpstām bija ieradušies aprunāties par pagājušajām sezonām,
kavējoties atmiņās viņi nolēma norakt visu, kas
nelāgs jaunās sezonas laikā varētu gadīties. Tieši
draudzīgi aprunājoties visas lietas tika izrunātas.
Dejotāji to apliecināja un radīja pozitīvu gaisotni,
nesavtīgi daloties priekā un katram veltot pa
smaidam.
Ieva Mediņa ir divu amatierkolektīvu dalībniece
un atzīst: «Laiks rit nemanot! Šķiet, ka tikko bija
amatierkolektīvu sezonas noslēgums un tagad
jau atkal sākums. Man gan šķiet, ka amatierkolektīvu dalībniekiem sezona tā īsti nemaz
nebeidzas, jo ir pasākumi kuros vienkārši nevar
nepiedalīties - ir jābūt! Man ir prieks, ka esam
atsākuši dejot un vēlme dejot nekur nav pazudusi! Spēlējam un dziedam! Ir ieplānoti pasākumi
gan ar deju kolektīvu, gan lauku kapelu un jāsāk
skatīties kalendārā, kā to visu apvienot. Bet kā
saka, var izdarīt, ja vien grib un dara! Es cenšos!
Ar deju kolektīvu aktīvi gatavojāmies sezonas
atklāšanai Skaistkalnes tautas namā – speciāli
tapa deja par godu šim pasākumam! Ar lauku
kapelu gatavojāmies lauku kapelu festivālam
«Kuļmašīna», kas norisinājās Dobeles novada
Penkules pagasta kultūras namā, diemžēl, vienlaicīgi ar amatierkolektīvu sezonas atklāšanu.
Šogad vienkārši nevarējām atteikt! Kopumā šī
amatierkolektīvu sezona solās būt pasākumiem
bagāta! Par to ir prieks, jo, ko gan kolektīvi darītu, ja pasākumu nebūtu?»
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Stelpē grib priecāties

Stelpes dimantiņi izdziedāja un izdejoja veselu
priekšnesumu par situāciju Stelpē – par kurmi,
kurš rokot pagalmu, sajutis pašdarbnieku smaku. Protams, kurmis nekavējoties tika aicināts
pievienoties pašdarbnieku pulkam. Dziesma
noslēdzās ar atziņu: «Arī visiem pašdarbniekiem
gribas papriecāties!»
Stelpes kultūras dzīves organizatore Sandra
Neliusa atskatījās uz pēdējiem kolektīvu
mēģinājumiem Stelpē un dalījās pārdomās:
«Kas vispār liek pašdarbniekiem pulcēties un
vismaz 2 reizes nedēļā rauties vaiga sviedros?
Kas viņiem liek pakļauties vadītājam? Kas liek
nogurušiem pulcēties zālē? Šie cilvēki nāk
strādāt, darboties un dara to visu ar sirdi, ar
lielu prieku – kopā būšana ir labākais, kas
vien var būt. Kad viņi nāk ar prieku, tad to
pašu arī saņem pretī. Tas viņiem dod spēku!
Tā ir liela bagātība.» S. Neliusa, apsveicot
visus kultūras dzīves organizatorus un dalībniekus, novēlēja: «Lai prieks nezūd, lai ir
aizrautība un drosme!»

Vecumnieku tautas nams aicina
būt patiesiem

Vecumnieku tautas nama vadītājs Jānis Retenais
atklāja, ka no 25. oktobra darba gaitas Vecumnieku
tautas namā vairs neturpina, taču šajā vakarā bija
ieradies atbalstīt Vecumnieku amatierkolektīvu
dalībniekus, kā arī redzēt kaimiņpagastu pašdarbnieku priekšnesumus. J. Retenais novēlēja
visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem: «Norakt
vienreiz to slikto aprunāšanu aiz muguras, atļauties
pateikt acīs to, ko jūs viens par otru domājat. Lai
jums fantastiska šī sezona!» Vecumnieku tautas
nama amatierkolektīvu pārstāvji bija sagatavojuši
veselu popūriju, kas skatītājos raisīja neviltotu
prieku un skaļus aplausus!
TURPINĀJUMS 2. LPP

2 Aktuāli
Vasarīgos saules staros laistās
Ienākušās brūklenītes skaistās.

Una Imula

«Laime ir tepat, vajag tikai rakt!»
Foto: Alise Dreimane

Rudentiņš
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Dzeltencepurītes visur dižojas.
Grūti pateikt, kuras skaistākas.
Gaumes lieta: dzeltenas vai brūnas
Aug, kur tārpu nav, bet tikai sūnas...
Katrā mežā bagātība sava.
Pilsētniekiem šādas laimes nav(a).
Novakari atnāk ātri, klusi,
Gads kad pagriežas uz ziemas pusi.
Tad pēkšņi – ne no kurienes...
Nu – ak tu mūžs:
Tāds negants vējš man lietu virsū pūš...
Laikam dabai tas ir Dieva dots,
Lai rudentiņš ir skaisti iekrāsots.
Tur vējš ar lietu savas dziesmas dzied,
Bet cilvēki uz Dzejas svētkiem iet.
Tad pēkšņi – ne no kurienes...
Nu – ak tu mūžs:
Skrien šurpu vējš un mani projām pūš...

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 notiks:
s 5.11.2019. plkst. 18:00 Stelpes pamatskolā
s 6.11.2019. plkst. 18:00 Bārbeles tautas namā
s 12.11 2019. plkst. 18:00 Skaistkalnes tautas
namā
s 13.11.2019. plkst. 18:00 Kurmenes tautas
namā
s 19.11.2019. plkst. 16:00 Taurkalnes bibliotēkā
s 19.11.2019. plkst. 18:00 Valles saieta namā
Gaidām visus interesentus!

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:

7. novembrī no plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta
pārvaldē;
14. novembrī no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
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:

Vecumnieku tautas nama pārstāves bija sagatavojušas veselu deju popūriju.
Ar eksotisku priekšnesumu pārsteidza Kurmenes
pašdarbnieki.

TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Vallē tic, ka tuneļa galā ir gaisma

Dace Anna Zvaigzne aicināja iepazīties visus novada kultūras darba organizētājus, jo šis viņai ir
pirmais lielais pasākums kā Valles kultūras darba
organizatorei. Valles amatierteātra dimants ir
Lolita Griškeviča, kura Valles amatierkolektīvu
dalībnieku vārdā vēlēja visiem: «Lai krāsains
skats nākotnē raugās, lai dzirstošs prieks ikdienai
cauri vijas! Veiksmīgu, radošu, idejām bagātu
jauno sezonu!», dāvinot visiem nelielas, gaismu
nesošas dāvaniņas, ticot un cerot, ka tuneļa galā
ir gaisma! Valle savā priekšnesumā atklāja ko un
kā viņi tur Vallē īsti rok, bet dejotāji caur tautas
deju ritmiem jestri izdejoja ne tik vienkāršas
deju kustības, pavadošajā dziesmā atgādinot,
ka «Kurš neko nedara, tam jādomā....»

Kurmenē – neapsūbējuši dārgakmeņi

Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse
atzīst: «Vajag tik rakt, jo mēs patiešām varam
izrakt īstus dārgumus, tādus neapsūbējušus,
neaprūsējušus dārgumus no pagātnes. Varbūt
arī kādam šķiet, ka tās ir tikai pagātnes paliekas...» Kurmenes amatierkolektīvu dalībnieki
priekšnesumā izdziedāja un izdejoja sapni par
to, cik labi būt turku sultānam... S. Ķīse novēlēja
jaunajā sezonā visiem kolēģiem spēku un izturību. «Galvenais visu darīt ar prieku,» atzīst S. Ķīse.

Misā vēl ir, ko rakt

Izrādās, ka arī Misā vēl viss nav izrakts! Misas
tautas nama vadītāja Sandra Vēvere atklāja, ka
Misā šoruden izrakts liels, skaists dimants. Šajā
vakarā uzstājās Misas dziedošie dārgakmeņi,
dziedot dziesmu «Laikam laika nav» par raibu
dzīvi, par laimi, kura negaidot nāk un par labajiem darbiem, kas jāpaveic. «Rudens Vecumnieku novadā ir iesācies ļoti krāsaini un skanīgi» – tā
savu darbību raksturo Misas tautas nama vokālā
ansambļa «Vēja meitenes» dalībnieces un to
jaunā vadītāja – jaunizraktais dimants Austra
Galvanovska – ilggadēja jauktā kora «Maska»
dalībniece un soliste. «Vecumnieku novada
amatierkolektīvu sezonas atklāšanas pasākums

Skaistkalnes tautas
namā bija iesākums
aizraujošam ceļojumam mūzikas pasaulē, kura ietvaros sagaidāms ne viens vien
koncerts gan Latvijas
novados, gan pie kaimiņiem Lietuvā. «Vēja
meiteņu» šīs sezonas
repertuārs solās būt
neparasti daudzveidīgs un interesants,
apvienojot akadēmiskus skaņdarbus
ar visiem iemīļotām
estrādes melodijām,»
Visskaļākās skatītāju ovācijas izpelnījās Skaistkalnes brašie dejotāji.
atzīst A. Galvanovska.
«Vēja meitenes» novēlēja ikvienam, lai dziedātprieks piepilda mūsu
ikdienu, padarot to gaišāku un priecīgāku!

