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Guntis Kalniņš

Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Garām ziemas mēneši, bet ziema tā
arī neatnāca. Nezinu, vai tas tāpēc, ka
pagājušajā gadā Meteņu svētkos esam tautas
tradīcijas par daudz nopietni izdziedājuši,
un izdarības bijušas tik spēcīgas, ka Ziemu
esam aizbaidījuši uz neatgriešanos, vai arī
tas vienkārši ir klimata pārmaiņu rezultāts.

A

rī šogad notika tautas tradīciju svētki
«Meteņi Vecumnieku novadā». Novada Domes vārdā saku paldies pasākuma organizētājiem, ciemiņiem, visiem
dalībniekiem. Svētki ir izdevušies un
tiem kas piedalījās bija interesanti. Īpašs paldies
svētku vadītājai Iritai Vimbai un folkloras kopai
«Tīrums» par tautas tradīciju saglabāšanu dziesmā, ticējumos, dejās un izdarībās, par Vecumnieku
un visas Zemgales budēļu vizuālā tēla saglabāšanu un paušanu. Paldies floristei Līgai Lauriņai ar
komandu, kas palīdzēja noformēt šos tēlus, paldies Vecumnieku tautas nama komandai – Janai,
Ingai, Martai, Aijai un Andrejam par organizatoriskajām pūlēm un izdomu. Paldies visiem, kas
rūpējās par siltiem ugunskuriem un gardu putru
pasākuma dalībniekiem.
Pēc svētkiem - turpinās ikdiena. Novada vadība
organizē ikmēneša pieņemšanu pagastos.
Pieņemšanas dienas publicētas arī šajā izdevumā.
Pagastos esmu ticies ar iedzīvotājiem un kopīgi
esam izrunājuši
iedzīvotāju interesējošus jautājumus un
problēmas. AktīvāAKTĪVĀKIE
kie iedzīvotāji ir
IEDZĪVOTĀJI IR Skaistkalnē, Bārbelē
SKAISTKALNĒ, un Vallē. Runāt s
gan par transporta
BĀRBELĒ UN
kust ī bas droš ī bu,
VALLĒ
ielām, ceļiem, ielu
apgaismojumu.
Par
dzīvojamo
fondu - par jumtiem
un skursteņiem, kopā meklējuši iespējamos
risinājumus, lai cilvēkam palīdzētu. Apmeklētāji
uzdevuši jautājumus arī par kapsētu sakopšanu
un ciemu teritorijas sakārtošanu. Neslēpšu, ka
esmu saņēmis arī kritiku. Pārrunāta arī viena
otra Domes darbinieka neizdarība un pavirša
attieksme pret veicamajiem pienākumiem.
Jāteic, ka ne vienmēr pieņemšanā ierodas apmeklētāji. Tomēr joprojām atgādinu, ka šajās
plānotajās dienās es un pārējie Domes vadības
pārstāvji noteikti esam pagastā. Jums ir iespēja
tikties ar ikvienu pagasta pārvaldes darbinieku, izrunāt problēmu, apsekot Domes struktūrvienības,
objektus, infrastruktūru. Pieteikt savu jautājumu
variet arī iepriekš pa tālruni, e-pastu, pie pagastu
pārvaldnieka vai sekretāres- lietvedes. Kad esam
pagastā, sazināsimies ar jums, tiksimies Jums
pieņemamā vietā. Tikai sarunu ceļā varam rast
risinājumus.

Meteņdienas svinību aktivitātes aizrauj un priecē novada iedzīvotājus un viesus
LASIET 4. LPP

Bauskas Biznesa inkubatoram jubileja
Februāra sākumā trīs gadu jubileju atzīmēja
LIAA Bauskas Biznesa inkubators. Uz svinībām
tika aicināti Bauskas Biznesa inkubatora
darbības reģionā iekļauto pašvaldību un
uzņēmumu pārstāvji no Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada un
inkubatora dalībnieki, jeb «Inki» (inkubācijas
periods) un «Pinki» (pirmsinkubācijas
periods).

uzņēmējdarbību saistīto konkursu vērtēšanas
komisijās – konkursā «Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva» un biznesa ideju konkursā

N

elielā Biznesa inkubatora telpa bija
skaisti izgreznota un radīja svinīgu
atmosfēru ar svecēm, lampiņām un
baloniem. Foto stūrītī viesi tika aicināti iemūžināt mirkli, izmantojot
jautrus aksesuārus. Vakaru atklāja un par lielisku atmosfēru rūpējās pasākuma vadītājs Edgars Varaņickis.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš izteica gandarījumu par veiksmīgo sadarbību ar Bauskas Biznesa inkubatoru, kas jau
sākotnēji aktīvi iesaistījās pašvaldību sadarbības
uzlabošanā ar uzņēmējiem.
Bauskas Biznesa inkubatorā darbojas četri Vecumnieku novada uzņēmumi: SIA «PINU», SIA
«Grauds ar dvēseli», SIA «Dzimtais dārzs», SIA
«Ābolis».
Vecumnieku novada Dome sadarbojas ar Bauskas
Biznesa inkubatoru, tās pārstāvi piesaistot ar
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«Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā».
Alīna Žukauska, Attīstības-plānošanas
nodaļas projektu koordinatore

2 Novada aktualitāte

Pieaug Klientu apkalpošanas centra
apmeklētāju skaits

Eleonora Maisaka,

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāja
Meteņus krāšņi svin jau no 2015.gada. Tātad
jau sesto gadu.
Šogad iepriecināja tas, ka bija vairāk jaunu cilvēku, ģimenes ar bērniem, aktivitātes plašākā
teritorijā pie ezera.
Citu gadu vēlētos, lai aktīvāk iedzīvotāji iesaistītos dejās, piedāvātajās aktivitātēs, ne tikai kā
skatītāji.
Vēlu Vecumniekiem šo tradīciju saglabāt un popularizēt kā tūrisma piedāvājumu ārpus novada.

