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Atbilstoši apstiprinātajam 2019. gada budžetam pašvaldībā tiek veikti un uzsākti dažādi
jauni darbi.

V

Latvijas un Lietuvas pārstāvji Baltu vienības dienā tiekas uz tilta pār Mēmeli.

22. septembra diena bija tumšu mākoņu
un stipru lietavu pārņemta. Skaistkalnieši
ar bažām gaidīja vakaru – ja nu laiks
nenoskaidrosies, kā notiks Baltu vienības
dienas atzīmēšana? Tomēr vakarpusē,
kad aiz pelēkā mākoņa parādījās sārta
saule, Skaistkalnes pagasta un Germanišķu iedzīvotāji satikās uz tilta pār Mēmeles
upi.
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ecumniekos 3. septembrī tika atvērts
Tūrisma informācijas centrs. Turpinās
izpētes un remontdarbi pie Vecumnieku Jaunā ezera ūdenspiegādes cauruļvadu bojājumu vietā. Laikapstākļu dēļ
darbi ir nedaudz iekavējušies, bet izpildīti jau
aptuveni 90% ieplānoto darbu. Vecumnieku
vidusskolas stadionā ir atjaunots skrejceļš. Paldies arī jauniešiem par izrādīto iniciatīvu skolas
vides uzlabošanā.
Aiz Misas tautas nama veikta dekoratīvās sienas
demontāža un būvgružu utilizācija.
Stelpē pabeigts skolas bibliotēkas telpu remonts, veikts ceļa seguma remonts Ķiru ceļā,
kā arī turpinājies
darbs pie teritorijas sakārtošanas un
NOVĒRTĒSIM
veikti labiekārtošanas darbi pie dīķa. Ir MŪSU LĪDZCILVĒKU
iegādātas tualetes, SIRDSDARBU
kas tiks izvietotas
ARĪ IKDIENAS
pie kapsētām.
Bārbeles pakalpoju- SITUĀCIJĀS!
mu centrā izremontētas dušas, tualetes
telpas, pirts, atjaunotas lāvas. Šobrīd iedzīvotāji
atkal var izmantot piedāvātos pakalpojumus.
Drīzumā tiks pabeigts tautas nama labierīcību
remonts. Uzsākti darbi arī pie Bauskas ielas 5
mājas labierīcību remonta. Turpinās teritorijas
labiekārtošana pie sēravota.
Skaistkalnē šobrīd turpinās darbi pie Skaistkalnes vidusskolas jumta nomaiņas, plānotie darbi
tiks pabeigti līdz 4. oktobrim.
Vallē 25. septembrī celtnieki uzsāka darbus pie
PII «Cielaviņa» jumta remonta. 30. septembrī
plānots nomainīt logus Taurkalnē, ēkā «Zemenīte». Uzsākti darbi pie Liepu ielas 13 mājas
siltināšanas projekta.
Kurmenē pie kapsētām izbūvēti stāvlaukumi,
pielaboti ceļa segumi, kā arī turpinās darbi pie
pagasta teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas.
Noslēdzies projektu konkurss «Iedzīvotāji veido
savu vidi». 4. oktobrī plkst. 19.00 Bārbeles tautas
namā visi interesenti aicināti uz «Sakoptākais
īpašums 2019» un «Iedzīvotāji veido savu vidi»
noslēguma pasākumu.
Novērtēsim mūsu līdzcilvēku ieguldījumu ne
tikai lielos un nozīmīgos darbos, bet arī sirdsdarbu ikdienas situācijās. Aicinu ikvienu iesniegt
pieteikumus pašvaldības apbalvojumiem!
Nobeigumā sūtu sirsnīgus sveicienus visiem
mūsu novada pedagogiem profesionālajos
svētkos!

N

eilgi pirms plkst. 19.00 Skaistkalnes
tautas nama vadītāja Līga Baļčūne
katram nācējam izdalīja dzeltenbaltas
piespraužamas nozīmītes. Baltā krāsa
nozīmītēs simbolizēja Latviju, kas ir
gaismas krāsa Latvijas karogā, savukārt, dzeltenā – Lietuvu, kas ir saules krāsa Lietuvas karogā.

Satiekas tilta vidū

Tilta vidū, abās pusēs iekārtojušies, sagaidīja
Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» dalībnieki, no Skaistkalnes puses sarkanbaltsarkano
karogu lāpnešu pavadībā nesa Latvijas valsts
pārstāvji, bet no Germanišķu puses – Lietuvas
valsts pārstāvji. Tilta vidū, satikušies, sarokojās,
apmainījās ar karoga nesējiem un devās tālāk
uz Skaistkalni, lai abus karogus paceltu vienā
mastā. Abas tautas izdziedāja gan Latvijas himnu, gan Lietuvas himnu, visapkārt bija sajūtams
spēks, vienotība un draudzība.
Pūtēju orķestra «Skaistkalne» izpildīto skaņdarbu pavadījumā viesi devās uz ugunskura vietu.
Jau izsenis zināms, ka ugunskurs ir Baltu vienības
dienas simbols. Visapkārt ugunīgi sārtas debesis,
kas liecināja, ka kuru katru brīdi iestāsies tumsa.
Ap ugunskuru aplī sastājās cilvēki, vienojoties
Bārbeles folkloras kopas izpildītajā skaņdarbā
«Lai bij vārdi», uz ugunskura tika uzlikti vainagi – viens balts, otrs dzeltens, un tad tika iedegts
lielais Baltu vienības dienas simbols. Klātesošie
tika aicināti ugunī iebērt sauju graudu, tādējādi

Skanot skaņdarbam «Lai bij vārdi» tika aizdegts lielais Baltu vienības dienas simbols – ugunskurs.

izsakot savu vēlējumu latviešu un lietuviešu
tautām.
Lietuvas Seimas deputāts Viktoras Rinkevičus uzrunāja ikvienu pasākuma dalībnieku kā brāli un
māsu: «Labvakar mūsu brāļi un māsas, apsveicu
visus ar Baltu vienības dienu. Pats Dievs mums ir
sūtījis šo skaisto vakaru, lai kopā varētu svinēt.»
Deputātam bija taisnība – vakars bija fantastisks,
ne vēja, ne lietus, ne mazākās skaņas, tikai saltais
gaiss koda atnācēju pirkstos.
«Mēs tikai varam nojaust, kāda bija mūsu tautu
vienotība 800 gadus atpakaļ, bet tā ir radusies
un veidojusies tieši tad, tāpēc tagad ir mūsu
pienākums un iespēja šo vienotību starp mū-
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su tautām stiprināt un veidot pēc labākajiem
nodomiem un spēkiem,» klātesošos uzrunāja
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš.
Klātesošos uzrunāja arī Biržu pilsētas mērs Vytas
Jareckas un Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. Pēc saviesīgajām
uzrunām ikviens varēja baudīt pūtēju orķestra
skaņdarbus, kā arī Lietuvas kapelas «Santaka»
dziesmas, pacienāties ar tēju, pīrādziņiem,
pasildīties pie ugunskura, iepazīties un labi
pavadīt laiku.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

2 Pašvaldībā

Ievērojot novada tradīciju, Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas vakarā, 18. novembrī,
svinīgā ceremonijā tiks pasniegti pašvaldības
apbalvojumi iepriekš izvirzītiem Vecumnieku
novada iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskās, sabiedriskās vai citu darbības
jomu attīstībā.

S

askaņā ar Vecumnieku novada Domes
apbalvojumu nolikumu, novērtējumu
iespējams izteikt šādu pašvaldības apbalvojumu formā:
• Vecumnieku novada Gada cilvēks;
• Vecumnieku novada Domes Goda raksts;
• Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var
iesniegt Domes deputāti, uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisku organizāciju vadītāji vai
iedzīvotāju grupa (vismaz 5 pilngadīgas personas).
Lūdzam ikvienu aktīvi iesaistīties un pieteikt
kandidātus Vecumnieku novada domē Rīgas ielā
29 vai pagastu pārvaldēs, saskaņā ar Vecumnieku novada Domes apbalvojumu NOLIKUMU.
Pieteikumā jānorāda:
• apbalvošanai izvirzītās personas vārds, uzvārds,
dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darbavieta,
amats vai nodarbošanās (fiziskai personai);
• nosaukums, juridiskā adrese, darbības joma
(juridiskai personai);
• nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par
kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu;
• apbalvojuma veids, kādam persona tiek izvirzīta.
Iesniegtos pieteikumus izskatīs priekšsēdētāja
izveidota apbalvošanas komisija 7 locekļu sastāvā. Iesniegumā var norādīt vairākus apbalvojuma veidus, tādā gadījumā vispirms tiks vērtēta
augstākā norādītā apbalvojuma piešķiršana, un,
ja tā netiks atbalstīta, tiks vērtēta pēc nozīmīguma nākamā apbalvojuma piešķiršana.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu
varēs iesniegt līdz 10. oktobrim.
Informējam, ka sniegtie personas dati tiek vākti
un apstrādāti tikai Vecumnieku novada domes
apbalvojumu izvirzīšanai. Personas dati tiks nodoti Vecumnieku novada domes Apbalvojumu
piešķiršanas komisijai. Atbilstoši nolikumam, ar
datiem iepazīsies arī Vecumnieku novada domes
sekretāre-lietvede, par finansējuma piešķiršanu
spriedīs Domes deputāti.
Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi var iegūt, sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas personas datu aizsardzības
speciālistu pa e-pastu vai pa tālruni 63933323.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

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:

10. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 Valles pagasta pārvaldē;
11. oktobrī no plkst. 8:30 līdz 10:30 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
17. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 12:30 līdz 14:00 Stelpes pagasta pārvaldē.