Skaistkalnē neesot nemaz tik viegli –
ņemt un rakt

Skaistkalnieši skaidroja, ka neesot jau nemaz tik
viegli – ņemt un rakt. «Kur tad projekts? Kur publiskā apspriešana? Neviens gribētājs tik vienkārši
nevar ņemt un rakt. Tāpēc mēs te tā lēnām rokam,
cik varam – iesākumā atrodam pa kādam jaunam
dalībniekam pašdarbības kolektīvos.» Citādi septiņi
rūķīši – racēji, šajā vakarā ieradās, lai attainotu
situāciju Skaistkalnē. Izrādās, viens no rūķīšiem
aktīvi dejo tautas dejas. Tāpēc staltie Skaistkalnes
puiši noslēgumā nodejoja atraktīvo latviešu tautas
deju «Es izjāju prūšu zemi», kas skatītājos izsauca
skaļas ovācijas un dejotājiem bija jāsaņem visi
spēki, lai emocionālo deju atkārtotu!
Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Baļčūne
atklāja, ka kopīgajā smilšu krātuvē vēl palikuši neizrakti daži zelta gabali – kāds tos aizmirsis. Klātesošie
aicināja gan neuztraukties un ieteica dārgumus
turpat atstāt – nākošajā gadā tie dubultošoties!
Noslēgumā visi amatierkolektīvu vadītāji un
dalībnieki vienojās kopīgā, gadalaikam atbilstošā U. Stabulnieka un M. Zālītes dziesmā «Nāk
rudens apgleznot Latviju». Turpināsim svinēt
Latvijas simtgadi kopā!
Alise Dreimane

Misenieces lepojās ar jaunatrasto dārgakmeni – ansambļa
vadītāju Austru Galvanovsku.

7. novembrī plkst.10:00 – 12:00 Stelpes pagasta
pārvaldē;
14. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
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:

7. novembrī plkst. 14:00 – 17:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
14. novembrī plkst. 14:00 – 17:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē.

Bārbeles amatierkolektīvos gaidīts ikviens jaunais dalībnieks – pat Kurmis.

Vallieši katram kultūras darba organizatoram dāvināja simbolisko gaismas nesēju.
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Aptaujas rezultāti par aktuālajiem
pakalpojumiem un uzņēmējdarbības
jomām Vecumnieku novadā
2019. gada septembrī Vecumnieku novada iedzīvotāji
tika aicināti piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par
uzņēmējdarbības jomām un pakalpojumiem, ko Vecumnieku
novadā būtu nepieciešams ieviest vai attīstīt. Aptaujas
mērķis ir palīdzēt uzņēmējiem, kuri apsver iespējas uzsākt
uzņēmējdarbību Vecumnieku novadā vai vēlas paplašināt
jau esošo pakalpojumu klāstu, sniedzot informāciju par
iedzīvotāju viedokli, kādus pakalpojumus viņi vēlētos
izmantot, bet pašlaik tos izmanto citur.
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24.

Alīna Žukauska, Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Tālr. 63920596, e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv

Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību?
Neatstāj to bez ievērības! Par bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē bāriņtiesa,
policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

V

ecumnieku novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija
ir Vecumnieku novada administratīvā
teritorija. Pamatojoties uz Bāriņtiesu
likumu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna
vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesis-

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz
vidi, «Zaļā josta» izsludina ikgadējo kampaņu
«Tīrai Latvijai». Kampaņas mērķis ir ne tikai
veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un
nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību
par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem
un vides saudzēšanas jautājumiem.
ampaņā aicinātas piedalīties izglītības
iestādes no visas Latvijas, sacenšoties
savāktajā izlietoto bateriju apjomā.
Izlietoto bateriju vākšanas kampaņa «Tīrai Latvijai» tiek organizēja jau 14. reizi,
un ik gadu kampaņas ietvaros izdodas savākt
ievērojamu apjomu šo videi kaitīgo atkritumu.
Pērn kampaņā piedalījās 233 izglītības iestādes,
savācot vairāk nekā 21 tonnu bateriju. Rekordlielu izlietoto bateriju apjomu izdevies savākt
2017/2018. gadā, kad ar 335 izglītības iestāžu
audzēkņu palīdzību pārstrādei nogādātas vairāk
nekā 35 tonnas izlietotu bateriju.
Kampaņa «Tīrai Latvijai» apvieno bērnus un jauniešus no visas Latvijas, palīdzot jaunatnei piedalīties tīras vides veidošanā un vērtīgu resursu
taupīšanā. Turklāt konkursa laikā bērni mācās
izprast izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi,
iepazīst bateriju pārstrādes gaitu un savām acīm
ierauga, cik daudz šo videi kaitīgo atkritumu
katrs no mums ik gadu rada. Nododot baterijas
pārstrādei, tiek ievērojami mazināts potenciālais
vides piesārņojums, atgūtas vērtīgas otrreizējās
izejvielas – svins, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs –,
taupīti resursi un saudzēta daba. Visas kampaņas
«Tīrai Latvijai» laikā savāktās izlietotās baterijas
tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, izkausētas un
pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās.
Izlietoto bateriju vākšanas kampaņai «Tīrai Latvijai» aicinātas pieteikties izglītības iestādes no visas
Latvijas. Dalībnieku reģistrācija bateriju vākšanai
notiek vietnē www.tirailatvaijai.lv līdz 2020. gada
2. martam. Rezultāti tiks paziņoti 2020. gada maijā,
kad svinīgā pasākumā ar naudas balvām 400, 300
un 200 eur vērtībā tiks apbalvoti uzvarētāji un
sveikti aktīvāko izglītības iestāžu pedagogi.
Dalība konkursā sniedz ne tikai lielisku iespēju
integrēt vides jautājumus mācību procesā, bet arī
palīdz fiziski iesaistīt sabiedrību atkritumu šķirošanā
un otrreizējo izejvielu pārstrādes jaudu attīstīšanā.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu «Tīrai Latvijai» organizē «Zaļā josta» sadarbībā ar AS «BAO»
un Valsts izglītības satura centru.
Laima Kubliņa

ptaujā iesaistījās 45 iedzīvotāji, paužot viedokli par esošo pakalpojumu klāstu un nepieciešamajiem pakalpojumiem, kā arī atklājot, kur pašlaik saņem šos pakalpojumus.
Lielākā daļa aptaujāto (75,6%) uzskata, ka esošais pakalpojumu klāsts ir nepietiekams un to būtu nepieciešams
paplašināt. 17,8% aptaujāto uzskata, ka pakalpojumu klāsts nav
pietiekams, bet, tā kā visus nepieciešamos pakalpojumus var ērti
saņemt citur, tad nav sevišķas vajadzības tos piedāvāt novadā. Tikai
6,7% aptaujāto uzskata, ka novadā esošais pakalpojumu klāsts ir
pietiekami plašs un kvalitatīvs un jaunus pakalpojumus nav nepieciešams piedāvāt.
Trūkstošo un vajadzīgo pakalpojumu sarakstā ar pārliecinošu
pārsvaru izvirzās nepieciešamība pēc kvalitatīvas ēdināšanas
iestādes (kafejnīca, restorāns, krogs, picērija, bistro), kas darbojas
arī vakaros. Nākamie aktuālākie pakalpojumi ir sporta zāles un
trenažieru zāles pakalpojumi, kā arī apavu remonta pakalpojumi.
Augstu pieprasīts ir skaistumkopšanas salona pakalpojumu piedāvājums ar plašu pieejamo procedūru klāstu (frizieris, manikīrs,
pedikīrs, solārijs, kosmetologs u. c.). Nākamie pieprasītākie pakalpojumi ir ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi un medicīnas pakalpojumi, piemēram, ģimenes ārsti, fizioterapeiti un citi speciālisti.
Vairāki aptaujātie minējuši nepieciešamību pēc bērnu un jauniešu
centra pakalpojumiem. Aktuāla ir nepieciešamība pēc sadzīves
elektrotehnikas remonta pakalpojumiem, tāpat minēta nepieciešamība pēc šuvēja un atslēgu izgatavošanas pakalpojumiem.
Citus aktuālos pakalpojumus skatīt tabulā.
Respondenti norāda, ka pārsvarā visus augstākminētos pakalpojumus saņem Rīgā, Bauskā, Iecavā, Ķekavā, Baldonē vai Salaspilī,
retāk Jelgavā, Jūrmalā un Aizkrauklē.
Pateicamies visiem iedzīvotājiem, kas atsaucās un sniedza savu
viedokli par novadā aktuālajiem pakalpojumiem!
Pakalpojums
Kafejnīca, kas darbojas arī vakaros
Apavu remonts
Sporta, trenažieru zāle
Skaistumkopšanas salons (frizieris, manikīrs, pedikīrs, kosmetologs, solārijs)
Ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi
Medicīnas pakalpojumi (ģimenes ārsts, fizioterapeits un citi
speciālisti, laboratorija)
Bērnu un jauniešu centrs
Sadzīves elektrotehnikas remonts
Šuvēja pakalpojumi
Atslēgu izgatavošana
Automazgātava
Foto izgatavošana
Krāšņu mūrnieks
Elektriķa pakalpojumi
Telpu noma pasākumiem
Skursteņslauķa pakalpojumi
Santehniķa pakalpojumi
Ābolu sulas spiešanas pakalpojumi
Kravas pārvadājumu pakalpojumi
Transporta pakalpojumi

Sāk izlietoto
bateriju vākšanas
kampaņu

ko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa sava novada
iedzīvotājiem veic arī apliecinājumus: izgatavo
pilnvaras, sagatavo un apliecina darījumus, apliecina parakstus, izgatavo testamentus, sastāda un apliecina nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai.
Vecumnieku novada bāriņtiesa apmeklētājus
pieņem Rīgas ielā 29A, 5. kabinetā, Vecumniekos, Vecumnieku pagasta, Vecumnieku novadā.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdienās
10:00 – 12:00 un 12:40 – 15:00, trešdienās
10:00 – 12:00 un 12:40 – 16:00.

Valles pagasta Vasku un
Pētermuižas kapos

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu var sniegt bāriņtiesā jebkurā citā
bāriņtiesas darba laikā pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās 8:00 – 12:00 un 12:40 – 17:00; trešdienās no plkst. 09:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00,
piektdienās 8:00 – 14:00, vai zvanot 63960527,
63920597, 63920595, 63933206, 65152855,
65152731, 29397043 un 26262016.
ĀRPUS BĀRIŅTIESAS DARBA LAIKA JĀZVANA
VALSTS POLICIJAI VAI NEATLIEKAMAJAI MEDICĪNISKAJAI PALĪDZĪBAI.
Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs – 112
Valsts policijas palīdzības numurs – 110
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības numurs – 113
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
27. pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni
apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas
aizdomas par vardarbību pret bērnu, kā arī
aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās
vides) dēļ, gadījumos ja policija šķir bērnu
no ģimenes, tad policija par to ne vēlāk kā
nākamajā darbdienā informē bāriņtiesu, kura
ir kompetenta lemt par aizgādības tiesību
pārtraukšanu vecākiem.
Vecumnieku novada
bāriņtiesa

4 Pašvaldībā

2019. gada oktobris

12. oktobrī Iecavas kultūras namā pulcējās
Latvijas un Lietuvas pārstāvji no Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Pakrojas, Pasvales, Biržu,
Jonišķu, kā arī no Vecumnieku pašvaldībām,
lai pasniegtu projekta akcijas «Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē!» balvas.