Ko darīt, ja nav neviena no
autentifikācijas rīkiem? Ja nav
internetbankas rīku un ID kartes, tad šiem 40 VSAA un VID
pakalpojumiem elektroniski
iesniegumus var iesniegt, izmantojot pilnvarojumu. Tas
notiek, uzrakstot vienas dienas pilnvaru konkrētam pakalpojumam, ar ko pilnvaro
darbinieci, kura attiecīgi klienta vārdā elektroniski nosūta
iesniegumu.

Foto: Andra Matuļenko

TĀ DOMĀ NOVADNIEKI

Kā vērtējat šī gada
Meteņdienas svētkus?

2020. gada 26.februārī

Aija Narbute,

Vecumnieku iedzīvotāja
Es uz Meteņdienas svinībām eju katru gadu, jo
man tas ļoti patīk. Laiks bija brīnišķīgs. Maskas
bija ļoti skaistas, dažādas, piedalījās daudz
ciemiņu, mūzika, skaņas, rībinātāji, gājiens, ko
vajag katram redzēt. Maskās gan netērpjos. Tas
ir pasākums, kur cilvēki nāk ar visām ģimenēm,
norisinājās dažādas aktivitātes, dega skaisti
ugunskuri. Man liekas, ja piedalās šādos Meteņu
rituālos, kaut vai kā skatītājs, tad cilvēkam tāds
pozitīvs skatījums uz dzīvi un pašam šķiet, ka
viss labāk sanāk (tāda kā svētība no Meteņiem
tiek saņemta uz visu gadu). Ziemas nebija, bet
pavasari ļoti gaidu.

Čelsija Viktorija Gerika,

Vecumnieku iedzīvotāja
Man šķiet, ka Meteņi ir svarīgi svētki, kuri apzīmē auglību. Patika tas, ka svētkos piedalījās
ne tikai ļaudis no Vecumniekiem un citiem Latvijas novadiem, bet arī dalībnieki no Lietuvas.
Interesantas likās izklaides: vīru cīņas, naglas
sišana, virves griešana, ka arī izjādes ar ponijiem. Ikgadējā tradīcija bija «Meteņa mīziens»,
kur pats jauniešu domes pārstāvis ierāpās kokā
un izpildīja šo tradīciju. Ļoti patīk šie ikgadējie
svētki, jo dod iespēju cilvēkiem pārģērbties un
iet ielās un svinēt Meteņus. Protams, jaunieši to
pašu var darīt Helovīnos, taču Meteņi ir latviskāki
un tradicionālāki svētki. Gaidām tos nākamgad.

Edīte Gambīca,

Vecumnieku iedzīvotāja
Vecumniekos rīkoto Meteņdienu apmeklēju
pirmo reizi, uz ko mani pamudināja ģimene un
līdzšinējo gadu labās atsauksmes. Mani patīkami pārsteidza radošie un asprātīgie tērpi. Pašai
man tāda vēl nebija, bet nākamgad noteikti piedalīšos svētku gājienā ar šādu Meteņu ietērpu.
Ļoti veiksmīgi bija izvēlēta svētku norises
vieta - pie Jaunā ezera. Skaisti, ātri un viegli
sasniedzama. Bija sakurti vairāki ugunskuri, kas
salīgajiem, kā man, deva iespēju uzturēties to
tuvumā. Tas man ļoti patika! Aktīvākie varēja
piedalīties dejās un dziesmās. Bija arī pieejamas
dažādas uzkodas. Pati, piemēram, nogaršoju ļoti
gardos cepelīnus un kūkas. Bet tie, kas pacietīgi
sagaidīja svētku izskaņu, tika pie putraimu
biezputras ar speķa mērci - ļoti garda!
Neparasts bija ugunīgais liesmu pavēlnieku
uzvedums, kam sekoja uguns bumbas velšana.
Patika! Šādi svētki noteikti veicina Vecumnieku
vārda izskanēšanu ārpus novada robežām.
Tie veicina gan vietējo iedzīvotāju saliedētību
un piederības sajūtu novadam, gan rada par
novadu interesi tālākos Latvijas novados un
pat ārzemēs.
Svētki bija labi organizēti, tiem ir tikai jāaug
lielākiem, jāpiesaista vairāk tautas, un tad arī
radīsies jaunas iespējas realizēt radošas idejas.
Svētki bija labi apmeklēti un svinētāju vidū bija
arī citu novadu iedzīvotāji un pat daži ārzemnieki. Un tomēr - zinot novada un pat Vecumnieku
iedzīvotāju skaitu, apmeklētāju skaits varēja būt
ievērojami lielāks. Tas liek secināt, ka samērā
liela daļa iedzīvotāju ir kūtri izmantot novadā piedāvātās bezmaksas iespējas svinēt, priecāties un
kopt tradīcijas. Kolīdz iedzīvotāji paši iemācīsies
pārvarēt sevi un tikt pāri durvju slieksim, arī Vecumnieku novadam un tajā rīkotajiem svētkiem
būs iespēja augt un ļaut skanēt Vecumnieku
vārdam arī ārpus novada robežām.