Parakstīta vienošanās par ERAF
projekta īstenošanu
Vecumnieku novada dome 2019. gada
10. septembrī ir parakstījusi vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
(turpmāk – CFLA) par Eiropas Savienības fonda
projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 «Dienas aprūpes
centra izveidošana Vecumnieku novadā
personām ar garīga rakstura un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem» (turpmāk –
Projekts) īstenošanu.

P

rojekta mērķis – dienas aprūpes centra
izveidošana Vecumnieku novadā, tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem.

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:

13. oktobrī plkst. 14:00 līdz 17:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
10. oktobrī plkst. 14:00 līdz 17:00 Valles pagasta pārvaldē;
17. oktobrī plkst. 14:00 līdz 17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.

Ar apstiprināto Zemgales plānošanas reģiona DI
plānu iespējams iepazīties tīmekļvietnē www.
zemgale.lv
Projekta galvenās darbības:
1. Projekta vadības nodrošināšana;
2. Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā, Bauskas ielā 4;
3. Būvuzraudzības nodrošināšana;
4. Autoruzraudzības nodrošināšana;
5. Projekta informācijas un publicitātes nodrošināšana;
6. Materiāltehniskais nodrošinājums dienas
aprūpes centram.
Plānotais projekta realizācijas laiks: 2019. jūnijs – 2020. gads decembris. Projekta kopējās
izmaksas – EUR 498 246,4, no tām plānotais ERAF
līdzfinansējums EUR 129 174.50.
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja –
projektu vadītāja

Divu projektu noslēgums
Vecumnieku luterāņu baznīcā
Pie Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas
22. septembrī ar Vecumnieku senioru kora
«Atbalss» dalībnieku muzikālu sveicienu tika
svinīgi atklāts bērnu rotaļu laukumiņš, kurš
tapa Vecumnieku novada Domes izsludinātā
projektu konkursa «Iedzīvotājs veido vidi
2019» ietvaros.

I

deja par bērnu rotaļu laukumu pie baznīcas
draudzē tika apspriesta jau gadu pirms iespējas piedalīties šajā projektā. Vēlējāmies
izveidot stūrīti, kur pakavēties bērniem, kur
vecākiem atvest bērnus un kopā pavadīt laiku. Rotaļu laukumiņš ir paredzēts bērniem līdz
10 gadu vecumam. Ir uzstādītas divas līdzsvara
šūpoles un divas smilšu kastes. Īpaši esam pateicīgi Dievam par izveidoto foto stendu «Laidiet
bērniņus pie manis», kura realizēšanai Vecumnieku mākslas skolas pedagoģe Antra Gustsone ar meitu Gerdu izveidoja zīmējuma skici ar
Jēzu un bērniņiem. Izveidotais bērnu laukums ir
veidots kā publiskais bērnu laukums, kurš ir pieejams visiem. Aicinām to apskatīt un izmantot.
Ceram, ka tas iepriecinās daudzus.

Vasarā veikta baznīcas izpēte

Pēc rotaļu laukumiņa atklāšanas devāmies uz
baznīcu, kur mūs gaidīja arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns,
kuri šajā vasarā bija veikuši Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski māksliniecisko
izpēti un foto fiksāciju. Viņi prezentēja izpētes
rezultātus, kā arī viņu vadībā devāmies mazā
ekskursijā pa baznīcu.
Baznīca celta no 1840. – 1845. gadam, un līdz
šim daudz kas ir saglabājies pilnīgi autentisks.
Piemēram, baznīcai joprojām ir sākotnējie logi
un ārdurvis – gandrīz 180 gadus veci! Daļā logu
ir pat sākotnējais stiklojums – kas ir īpaši vērtīgs.
Izpētes veicēji celtnes stāvokli novērtējuši kā
labu, bet ne tādu, ka nekas nebūtu darāms.

Projektu noslēguma pasākuma dalībnieki pie foto stenda «Laidiet bērniņus pie manis».

Vai varat uzminēt – kas ir steidzamākais darbs?
Pareizi – restaurēt logus, jo, vērīgāk ieskatoties,
katrs garāmgājējs var pamanīt, ka logi no iekšpuses ir aizklāti ar plēvi, lai pa satrupējušo logu
rāmjiem iekšā netiktu vējš, lietus un sniegs.
Vecumnieku luterāņu baznīcai šāda izpēte profesionālu speciālistu vadībā bija vajadzīga, lai varētu izstrādāt restaurācijas plānu saskaņā ar tās
sākotnējo izskatu. Varētu teikt – vēl viens solis ir
veikts, lai varētu labāk plānot restaurācijas darbus un tādējādi Vecumnieku kultūrvēsturiskais
mantojums tiktu saglabāts autentiskā izskatā.
Varbūt kādam galdniekam sirds un rokas deg
atjaunot Vecumnieku luterāņu baznīcas logus?

Bērnu rotaļu laukumiņš izveidots pateicoties piešķirtajam finansējumam no Vecumnieku novada
domes organizētā projektu konkursa «Iedzīvotāji
sakopj savu vidi 2019» un Vecumnieku ev.lut.
draudzes līdzfinansējumam.
Vecumnieku luterāņu baznīcas arhitektoniski
mākslinieciskā izpēte veikta pateicoties piešķirtajam finansējumam no Valsts kultūrkapitāla fonda un «Latvijas valsts mežu» atbalstītās
«Zemgales kultūras programmas 2019» un līdzfinansējumam no Vecumnieku novada domes un
Vecumnieku ev. lut. draudzes.
Jana Veide
Agrita Otomere

Aktieru Amtmaņu muzejā tiks īstenots projekts

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

3. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12 00 Stelpes pagasta pārvaldē;
17. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
24. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00 Valles pagasta pārvaldē;
31. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē.

Dienas aprūpes centru plānots izvedot Sarkanajā
skolā, Bauskas ielā 4, Vecumniekos.
Projekts tiks īstenots tiešā sinerģijā ar
01.07.2015. MK noteikumu Nr. 313 Darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību
personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1. pasākuma «Deinstitucionalizācija» īstenošanas
noteikumi» rezultātā izstrādāto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu
(turpmāk – DI plāns) 2017. – 2020. gadam, kas
tika apstiprināts 2018. gada 28. jūnijā Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības
padomē, kur ir atrunāti nepieciešamie pakalpojumi un to sniegšanas veidi.
Vecumnieku novada pašvaldība veidos tādu
infrastruktūru un sniegs tādus pakalpojumus,
kuri ir atrunāti DI plānā.

FOTO – JANA VEIDE

Aicina iesniegt
pieteikumus
pašvaldības
apbalvojumiem

2019. gada septembris

Šā gada maijā Aizkraukles rajona partnerībā pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu «Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru
Amtamaņu muzejam, Valles pagastā» Nr.1906-AL08-A019.2202-000014, kas tiks īstenots
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku (ELFLA)
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-

tējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Septembrī
pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta
dienesta, ka projekta iesniegums ir apstiprināts,
un var uzsākt ES struktūrfonda projekta īstenošanu.
Projekta mērķis – interaktīva aprīkojuma iegāde
un satura programmas izveide Valles muzejam,
tādējādi uzlabojot un dažādojot pakalpojuma
pieejamību un kvalitāti aktieru Amtmaņu
muzejā, atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas
mērķiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 11464,44
no kurām 90% ir ELFLA finansējums EUR 10318,00
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apmērā, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, kas
sastāda EUR 1146,44.
Īstenojot projektu, aktieru Amtmaņu muzejā tiks
iegādāts interaktīvs aprīkojums – skārienjūtīgie
kioski un interaktīvs ekrāns, kā arī tiks izstrādāta
satura sistēma (interaktīvā veidā būs pieejama
informācija par muzeja vēsturi, aktieru Amtmaņu dzimtu u. c. informācija) aprīkojumam.
Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada maijam.
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Pašvaldībā 3

2019. gada septembris

FOTO – LĪGA VEISMANE

Jaunieši iesaistās aktīvās nodarbinātības
pasākumā

Jau sesto gadu Vecumnieku novada dome
iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības
pasākuma «Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs» īstenošanā.