B

auskas tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Turkupole - Zilpure atgādināja, ka kopīgā Latvijas un Lietuvas
pašvaldību projekta mērķis 2019. gadā
bija veicināt tūrisma objektu, pasākumu un pakalpojumu attīstību sadarbības partneru teritorijās, bet galvenie uzdevumi - rosināt iedzīvotājus ceļot un atklāt kaimiņu tūrisma
objektus un pakalpojumus, veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, organizēt kopīgu
projekta akciju.
Projekts tika realizēts par astoņu iesaistīto pašvaldību līdzekļiem. Kopējā projekta summa – 8000
eiro, bet katras pašvaldības līdzfinansējums – 1000
eiro. Projekta rezultātā tika izveidots kopīgs
maršruts, nodrukāta brošūra «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!», izveidota mobilā aplikācija un
noorganizēta apceļošanas akcija.
2019. gada maršrutā bija iespēja iepazīt 40 apskates objektus un 8 pasākumus, kā arī naktsmītnes
un ēdināšanas vietas Latvijā un Lietuvā. Lai radītu lielāku interesi par šo maršrutu, no 1. maija
līdz 30. septembrim tika organizēta apceļošanas
akcija, kurā bija iekļautas 24 vietas - no katras
iesaistītās pašvaldības 2 apskates objekti un 1
pasākums.

Lietuvieši šogad aktīvāki
par latviešiem

4. oktobrī Bārbeles zēnu skolā «Saknes un
spārni» tikās projekta vadības grupa, lai apkopotu akcijas rezultātus un atbilstoši nolikumam
noteiktu balvu ieguvējus. Noteikumiem atbilda
70 akcijas kartes, tai skaitā no Latvijas 29, bet no
Lietuvas 41. Atbilstoši nolikumam – 29 Latvijas
anketas un 36 Lietuvas anketas tika virzītas
velosipēdu iegūšanai un pārējās anketas – veicināšanas balvu iegūšanai no sponsoriem.
Apkopojot akcijas rezultātus, organizatori secina,

ka arī šogad lietuvieši bija aktīvāki
par latviešiem. Tā kā liels īpatsvars
akcijas ceļotāju bija seniori, tad
mobilā aplikācijā reģistrēto anketu
skaits nebija tik liels, kā papīra
formāta anketas. Sanāksmes laikā pašvaldības vienojās šo akciju
turpināt arī 2020. gadā.
Akcijas galvenās balvas – velosipēdus – 12. oktobrī saņēma četri
akcijas dalībnieki no Latvijas un
četri akcijas dalībnieki no Lietuvas.
Tos pasniedza pašvaldību vadītāji.
Pasākuma laikā tika pasniegtas
arī sponsoru – atpūtas kompleksa
«Rožmalas», «Villas Audruvis»,
sporta kluba «Drostalas», kafejnīcas «Pie Mēmeles», «Rundāles
atpūtas centra», «Wrana Cafe»,
viesu nama «Kruoja», Sodelišķu
muižas, Biržu tūrisma informācijas
centra – sarūpētās Dāvanu kartes.
Diemžēl šogad neviens akcijas dalībnieks no Vecumnieku novada neieguva ne galveno balvu – velosipēdu,
ne kādu no veicināšanas balvām.
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
pasniedza velosipēdu Eugeniusam Januševičiusam no Biržiem.
Izrādās, ka velosipēda ieguvējs
dzīvo netālu no Latvijas – Lietuvas
robežas, netālu no Vecumnieku
novada, tāpēc G. Kalniņš viņu
aicināja viesoties mūsu novadā Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš dāvināja velosipēdu
atkal, tikai šoreiz – ar velosipēdu! akcijas dalībniekam no Biržiem – Eugenijusam Januševičiusam.
Ikviens akcijas dalībnieks ir pelnījis
saņemt kādu dāvaniņu, taču īpaši visiem atmiņā
bijušas ļoti skaistas un interesantas un, tieši pateicopaliks Jānis Mičulis no Bauskas. Viņš ieguva dāvaties šai akcijai, viņam ir bijusi iespēja tās apmeklēt.
nu karti no atpūtas kompleksa «Villa Audruvis»
Sirsnīgo un prieka pilno pasākumu noslēdza
un, pasniedzot to, I. Turkupole – Zilpure aicināja
muzikāli un ritmiski priekšnesumi, kuros uzstājās
viņu parādīt savu grāmatu. Izrādās, ka akcijā viņš
Iecavas kultūras nama folkloras kopas «Tarkšpiedalās jau vairākus gadus, bet šogad akcijas laikā
ķi» mandolīnisti, meiteņu grupa «Carnelian»,
viņš ir izveidojis veselu grāmatu jeb albumu, kurā
vokālās studijas «Aprīļa pilieni» audzēknes un
apkopojis visas kopā ar sievu apmeklētās vietas.
jauniešu deju kolektīvs «Jezga».
J. Mičulis atzina, ka šogad apmeklējamās vietas ir
Alise Dreimane

Foto: Alise Dreimane

Noslēgusies akcija «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!»
AKCIJAS «IEPAZĪSTI KAIMIŅUS
ZEMGALĒ!» 2019 REZULTĀTI
4 LATVIJAS APCEĻOTĀJI, KURI IEGŪST
VELOSIPĒDU no Biržu, Pasvales, Pakrojas un
Jonišķu rajona pašvaldībām.
• RAIVIS OZOLIŅŠ (Ķegums)no Biržu pašvaldības;
• RUTA NIKOLAJEVA (Baldone) no Pasvales pašvaldības;
• ANETE ZILBERTE (Ķekava) no Pakrojas pašvaldības;
• EGILS SKRIBA (Līgatne) no Jonišķu pašvaldības;
4 LIETUVAS APCEĻOTĀJI, KURI IEGŪST VELOSIPĒDU
no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām.
• MINDAUGAS RINKEVIČIUS (Viļņa) no Bauskas
pašvaldības;
• NIJOLE GELHŽNYKIENE (Birži) no Iecavas pašvaldības;
• ZITA NAUDŽIUNIENE (Pasvale) no Rundāles
pašvaldības;
• EUGENIJUS JANUŠEVIČIUS (Birži) no Vecumnieku
pašvaldības;
VEICINĀŠANAS BALVAS IEGŪST:
1. Dāvanu karti no atpūtas kompleksa «Rožmalas» iegūst – ALDIS PAVILONS (Bauska)
2. Dāvanu karti no atpūtas kompleksa «Villa
Audruvis» iegūst – MINDAUGAS JANKUS (Šauļi)
3. Dāvanu karti no atpūtas kompleksa «Villa
Audruvis» iegūst – JĀNIS MIČULIS (Bauska)
4. Dāvanu karti no sporta kluba «Drostalas»
iegūst – JĀNIS KUŠNERS (Baldone)
5. Dāvanu karti no kafejnīcas «Pie Mēmeles»
iegūst – MANTAS NEMEIKŠIS (Pasvalys)
6. Dāvanu karti no «Rundāles atpūtas centra»
laivošanai iegūst – STANISLOVAS JANKUS
7. Dāvanu karti no «Wrana Cafe» iegūst – MARTYNAS
NAUJOKAITIS (Kaunas)
8. Dāvanu karti no viesu nama «Kruoja» iegūst –
EDGARAS KAGLERIS (Vilinus)
9. Dāvanu karti no Sodelišķu muižas iegūst –
CELINA MIKALAUSKIENE (Birži)
10. Dāvanu karti no Biržu tūrisma informācijas
centra iegūst – JOLANTI MOLIENE

19. oktobrī biedrība «Rīgas iela 31» aicināja
iedzīvotājus un projektā iesaistītos uz
daudzdzīvokļu mājas renovācijas noslēguma
pasākumu. Mājas pagalmā pulcējās kaimiņi,
kuri ar lielu interesi vēroja starp eglēm
ierīkoto nelielo izstādi un kavējās atmiņās,
kāda izskatījās māja Rīgas ielā 31.

B

iedrības «Rīgas iela 31» valdes locekle
un mājas vecākā Ina Jankeviča savā uzrunā pateicās mīļajiem kaimiņiem par
sapratni un spēju vienoties daudzos
jautājumos, Vecumnieku novada domes vadībai, būvniekiem, tehniskajam projektētājam un visiem, kuri piedalījās renovācijas
procesā. «Tālajā 2015. gada 9. oktobrī mēs pirmo reizi sanācām kopā, lai vienotos, ka mums
nepieciešams kaut ko darīt, lai mājai nesāktos
neatgriezenisks process», I. Jankeviča atceras,
kā aizsākās garais mājas renovācijas process.
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Vecumnieku novada dome veica daudzdzīvokļu nama
energoauditu un tehnisko apsekošanu, kā arī
sedza 50 procentu apmērā tehniskā projekta
izstrādi.
2018. gada 14. maijā visi Rīgas ielas 31 mājas
iedzīvotāji vienbalsīgi nobalsoja «par» būvkomersantu SIA «Kvintets M», autoruzraudzību SIA
«Siltie nami», būvuzraudzību SIA «RS Būvnieks»
izvēli, kā arī par projekta kopējām izmaksām
410363,86 eiro ar pievienotās vērtības nodokli
un aizdevuma līguma ar A/S «Swedbank» noslēgšanu par aizdevuma summu 205182 eiro.
Otru daļu izdevumu sedza, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts
atbalsta programmu, ko īsteno akciju sabiedrība
«Attīstības finanšu institūcija Altum» ar Eiropas
Savienības fondu finansējumu.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš atklāja, ka lepojas ar pirmo re-