KAC vadītāja Vija Eiduka sniedz paskaidrojumus elektroniskā pakalpojuma izmantošanā Uldim Jēkabsonam.

1.februārī apritēja gads, kopš Vecumnieku
novada domē darbojas novada Valsts un
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC). Valsts iestāžu pakalpojumiem iesniegumus pieņem sekretārelietvede Vija Eiduka, bet pašvaldības
pakalpojumiem – sekretāre-lietvede Aija
Narbute.

pošanas centru, lai kārtotu lietišķos darījumus
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA)
un raksta šādus iesniegumus:
• iesniegums slimības pabalstam;
• iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam;
• iesniegums apbedīšanas pabalstam;
• iesniegums pensijas pārrēķinam;
•iesniegums bezdarbnieka pabalstam u.c.

lientu apkalpošanas centrs tapis Vislatvijas projektā, ko rosinājusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija. Klientu centram topot, daļa
finansējuma bija valsts dotācija, daļa –
pašvaldības līdzfinansējums. Vēl pašlaik VPVKAC dotē valsts.

Otrie pieprasītākie pakalpojumi Vecumnieku
novada Klientu apkalpošanas centrā ir darījumi
Valsts ieņēmumu dienestā (VID):
• gada deklarācijas iesniegšana;
• iesniegums elektroniskās nodokļu grāmatiņas
iesniegšanai/izņemšanai;
• iesniegums EDS sistēmas lietotāja paroles
iegūšanai;
• iesniegums iedzīvotāju nodokļa atvieglojumu
saņemšanai.

K

Visi pieejamie pakalpojumi

Šeit ikviens iedzīvotājs var atnākt un, uzrakstot
iesniegumu, pieteikt dažādus valsts iestāžu
un pašvaldības pakalpojumus. Ir noslēgti šādi
līgumi ar 12 valsts iestādēm:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA);
• Valsts ieņēmumu dienests (VID);
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);
• Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA);
• Lauksaimniecības datu centrs (LDC);
• Valsts zemes dienests (VZD);
• Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR);
• Valsts darba inspekcija (VDI);
• Lauku atbalsta dienests (LAD);
• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisija (VDEĀVK);
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA);
• Būvniecības informācijas sistēma (BIS).

Ko darīt bez autentifikācijas rīkiem un
datorzinībām

VPVKAC pakalpojumu grozā atrodas 40 iesniegumi, kurus iedzīvotāji var izmantot dažādu lietišķu
darījumu veikšanai. Tas nozīmē, ka šos iesniegumus var iesniegt gan elektroniski portālā Latvija.
lv, gan papīra formātā. Lai iesniegumu iesniegtu
elektroniski portālā Latvija.lv, ir nepieciešami
internetbankas rīki, lai autentificētos – SMART
ID vai kodu kalkulators. Autentificēties var arī
ar ID karti, kura ir saņemta sākot ar 2019. gada
1. janvāri.

Pārējo iestāžu pakalpojumiem
iesniegumi iesniedzami elektroniski. Klientu apkalpošanas
centra vadītāja Vija Eiduka uzsver, ka cilvēkam, kurš atnācis
pēc palīdzības kāda jautājuma
risināšanā, nav jābaidās no
vārda – elektroniski. Ja arī apmeklētājam nav zināšanu par
to, kā darboties internetā, šeit
ir pieejams dators klientiem
un darbinieces laipni paskaidros, kā iesniegt iesniegumu
elektroniski.
			

Jautājumi «ārpus groza»

Cilvēki nāk ar dažādiem jautājumiem, arī tādiem, kas nav iekļauti pakalpojumu grozā. «Visiem cenšamies palīdzēt mūsu iespēju robežās.
Tā kā šis ir novadu nozīmes klientu apkalpošanas
centrs un iestāžu speciālisti nav pieejami, mēs
konsultācijas nesniedzam, bet palīdzam atrast
informāciju, kur var saņemt atbildes,» atzīst
Vija Eiduka.
		
Apkopojot aizvadītā gada gada rezultātus, kurā
bija 11 mēneši, jo sākām strādāt 1.februārī 2019.
gadā, varam secināt, ka, salīdzinot ar pārējiem
novadiem, esam sniegto pakalpojumu skaita
apkopojuma tabulā pa vidu. Kopējais Klientu
apkalpošanas centra sniegto pakalpojumu
skaits bija 516. Pieprasītākie pakalpojumu veidi
ir VSAA - slimības pabalsti, bērnu piedzimšanas
pabalsti, apbedīšanas pabalsti, pensiju pārrēķins. Pieprasītākie pakalpojumu veidi VID – gada
ienākumu deklarācija; iesniegums EDS lietotāja
tiesību iegūšanai; algas nodokļa grāmatiņas
iesniegšana/izņemšana.
Sīkāku informāciju par pakalpojumu veidiem
var izlasīt Vecumnieku novada mājas lapā www.
vecumnieki.lv. Ja ir jautājumi, tad droši var zvanīt
pa tālruni 63976734.
Mēs atrodamies Vecumnieku novada Domes ēkā
1.kabinetā, Rīgas ielā 29, Vecumniekos.
Esiet laipni gaidīti!
Vijas Eidukas sniegto informāciju apkopoja
Andra Matuļenko