P

asākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās
darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

Strādāt gribošo jauniešu ļoti daudz

Aktīvās nodarbinātības pasākumam varēja pieteikties, reģistrējoties NVA mājaslapā http://www.
nva.gov.lv/. Jauniešu aktivitāte arī šogad bija
augsta un uz Vecumnieku novada domē piedāvātajām darba vietām pieteicās daudz strādāt
gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt
darbu novada domē nebija iespējams.
Vecumnieku novada dome pasākuma laikā (no
1. jūnija līdz 31. augustam) nodrošināja 29 darba
vietas gadījuma darbu strādnieka pienākumu
veikšanai visos novada pagastos. NVA nodarbinātības pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja
strādāt vienu mēnesi.
Vecumnieku pagastā strādāja 9 jaunieši, Skaistkalnes un Valles pagastā tika nodarbināti 6 skolēni, Bārbeles un Stelpes pagastā vasaras brīvlaiku
lietderīgi izmantoja 3 jaunieši, bet Kurmenes
pagastā vasaras darbos iesaistījās 2 jaunieši.
Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra
piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba vadītājam tiek piešķirta
ikmēneša dotācija par katra bērna darba vadīšanu. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu
pasākumos iesaistīto skolēnu ikmēneša darba
algai ne mazāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra
atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam,
kā arī veic ikmēneša izmaksas valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Kitija Anete Nusberga augustā Vecumniekos palīdzēja ravēšanas darbos.

Vasaras laikā pagastu pārvaldēs darbu netrūkst
Vasaras mēnešos, tāpat kā visu cauru gadu, pagastu pārvaldēs darba ir daudz – jāveic pagastu
publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi,
jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos
darbos. Jauniešu ieguldītais darbs novada teritorijas sakopšanā ir liels atspaids, bez palīgu piesaistes šiem darbiem būtu jāvelta vairāk laika.
Vecumnieku pagasta darbu vadītāja Līga Veismane ir gandarīta par veiksmīgo sadarbību – bērni
darīja dažādu veidu darbus – veica dzīvžogu griešanu, celiņu tīrīšanu, puķu ravēšanu, laistīšanu
un palīdzēja citos darbos. Skolēni tika iesaistīti
Liliju svētku organizēšanas darbos. Atzīstama
ir skolēnu iniciatīva, iesaistoties ar idejām un
risinājumiem darbu organizēšanā. Līga atzīst,
ka nekādu problēmu neesot bijis, un visi viens
otru sapratuši no pusvārda.
Arī Kurmenes pagasta pārvaldē bērni tika iesaistīti visdažādākajos darbos – sākot ar teritorijas
sakopšanas darbiem (atkritumu savākšanu,
zāles pļaušanu, telpu uzkopšanu u. c.), kā arī
malkas kraušanu. Neatsverama bija palīdzība
Pēterdienas svētku un Kurmenes sporta svētku
organizēšanā. Skolēni ļoti atviegloja darbu
Kurmenes pagasta pārvaldes saimnieciskajiem
darbiniekiem. Abi skolēni, kuri piedalījās vasaras darbos, strādāja ļoti cītīgi un rūpīgi – nebija
nekādu problēmu vai grūtību.

Kristiāns Ralfs Grosbahs un Ričards Pabrūklis čakli palīdzēja Vecumnieku pagasta saimniecības nodaļā.

Stelpes pagasta pārvaldes teritorijā skolēni
ravēja bruģi un puķu dobes, veica labošanas un
labiekārtošanas darbus, stādīja dekoratīvos krūmus. Skolēni palīdzēja arī pagasta Līgo svētku,
teātra svētku un sporta svētku organizēšanas
darbos. Tā, kā vasarā āra darbos ir daudz darāmā, tad pagasta teritorijas sakopšanas darbos
palīdzīgas rokas noderēja.
Kā viens no apstākļiem, kas nedaudz sarežģīja darba gaitu uzsākšanu, bija algas nodokļu grāmatiņas
reģistrēšana VID informācijas sistēmā, jo skolēniem
vairākkārt bija jāatgādina reģistrēt datus, lai saņemot algu nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.
Bārbeles pagastā jūnijs pagāja malkas gatavošanai ziemai, kur skolnieks cītīgi krāmēja
sagatavoto malku strēķos, kā arī piedalījās
estrādes sagatavošanas darbos Līgo svētkiem.
Jūlija mēnesī skolniece tika iesaistīta teritorijas
sakopšanas darbos: puķu dobju kopšana (ravēšana, laistīšana, mulčas bēršana uz dobēm), ietvju
tīrīšana, parka kopšana un šajā mēnesī estrāde
tika gatavota kapelu saieta pasākumam. Augustā skolniece arī iesaistījās teritorijas sakopšanas
darbos un dekorēja parka estrādi aktivitāšu
dienai, kur gan lieli, gan mazi piedalījās sporta
aktivitātēs un radošajās darbnīcās. Arī Bārbeles
pagasta pārvaldē atzīst, ka vasaras periodā
daudz laika prasa tieši teritorijas kopšana un
katras papildus rokas noder.

Vecumnieku novadā darījumu tūrisma
ietvaros viesojas nozaru pārstāvji no Vācijas
FOTO – AIRA ODINGA

14. septembrī Vecumnieku novadu apciemoja grupa ar
dažādu nozaru pārstāvošiem starptautisku uzņēmumu
īpašniekiem un vadītājiem no Vācijas.

Ciemiņi no Vācijas tika iepazīstināti ar jaunatvērto Tūrisma informācijas
punktu.

V

iesi katru gadu izraugās
kādu ceļojuma mērķi,
un šogad, pēc personīgām rekomendācijām,
izvēle krita par labu Lat-

vijai.
Sākotnējā ideja bijusi vairākas
dienas pavadīt Rīgā un tās
apkārtnē, bet, konsultējoties
privāti, grupu ieinteresēja piedāvājums apciemot Vecumnieku novadu, lai sīkāk uzzinātu
par uzņēmuma «Agro Bārbele»
darbību, iepazītos ar kopējo
novada tautsaimniecību un
dabu.
Pēc pusdienošanas pie vietējā ēdinātāja, grupa iegriezās
jaunatvērtajā Tūrisma informācijas punktā Rīgas ielā 34,
kur sīkāk uzzināja par novada
uzņēmējiem, kultūrvēsturisko
mantojumu un tūrisma piedā-

vājumu. Bieži šādu apciemojumu rezultātā rodas labākās
idejas un piedāvājumi, nesot gan jaunas investīcijas,
gan veidojot darījumu kontaktus.
Pēc garās, informatīvi un vizuāli piesātinātās dienas viesi
atzina, ka redzētais un uzzinātais pārspējis jebkādas iztēlotās gaidas – gan izcili saplānotais apskates un brauciena
maršruts, kuru papildināja ļoti
interesanti stāsti, gan garšīgais ēdiens, gan viesmīlība
un komunikācija, gan skaistā,
brīvā un plašā Zemgales daba.
Ir pilnīgi skaidrs, ka braucēji
atgriezīsies, nu jau ar kuplāku
līdzceļotāju skaitu!
Aira Odinga,
tūrisma informācijas
konsultante

Kā vienu no problēmām, ar ko bija jāsaskaras
Bārbeles pagasta pārvaldē, bija grūtības atrast
strādniekus, jo daudziem ir savas saimniecības
vai vecāki jau bērniem vasaru saplānojuši pēc
saviem ieskatiem. Šovasar diviem no skolniekiem
darbs pagastā bija pārbaudījums pašiem sev, jo
ikdienas dzīvē pašiem mājās vecāki nav likuši darīt tādus darbiņus. Jāatzīst, ka, strādājot pārvaldē,
uzticētos pienākumus jaunieši izpildīja akurāti.
Līdzīgi kā citos Vecumnieku novada pagastos,
arī Vallē skolnieki strādāja pagasta teritorijas
sakopšanas darbos. Darbi tika veikti pludmales
teritorijā, pagasta pārvaldē, kapu teritorijās. Valles pagasta pārvaldē atzīst, ka skolnieku darbs
vasarā ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs gan
pagasta sabiedrībai, gan arī pašam skolēnam.
Arī nākamgad Vecumnieku novada dome plāno
iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras
aktīvās nodarbinātības pasākumā «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs».
Visus strādāt gribētājus aicinām jau laikus pieteikties pagastu pārvaldēs vai pie Vecumnieku
novada domes projektu koordinatores Alīnas
Žukauskas.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu
koordinatore

SIA «Eco Baltia vide»
rīkotajā akcijā savāc
2,9 tonnas nolietoto
elektroiekārtu
No 2. līdz 8. septembrim Vecumniekos norisinājās SIA «Eco
Baltia vide» rīkotā nolietoto elektroiekārtu pieņemšanas akcija.