novēto māju novadā, pateicās iedzīvotājiem par
uzņēmību piedalīties šajā garajā procesā, kā arī
sapratni, ka nekas nav mūžīgs, ja netiek ieguldīti
līdzekļi un, ka iedzīvotāju pienākumi nebeidzas
tikai ar dzīvokļa iekārtošanu.
Šodien Rīgas ielas 31 nama iedzīvotāji pauda
gandarījumu par paveikto un pateicās mājas
vecākajai I. Jankevičai par idejas izlološanu
un rezultātā skaistāko daudzdzīvokļu māju
novadā. Sirsnīgi pateicības vārdi tika teikti arī
būvkomersantam SIA «Kvintets M» pārstāvim
Aināram Marinskim, būvdarbu veicējam Mārim
Milgrāvim no SIA «MaliM», projekta vadītājam
un autoruzraudzības pārstāvim no SIA «Siltie
nami» Kārlim Reinfeldam un būvuzraugam no
SIA «RS Būvnieks» Raivo Sokam.
Kaut mājas pieņemšanas – nodošanas akts tika
parakstīts 28. jūlijā, tomēr 19.oktobrī notika
sarkanās lentas griešana, visiem kopā atklājot
mājas renovācijas noslēguma pasākumu.
2016. gada maijā tika pieņemti Vecumnieku
novada Domes saistošie noteikumi nr. 2 «Par
kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība
sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu mājā». Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada
pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot finansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, kā arī atbalsta apmēru un
piešķiršanas nosacījumus.
Finansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek piešķirts atbilstīgi
pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto
līdzekļu apmēram. Šogad pašvaldība veikusi
atbalstu 7593 eiro apmērā.
Pašvaldības finansējumu daudzdzīvokļu mājas
energoefektivitātes pasākumu veikšanai var
piešķirt, ja: daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai ir izveidota dzīvokļu
īpašnieku biedrība (sabiedrība), Civillikumā

Foto: Ieva Pankrate

Vecumnieku novadā renovēta pirmā daudzdzīvokļu māja

Vecumnieku Rīgas ielas 31 nama iedzīvotāji nu var lepni raudzīties savas jaunās, skaistās mājas virzienā.

noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums
par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu vai ir dzīvojamās mājas īpašnieku kopības
lēmums par mājas pārvaldnieka pilnvarošanu
pasākuma veikšanai; ir iesniegts daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par
energoefektivitātes pasākuma veikšanu.
Iesniegumu Pašvaldības finansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu izstrādes
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veikšanai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz Vecumnieku
novada domei. Iesniegumam pievieno dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmuma par attiecīga energoefektivitātes pasākuma (energoaudita, tehniskās apsekošanas vai tehniskā projekta izstrādes)
veikšanu kopiju.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Izglītība 5
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«Cielavēni» mežā

Nodibinājums «Zinātnes un Inovāciju parks» (ZIP)
jau ceturto gadu Latvijā īsteno projektu
«Dienasgrāmata», kurā Latvijas skolām tiek
radītas individuāla satura un dizaina dienasgrāmatas, kuru tapšanā piedalās paši skolēni.

Z
PII «Cielaviņa» bērni kopā ar pedagogiem devās izzināt mežu, vākt dabas materiālu, kā arī atstāt gardumus meža
iemītniekiem.

Bērns vislabāk iemācās aktīvi darbojoties, nevis
vērojot. Visi audzēkņi aktīvi iesaistījās jebkurā
darbībā, nebija neviena vērotāja. Ekskursijas
laikā bērnos tika veicināta tādu tikumu attīstība
kā atbildība, drosme, savaldība, līdzcietība.
Bērni salasīja arī atkritumus, ko atrada mežā –
tos arī atvedām mājās.
Vēlējāmies dalīties ar patieso prieku, ko guvām
šajā ekskursijā. Tiem bērniem, kuri mežā bija
pirmo reizi, prieks bija divkāršs, jo mežā ne-

kad nevar būt garlaicīgi! Bija dzirdami bērnu
jautājumi – vai mēs vēl atbrauksim? Kad mēs
atbrauksim?
Sirsnīgi pateicamies atsaucīgajiem, gādīgajiem
vecākiem par sarūpēto cienastu meža zvēriem!
Paldies arī mūsu vienmēr smaidīgajam šoferītim
Jānim Skribānam, kuram nav grūti izbraukt nevienu ceļu!
Zilgma Sudakova,
PII «Cielaviņa» metodiķe

Foto: no skolas arhīva

«Labo darbu nedēļa» – tradīcija, ko īpaši gaida

Bērni ar labprāt zpriecājās pašu sagrābtajā lapu kaudzē.

Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas iestāde
labo darbu nedēļu papildināja gan ar kultūras
popularizēšanu, gan ar teritorijas sakopšanu,
proti, lapu grābšanas talkām.

B

ērnudārza grupiņas «Spārītes», «Pūcītes»
un «Ezīši», ekipējušies ar piemērotiem
apģērbiem un darbarīkiem, grāba kritušās lapas savas mācību iestādes teritorijā. Lai arī mūsdienās ļoti populāri kļūst
lapu pūtēji un ikdienā redzam, ka lapas ir viegli
sapūst kaudzē, bērnu prieks bija neizmērojams,

grābjot lapas milzīgajās
kaudzēs.
«Zīlīšu» grupas bērni
devās palīgā J. Audzijonim «Jūrās». Talcinieku
lielākais prieks bija vizināties ar saimnieka
traktoru. Interesanta šķita «Pelēnu» iestudētā
teātra izrāde «Kazlēns,
kurš prata skaitīt līdz
desmit». Savu iestudējumu bērni atrādīja citām
pirmsskolas grupām.
Jaunais mācību saturs
vēsta, ka bērns ir pētnieks un darītājs, tāpēc
aicinām ikvienu vecāku
ļaut mazajiem pētniekiem būt aktīviem, darot
ikdienišķus darbus mājās, pagalmā, dārzā utt.
Paldies grupu audzinātājām (K. Gertsonei, I. Kokorevičai-Praškeļevičai, V. Vēverei, S. Liepai,
L. Peterānei, I. Siliņai, L. Pūķei, D. Landorfai,
A. Matuzevičai, Z. Tiltai un skolotāju palīgiem –
A. Sproģei, S. Zvirbulei, Z. Smilgai, R. Upelniecei,
B. Gerikai) par lieliski organizētajām talkām,
savukārt vecākiem – par atbalstu, sagādājot
nepieciešamos darba instrumentus.

Labo darbu nedēļā
iepriecina pansionāta ļaudis

Jau sesto gadu pēc kārtas Vecumnieku vidus-

skolas pirmsskolas bērni iepriecina pansionāta
«Atvasara» iemītniekus.
4. oktobrī bērni sveica pansionātā mītošos Senioru dienā un veltīja tiem aizkustinošu koncertu,
pasniedza sarūpētās dāvaniņas. Sagatavotajos
priekšnesumos mazie bērnudārznieki dziedāja,
dejoja un «Mārītes» bija iestudējušas pat nelielu
muzikālu izrādi par Diegabiksi. Īpaši aizkustinošs
bija «Taurenīšu» priekšnesums, kura pavadījumu
bērni spēlēja ar kociņiem un «Spārīšu» dziesma
ar kustībām, kuru izpildē tika iesaistīti arī seniori.
Prieks visu acīs bija neizmērojams!
Sirsnīgu paldies vēlamies izteikt pansionāta
saimei un personīgi Zaigai Švāģerei par silto
uzņemšanu, kā arī ikvienam bērnam un vecākam, kurš gatavs palīdzēt otram, neko par to
neprasot pretī.
Akcijā piedalāmies, jo apzināmies, ka spēja sagādāt prieku kādam citam, dara mūs laimīgākus.
Noteikti piedalīsimies arī turpmāk un aicinām
ikvienu atsaukties un atbalstīt akciju.
Šogad labajā darbā iesaistījās četras pirmsskolas grupas, to audzinātājas un skolotāju palīgi
(«Bitītes» – sk. Ineta Karaseva, Sindra Peterāne,
sk. palīgs Inga Lodziņa, «Mārītes» – sk. Līga
Bikmane, Marika Ušecka, sk. palīgs Dace Dišlere,
«Taurenīši» – sk. Inese Alde, Jana Pabrūkle, sk.
palīgs Lelde Baltruma, «Spārītes» – sk. Kristiana
Gertsone, Inese Kokoreviča – Praškeļeviča, sk.
palīgs Agnese Sproģe, kā arī Ilvija Špundzāne un
muzikālā audzinātāja Ligita Roze-Medne).
Ilvija Špundzāne,
Vecumnieku vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā

Rudens svētki «Cielaviņā»
Kad lielie rudens darbi jau teju apdarīti,
varam droši teikt, ka «Miķelītis sētiņā...». Arī
pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa»
audzēkņi novāca savu pirmo ražu.