Visbiežāk izmantotie pakalpojumi

Visbiežāk iedzīvotāji apmeklē Klientu apkal-

VIEDOKĻI
Vita Budkina,
Vecumnieku novada iedzīvotāja
Ierados Klientu apkalpošanas centrā, lai saņemtu konta izrakstu, kas man bija
nepieciešams. Ļoti priecājos, ka pie mums uz vietas ir šī iespēja nokārtot dažādas
lietišķas formalitātes, kuru dēļ man būtu jābrauc uz Bausku vai uz Rīgu un jākavē
darbs. Esmu ļoti apmierināta – visu paveicām ātri. Uzzināju, kādi vēl pakalpojumi
ir pieejami un noteikti tos izmantošu.

Līga Caunīte-Zandberga,
Vecumnieku novada iedzīvotāja
Žēl, ka jau agrāk netiku izmantojusi šo iespēju. Tagad iesniedzu gada ienākumu
deklarāciju. Sarežģīts process, daudzi paši nevar to paveikt, tāpēc meklē palīdzību
pie speciālistiem. Nav nekur jābrauc, var atnākt šeit uz vietas un visu izdarīt. Par
iespējām esmu teikusi arī paziņām. Izrādās, ka daudz cilvēku nezina vēl, ka pie
mums uz vietas ir saņemami šādi pakalpojumi.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Ingūna Kļaviņa,
Vecumnieku novada iedzīvotāja
Vecumnieku Klientu apkal-pošanas centra pakalpojumus izmantojusi vēl neesmu, bet tas
ir labi, ka centrā ikviens novada
iedzīvotājs var saņemt informāciju un palīdzību konkrētā
situācijā. Tādi mazie centri ir
arī bibliotēkas katrā pagastā, jo bibliotekāri ir
kompetenti e-pakalpojumu sniegšanā. Ikdienā
apmeklētājiem esmu palīdzējusi tādos jautājumos, kā EDS lietošana, slimības lapu iesniegšana,
mājdzīvnieku reģistrācija, CSDD e-pakalpojumi,
internetbankas un elektrum.lv lietošana, e-pieraksts pie ārsta ut.t.

Pašvaldībā 3

Bāriņtiesas informācija

Audžuģimenes nav sagatavotas
strādāt ar problēmbērniem

Vecumnieku novada Bāriņtiesa (turpmāk
tekstā – Bāriņtiesa) darbojas saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, pilda amata
pienākumus sešos Vecumnieku novada
pagastos, prioritāri nodrošinot bērnu un
personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību.

B

āriņtiesa lietas tiek izskatītas Bāriņtiesa sēdēs un koleģiāli tiek pieņemts
lēmums.

2019.gadā tika veikts darbs ar Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
deklarētām un faktiski dzīvojošām ģimenēm,
kurās saskatītas problēmas bērnu tiesību ievērošanā. Pildot amata pienākumus, Bāriņtiesas
amatpersonas 54 ģimenēs konstatējušas bērnu
tiesību pārkāpumus, par ko Bāriņtiesa ir ziņojusi
Vecumnieku novada domes Sociālajam dienestam vai Valsts policijai.
Ar Bāriņtiesas lēmumu 13 vecākiem (4 – mātēm
un 9 – tēviem) tika pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības. No tiem 4 vecāki bija izturējušies
vardarbīgi pret saviem bērniem, par ko ziņots
Valsts policijai.
Ar tiesas spriedumu uz Bāriņtiesas pieteikuma
pamata 12 vecākiem atņemtas bērnu aizgādības
tiesības.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir piedalījusies 57
tiesas sēdēs kā prasītājs aizgādības tiesību atņemšanai, kā atzinuma sniedzējs civilprocesā,
kā institūcija jautājumā par pagaidu aizsardzības
pret vardarbību atcelšanu, kā trešā persona
lietās par rīcībspējas ierobežošanu pilngadīgām
personām, kā nepilngadīgas personas pārstāvis
kriminālprocesā.
Viens no Bāriņtiesas uzdevumiem ir aizbildnības
un aizgādnības uzraudzība. Bāriņtiesa, ne retāk
kā vienu reizi gadā, apseko aizbildņu ģimenes
un aizbildnībā esošos bērnus, par ko noformē
dzīves apstākļu pārbaudes aktu un sarunu protokolu, kuri glabājas aizbildnības lietās. Aizbildņi
līdz katra gada 1.februārim Bāriņtiesā iesniedz
pārskatu par aizbildnības pārvaldību un naudas
līdzekļu izlietojumu. Bāriņtiesa vismaz reizi gadā
pieprasa ģimeni raksturojošu informāciju, tajā
skaitā izglītības iestādēm un ģimenes ārstiem,
par to, vai aizbildnis pienācīgi rūpējas par saviem
aizbilstamajiem, kas viņam jāveic saskaņā ar
Civillikumā noteikto. Aizbildņa pienākumus
2019.gadā Vecumnieku novadā atbildīgi veica
30 personas, kuru aizbildnībā ir 36 bērni.