K

opumā akcijas laikā iedzīvotāji sašķirojuši un nodevuši 2,9 tonnas dažādu nolietoto un nevajadzīgo elektroiekārtu (veļasmašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus u.c.).
Šī bija jau otrā šāda veida akcija Vecumnieku novadā, ko rīko
SIA «Eco Baltia vide». Pirmajā akcijā iedzīvotāji sašķiroja 14
tonnas nolietoto elektroiekārtu. Akciju rezultāti apliecina iedzīvotāju
lielo interesi un gatavību iesaistīties vides sakopšanā.
Atgādinām, ka visas elektroiekārtas – televizori, ledusskapji, datori
satur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, tādēļ tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves
atkritumos vai atstāt pie atkritumu konteineriem, kur tās kāds var
sabojāt un padarīt nederīgas otrreizējai pārstrādei. SIA «Eco Baltia
vide» pateicas visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem par dalību
akcijā un atbildīgo attieksmi pret vidi.
Daiga Buča,
«Eco Baltia grupa» sabiedrisko attiecību vadītāja
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P

irms 30 gadiem, 1989. gada augustā,
akcija «Baltijas ceļš» izpelnījās starptautisku uzmanību. Nevardarbīgās pretošanās un Baltijas valstu vienotības simbols
savu starptautisko uzmanību izpelnījās
ar fotogrāfiju un videoierakstu palīdzību. Tagad,
dzīvojot 21. gadsimtā, gan fotogrāfijas, gan videoierakstus var mierīgi uztaisīt ar telefona vai
planšetdatora palīdzību, bet pirms 30 gadiem
tādas ekstras nebija – fotoaparāts bija atsevišķs,
videokamera – atsevišķa. Daudzi mūsu tautieši
nedokumentēja «Baltijas ceļa» norisi baiļu dēļ,
baidoties no iespējamām represijam, kas nāktu
no VDK puses.
Trīs gadus savas dzīves veltīju darbam pie grāmatas par Atmodas laika notikumiem Iecavā,
kas saucās «Kaut pastalās, bet brīvi!». Cīņa
par grāmatas izdošanu rit jau otro gadu. Viens
no pārbaudījumiem, ar ko sastapos grāmatas
tapšanas periodā, bija dokumentālo liecību, īpaši –
fotogrāfiju – meklēšana. Fotogrāfijas lielākoties
glabājas privātajos arhīvos un albūmos. Tāpēc
esmu nolēmis vērsties pie Jums!
Dārgie Vecumnieku novada iedzīvotāji!
Neskatoties uz to, ka darbs pie grāmatas «Kaut
pastalās, bet brīvi!» sen jau ir pabeigts, joprojām esmu gatavs pieņemt vēsturiskas liecības,
kuras vēsta par Atmodas laika notikumiem
Iecavas pusē.
Kā vēsta 1989. gada 22. augustā laikrakstā
«Bauskas Dzīve» publicētā informācija par LTF
grupu izvietojumu dzīvajā ķēdē, mūspusē ķēdē
stāvēja Vecumnieku, Stelpes, Misas un Beibežu
iedzīvotāji - LTF grupu pārstāvji.
Vai kāds no Vecumnieku puses ļaudīm ir dokumentējis novadnieku dalību «Baltijas ceļā»
pie Iecavas?
Ja ir saglabātas kādas fotogrāfijas, ļoti liels
lūgums sazināties ar mani, zvanot uz tālruņa
numuru – 22034528 vai rakstot uz epastu –
maksimskrutikovs@inbox.lv, jo katra liecība ir
ļoti būtiska un nozīmīga gan priekš mums, gan
priekš visiem mūsu novadniekiem. Fotogrāfijas
tiks digitalizētas un atgrieztas īpašniekiem.
Tāpat būtu priecīgs, ja Jūsu puses ļaudis, kuri
stāvēja dzīvajā ķēdē pie Iecavas, padalītos arī
savās atmiņās par vēsturisko notikumu.
Liecības par vēsturiskajiem notikumiem – ir
jāsaglabā nākamajām paaudzēm, jo tieši mums
būs jālemj par mūsu Latviju nākotnē.
Maksims Krutikovs,
Iecavas Tautfrontiešu apvienības vadītājs

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.

21. septembrī Biržu pils parkā visas dienas
garumā norisinājās Baltu vienības dienai
veltīti pasākumi. Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas koris «Via Stella», diriģente
Liene Batņa un apvienotais Vecumnieku
un Baldones novadu jauniešu simfoniskais
orķestris «Draugi», diriģente Solvita Loka,
piedalījās koncertos.

B

altu vienības diena tiek svinēta katru
gadu, atzīmējot 1236. gada 22. septembrī notikušo Saules kauju, kurā
iznīcināja Zobenbrāļu ordeni un izbeidza baltu zemju iekarošanu. Pirms 19
gadiem Lietuvas un Latvijas parlamenti ir pasludinājuši Saules kaujas dienu par Baltu vienības
dienu, un ļaudis to sāka atzīmēt ar ugunskuru
iedegšanu visur, kur mīt balti. Šogad par baltu
vienības galvaspilsētu kļuva Birži. Pils parkā
ar koncertiem, izstādēm, seno amata prasmju
demonstrācijām un gadatirgiem šī diena tika
plaši atzīmēta.
Koris «Via Stella» priekšnesumu sniedza koncertā «Baltu balsis», kur Lietuvas izpildītāju
priekšnesumi mijās ar Latvijas mākslinieku
skanējumu.
Savukārt vakarā, svētku noslēguma koncertā,
Biržu kultūras centrā varēja baudīt Vecumnieku
un Baldones novadu jauniešu simfoniskā orķestra «Draugi» skanējumu, kas īpaši saviļņoja
klausītājus. Pēc katra skaņdarba skanēja ilgstoši aplausi un koncerta noslēgumā klausītāji
sajūsmu pauda pieceļoties kājās, aplausiem
nerimstoties.
Pēc koncerta skanēja atzinīgi un augsti vērtējumi par jauniešu simfoniskā orķestra sniegumu.
Saeimas deputāts Jānis Vucāns atzina, ka ir
pārsteigts par tik augstvērtīgo jauniešu orķestra sniegumu.

Noslēguma koncertā klātesošos ar savu sniegumu priecēja apvienotais Vecumnieku un Baldones novadu jauniešu
simfoniskais orķestris «Draugi».

Noslēguma koncertā notika
regāliju nodošana nākamā
gada Baltu vienības dienas
svinību rīkotājiem – Kuldīgas
pašvaldībai.
Baltu vienības diena ir tradicionāli svētki, kuru mērķis ir veicināt ciešas saites starp Latvijas
un Lietuvas tautām un valstīm,
iepazīt un stiprināt Baltijas
valstu kultūru un paražas.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Mijoties ar Lietuvas izpildītāju priekšnesumiem, uzstājās Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas koris «Via Stella».

Laiks novākt pupas!
FOTO – ALISE DREIMANE

Nupat mēs visi kopā atzīmējām akcijas
«Baltijas ceļš» 30. gadadienu. Par godu šai
apaļajai gadadienai norisinājās starptautiska
konference Rīgā, dažādi pasākumi Latvijas
novados, arī liels svinīgs pasākums pie Brīvības
pieminekļa Rīgā. Sirsnīgs paldies visiem, kas
piedalījās un organizēja tos!

Baltu vienības dienā Biržos veicina
ciešākas saites
FOTO – IEVA PANKRATE

Aicina iesniegt
vēsturiskas liecības
par «Baltijas ceļu»

2019. gada septembris

Miķeļdienas tirgū misenieki steidza iegādāties gan dažādas dārza veltes, gan citu produkciju.

Rudens lietainais un vēsais laiks šķiet
nedaudz biedē Misas ciema iedzīvotājus, jo
21. septembrī Misā uz Miķeļdienas svinībām
iedzīvotāji ieradās mazākā pulkā nekā parasti.

K

lātesošos uzrunāja Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere: «Liekas, ka vēl nesen pavasarī mēs Misā stādījām pupas.
Dažos pagalmos viņas pat vēl zied. Vasara ir pagājusi kā viens mirklis. Ir pienācis
brīdis, ka arī Misā mēs svinam mazus, mazus Miķelīšus,» Tomēr, minūtēm ritot, iespējams, skaļā
mūzika vai gardās smaržas, kas nāca no ciema
centra, pievilināja arvien vairāk cilvēku. Tirgus
gan bija lielāks kā ierasts sestdienas dienā Misā.
Visi steidza nobaudīt gardās bulciņas un pīrādziņus, nopirkt kūpināto gaļiņu, kā arī iegādāties
vietējo iedzīvotāju dārzos audzētās avenes,
ķirbjus, tomātus un citas veltes. Domājot par veselību
šajā mānīgajā laikā, iedzīvotāji tika aicināti nopirkt vietējo medu un citu biškopības produkciju,
kā arī mūsu pašu novadā spiesto ābolu sulu.
Pārdošanā bija arī skaistas, mirdzošas rotaslietas
un citas lietas.
Par labu garastāvokli rūpējās lauku kapela «San-

Tuvojoties rudenim un ziemai, cilvēki ar interesi uzdeva dažādus jautājumus medus
pārdevējam par daudzveidīgo produkciju.