A

udzēkņiem no «Rūķīšu» grupas pašiem
ir sava siltumnīca, kurā tika izaudzēti
tomāti, paprika. Dārziņā auga burkāni, kartupeļi, gurķi, sīpoli. Vēl tagad
dobē gozējas mazas, sārtas zemenītes!
Strādājot pēc jaunās, kompetencēs balstītās mācību programmas, bērni paši plāno, pēta, organizē, darbojas pēc savām vajadzībām, vēlmēm,

tāpēc radās ideja – raža novākta – jāsvin svētki!
Bērni ļoti nopietni gatavojās šim pasākumam – tapa
ielūgumi mazākajiem draugiem, tika veidotas
dārzeņu maskas, izstrādāts scenārijs. Netika
aizmirsts arī Dārza rūķis (sētniece Anita Labanovičute), kurš rūpējās par augu laistīšanu bērnu
«atvaļinājuma» laikā.
Svētki norisinājās ārā – nojume bija izdekorēta
atbilstoši tematam, ar rudens veltēm bagātīgi
klāts galds, kā arī dažādas kompozīcijas no dārzeņiem. Arī mazie draugi kā ciema kukuli nesa
vitamīniem bagātus rudens cienastus.
Svētki sākās ar koncertu, draugu sveicieniem,

rotaļām. Neizpalika arī dejas – lielie dziedāja,
mazie dejoja. Visi kopā devās bērnu iecerētajā
svētku gājienā. Kā jau tādā reizē ierasts, pēc
svinīgās daļas sekoja mielošanās ar gardumiem.
Nemaz nevajag saldumus un kūkas, lai pasākums būtu izdevies – bērniem ļoti garšoja dārza
veltes – tomāti, gurķi, paprika, ziedkāposti un citi
rudens našķi, kas bagāti ar vitamīniem.
Svētki izdevās! Paldies vecākiem par atbalstu!
Secinājums – bērni var daudz vairāk, nekā mēs,
pieaugušie, domājam.
Zilgma Sudakova,
metodiķe
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IP informē, ka četru gadu laikā kopš projekta uzsākšanas skolu atsaucība šim projektam ir augusi teju piecas reizes. Šogad projektā kopumā piedalījās jau 148 skolas no
visiem Latvijas reģioniem. Skolēni radījuši
147 dienasgrāmatu individuālos dizainus, kas rotā
vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020.
mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.
«Tieši skolēnu un jauniešu radošā iesaiste, ar
saviem zīmējumiem un fotogrāfijām palīdzot
projekta «Dienasgrāmata» darba grupai izveidot interesantus un nebijušus dienasgrāmatu
dizainus, ir šī projekta lielākā vērtība», norāda
nodibinājuma «Zinātnes un inovāciju parks»
valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis.
ZIP darba grupu patīkami pārsteidza tas, cik
individuāls un tajā pašā laikā līdzīgs var būt redzējums par to, kādam vajadzētu izskatīties dienasgrāmatas vākam. Visbiežāk skolu dienasgrāmatu
vākus rotāja skolas zīmējumi, latviski elementi,
pūces un citi zīmējumi, kas raisa asociācijas ar
skolu, kā arī citāti par mācībām un mācību prieku.
Projektu finansiāli atbalstīja nedaudz mazāk nekā
600 Latvijas uzņēmumu, tai skaitā arī vairāki uzņēmumi no Vecumnieku novada, kas deva iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.
Dienasgrāmatas tapa, pateicoties SIA «KRĪČI»,
SIA «Vīru virtuve», z/s «UPESCELMIŅI», z/s «ABIĶI», SIA «Brūklenāju Parks», SIA «Volente», SIA
«DM TEHNIKA», SIA «Zeltkalnu saimniecība», z/s
«Lauri», z/s «MAČĒNI», z/s «GRIEZES», z/s «MADARAS», SIA «Sēdnīca», z/s «ROŅI», bioloģiskās
piemājas saimniecības «Gravas» un SIA «Arctic
Paper Baltic States» atbalstam.
No Vecumnieku novada projektā piedalījās Misas
vidusskola un Valles pamatskola.
Misas vidusskolā visvairāk balsu ieguva Markusa
Drozdova, Markusa Miklašēviča un Alises Loginas
darbi. Balsošanas rezultātā uz Misas vidusskolas
dienasgrāmatu vāka tika izvēlēts Markusa Miklašēviča darbs. M. Miklašēviča vecāki atzīst, ka «Šī ir
lieliska ideja – ļaut skolēniem pašiem piedalīties
skolas dienasgrāmatas dizaina tapšanā. Bijām
pārsteigti, bet, protams, arī lepni un priecīgi par
to, ka šogad uz Misas vidusskolas dienasgrāmatas
vāka ir attēlots mūsu dēla zīmējums. Markusam
ļoti patīk zīmēt. No 6 līdz 10 gadu vecumam
Markuss apmeklēja Mākslas skolu Vecumniekos.
Šobrīd Markuss labprāt brīvajā laikā zīmē mājās.
Un, ja bērns kaut ko dara no sirds un ar aizrautību,
tad tas vienmēr nes pozitīvus rezultātus!»
Valles pamatskolas direktore Gita Eriņa informē, ka
skola jau ceturto gadu piedalās šajā konkursā. Parasti
skolēni darbus konkursam iesniedz, bet tos ir grūti
tehniski pielāgot nepieciešamajam formātam. «Šogad konkursā mūs atbalsta SIA «KRĪČI», par ko mēs
esam ļoti pateicīgi. Uz mūsu skolas dienasgrāmatas
vāka ir šīs firmas logo,» informē skolas direktore.
ZIP izsaka īpašu pateicību uzņēmumam SIA
«Omniva Latvija» par atbalstu un palīdzību projekta dienasgrāmatas nogādāt skolās 65 Latvijas
novados.
Alise Dreimane
Foto: Ilze Arāja

V

iens no pirmsskolas izglītības satura
īstenošanas uzdevumniem ir sekmēt
vispusīgu bērna attīstību, ievērojot
viņa vajadzības, intereses, spējas un
pieredzi, un liekot pamatus vērtībās
balstītu ieradumu veidošanā.
Pēc rudens svētkiem ideja par braukšanu uz
mežu dzima pašiem bērniem. Kam gan garšo
burkāni, kāposti un citi rudens gardumi? Atbilde – ne tikai bērniem, bet arī zaķiem, stirnām,
kuri dzīvo mežā.
Pirms ekskursijas bērni paši izstrādāja darba
plānu – atbilstošs apģērbs, kā jāuzvedas mežā,
ko tur darīsim utt.
Uz mežu nebraucām tukšām rokām – vedām
cienastu zvēriņiem – ābolus, burkānus, kāpostus,
kartupeļus.
Mežā visi kopā sameklējām vietu, kura būtu
vispiemērotākā cienasta izkārtošanai. Bērni ar
prieku paši salika savus līdzpaņemtos augļus,
dārzeņus. Kad darbs tika izdarīts, bērni ar skolotājām devās salasīt dabas materiālus, ko vest uz
bērnudārzu. Cik tas bija aizraujoši! Ko tik mežā
nevar atrast – sūnas, ķērpjus, koka mizas, sēnes,
dažādus zarus, lapas un ko tik vēl! Varēja mērīt
ar rokām kokus, nogaršot brūklenes, izpētīt aļņu, stirnu, zaķu pēdas, ieelpot brīnišķīgo meža
gaisu, izskrieties pa meža celiņu!

Foto: no arhīva

PII «Cielaviņa» pedagogi, sadarbojoties
regulārās motodiskajās sanāksmēs, plānojot
un organizējot mācību procesu, šogad nolēma
bērnus aizvest mācību ekskursijā uz mežu.

Piedalās
dienasgrāmatu
izveidē

Misas vidusskolas dienasgrāmatas vāka autors ir Markuss
Miklašēvičs.

6 Kultūra, jaunatnei

Tiekas ar harizmātisko Roberto Meloni
un izdejo dažādos zumbas ritmus
13. oktobrī Vecumnieku tautas namā
Vecumnieku novada jauniešu dome organizēja
tikšanos ar visiem pazīstamo itāli Roberto
Meloni un zumbas dejotāju Madaru. Pasākums
bija kupli apmeklēts, ne tikai jaunieši bija
ieinteresēti uzzināt un pieredzēt ko jaunu, bet
gūt pozitīvas emocijas bija ieradušies arī bērni
un vecāka gada gājuma iedzīvotāji.

Foto: no arhīva

Foto: Alise Barkauska

Mini ligzdiņšūpoļu
meistarklase

2019. gada oktobris

R
18. novembrī Vecumnieku novada Tūrisma
informācijas punktā (TIP) bija sapulcējušies
novada un blakus novadu radošākie iedzīvotāji,
lai piedalītos novadnieces Baibas Tēraudas
mini ligzdiņu darināšanas meistarklasē.

B

aibas nodarbošanās jau vairākus gadus ir lielo šūpoļu izgatavošana. Pirmās šūpoles viņa izgatavoja 2016.
gadā. Ideja par šūpolēm radusies
pēc meitiņas dzimšanas, šūpoles tika radītas, lai iepriecinātu savus bērnus. Vēlāk Baiba ievēroja, ka šūpoles patīk gan viņas
bērniem, gan radu bērniem, tāpēc radās ideja tās pilnveidot un sākt to ražošanu un pārdošanu. Meistare ir ieguldījusi lielu darbu un
laiku izvēloties labākos materiālus, veidus un
variantus, lai šūpoles būtu kvalitatīvas. Šobrīd
nelielais sapnis ir izaudzis līdz pat SIA «PINU»,
kas tika dibināts šā gada sākumā un, galvenokārt, savu darbību realizē caur uzņēmuma
oficiālo lapu tīmekļvietnē www.facebook.com.
Jāmin, ka vienas šūpoles aptuvenais izgatavošanas laiks ir 4 stundas.
SIA «PINU» īpašniece atzīst, ka lielākoties nodarbe ir sezonāla, jo vasarā pēc šūpolēm ir lielāks
pieprasījums.
B. Tēraudai ikdienas darbos lielāko motivāciju
sniedz pircēji, jo tieši viņu sūtītās atsauksmes
un fotogrāfijas ir lielākais gandarījums, kāds
meistaram var būt. Tāpat šī motivācija sniedz
Baibai jaunas idejas un mērķus nākotnē, neskatoties uz to, ka darbs nav viegls, jo tieši rokām
ir liela slodze. Šo slodzi varēja sajust ikviens,
kurš bija ieradies uz meistarklasi. Lai arī mazo
šūpoļu izgatavošana klātesošajiem aizņēma tikai
2 stundas, tomēr visi atpūtināja un kustināja
rokas, beigās piekrītot, ka slodze rokām tomēr
esot liela.
Gala rezultātā pasākuma dalībnieki izveidoja
krāšņas mini ligzdiņšūpoles, kas noderēs kā
mājas interjera dekors vai kā leļļu šūpoles.
TIP konsultante Aira Odinga saka lielu paldies
Baibai Tēraudai par piekrišanu iesaistīties TIP
veidotajā aktivitātē, par materiālu ziedošanu
un zināšanu sniegšanu ikvienam pasākuma
dalībniekam!
«Šāds pasākums Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā bija pirmā šāda veida pieredze, esmu
ļoti pateicīga par šo iespēju un vēl lielāks paldies
katram, kurš ieradās. Kopā mēs to paveicām!
Ceru, ka visiem patika gan tīšanas un pīšanas
process, gan gala rezultāts,» pasākuma norisi
komentē B. Tērauda.
Alise Barkauska

Roberto stāsti ieinteresē ikvienu

Bija ļoti interesanti klausīties Roberto stāstos
par savu dzīvi un gadu laikā uzkrāto pieredzi.
Tagad pasākuma apmeklētāji zina daudz jaunu
un interesantu faktu par to, kā Roberto nokļuva Latvijā, kā arī par to, kā viņš te iedzīvojās.
Roberto stāstīja, ka bija izvēle – starp Igauniju,
Lietuvu un Latviju. Sākumā viņš atbrauca mācīt
itāļu valodu skolās, bet pēc tam sāka piedalīties
dažādos sabiedriskos pasākumos, vēlāk – sāka
tos vadīt.