Ārpusģimenes aprūpe

15 Vecumnieku novada bērni uzturas citu pašvaldību aizbildņu ģimenēs.
2019.gadā kopumā ārpusģimenes aprūpē atradās 63 novada bērni, no tiem: 13 - audžuģimenēs, 43 - aizbildņu ģimenēs, 7 - bērni ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā (turpmāk tekstā – institūcija).
Ārpusģimenes aprūpes iestādēs (turpmāk tekstā
– bērnunams) 2019.gadā aprūpē nodoti 7 bērni,
kas ir liels skaits. Vēl pirms gada bērnunamā
atradās tikai viens bērns. Šāds bērnu skaita
pieaugums Bērnu namos ir izskaidrojams ar to,
ka audžuģimeņu skaits Latvijā, iespējams, ir
pieaudzis, taču tās nav sagatavotas darbam ar
bērniem, kuriem ir smagi uzvedības traucējumi, tāpat audžuģimenes atsakās no pusaudžu
uzņemšanas un 3 un vairāk vienas ģimenes
bērnu uzņemšanas.
Vecumnieku novadā 2019.gadā bija 6 (sešas)
audžuģimenes. 2019.gadā vienā audžuģimenē
bija ievietoti divi citas pašvaldības bērni un
viens Vecumnieku novada bērns, otrā – divi citas
pašvaldības bērni un viens Vecumnieku novada
bērns, trešajā - divi citas pašvaldības bērni ar
īpašām vajadzībām, ceturtajā audžuģimenē bija
ievietots viens citas pašvaldības bērns un viens
Vecumnieku novada bērns, piektajā audžuģimenē nebija ievietots neviens bērns attaisnojošu
iemeslu dēļ, bet sestajā audžuģimenē bērni
nebija ievietoti, jo ģimenes aprūpē jau ir seši
bērni, no kuriem trīs ir aizbildnībā. 9 (deviņi)

Vecumnieku novada bērni dzīvo citu pašvaldību
audžuģimenēs.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Bāriņtiesa
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai pieprasīja un izsniedza apliecības sociālo garantiju
nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kuri bija ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja turpināja mācības.
Par 4 bērniem tika pieņemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē
Latvijā atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc
strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas ilgāks par 3
mēnešiem.

Uzraudzībā arī pilngadīgas personas

2019.gadā pieņemti 13 lēmumi par nepilngadīgo
personu un personu ar ierobežotu rīcībspēju
mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību.
Bāriņtiesas uzraudzībā 2019.gadā bija 17 pilngadīgas personas, kurām ar tiesas spriedumu
ir noteikti rīcībspējas ierobežojumi un kuras
atrodas 16 citu personu aizgādnībā. Bāriņtiesas
lietvedībā bija 17 administratīvās lietas par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu
personai ar ierobežotu rīcībspēju. Katru gadu
Bāriņtiesa šīs personas apseko dzīves vietās
– ģimenēs vai aprūpes iestādēs, par pārbaudi
sastādot dzīves apstākļu pārbaudes aktu, uzklausa personu viedokli, kas tiek fiksēts sarunas
protokolos, un šie dokumenti glabājas Bāriņtiesas aizgādnības lietās.
Pildot Bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek
pieprasīti un sagatavoti dokumenti tiesiska un
objektīva lēmuma pieņemšanai. Visiem dokumentiem, kas atrodas Bāriņtiesas lietvedībā ir
ierobežotas pieejamības statuss, ar likumu ir
noteikts personu loks, kuras drīkst iepazīties ar
lietvedības dokumentiem. Lai pieņemtu motivētus lēmumus, Bāriņtiesa sagatavo lietu, iegūstot
dažādus pierādījumus: ziņas, informāciju no trešajām personām, veicot pārrunas, apsekošanas,
noformējot sarunas protokolus, apsekošanas
aktus, pieprasot psihologu, ģimenes ārstu, narkologu, psihiatru atzinumu.
2019.gadā Bāriņtiesas dokumentu aprite, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, palielinājās. Reģistrēti saņemtie iesniegumi – 86, citi saņemtie
dokumenti – 840, nosūtītie dokumenti – 1133.
Bāriņtiesas aktīvajā lietvedībā 2019.gadā atradās 217 lietas. 2019.gadā tika pieņemti 92
lēmumi.

Sadarbība ar citām iestādēm

Visās lietās, kas skar bērnu tiesību un interešu
nodrošināšanu, Bāriņtiesa aktīvi un
veiksmīgi sadarbojās ar Valsts policiju, Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļu, Vecumnieku novada domes Sociālo dienestu un citu pašvaldību sociālajiem
dienestiem un bāriņtiesām, izglītības
un medicīnas iestādēm, krīzes centriem un citiem speciālistiem.
Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē
izglītības iestādes, pārkāpuši uzvedības noteikumus un nepakļaujas
audzināšanai.
Bāriņtiesa aicinājusi personas uz
pārrunām, veikusi izskaidrojošu, profilaktisku darbu un preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku
izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.