taka» no Lietuvas, jo tieši viņi bija Misā arī tad,
kad kādos no pavasara Pagalmu svētkiem tika
stādītas pupas, gan, muzikāli priecējot miseniekus,
gan, palīdzot pupas sastādīt. Tagad bija pienākusi
diena, kad pupas jau ir novāktas un tika svērtas,
lai uzzinātu, cik ražīgs gads bijis un pie kuras
mājas tās visvairāk izaugušas. Kā jau ierasts, par
pupām rūpējās «krustmāmiņas», kuru uzraudzībā ziedošās pupas priecēja gan Misas iedzīvotājus, gan ciemiņus, padarot ciematu krāšņāku.
Pateicībā par ieguldījumu čaklās «krustmāmiņas»
saņēma Vecumnieku novada domes maisiņu,
kurā salikt visus šajā dienā iegādātos pirkumus,

kā arī medus burciņu – lai pietiktu spēka nākamgad turpināt audzēt pupas. Šogad kopumā tika
novākti nedaudz vairāk kā 6 kg pupu.
Lauku kapela «Santaka» Misas tautas nama vadītājai uzdāvināja lielo karoti un bļodu. Šī dāvana
bija tieši laikā! Jo svētku laikā lielajā katlā tika
vārīta ikgadējā pupu zupa. Kas var būt gardāks
par uz dzīvas uguns vārītu karstu zupu? Zupa bija
lielisks nobeigums svētkiem, tā sasildīja un vēderi
bija pilni – paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, vai ne?
Pat volejbolisti spēļu starplaikā steidza nobaudīt
spēcinošo zupu.
Alise Dreimane

DURVIS VĒRIS Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts
Rīgas ielā 34, Vecumniekos, ar šādu darba laiku:
otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 11.00 – 17.00,
sestdien no plkst. 10.00 – 16.00.
Svētdiena un pirmdiena ir brīvdienas.
Tūrisma informācijas punktā var saņemt informāciju par novadā apskatāmajiem tūrisma objektiem, kā arī
konsultēties par citiem ar novada un apkārtnes apceļošanu interesējošiem jautājumiem. Informācijas punkts
nākotnē centīsies iedzīvināt tādas interesantas norises kā – semināri, sanākšanas, runāšanās un darbošanās
klātienē sadarbībā ar uzņēmējiem un sava aroda pratējiem, ir padomā jaunu maršrutu izstrāde.
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Kultūra 5

2019. gada septembris

13. septembrī mēs, Valles pamatskolas 9. klases
skolēni, apmeklējām Valles bibliotēku.

P

ar spīti «melnajai» piektdienai mums šis
rīts pagāja priecīgi, izzinoši, jo ar interesi
skatījāmies Valles pagasta bibliotekāres
Ingūnas Kļaviņas sagatavoto prezentāciju. Viņa pastāstīja par Latvijā notiekošajiem pasākumiem 2019. gada Dzejas dienās,
iepazīstināja ar igauņu rakstnieku, kas interesi
sabiedrībā esot guvis kā pastnieks, kurš arī dzejo - Contru (īstajā vārdā Margusu Konnulu). Viņš
ir iztulkojis E. Veidenbauma dzejoļus igauniski
un izdevis pirmo grāmatu latviešu valodā «Tik
grūti ir būt latvietim». Daļu tajā iekļauto dzejoļu no igauņu valodas tulkojis latviešu dzejnieks
Guntars Godiņš, pārējos Contra rakstījis latviski.
Man un klasesbiedriem iepatikās viņa dzeja, tā
ir kā jautra vārdu spēle:
«Veidenbauma jaunākais dzejolis.
Kā lāči balti padebeši iet,
Tiem vēlētos es līdza tāļu skriet,
Tur tāļumā, kur rožu nepazīst,
Tur ziema mūžam zied un nenokūst.»
(Contra «Tik grūti ir būt latvietim»)
Piedalījāmies dzejas ieskaņošanas akcijā par
godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgadei.

FOTO – NO ARHĪVA

Interesantais dzejas rīts bibliotēkā

Izskanējusi
Dzejas diena
Vallē
Viss rudenī notiek pa īstam,
Vai dzirdi rasainā zālē
Tumšsarkanus ābolus krītam?
			
/S. Rode/

Dzejas rītā tika ieskaņoti dzejoļi, kas bija ļoti interesants process.

Akcijā «Dzejas rats 1919» skaļi nolasījām un
ieskaņojām dzejoļus, kurus kopā ar daudzu
citu Latvijas iedzīvotāju lasījumiem iespējams
noklausīties un pēc tam ierakstīt arī savu Dzejas
rata laimestu var – lasi.literatura.lv.

Sakām paldies bibliotekārei Ingūnai Kļaviņai un
mūsu literatūras skolotājai Ritai Zvirbulei par
jauko dzejas rītu.
Lolita Griškeviča,
Valles pamatskolas 9. klases skolniece

Kad dārzos saplaukst dālijas un sarkani deg
pīlādži, ir septembris, mūsu tautas dzejnieka
Raiņa dzimšanas dienas mēnesis.
14. septembrī Dzejas dienai veltītajā svētku koncertā Valles saieta namā uzstājās soliste Skaidrīte
Šimkevica un komponists Jānis Mikulāns.
Izskanēja dziesmas, kuru vārdu autore ir mūsu
novadniece dzejniece, publiciste Gina Viegliņa-Valliete. Koncertā dziesmas mijās ar autores
jaunākajiem dzejas lasījumiem.
Dzejas dienas ir svētki, kurus rada tiem, kam
šie svētki ir vajadzīgi. Paldies par atsaucību
pasākuma apmeklētājiem un ciemiņiem!
Dace Anna Zvaigzne

Šogad nolēmu, ka gribu iesaistīties vēl vienā
lasīšanas veicināšanas pasākumā, īstenojot
programmu «Grāmatu starts» mazajiem
miseniekiem.

G

rāmatu starts ir lasīšanas veicināšanas
programma bērnudārza vecuma bērniem. Projektā var iesaistīties bērni no
3 gadu vecuma. Tāpēc devos uz bērnudārzu, kurā vispirms uzrunāju pirmskolas pedagogus, lai noskaidrotu, vai vecākiem
būtu interese piedalīties šajā programmā. Izliekot informāciju gan bērnudārzā, gan ciematā un
uzrunājot vecākus individuāli, esmu iesaistījusi
projektā 8 bērnus un māmiņas, lai kopīgi apmeklētu bibliotēku.
Norunājām, ka tiksimies vienu reizi nedēļā.
Bērni kopā ar māmiņām iesaistījās radošajās un
attīstošajās nodarbībās.
Noslēdzoties programmai, katram apmeklētājam tika dāvināts īpaši veidots «Grāmatu starta»
pūču komplektiņš – mugursoma, lasāmgrāmatiņa, mīļlietiņa – projekta simbols pūčulēns, kā
arī brošūra vecākiem par kopā lasīšanu un bērnu
lasītprieka veicināšanu. Kādā vasaras pēcpusdienā bibliotēku apciemoja arī lielā pūce no LNB
Atbalsta centra, kad bērni saņēma diplomus par
skolas beigšanu un mugursomu.
Lai sadarbība turpinātos, iepazīstināju ar Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekciju, ar
aicinājumu turpināt kopdarbu ar bibliotēku un
iesaistīties nākamajā programmā, kura norit
līdz gada beigām.

Šobrīd bibliotēkā ir pieejama jaunā grāmatu kolecija, kuru lasām un vērtējam līdz janvāra beigām.
5+
I. Samauska «Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā:
mīklu dzejoļi»
J. Kopena, M. Meijere «Grāmata Benijam»
E. Carfati «Kaimiņi»
S. Timofejevs «Pasaka par bruņinieku, kuram
sāpēja zobi»
I. Paklone «Es picas brālēnu cepu»
E. Dacjūte «Laime ir lapsa»
9+
A. Volca «Eva, Niks un es»
A.Vanaga «Plastmasas huligāni»
U. Auseklis «Četras otas: gadalaiku dzejoļi
bērniem»
Z. Volkinšteine, B. Grīnberga «Augstāk par zemi»
M. de Koks «Rozija un Musa, meitene un zēns»
K. Hāgerups «Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas»
11+
E. R. Landera «Lietussargs»
K. Vērdiņš «Dilles tante: poēma»
M. Parra «Vārtsargs un jūra»
S. Petešena «Burbulis»
M. Rungulis «Trīs nāves Mārtiņdienā»
F. Nilsone «Ledusjūras pirāti»
15+
T. Kreicbergs «Havanas kaķu ģenerālis»
O. Vācietis «Uz putnu lielceļa»
S. van der Hēsts «Zirrenis»
N. Jūna «Viss, itin viss»
Dž. Nivena «Mūsu spožas dienas»
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Mazie misenieki iesaistās lasīšanas veicināšanas pasākumā

Mazie pūcēni – bērnudārza vecuma bērni aktīvi piedalījās bibliotekāres piedāvātajā programmā.

R. Bahs «Kaija, vārdā Džonatans Livingstons»
Vecāku žūrija
L. M. Hanta «Zivs kokā»
B. Velss «Vientulības gals»
A. Akmentiņš «Skolotāji»
J. Niemi «Tu neiesi viens»

Tēti un vectēvi iesaistieties šajā projektā un
laimējiet savai ģimenei kādu no 29 vasaras
piedzīvojumiem.
Lai mums visiem veicas!
Sarmīte Šlikaite,
Misas bibliotēkas vadītāja

Dzejas pēcpusdiena Stelpē
Dzejas dienas ir viena no tām burvīgajām
tradīcijām, kas katru mūsu rudeni padara
īpašu, turklāt šogad jau piecdesmit trešo gadu.