Jaunieši kopīgi izdziedājušies un uzzinājuši daudz jauna par Roberto un kopīgi izkustējušies ar Madaru.

Aktīvāka nodarbe – zumbas dejas

Pasākuma turpinājumā uzkrāto enerģiju varēja
izlikt aktīvās un jautrās zumbas dejās un ritmos
kopā ar Madaru Akmentiņu. Madara ir no Āgenskalna - aktīva dejotāja, kura gājusi cauri daudz
kam, lai nokļūtu uz skatuves un dejotu kopā ar
skatītājiem. Šo aktivitāti labprāt izmēģināja gan
bērni, gan jaunieši, lai pārliecinātos cik viegli ir
izpildīt vajadzīgās kustības Madaras pavadībā,
kā arī pārbaudītu savu izveicību, lokanību un
apķērīgumu.

Pasākums norit pozitīvā
gaisotnē

Sakarā ar to, ka plānotie Jumīšu svētki laikapstākļu dēļ nenotika, tāpēc, tuvojoties pasākuma
izskaņai, visi iepazinās ar senajām latvju zīmēm.
Jaunieši Mūzikas un mākslas skolā bija sagatavojuši latvju zīmes un to skaidrojumus.
Pasākuma noslēgumā gūtā pozitīvā enerģija tika
iemūžināta kopīgās fotogrāfijās, kas ikvienam

paliks atmiņā un paliks par piemiņu no aizraujošā pasākuma.
Vecumnieku novada jauniešu domes dalībniece Anastasija Kovaļkova atzīst, ka pasākums
patiešām bija fantastisks un tajā valdīja lieliska
gaisotne. «Man ļoti patika izmēģināt zumbas
dejas soļus, kā arī interesanti bija klausīties
Roberto Meloni aizraujošajos stāstos,» secina
Anastasija. Arī Vecumnieku novada iedzīvotāja
Sarmīte Meldere piekrita, ka pasākums bija ļoti
interesants, saistošs un jautrs. «Visādā ziņā – tas
ieinteresēja visus – gan bērnus, gan pieaugušos.
Ikviens varēja piedalīties gan dejās, gan picu
un kūku degustēšanā, gan kopīgās dziesmās ar
Roberto Meloni,» priecājās Sarmīte.
Jaunieši pateicās pasākuma organizatoriem
un visiem iesaistītajiem – pasākums bija gan
izzinošs, gan izklaidējošs. Ar nepacietību tiek
gaidīts nākošais interesantais pasākums!
Sabiedrisko attiecību nodaļa

«Via Stella» koncerts «Ceļā uz Dziesmusvētkiem»
Foto: Jānis Retenais

Baiba Tērauda demonstrē, kā top mini ligzdiņšūpoles.

oberto Meloni ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā no saulainās Itālijas. Viņš ir kļuvis
pazīstams kā dziedātājs, dažādu televīzijas un izklaides pasākumu vadītājs.
Iespējams, tieši viņš ar savu īpašo itāļu
harizmu bija tas, kurš apstiprināja iedzīvotāju
vēlmi un interesi apmeklēt šo pasākumu. Kopā ar Roberto visi pasākuma apmeklētāji lustīgi padziedāja dažādas dziesmas itāļu un angļu
valodās, kā arī kopīgi uzdejoja.
Izaicinājums garšu kārpiņām
Pēc kopīgi izdziedātām dziesmām zālē virmoja
pozitīva gaisotne, un visi bija gatavi nodegustēt
vietējo kafejnīcu sagatavotos gardumus – SIA «Sēdnīca» bija parūpējusies par gardu picu, savukārt,
krodziņš «Pie lielās karotes» par gardu kūku ar
melonēm. SIA «Ābolis» no Gaismas lutināja
apmeklētājus ar gardo, bet nedaudz aso ābolu
sulu «Čilābolis» un SIA «KEEFA» deva iespēju nodegustēt «Simply food» biezenīšus. Vecumnieku
tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Evelīna Griņova-Kabanova bija sagatavojusi tiramisu
kūku un Vecumnieku novada jauniešu domes
dalībnieces Linda un Lelde Liberes – šokolādes
keksiņus.

Koncerta skatītāji, kā ierasts, baudīja sirsnīgos un skanīgos koristu priekšnesumus.

19. oktobrī Vecumnieku tautas namā notika
sieviešu kora «Via Stella» un Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas bērnu kora «Via
Stelliņa» koncerts «Ceļā uz Dziesmusvētkiem».

K

oncerta laikā tika stāstīts aizrautīgs stāsts
par «Zilo mugursomu», kas ceļoja cauri laikam, tādējādi klausītājus iepazīstinot ar bērnu ikdienas gaitām skolā, kas mijās ar atbilstošu skaņdarbu. Tika dziedātas vairākas
latviešu tautasdziesmas, kā arī populāras kora mūzikas dziesmas, kas priecēja klausītāju sirdis. Koncerts
izdevās ļoti sirsnīgs, skanīgs un nedaudz smeldzīgs.
Uz koncertu tika aicināts ikviens interesents,
tāpēc īpaši liels prieks bija redzēt apmeklētājus
tik kuplā pulkā. Pēc koncerta publika uzgavilēja
diriģentei Lienei Batņai, koncertmeistarei Līgai
Eglītei, koncerta vadītājai Zanei Onkelei un solistei Ievai Alenčikai. Koncerta noslēgumā kori
«Via Stella» un «Via Stelliņa» vēlreiz klausītājus
priecēja ar kopdziesmu, aicinot dziedāt līdzi.
Jānis Retenais,
bijušais Vecumnieku tautas nama vadītājs

SAZIŅA
AR PAŠVALDĪBU

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.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai
un pakalpojumu saņemšanai iesakām
izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• lnformatīvai saziņai un e-parakstītu dokumentu iesniegšanai: vecumnieki@vecumnieki.lv
• Nosūtot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv
• Uzdodot jautājumu Vecumnieku novada domei, izmantojot
mājas lapas piedāvāto iespēju «Saziņa ar pašvaldību»

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Vecumnieku
novada domes
Sabiedriskās kārtības
nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:
63920587, 25477131.

Sports 7

Debijas sezona noslēgusies
Apvienojoties nelielai, vienādi domājošu
entuziastu grupiņai, sporta biedrībā «Lausks»
tika izveidota motokrosa komanda, kura
piedalījās Latvijas Motosporta federācijas
rīkotajās sacensībās Latvijas Junioru čempionātā,
Mārupes kausa izcīņā un Lietuvas Motosporta
federācijas rīkotajā Lietuvas čempionātā.

L

atvijas Junioru čempionātā tika pārstāvētas divas klases MX85, vecākajā grupā divi braucēji: Aksels Neimanis un Kristofers
Pankrats un vienā posmā piedalījās MX65
jaunākās grupas braucējs Ronalds Ziemelis.
Latvijas Junioru čempionātā notika 5 posmi –
Aizputē, Ķegumā, Stelpē, Alojā un noslēdzošais
posms Staicelē.
Fantastisku sniegumu savā debijas gadā rādīja abi
braucēji MX85 klasē. Kopvērtējumā Latvijas Junioru
čempionātā, kurā piedalījās 31 dalībnieks, Kristofers sīvā cīņā, ar sakrātu 251 punktu, ierindojās
9. vietā. Savukārt, Akselam līdz pirmajam desmitniekam pietrūka vien pāris punkti, kā rezultātā
iegūta 11. vieta ar sakrātiem 248 punktiem.
Debijas gadā komandu kopvērtējumā esam
ierindojušies 19. vietā no 30 komandām.

Mārupes kausa izcīņā arī tika aizvadīti 5 posmi.
Kausa izcīņā pārstāvētas divas klases: MX85 vecākā – 18 dalībnieki un MX65 jaunākā – 14 dalībnieki.
Mūsu sportisti ierindojušies MX85 vecākajā grupā:
Kristofers 5. vieta, Aksels 6. vieta, MX65 jaunākajā
grupā: Ronalds 7. vieta. Lietuvas čempionātā no 6
posmiem Aksels un Kristofers piedalījās četros, 36
sportistu konkurencē Aksels ierindojās 14. vietā,
bet Kristofers šoreiz aiz Aksela 17. vietā. Komanda
lielajā LAMSF biedru/klubu kausā 2019 45 klubu
konkurencē ierindojusies 30. vietā.
Šis sporta veids ir prasīgs gan no sportistiem, gan
no vecākiem. No sportistiem tiek prasīts smags un
sūrs darbs treniņos vismaz trīs reizes nedēļā, kuri ir
jāapvieno ar mācībām skolā un vecāku darba laiku,
kā arī daudz negulētas naktis pirms sacensībām, lai
sagatavotu tehniku veiksmīgiem startiem.
Paldies sportistiem par sasniegtajiem rezultātiem,
vecākiem un līdzjutējiem par atbalstu un izturību,
kā arī liels paldies trenerim Aivaram Ābolam par
ieguldīto darbu sportistu sagatavošanā sacensībām, Vecumnieku novada domei par atbalstu
treniņu trases sakārtošanā, kā arī pārējiem mūsu
atbalstītājiem: rezerves daļu un ekipējuma veikaliem «Motoparts», «Motofavorīts», «KS14» un

Foto: Alise Dreimane

Laikapstākļi lutina tūristus

Misas komandas dalībnieki G. Jaunzemis un K. Krūmiņa vienā no kontrolpunktiem airējot ap boju Arves ezerā.