pumi neatkārtotos.
Lai efektīvi nodrošinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību, Bāriņtiesa 2019.gadā regulāri
rīkoja un piedalījās starpinstitūciju sanāksmēs
kopā ar Sociālo dienestu, Sabiedriskās kārtības
nodaļas pārstāvjiem, Valsts policiju un Probācijas
dienestu.
Ņemot vērā, ka Vecumnieku novadā nav notāra,
Bāriņtiesa, Civillikumā paredzētajos gadījumos,
sniegusi palīdzību mantojuma lietu kārtošanā,
gādājusi par mantojuma apsardzību, kā arī izdarījusi apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā
noteiktos uzdevumus, nodrošinot pakalpojumus
Vecumnieku novada iedzīvotājiem darījuma
aktu projektu sagatavošanā, apliecināšanā,
testamentu sastādīšanā un atsaukšanā, pilnvaru
sagatavošanā, apliecināšanā un atsaukšanā, kopiju, norakstu, izrakstu pareizības apliecināšanā,
nostiprinājuma lūgumu sastādīšanā.
2019.gadā Bāriņtiesa veikusi 385 apliecinājumus. Ar likumu ir noteiktas valsts nodevas
par Bāriņtiesas pakalpojumiem, kurus ieskaita
pašvaldības budžetā, 2019.gadā kopsummā
iekasējot 3747.44 eiro.

Skaistkalnē atjaunots
gājēju tiltiņš
Gājēju tiltiņš pie Skaistkalnes vidusskolas ikdienā tiek izmantots bieži - pār to pārvietojas gan
skolēni, gan tuvāko māju iedzīvotāji, gan romantisku pastaigu tīkotāji. Pagājušā gada novembrī
tiltiņam tika konstatēti ievērojami bojājumi un
uzsākti tā labošanas darbi, kas noslēdzās šī gada
8. februārī, kad tiltiņš no jauna tika atklāts gājējiem. Tiltiņa metāla konstrukcija nomainīta pret
dzelzsbetona un koka materiāliem. Tuvojoties
siltākiem laikapstākļiem, tiltiņš vēl tiks impregnēts jeb piesūcināts ar īpašu aizsarglīdzekli, lai to
pasargātu no mitruma un citiem nelabvēlīgiem
vides apstākļiem.
Komentēja: Jānis Sils, Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja p.i.
FOTO –AGNESE ČIKULE
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Profesionālā izaugsme

2018.gadā Bāriņtiesas amatpersonas ir apmeklējušas Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas organizētos seminārus un lekcijas,
praktiskās darbnīcas Latvijas Pašvaldību mācību
centrā, lai pilnveidotu savas zināšanas.
2019.gada 16.martā Vecumnieku tautas namā
notika kārtējais Vecumnieku novada Bāriņtiesas
rīkotais pateicības pasākums, kurš tika veltīts
aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm. Uz pasākumu ieradās ģimenes ar bērniem no visas
Latvijas – kopā 123 dalībnieki.
Bāriņtiesa turpina darboties Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest
normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt
jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas
pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē
esošos jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi
bāriņtiesu darbā.
Bāriņtiesa aicina ikvienu iedzīvotāju sargāt savu
un citu bērnu drošību, un, pamanot jebkādu
vardarbību pret bērnu, viņa tiesību pārkāpumu
vai citādu apdraudējumu, nekavējoties reaģēt –
ziņot policijai, Bāriņtiesai vai citai bērna tiesību
aizsardzības institūcijai.
Evita Caune,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Preventīvais darbs

Bāriņtiesa, pamatojoties uz saņemto
informāciju, par iespējamu bērnu
tiesību un interešu pārkāpumu, apsekojusi ģimenes, veikusi pārrunas
ar ģimenes locekļiem, pieprasījusi un
ieguvusi papildu informāciju par ģimeni un informējusi Sociālo dienestu
par psihosociālā darba veikšanu ar
ģimenēm, lai šāda rakstura pārkāVISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

«Viršu» valdē jauni
biedri
14. februārī, Vecumnieku tautas namā notika
Invalīdu un senioru biedrības «Virši» atkārtota
pārvēlēšanu sapulce, kuras rezultātā ar balsu
vairākumu valdē tika ievēlēti četri jauni biedri.
Kā jau ziņots iepriekš, 31. janvārī un 5. februārī
notika Invalīdu un senioru biedrības «Virši» pārvēlēšanu sapulce, kurās neizdevās vienoties par
jauniem valdes biedriem. Kopumā valde sastāv
no 12 biedriem, šogad no valdes pienākumiem
atteicās Marita Hritaņkova, Sarmīte Žotova - Žogota, Sarmīte Jakuška un Jānis Sprukulis.
Pārvēlēšanu sapulce izvērās emocionāla, pieņemt domu, ka tik atraktīvi cilvēki vairs nebūs
valdes sastāvā bija smagi, taču katram ir savs
iemesls, kāpēc viņš no pienākumiem atsakās.
Valdes priekšsēdētāja Mārīte Vītola uzsver: «Būt
valdē nav spiesta lieta, bet atceramies, ka viss,
kas uz sirds sakrājies, vienmēr jāizrunā.»
Sapulces laikā tika izvirzīti 6 kandidāti, kuri
biedruprāt ir piemērotākie valdes amata pienākumiem. Visvairāk balsu ieguva un valdes amata
pienākumus pildīs Skaidrīte Filatova, Skaidrīte
Leveika, Mārīte Vēsma un Inta Brūvere. Lai jaunajai valdei izdodas ap sevi pulcēt domubiedrus
un kopā izdzīvot spilgtus iespaidus.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Maznodrošinātajiem
būs iespēja čipēt un
vakcinēt savus mīluļus
Dzīvnieku aizsardzības biedrība «Ķepu-ķepā»
nolēmusi nodrošināt maznodrošināto personu
dzīvnieku čipēšanu, vakcinēšanu un reģistrēšanu. 50 personas pie tādas iespējas varēs tikt
Iecavas veterinārajā klīnikā (Iecavā, Tirgus ielā
7C, tālr. 63941708) un tikpat veterinārajā klīnikā «Sanarius» (Jelgavā, Viestura ielā 22, tālr.
29520432). Tajās varēs vakcinēt, čipēt, reģistrēt
maznodrošināto un trūcīgo personu suņus.
Līdzi jāņem statusu apliecinošs dokuments un
pase, lai suni varētu piereģistrēt uz konkrētās
personas vārda.