G
Mirklis pēc pasākuma. No kreisās puses: Brigita Kārkliņa, Sandra Neliusa, Vēsma Petruševica, Māra Lagzdiņa, Ivars Kārkliņš,
Inguna Baltace, Sarmīte Gausiņa – Elksne, Austra Ālmane.

ribas dalīties ar iespaidiem, kas virmoja
Dzejas pēcpusdienā Stelpē – dzejnieka
Raiņa senču atdusas vietā. Pasākums
sākās ar ziedu nolikšanu un atmiņu
svecītes aizdegšanu. Šīs dienas lietus
pierādīja, ka daba ir viens liels, dzīvs organisms,
ar kuru mums ir jāmācās sadzīvot. Brīžiem likās,
ka lietus ir noskalojis visas gaišās un saulainās
krāsas, taču arī šāda noskaņa dzejas pasākumu
ievija īpašā romantikā, draudzīgā un labsirdīgā
atmosfērā.
Šoreiz Stelpē viesojās mūsu novada dzejnieki –
Austra Ālmane, Ivars Kārkliņš, Brigita Kārkliņa,
Sarmīte Gausiņa – Elksne. Dzejniekiem, lasot
savu dzeju, uzvirmoja vissiltākās jūtas pret savu
dzimto zemi, dabas skaistumu un cilvēkiem. Pa-
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sākumā piedalījās Stelpes pamatskolas skolēni
un pedagogi. Skolotājas Lilita Berliņa un Inese
Freiberga bija sagatavojušas dzejas kompozīciju
ar Raiņa bērnu dzejoļiem un dziesmām. Amatierteātra «Vecmuiža» aktrises Vēsma Petruševica un Inguna Baltace runāja Aspazijas dzeju.
Savukārt īpašu emocionālu noskaņu radīja Māras
Lagzdiņas čella mūzika un vokālā ansambļa
«Nianse» dziedātās dziesmas.
Man šķiet, ka svarīgākais ir atrast laiku un
vismaz rudenī, Dzejas dienu laikā, izlasīt kādu
dzejoli. Lieliski, ja izdodas atrast savu dzejnieku,
kurš spēj mūs iedvesmot un pacelt mazliet virs
zemes, pāri pelēkajai ikdienai. Dzejai nav robežu
un rāmju, nav sliktas vai labas dzejas — ir tikai
mūsu izvēle, tā brīža sajūtas un emocijas.
Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš veicināja dzejas
svētku izdošanos!
Rita Matuševa,
bibliotekāre

6 Izglītība, sports

Šogad Mākslas programmā jauns mācību
priekšmets – Datorgrafika
FOTO – – ZANE ONKELE

Sporta skolas
jaunajiem
vieglatlētiem
veiksmīgs starts
Iecavā

2019. gada septembris

18. septembrī, spītējot nelabvēlīgiem
laikapstākļiem, norisinājās Iecavas novada
sporta skolas «Dartija» vieglatlētikas
sacensības «Sprinta diena». Iecavas novada
stadionā sacentās U-12 un U-14 vecuma
grupas vieglatlēti no Aizkraukles, Jelgavas,
Vecumniekiem un Iecavas.

FOTO – NO ARHĪVA

veidību un aktualitāti mūsdienu kultūrvidē. Vēlamies,
lai audzēkņos rastos izpratne
par dažādajiem izteiksmes
līdzekļiem, iepazīstot datorgrafikas programmas, un veidotos
radošā darba pieredze, izmantojot digitālās prasmes mākslā.
Datorgrafiku Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā varēs
apgūt 6. un 7. klases audzēkņi
skolotāja Kārļa Ulmaņa vadībā.
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS
komunikācijas speciāliste
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Skolas audzēkņi digitālās prasmes turpmāk apgūs jaunizveidotajā datorklasē.

Ar Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu skolai
jaunas digitālās
klavieres

L

īdz šim skolā datorgrafika netika mācīta. Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore I. Lavrinoviča norāda: «Mūsdienās, kad digitālās
prasmes ir nepieciešamas teju
katrā dzīves situācijā, nav pieļaujams, ka jaunie mākslinieki
absolvē mākslas skolu bez pamatiemaņām datorgrafikā un
datordizainā. Tāpēc esam mērķtiecīgi šo priekšmetu ieviesuši
mākslas programmas saturā.»
Mācību priekšmeta mērķis ir
iepazīt datorgrafikas daudz-

V

ecumnieku novada Domes Sporta skolu
Iecavā «Sprinta dienā» pārstāvēja treneru Līgas Macarovskas, Raivja Melgaiļa un Pētera Lungeviča audzēkņi.
Vislabāk mūsu jaunajiem vieglatlētiem
veicās 60m barjerotajā distancē, kur mūsu meitenes Elīza Spurķe un Rūta Gertnere uzstādīja
personīgos rekordus un svinēja dubultuzvaru
Vecumnieku novada Domes Sporta skolai.
Paldies vieglatlētu saimei par veiksmīgo startu
skarbajos laikapstākļos Iecavā.
Jānis Plūme,
Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas direktors

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Mākslas programmas
audzēkņiem un skolotājiem šis mācību gads iesācies ar
patīkamiem jaunumiem – viena no mākslinieku klasēm tikusi
pie kosmētiskā remonta un aprīkota ar četrām darbavietām
datorgrafikas apguvei.

Iepriekšējā mācību gadā Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skola startēja Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā
«Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana» ar projektu par digitālo klavieru iegādi mūzikas
teorijas apguvei.

P

rojekts tika apstiprināts un klase, kurā audzēkņi mācās
solfedžo un mūzikas mācību, nu ir aprīkota ar modernām digitālajām klavierēm KORG G1 AIR. Projekta kopējais finansējums bija 1102,00 EUR, Valsts kultūrkapitāla
fonds instrumenta iegādi atbalstīja, piešķirot 800,00 EUR.
Instruments skolā ir pavisam nesen, bet jau izpelnījies mūzikas
teorētisko priekšmetu skolotāju atzinību.
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS komunikācijas speciāliste

Olimpiskā diena Vecumnieku novada skolās
20. septembrī visā Latvijā aptuveni 760 norises
vietās notika tradicionālā «Olimpiskā diena
2019», kas pulcēja vismaz 150000 dalībniekus
no 101 Latvijas pašvaldības un pilsētas.
Arī Vecumnieku pašvaldība aktīvi piedalījās
«Olimpiskās dienas 2019» pasākumos.

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

ienlaicīgi – plkst. 10.05, novada izglītības iestādēs sākās rīta vingrošana, kuras
mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm,
kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta
vingrošanu, kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Vecumnieku vidusskolas stadionā par dzestro
rītu liecināja tikai rasas piles uz sportistu kājām,
bērni bija gatavi Olimpiskās dienas aktivitātēm.
Dienu atklāja sporta skolotājs Rinalds Zariņš,
uzrunājot visus klātesošos un pārliecinoties, vai
tiešām visi ir gatavi aktivitātēm? Pēc apliecinošā
un spraigā «Jā!» jaunieši aizrautīgi sāka kopīgo
vingrošanu.
Savukārt Valles pamatskolā Olimpiskā diena sākās
ar lāpas nešanu un Olimpiskā karoga pacelšanu mastā, sporta skolotāja Gita Briņķe bija
sagatavojusi interesantas sportiskas aktivitātes
skolēniem. Pirmklasnieki pauda sajūsmu, ka
pirmo reizi piedalās Olimpiskajā sporta dienā
un atklāja, ka rīta vingrošanas kompleksu iemācīties bija viegli.
Skaistkalnes vidusskolā šajā dienā sportoja
piecgadnieki kopā ar vidusskolas skolēniem.
Sporta skolotājas Ligitas Kalseres vadībā skolēni
stadionā piedalījās sportiskās aktivitātēs un
dažādās atrakcijās visas dienas garumā.
Misas vidusskolā sporta skolotājs Rolands

FOTO – ALISE BARKAUSKA

Apbalvošanas brīdis un gandarījums par paveikto.

Digitālās klavieres jau ir atzinīgi novērtētas no skolotāju puses.

Kuplā pulkā Olimpiskās dienas rīts aizsākās Vecumnieku vidusskolā.

Plēsnieks visus pārsteidza ar daudzveidīgām
sportiskām aktivitātēm un stafetēm, kuras
dienas garumā norisinājās sporta zālē. Olimpiskā diena īpašu prieku sagādāja mazajiem
pirmklasniekiem, kuriem tā bija pirmā dalība
tik lielā pasākumā. Sacensības norisinājās starp
jaukta vecuma komandām, kas tikai veicināja
sapratni, sadarbību skolēnu starpā un radīja
drošības sajūtu. Kopā ar bērniem aktivitātēs
labprāt iesaistījās arī skolas pedagogi.
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Savukārt Stelpes pamatskolā Olimpiskā diena tika
atzīmēta nedēļu vēlāk, 27. septembrī.
Ar «Olimpisko dienu 2019» arī šogad sākās «Eiropas Sporta nedēļas» pasākumu programma.
«Eiropas Sporta nedēļa» norisinājās no 23. – 30.
septembrim, tās mērķis – veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tika aicināts
ikviens Latvijas iedzīvotājs.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Sports 7

2019. gada septembris

A

rnolda Sipenieka piemiņas sacensības
pirmo reizi notikušas 80. gadu sākumā, bet atjaunotas 2013. gadā. Šogad
sacensībās piedalījās VUGD Zemgales
reģiona brigādes (ZRB) struktūrvienību
pārstāvji no Bauskas daļas, Vecumnieku posteņa,
Iecavas posteņa, Rīgas reģiona pārvaldes (RRP)
Baldones posteņa, kā arī pašvaldības ugunsdzēsības dienesta darbinieki un atbalstītāji no
Skaistkalnes pagasta.