19. un 20. oktobrī ķert siltos saules starus un
baudīt rudens lapkriti Misā bija ieradušies
Latvijas čempionāta sporta tūrismā 3. posma
dalībnieki, lai piedalītos sacensībās «Oskara
Kalpaka kauss 2019».

S

acensībās piedalījās 23 komandas no
visas Latvijas, to skaitā 2 komandas no
Misas vidusskolas.
Pirmajā dienā tūristu komandas veica
kombinēto pārgājienu, kurā vidusskolu
un pieaugušo grupā dalībniekiem bija jāveic
33 km gara distance, bet sākumskolu grupā 14 km distance ar dažādiem tūrisma tehnikas
elementiem. Kontrolpunktos tika pārbaudīta

prasme sadarboties, izturība, atjautība, tūrisma
tehnikas iemaņas, tāpēc bija izveidoti dažādi
pārbaudījumi: laivošana, baļķa laišana, novadpētniecība, ievainotā transportēšana, Morzes
signāla noraidīšana, granātu mešana, dažādi
virvju un orientēšanās uzdevumi. Vecākajai
grupai bija jāveic 18 uzdevumi, bet mazākajiem
12. Pēdējā komanda no distances atgriezās
pusvienos pēc pusnakts.
Otrajā dienā tūristi piedalījās indivuduālajās un
komandu tūrisma tehnikas sacensībās. Bija jāceļ
telts, jākurina ugunskurs, pašiem jāiekārto daļa
distances. Vecākajām grupām daļa distances bija
ierīkota kokos, kuros bija jāuzkāpj pa īpašu laipu,
līdzsvara izjūtu pārbaudīja elementi – purvs un

Foto: no arhīva
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Jaunie motosportisti veiksmīgi aizvadījuši debijas sezonu.

Vecumnieku novada uzņēmumam SIA «Volente».
Ja arī Tev ir interese par motosportu un vēlme
pievienoties šiem puišiem, būsiet laipni gaidīti
Sporta biedrības «Lausks» kolektīvā. Mums līdzi
var sekot trases malā vai arī kluba tīmekļvietnē –
lausks.mozello.lv
baļķis, bet daudz spēka vajadzēja, lai veiktu
elementu – gaisa pārceltuve.
No miseniekiem augstākos rezultātus – 3. vietas
individuālajā tūrisma tehnikā ieguva Anna Šnore
un Monta Maslova. Komandu vērtējumā Misas
vidusskolas komandas ierindojās: D grupā (sākumskola) iegūta 2. vieta (L. Šnore, R. Drozdovs,
M. Drozdovs, K. R. Mežapuķe), C grupā - 3. vieta
(A. Šnore, M. Maslova, K. Krūmiņa, G. Jaunzemis).
Kopā sacensību norisē tika iesaistīti 42 tiesneši 3 no orientēšanās kluba «EKO O», 4 no biedrības
«Jaunatne smaidam», 5 Misas skolas pedagogi
un vairāki skolēni. Liels atbalsts sacensību norisē
bija 25 Misas vidusskolas absolventiem, kas
radīja pozitīvu noskaņu sacensību dalībniekiem.
Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve pateicās viņiem par šīm 2 veltītajām dienām un
sadarbību, lai kvalitatīvi, atbilstoši nolikumam
un droši varētu norisināties sacensības.
Īpaši lielu paldies sacensību organizatore, Misas
viduskolas tūrisma pulciņa vadītāja Ingrīda Vaisjune saka sadarbības partneriem – Arves ezera
saimniekam Ērikam, laivu nomas «Saknes»
īpašniekam Agrim Saknem, Alekšūnu ģimenei,
Spalvu ģimenei, SIA «Ēdiens.lv.», pavārītei Marinai, skolas tehniskajam personālam. Atsaucība
un atbalsts šim pasākumam sakrita ar Labdarības nedēļas būtību.
Misas vidusskola ir pateicīga ilggadējai un
azartiskajai tūrisma pulciņa vadītājai, Latvijas
sporta tūrisma federācijas priekšsēdētājas
vietniecei un vienkārši pedagogam Ingrīdai
Vaisjunei, kurai patīk izaicinājumus pieņemt
savā darbā un iedvesmot arī savus kolēģus
un skolēnus. Īpašu pateicību pelnījusi Daiga
Spalva, kura vienmēr ir gatava sadarbībai, bet
šogad šis atbalsts bija īpašs, par kuru viņa bija
domājusi jau labu laiku iepriekš, lai paspētu
uzadīt ap 20 pāriem vilnas zeķu tiesnešiem.
Tas ir patiesi, no sirds un labdarības cienīgs
piemērs!
Alise Dreimane

19. oktobrī Vecumnieku
novada domes Sporta skolas
zālē mūsu skolas U15 puišu
volejbola komanda aizvadīja
priekšsacīkstes LVF kausam
volejbolā.

P

irmajā spēlē mūsu jaunie volejbolisti ar 3:0
apspēlēja Rīgas volejbola skolas (Vensbergs)
jaunos volejbolistus.
Otrajā spēlē pretinieki bija krietni nopietnāki – Jelgavas novada sporta centra komanda, kuru līdz šim nebijām uzvarējuši
savstarpējos mačos, taču ar

agresīvu servi un labu servju
uzņemšanu izdevās pretiniekus pārliecinoši apspēlēt ar
3:0.
Līdz ar to izdevās izcīnīt 1. vietu,
kas dod iespēju cīnīties finālā
ar 5 labākajām Latvijas komandām šajā vecuma grupā.
Paldies trenerim Rolandam
Plēsniekam par sadarbību treniņprocesā, paldies puišu vecākiem par atbalstu sacensībās.
Turpināsim strādāt un pilnveidoties, lai labāk sagatavotos
finālposmam.
Rinalds Zariņš,
treneris

Foto: no arhīva

Iekļūst Latvijas Volejbola Federācijas kausa finālā

Volejbolisti nospēlē pārliecinoši un labi, iekļūstot Latvijas Volejbola Federācijas kausa finālā.
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Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt un būt daļa no šo
puišu sasniegumiem nākamajā sezonā, mēs
labprāt pieņemtu jebkuru palīdzību!
Sporta biedrības «Lausks» valde,
tālrunis informācijai
29461057

Pirmais zumbas
festivāls
Vecumnieku novada domes Sporta skolas
zālē 16. oktobrī tikās aktīvi un dejot mīloši
iedzīvotāji, lai kopīgi piedalītos pirmajā
zumbas festivālā Vecumniekos. Lielajā
apmeklētāju pulkā bija manāmi ne vien
Vecumnieku novada iedzīvotāji, bet arī
interesenti no citiem novadiem, piemēram,
Baldones. Kopā festivālā piedalījās vairāk
nekā 50 dalībnieku.

J

aunatnes lietu speciālistei kopā ar Vecumnieku novada jauniešu domi radās
šī ideja par zumbas festivālu, jo jau 4
gadus Dagnijas Bramanes vadībā notiek zumbas nodarbības pašvaldības
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» ietvaros. Pirmdienās nodarbības ir bez maksas, bet trešdienās – par maksu. Tās apmeklē gan sievietes,
gan jaunieši un bērni. Reizēm uzrodas arī kāds
drosmīgs vīrietis.
Zumbas nodarbības un priekšnesumi ir redzēti
arī ārpus sporta zāles – nodarbības reizēm tiek
vadītas ārā, svaigā gaisā. D. Bramane ar savu
aktīvistu grupu ar prieku atbalsta arī novada
pasākumus, piemēram, Liliju svētkus, kuros
Vecumnieku iedzīvotāji tika pamodināti un
iekustināti kopīgā rīta rosmē. Ar aktīvajām
dejām ir atbalstīti arī novada volejbolisti, spēļu
starplaikos uzstājoties un uzmundrinot gan
skatītājus, gan spēlētājus.
Festivāla dalībnieku iemaņas un mīlestību
pret deju pārbaudīja zumbas dejas profesionāle – instruktore Flēra Pētersone, kopā ar
Dagniju Bramani aktīvi darbojoties divu stundu
garumā.
Lielākā daļa zumbas festivāla dalībnieces
apmeklē nodarbības regulāri un atzīst, ka
zumbas nodarbības ir iedarbīgs līdzeklis pret
stresu un nogurumu. Nodarbības notiek brīvā
un nepiespiestā gaisotnē, to laikā darbojas
visas muskuļu grupas, bet tas neprasa lielu
piepūli. Viss, kas ir nepieciešams – pozitīvs
noskaņojums un enerģija! Dalībnieces sola, ka
pēc nodarbības jutīsi prieku un gandarījumu
par padarīto darbu!
Pēc aktīvajām dejām, jaunieši bija parūpējušies
par veselīgām uzkodām – augļiem, lai uzņemtu
papildus enerģiju.
Arī tev patīk kustēties mūzikas ritmā un apgūt
aerobikas deju soļus? Tad būsi gaidīts zumbas
nodarbībās! Tām nav vecuma vai fiziskā līmeņa
ierobežojumu. Deju soļu kompozīciju ir viegli
saprast un apgūt. Latino stila deju kustības
nostiprina visu ķermeņa muskulatūru, palīdz
saglabāt možumu un vienmēr ļauj justies labā
garastāvoklī.
Alise Dreimane