4 Kultūra
Pār Jauno ezeru izskan Meteņdienas gaviles
un svētku dziesmas
2020. gada 26.februārī

M

eteņu svētku priekšvakarā, Vidējās
paaudzes deju kolektīvi «Vēveri»,
«Stelpe» un «Imantieši» iedejoja
vienus no gaidītākajiem novada
svētkiem - Meteņus.

Danču vakars Vecumnieku tautas namā

Īsi pirms sadanča vakara sākuma Vecumnieku tau-

tas namā pulcējās ļaudis no dažādiem novadiem,
lai baudītu dejas mākslu. Ekrānā tika rādīti ieskati
no aizritējušiem Meteņu svētkiem, fonā balss
stāstīja par pagātnes Meteņu gaidām, tradīcijām
un svētku svinēšanu.
Kāds ticējums vēsta, ka Meteņos ir raksturīga
lielīšanās, tāpēc pirmie ar deju mākslu «lielījās» VPDK «Vēveri», kuru dejas, kā parasti, bija
karstasinīgas un mīlestības pilnas. Kolektīva
vadītāja Sarmīte Vēvere atgādināja, ka kolektīvs
dibināts pirms 35 gadiem, bet kodols palicis
nemainīgs. VPDK «Stelpe» dejas bija pārdomātas
un degsmes pilnas. Kolektīva vadītāja Lāsma
Skābuliņa minēja, ka visjaukākie brīži kolektīvam ir braucot mājās no pasākumiem, kuros
piedalījušies, īpaši atmiņā palicis brauciens pa
Mēmeli.
Kā stāsta tautas nama mākslinieciskās daļas
vadītāja Inga Rakusova, rīdzinieki lielīties māk,
VPDK «Imantiešu» ekstravagantie tērpi un jauda
spēj uzrunāt ikvienu klātesošo. Kolektīva vadītāja Linda Plostniece atklāj, ka tomēr ikdiena un
mēģinājumi ir tie, kas spēj ikvienam kolektīva
dalībniekam radīt gandarījumu, neskatoties uz
ikdienas rūpēm.

Vakarēšana

Pēc dančiem trīs vīri - pa vienam no katra kolektīva, mērojās prāta asumā, spēkā un pēdas lielumā. Uzvarēja atjautīgākie. Šajā vakarā uzvarēja
draudzība un ikviens vīrietis ar savu atjautīgumu
spēja sasmīdināt skatītājus.
Vakara kulminācija bija neiestudētais priekšne-sums, kur visi deju kolektīvi vienojās kopīgā
dejā. Enerģiskā deja lika pasākuma apmeklētājiem ritmā sist gan plaukstas, gan kājas. Vakars
turpinājās ar dančiem, kuros varēja piedalīties
ikviens interesents. Vienošanās kopīgā dejā bija
kā pierādījums Vecumnieku novada viesmīlībai.

Meteņdienas rīts

15.februāra svētku rosība aizsākās jau no agra rīta
ar Meteņdienas tirgu, kur tirgot un pirkt gribētāji
tikās, lai katrs gūtu gandarījumu – viens nopirktu,
otrs pārdotu.
Rīta pusē savas durvis interesentiem vēra arī
Vecumnieku tautas nams. Lielajā zālē uz galdiem
bija salikti dažnedažādi dabas materiāli – klūgas,
nūjas, ēveļskaidas u.c., lai ikviens, kas to vēlējās,
varētu izgatavot sev svētku masku un piedalītos
maskotajā gājienā. Masku gatavošanu vadīja un
visus meistarstiķus ierādīja floristikas darbnīcas
vadītāja Līga Lauriņa.
Mūsu novadā šos svētkus kuplināja Meteņdienas
viesi – dažādas folkloras kopas gan no novada
pagastiem, gan attālākām Latvijas vietām, gan
Biržiem (Lietuva). Vistālāko ceļu pie mums bija
mērojuši Daugavpilieši – folkloras kopa«Speiga».

Jampadracis lauku sētās

Jau tradicionāli pirmspusdienā folkloras kopas
devās uz novada lauku sētām, kur, maskās tērpu-šies, vadīja Meteņdienas rituālu, lai šajā gadā
kuplo druvas, lai labi aug lopi, lai auglība, veselība
un labklājība ienāk katrā mājā un skar ikvienu.