Spēkus pārbauda tradicionālās
sacensību disciplīnās

Kā ierasts, komandas sacentās vairākās disciplīnās: glābšanas riņķa mešanā tālumā, ugunsdzēsības – glābšanas stafetē, kas sastāvēja no 4
etapiem, ugunsdzēsēju automašīnas vilkšanā, izvēršanās ar rokas sūkni, izvēršanās ar motorsūkni.
Rīts iesākas ar glābšanas riņķa stafeti, kurā
ievērojami tālu (29,92 m) riņķi aizmeta Kristaps
Salietis no Skaistkalnes komandas, taču komandu
kopvērtējumā stiprākā izrādījās Bauskas komanda.
Stafetē un ugunsdzēsēju auto vilkšanā stiprākā
izrādījās Vecumnieku komanda. «Arnolda Sipenieka piemiņas kausa izcīņā labprāt piedalos,

taču ne katru gadu sanācis, dažkārt iekrīt dežūrmaiņa. Šī gada pasākums īpaši neatšķīrās no
iepriekšējiem, kā vienmēr valdīja sāncensības
gars un laba atmosfēra,» iespaidos par sacensībām dalās Kristaps Lisovskis, VUGD Vecumnieku
posteņa darbinieks.
Veiklākie izvēršanās ar motorsūkni un rokas
sūkni izrādījās Bauskas komandas pārstāvji.
«Piedalos šajās sacensībās jau ceturto gadu
pēc kārtas. Iepriekšējos 3 gadus es pārstāvēju
Baldones posteņa komandu, bet šogad biju
Bauskas komandas sastāvā, sakarā ar savas
darba vietas maiņu. Man ļoti patika atmosfēra,
kas valdīja sacensību laikā un, protams, tas, ka
pēc sacensībām sanācām visi kopā iekštelpās uz
goda mielastu. Visgrūtākā stafete, manuprāt, bija
izvēršanās ar senlaicīgu rokas pumpi, jo tas «izpumpēja mūs sausus»,» sacensību norisi komentē
Jānis Paškevičs, VUGD Bauskas daļas darbinieks.

Uzvaru pelnījuši visi

Sacensības bija sīvas un skaidrs ir viens – visi glābēji ir spēcīgi un pelnījuši uzvaru, taču, apkopojot
rezultātus, godpilno pirmo vietu ieguva Bauskas
komanda, otro vietu Skaistkalnes komanda un
trešo vietu Vecumnieku komanda.
Iepriekšējos 5 gadus pēc kārtas pirmo vietu
ieguva Vecumnieku komanda, nu ir laiks kausu
nodot tālāk. VUGD Vecumnieku posteņa komandieris Visvaldis Janelis stāsta, ka «šogad Sipenieka kausā tika sarūpēts jauns ceļojošais kauss.
Lai iegūtu šo kausu savā īpašumā, sacensībās
jāuzvar 5 gadus pēc kārtas. «Sacensības bija
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Aizvadīts spraigs strītbola
turnīrs Skaistkalnē

Dažādās aktivitātes visas dienas garumā nenogurdināja ugunsdzēsējus.

spraigas, un intriga saglabājās līdz pat pēdējai
disciplīnai, kurā arī noskaidrojās šī gada sacensību uzvarētāji – Bauskas daļa. Sacensības noritēja
raiti, bez īpašas aizķeršanās, par to jāpateicas
organizatoriem,» atzīst V. Janelis.
Gandarīts par paveikto ir sacensību galvenais
tiesnesis Māris Plēsnieks: «Liels paldies Vecumnieku novada domei par dalībnieku apbalvošanai
sarūpētajām balvām. Īpaša pateicība Skaistkalnes

Īsteni rudenīgs velobrauciens
Pelēcīgi lietainajā 22. septembra dienā notika ikgadējais
rudens velobrauciens, kurā tika
pieveikti 32 kilometri.

Š

oreiz gan ne tik kuplā
skaitā, jo velobraucēju dalību atturēja nelabvēlīgie laikapstākļi, bet 16 drosmīgākos
nebiedēja ne lietus, ne dubļi
un drēgnais vējš.
Devāmies pa Zvirgzdes meža ceļiem. Mežs īpaši smaržoja ziedošie
virši, samtainās sūnas, pelēkie
ķērpji un brūkleņu krelles radīja
rudenīgo noskaņu. Līkums aiz
līkuma, kalniņš augšup un lejup,
nelieli atelpas brīži un ieripojām
pusdienu pauzē. Doma par siltumu
visus ātri mobilizēja doties mežā
pēc malkas, lai iekurtu ugunskuru.
Steidzīgi tika iekurts ugunskurs,
kas mazināja dzestrumu, izžāvēja
cimdus un sasildīja ikvienu.
Pēc pusdienu pauzes ceļš veda

Kopbildē vienojās visi turnīra dalībnieki.

Skaistkalnē 14. septembrī spraigi un aktīvi
noritēja strītbola sacensības, ko organizēja
Vecumnieku novada jaunieši kopā ar
jaunatnes lietu speciālisti.

K

opumā sacensībās startēja 7 komandas,
kuras aktīvi sacentās savā starpā.
«Jauniešu starpā valdīja pozitīva atmosfēra, taču netrūka arī sacensību gara un
gribasspēka uzvarēt – tas pasākumu
padarīja īpaši interesantu,» atzīst Vecumnieku
novada Jauniešu domes dalībniece Linda Liberte.
Reinis Burkevics secina, ka sacensības bija
interesantas un ļoti patika. Pirmo reizi papildus
turnīram bija arī konkursi – 3 punktu metieni,
soda metieni un metiens no centra, ko bija noorganizējusi jaunatnes lietu speciāliste Kristīne
Pačkajeva. Konkursu uzvarētāji balvā saņēma
basketbola bumbu.
Arī Kaspars Kušners atzīst, ka «nelielais turnīrs
bija pozitīvu emociju piepildīts. Lai gan bija grūti,
bet cīnījāmies līdz galam un nenokārām galvu
arī tad, kad zaudējām. Domāju, ka vajadzētu
biežāk rīkot šādus pasākumus!»

Sacensību dalībnieks Vents Vājeiks priecājas:
«Bija forši un aizraujoši uzspēlēt basketbolu ar
komandām, kuras ir vienādā līmenī. Vienīgais
mīnuss bija laikapstākļi, kuru dēļ sanāca gūt
dažas traumas.»
«Kopumā pavadījām foršu un aktīvu dienu. Žēl,
ka nebija medaļu, ar kurām varētu papildināt jau
esošo kolekciju,» vērtē Edvīns Pavlovs.
Rezultāti:
1. vieta «Skaistkalne»;
2. vieta «Speķa pīrādziņi»;
3. vieta «Kurmene»;
4. vieta «Tēja ar pienu»;
5. vieta «Standarts»;
6. vieta «Andža»;
7. vieta «Āsils».
Vecumnieku novada Jauniešu dome pateicas
visiem, kuri piedalījās un palīdzēja pasākuma
organizēšanā, kā arī lielu paldies saka Skaistkalnes vidusskolai par atbalstu un viesmīlīgo
uzņemšanu.
Sportisko aktivitāšu cienītāji ir aicināti tikties
5. oktobrī Vallē futbola turnīrā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

pagasta ugunsdzēsības un glābšanas darbu organizatoram Ārim Gothardam par ieguldīto darbu šo
sacensību noorganizēšanā un sacensību tiesnešiem – Iecavas posteņa komandierim A. Ivanovam,
Baldones posteņa komandierim N. Dārzniekam un
Skaistkalnes pagasta sporta darba organizatoram
Ē. Čerpinskim. Sacensību organizētāju vārdā izsaku
lielu pateicību dalībniekiem par atsaucību!»
Sabiedrisko attiecību nodaļa

FOTO – AINARS ĶIENIS

14. septembra rītā, jau septīto reizi kopš to
atjaunošanas, noritēja Arnolda Sipenieka
kausa izcīņas sacensības ugunsdzēsības
sportā. Sīvā konkurencē savu pārākumu
pierādīja komanda no Bauskas, tādējādi
kausu aizvedot uz Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) Bauskas daļu.