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU
PAGASTS

• 11. novembrī Lāpu gājiens.
Plkst. 18.40 pulcēšanās pie Sarkanās skolas.
Plkst. 19.00 Lāpu gājiena sākums.
• 11. novembrī «Staro Vecumnieki!».
• 15. novembrī plkst. 18.00 Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolā radošā darbnīca kopā ar «Sēklu
muss» un «VIA Stella».
TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTĀ
• 13. novembrī plkst. 18.00 «Ceļojums digitālajā vidē». Novadnieka Kārļa Ulmaņa stāsts
par to, kā veiksmīgāk sevi parādīt un par sevi
pastāstīt mūsdienu digitālajā vidē un sociālajos tīklos, lai ieinteresētu cilvēkus apmeklēt
mūsu novadu.
• 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
• 9. novembrī plkst. 13.00 sadancis «Lapu vēstules
dej vējā...». Koncertā piedalīsies senioru dāmu
deju kolektīvs «Rudens Rozes», kolektīvi «Vīzija»,
«Virši zied», «Dzirnaviņas», «Magnolijas», «Rudens Roze», «Kamenes» un «Vakarvējš».
• 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 MUZEJĀ
• Līdz 15. novembrim Ķekavas novadpētniecības
muzeja ceļojošā izstāde «Edgars Ozoliņš. Darbi
no periodiskajiem izdevumiem» un izstāde
«Ķekavas novads. Ķekava. Ķekavas pagasts.».
• No 11. līdz 14. novembrim Latvijas Okupācijas
muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes veidotā
izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme skums».
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 31. oktobrī plkst. 18.00 Latviskais Helovīns
kopā ar Bārbeles folkloras kopu «Tīrums».
Masku gatavošana, tradīcijas, iešana ķekatās
pa Misu.
• 11. novembrī plkst. 18.00 Lāčplēša dienas ietvaros Misas centra izgaismošana ar svecītēm.
• 16. novembrī plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts kopā ar Jauniešu simfonisko orķestri «Draugi» un Domes atzinības rakstu pasniegšana.
• 17. novembrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu
«Ginc un es». Ieejas maksa 3.00 eiro.
• 1. decembrī plkst. 11.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss». (Aiz Misas tautas nama.)
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MISAS BIBLIOTEKĀ
• No 1. līdz 30. novembrim izstāde «Bauskas
bibliotēkā modē grāmatas».
• 5. novembrī plkst. 16.00 radošā darbnīca «Adīsim istabas čības».
• 7. novembrī plkst. 12.30 skaļā lasīšana 1. klasei.
• 8. novembrī plkst. 17.00 erudīcijas spēle
«Atoms».
• 11. novembrī plkst. 9.00 Ziemeļvalstu nedēļas
ietvaros (tēma «Ziemeļvalstu svētki») Misas
vidusskolā lasīsim fragmentu no A. Lindgrēnas
grāmatas «Pepija svin dzimšanas dienu».
• 15. novembrī plkst. 17.00 lasījums krēslas
stundā. Tiks nosūtīti ielūgumus uz Ziemeļvalstu nedēļas noslēguma mielastu ar aicinājumu līdzi paņemt groziņu – jāpagatavo,
kas īpašs no Ziemeļvalstu virtuves svētku reizei.
Sveču gaismā lasīsim fragmentu «Babetes
mielasts».
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• 5. novembrī plkst. 13.00 tematiskā pēcpusdiena «Rakstniekam Kārlim Skalbem – 140!».
• 30. novembrī plkst. 11.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» iestudējums M. Bērziņa –
Krauzes izrāde «Šeit neviens nepīpēs». Režisore
I. Cepure.

BĀRBELES
PAGASTS

• 11. novembrī plkst. 20.00 Lāčplēša dienai
veltītās gaismas zīmes METENIS iedegšana
Bārbeles centrā.
BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 1. novembrī plkst. 18.00 radošās darbnīcas kaligrāfijā un papīra dizainā. Dalības maksa 5.00 eiro.
• 10. novembrī plkst. 13.00 Krustpils kultūras
nama jauktā kora «Noskaņa» patriotiska koncertprogramma.
• 16. novembrī plkst. 20.00 Valsts svētku koncertprogramma «Rakstu rakstiem tēvu zeme».
Pēc koncerta balle kopā ar grupu «Naktsvijoles».
• 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
Petruševica.
• 30. novembrī plkst. 17.00 Uzvaras amatierteātra izrādes «Mītnes vieta» un «Džokers». Vadītāja
Iluta Puķīte.
BĀRBELES CENTRĀ
• 11. novembrī plkst. 20.00 gaismas zīmes iedegšana, pieminot Lāčplēša dienu.

BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 8. novembrim Latvijas Okupācijas muzeja
ceļojošā izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme skums».

KURMENES
PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 2. novembrī plkst. 10.00 novusa turnīrs jauniešiem.
• 11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
Plkst. 18.00 pulcēšanās parka estrādē lāpu
gājienam, atceres brīdis pie piemiņas akmens.
Plkst. 18.30 tautas namā saviesīgs vakars kopā
ar mūziķi Ēriku Loku.
• 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
• 7. novembrī literatūras izstāde «Kā es braucu
Ziemeļmeitas lūkoties».
• 11. novembrī lasīšanas rīta stunda bērniem
«Svētki Ziemeļvalstīs», kā arī jautājumu spēle
«Ko tu zini par Latviju?».
• No 14. līdz 20. novembrim tematiska izstāde
«Sarkanbaltsarkanais».

• No 25. līdz 29. novembrim literatūras izstāde
«Adventes vainaga idejas».
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJĀ
• 3. novembrī plkst. 16.00 Bauskas novada
amatierteātra «Vecsaule» Monikas Zīles izrāde
«Čemergess». Režisore Gunta Siliņa.
TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 11. līdz 15. novembrim Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.

SKAISTKALNES
PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 10. novembrī plkst. 17.00 Krustpils kultūras
nama jauktā kora «Noskaņa» Lāčplēša dienai
veltīts koncerts.
• 16. novembrī plkst. 19.00 Valsts svētku koncerts
«Mana dzimtene – brīnuma putns».
• 24. novembrī plkst. 16.00 Bauskas novada
amatierteātra «Vecsaule» Monikas Zīles izrāde
«Čemergess». Režisore Gunta Siliņa.
• 1. decembrī plkst. 14.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss».

VALLES PAMATSKOLĀ
• 12. novembrī plkst. 16.00 radošā darbnīca kopā
ar «Sēklu muss».

SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 5. līdz 9. novembrim literāra izstāde «K. Skalbem – 140!».
• 12. novembrī plkst. 12.00 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums – rītausmas lasījums
bērniem «Pepijas dzimšanas diena».
• 14. novembrī plkst. 15.00 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums – krēslas stundas lasījums
pieaugušajiem J. Gorders «Ēdenes dārzs».
• No 15. līdz 22. novembrim tematiska izstāde,
veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai «Latvijā es dzīvoju».
• 21. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās
Bibliotēkas Atbalsta biedrības pārstāves vizīte
bibliotēkā.

VALLES BIBLIOTĒKĀ
• No 1. līdz 30. novembrim Anitas Krūmiņas
dekupāžas – rokdarbu izstāde.
• No 1. līdz 8. novembrim literatūras izstāde
«Māksliniecei M. Tabakai - 80».
• No 4. līdz 8. novembrim literatūras izstāde
«Pasaku burvim K. Skalbem - 140».
• No 11. līdz 19. novembrim patriotu nedēļa:
novadpētniecības izstāde «Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieri Vallē»; «Maza mana tēvuzeme divu
roku platumā...» /K. Skujenieks/.
• No 11. līdz 15. novembrim Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.
• 14. novembrī plkst. 9.00 rītausmas stundas
lasījums PII «Cielaviņa» audzēkņiem «Pepija svin
dzimšanas dienu».

STELPES PAMATSKOLĀ
• 11. novembrī Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums.
Plkst. 18.00 lāpu gājiens no Stelpes veikala līdz
skolai.
Plkst. 18.20 svētku brīdis pie skolas.
Plkst. 19.00 koncerts, uzstāsies Igauņu ģimene
no Gaigalavas.
• No 14. līdz 29. novembrim Latvijas Okupācijas
muzeja ceļojošā izstāde «Pēc mums vēl ilgi
zeme skums».
• 16. novembrī plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts «Manai Latvijai».
• 30. novembrī plkst. 18.00 koncertuzvedums «Ar
dziesmu pie draugiem». Uzstāsies Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši», režisors Ingus Pavinkšnis.

VALLES
PAGASTS

• 11. novembrī pie piemiņas akmens atceres
pasākums «Latvijas armijai - 100».
VALLES SAIETA NAMĀ
• 17. novembrī plkst. 14.00 Knuta Skujenieka
dzej. krāj. «Sēkla sniegā» dzejas lasījumi, Jēkaba
Nīmaņa muzikālais noformējums.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību
Intai Bojārei,
vīru aizsaulē aizvadot.
Darba kolektīvs

Sludinājums par
nekustamā īpašuma
«Zāģētava 3»
izsoli

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas
Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod atklātā
pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu «Zāģētava 3», Valles
pag., kad. Nr. 32900050071.
Izsoles sākumcena – 1000,00 EUR, nodrošinājums – 100,00 EUR, izsole 28.11.2019.
plkst. 10.00, pieteikšanās līdz 28.11.2019.
plkst. 9.30.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 14.00.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi
pieejami www.vecumnieki.lv. Pirkuma
apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa divu
nedēļu laikā. Informācija par apskati pa
tālr. 65152893.

STELPES PAGASTS

Sludinājums par autogreidera O&K F106A atsavināšanu
SIA «Jaunolis» rīko kustamās mantas – autogreidera O&K F106A (valsts
reģistrācijas Nr. T8901LR) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 11000
euro (vienpadsmit tūkstoši euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.
Informācija par atsavināmo mantu:
• marka, modelis – O&K F106A;
• tips – autogreideris;
• pirmreizējās reģistrācijas gads – 1990.;
• krāsa – sarkana, pelēka;
• dzinēja jauda – 106ZS;
• motorstundu skaitītāja rādījums – 950 st..
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties
pa tālruni 29436875 (Vasilijs Ņikiforovs).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 12. novembrim vienā
no šādiem veidiem:
• klātienē – SIA «Jaunolis» ofisā, Rīgas ielā 29a, Vecumniekos, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā,;
• nosūtot pa pastu uz adresi: SIA «Jaunolis», Rīgas ielā 29a, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
• nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 1100 euro, kas,
ar norādi: «Mantas pirkuma nodrošinājums», jāieskaita SIA «Jaunolis» kontā:
SIA «Jaunolis», reģistrācijas Nr.43603009401, bankas konts Nr. LV56HABA
0001402040223, AS «Swedbank», kods: HABALV22.
Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir
saņemti iestādē līdz 2019. gada 12. novembrim.
Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma
naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp
tiem, saskaņā ar SIA «Jaunolis» piederošas kustamās mantas (autogreidera
O&K F106A) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos
mutisku izsoli ar augšupejošu soli 500 euro apmērā.
Vairāk informācijas skatīt tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