FOTO – ALĪNA ŽUKAUSKA

Arnolda Sipenieka kauss ceļo uz Bausku

Drēgnais un lietainais laiks neatturēja drosmīgākos velobraucējus no tradicionālā
rudens brauciena.

mājup, lietus nemitējās un termometra stabiņš bija noslīdējis
vēl zemāk. Apņēmības pilni izturīgākie, spītējot nogurumam un
laikapstākļiem, pieveica rudens
velobrauciena maršrutu. Slapji
līdz pēdējai vīlei, dubļaini, bet
tomēr apmierināti ar paveikto
un protams ar cerību un gaidām

par pavasara velobraucienu.
Paldies organizatoram Ivaram
Sproģim un izturīgākajai velobraucēju komandai! Paldies
velobraucienu uzticīgajam fotogrāfam Ainaram Ķienim.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Vieglatlēti no Kokneses
pārved medaļas
21. septembrī Koknesē notika mešanas disciplīnu sacensības «Kokneses kauss 2019».

V

ecumnieku novadu
pārstāvēja Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas treneru Gitas Briņkes un
Raivja Melgaiļa audzēkņi.

Vairāki mūsu sportisti sacensībās sasniedza personīgos
rekordus. Labākais rezultāts
bija Gitas Briņķes audzēknim
Gustavam Baļčūnam, kurš laboja savu personīgo rekordu
un raidīja šķēpu 51,28 m tālu,
rezultātā 2. vieta U16 grupā.
Ar jaunu personīgo rekordu
U16 grupā 3. vietu izcīnīja tre-

nera Raivja Melgaiļa audzēknis
Jānis Geriks – 32,77 m. Rihards
Vētra U16 grupā šķēpmešanā
izcīnīja 4. vietu ar 32,20 m tālu
metienu.
U14 grupā lieliska ekstrēmo laikapstākļu diena padevās Tomam
Eriņam, kurš izcīnīja divas medaļas un 4. vietu. Šķēpmešanā
34,34 m deva sudraba medaļu,
lodes grūšanā 9,03 m tāls grūdiens piezemējās uz bronzas
pakāpiena, bet diska mešanā
disks nokrita 92 cm pirms bronzas atzīmes – 21,35 m – 4. vieta.
U16 grupā labs rezultāts padevās Rihardam Vētram diska
mešanā – 36,45 m, kas ir astotais labākais rezultāts U16
vecuma grupā Latvijā.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Mūsu treneres bijušais audzēknis Zigmārs Vinovskis U18 grupā škēpmešanā izcīnīja 1. vietu – 48,32 m. Šobrīd Zigmārs
mācās Ogres profesionālajā
vidusskolā un trenējas Ogres
sporta centrā pie trenera Zigurda Kinča.
Paldies Vecumnieku novada
Domes Sporta skolas audzēkņiem un viņu vecākiem, kā arī,
protams, treneriem par ieguldīto darbu gada siltajos mēnēšos,
kas ir devis labus rezultātus un
pozitīvas iestrādes turpmākajiem darbiem.
Jānis Plūme,
Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas
direktors
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VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 25. oktobrī plkst. 19.00 kino vakars uz spilveniem – filmas «Jelgava 94» seanss.
VECUMNIEKU MUZEJĀ
• Līdz 4. oktobrim Latvijas Okupācijas muzeja
vēsturnieces Ineses Dreimanes veidotā izstāde
«Pēc mums vēl izli zeme skums».
• Visu oktobri Ķekavas novadpētniecības muzeja
ceļojošā izstāde «Edgars Ozoliņš. Darbi no periodiskajiem izdevumiem.»
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 12. oktobrī plkst. 17.00 Svitenes amatierteātra
«Šurumburums» Māra Horna izrāde «Iz senioru
dzīves». Režisore I. Vaičūne.
Plkst. 22.00 rudens balle kopā ar grupu «Rolise».
Ieejas maksa 3.00 eiro.
• 16. oktobrī plkst. 18.00 leļļu teātra «Tims»
teatralizēta koncertprogramma «Mežā». Ieejas
maksa 0.50 eiro centi.
• 31. oktobrī plkst. 18.00 Latviskais Helovīns kopā
ar Bārbeles folkloras kopu «Tīrums».
Masku gatavošana, tradīcijas, iešana ķekatās
pa Misu.
UMPĀRTES BIBLIOTĒKĀ
• 22. oktobrī plkst. 13.00 tradicionālā dārzeņu
konservējumu pēcpusdiena «Kas izauga dārziņā,
tas nonāca burciņā!»

5. oktobrī tiek rīkots brauciens
uz lauksaimniecības un meža tehnikas izstādi «Rāmavā».
Dalības maksa 5.00 eiro.

s
s
s
s
s

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 3. oktobrī plkst. 19.00 Valles amatierteātra
izrāde «Mekēju omi...opim!»
• 8. oktobrī plkst. 18.00 leļļu izrāde «Nelūgtais
ciemiņš». Ieejas maksa 1.50 eiro.
• 11. oktobrī plkst. 17.00 šūšanas meistarklase.
Ieejas maksa 5.00 eiro.
• 17. oktorbī plkst. 18.00 leļļu izrāde – koncertprogramma «Mežā». Ieejas maksa 1.50 eiro.
• 18. oktobrī plkst. 18.30 Kurmenes amatierteātra izrāde «Mazā raganiņa».
BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Bibliotēkā skatāma novadpētniecības materiālu un foto izstāde «Brīvības ceļš».
• No 28. oktobra līdz 8. novembrim Latvijas
Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde «Pēc mums
vēl ilgi zeme skums».

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 4. oktobrī plkst. 19.00 Birzgales amatierteātra
«Laipa» M. Zīles izrāde «Laulības treniņu aģentūra». Režisore R. Reinsone.
KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
• 6. oktobrī plkst. 12.00 labdarības akcija Kurmenes
baznīcas atjaunotnei. Biļetes: bilesuparadize.lv
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
• 1. oktobrī Starptautiskā senioru diena. IT konsultācijas bibliotēkas apmeklētājiem – «Lasīsim
e-grāmatas».

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETA NAMĀ
• 6. oktobrī plkst. 17.00 Vecumnieku amatierteātra «Vecmuiža» A. Niedzviedža izrāde «Es tevi
negribēju». Režisore V. Petruševica.
VALLES BIBLIOTĒKĀ
• Visu oktobri apskatāma Irēnas Samules leļļu
kolekcija.
• 11. oktobrī plkst. 9.00 grāmatu tirdziņš sadarbībā ar SIA «Virja LK».
• 24. oktobrī Jauno grāmatu diena.

Valle (pagasta pārvalde) izbraukšana plkst. 8.00
Skaistkalne (pie veikala Aibe stāvlaukumā) plkst. 8.20
Bārbele (pie Vesko veikala autobusa pieturā) plkst. 8.30
Stelpe (pie Stelpes veikala) plkst. 8.45
Vecumnieki (pie veikala Lats stāvlaukumā) plkst. 9.00

Braucienam pieteikties pie Vecumnieku novada lauku attīstības konsultantiem
Anita Smilškalne, tel. 26330808, e-pasts: anita.smilskalne@vecumnieki.lv;
Kristaps Stallīts, tel. 20267734, e-pasts: kristaps.stallits@vecumnieki.lv.
Atbalsta Vecumnieku novada Dome

Sludinājums par autogreidera O&K F106A atsavināšanu

15. oktobrī
no plkst. 10.00 līdz 13.00
Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5,
notiks Donoru diena.
Ziedot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.

Nākot nodot asinis,
būs nepieciešama pase vai ID karte un
jānorāda savas bankas konta numurs,
uz kuru tiks pārskaitīta atlīdzība par asins nodošanu.

Par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 – 65 gadiem.
Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50kg.
Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas,
saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt,
zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003
un mājas lapā www.donors.lv.

SIA «Jaunolis», reģistrācijas Nr. 43603009401, juridiskā adrese: Rīgas iela 29A,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933,
rīko kustamās mantas – AUTOGREIDERA O&K F106A (valsts reģistrācijas Nr.
T8901LR) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 11000 eiro.
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 – 106 ZS; motorstundu skaitītāja rādijums – 950 st..
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama,
sazinoties pa tālruni 29436875 (Vasilijs Ņikiforovs).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 10. oktobrim 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: jaunolis@apollo.lv.
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 10. oktobrim.
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.
Ar SIA «Jaunolis» piederošas kustamās mantas (autogreidera O&K F106A) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada
domes tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv vai klātienē SIA «Jaunolis» ofisā.

SKAISTKALNES PAGASTS

• 6. oktobrī rudens gadatirgus.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 12. oktobrī plkst. 15.00 Bauskas tautas teātra
izrāde «Laulības līgums». Režisore I. Hegenbarte.
• 26. oktobrī plkst. 19.00 Vecumnieku novada
amatierkolektīvu sezonas atklāšanas pasākums
«Vajag tik rakt...».
Noslēgumā balle kopā ar muzikantiem «Uzmini
Nu». Ieejas maksa 3.00 eiro.

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 19. oktobrī plkst. 19.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» iestudējums M. Bērziņa – Krauzes izrāde «Šeit neviens nepīpēs». Režisore
I. Cepure.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
• 9. oktobrī tematisks pasākums skolēniem «Enciklopēdija – mans palīgs mācībās».
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