«Līdumu» saimniece Ineta Klāviņa aktīvi iesaistījās budēļu jautrībās.

Foto: Alise Barkauska

Ar krāšņām divu dienu svinībām Vecumnieku
novadā izskanējuši Meteņi, kas novada
tradīciju pūrā kļuvuši par gaidītu ziemas
nogales svētku stūrakmeni.

Šīgada Meteņdienas budēļus savā sētā uzņēma
Stelpes pagasta «Līdumu» mājas, Vecumnieku
pagasta«Sateku» mājas, Valles pagasta«Abiķi»
un viesmīlīgā, dzīvespriecīgā Mārīte Vītola no
Vecumniekiem.
Budēļi un čigāni, kas bija ieradušies pie Inetas
un Jāņa Klāviņiem Stelpes pagasta«Līdumos»,
dziedāja, dejoja, rībināja, cēla lielu troksni gan ar
balsīm, gan dažādiem mūzikas instrumentiem,
lai aizbaidītu ziemu, kas gan šogad padevusies
gaužām «neziemīga», gan aizbaidītu kurmjus un
citus traucēkļus, kas neļauj saimniekam ievākt
labu ražu un izaudzēt kuplu ganāmpulku. Budēļi
savās dziesmās un dančos iesaistīja arī māju
saimniekus. Tika izdejots gan dārzs, gan izstaigāta
kūts, lai brangi aug sadzimušie jēri. Kopā ar pašu
folkloristiem «Līdumu» mājās ciemojās folkloras
kopa«Siaudela» no Biržiem un dziedāja Meteņdziesmas lietuviski.
Jānis Kļāviņš sacīja, ka ir priecīgs un ne pirmo reizi
savā mājā uzņem budēļus. Šie svētki jāsvētī un
Meteņiem par godu pat «asfalts uzliets» (zeme
pa nakti sasalusi) un budēļiem nav jādejo pa dubļiem. Kurējās ugunskurs un rāmās liesmas sauca
pavasari, kas vairs nav aiz kalniem.«Priecājamies
paši un aicinām citus. Kāpēc gan lai tas man būtu
grūti? Šodien esmu kurpes uzvilcis. Visu ziemu
zābakos vien nostaigāju,» sacīja saimnieks. Budēļi
pēc skaļās rībināšanas tika cienāti ar pīrāgiem un
lielajā katlā vārītu zupu, ko viesi slavēt slavēja.
«Vecumnieku Novada Ziņas» paguva pabūt arī
Mārītes Vītolas viesmīlīgajā sētā pašā Vecumnieku
centrā. Budēļi dejoja, dziedāja, pūta koka taurē
un visās aktivitātēs piedalījās pati saimniece.«Es
vienmēr esmu teikusi – ja vajag kādu uzņemt,
esmu gatava to darīt vienmēr un sagādāt cilvēkiem prieku,» sacīja Mārīte Vītola. Arī viņa cienāja
budēļus ar zupu un citiem gardumiem.
Budēļi līdzīgi tika sagaidīti arī «Sateku» mājās
un«Abiķos».

griešanā, izjādē ar zirgiem, otrādajā lasīšanā u.c.
Arī ezera krastā kurējās ugunskurs, sildīja dalībniekus un viesus. Visi varēja piedalīties dančos
un dziedāt līdzi. Pasākuma dalībnieki varēja
sasildīties ar tēju vai kafiju un gardu maltīti, ko
bija sarūpējis«JeCoffee». Gardajiem cepelīniem
bija liela piekrišana.
Par jautru notikumu izvērtās Meteņdienas «mīziens» – saldumu lietus no ezermalas priedes un
sanākušo saldumu lasītāju aplaistīšana ar ūdeni.
Lai Meteņdienas rituāliem un izdarībām pie
Jaunā ezera piešķirtu īpašu akcentu, pirms
ugunsbumbas (salmu bumbas) aizdedzināšanas
klātesošie varēja vērot ugunsšovu, ko demostrēja«Fire show studio». Šāds notikums Meteņdienu
svinībās bija pirmo reizi.
Pēc tam sekoja svētku kulminācija – tika aizdedzināta salmu bumba un Meteņdienas aktivitātes bija galā. Visi svētku dalībnieki tika
aicināti cienāties ar Vecmuižas putru, kas vārīta
pēc senas receptes, ko sagādājusi Vecumnieku
novadpētniecības centra vadītāja Rita Kovala. To
varēja baudīt ikviens, kas to vēlējās.
Svētki izskanējuši. Mēs ar gaišām domām un
darbiem gaidām pavasari, kam jābūt dāsnam un
auglīgam ar labvēlīgām sējas dienām, lai kopā
varam svinēt Ražas svētkus.
Alise Barkauska, Vecumnieku novada Domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Andra Matuļenko,
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore

Pateicas saimniekiem un budēļiem

Īsā pusdienlaika pauzē Vecumnieku tautas namā
novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
sacīja paldies un pasniedza nelielas piemiņas
veltes visiem, kas palīdzēja veidot Meteņdienas
svinības mūsu novadā.

Maskotais gājiens

Visspilgtākais pirmskulminācijas brīdis allaž
ir maskotais gājiens cauri Vecumniekiem līdz
Jaunajam ezeram. Tāds tas bija arī šoreiz. Visdažādākajās maskās tērptie budēļi, dziedot, rībinot
un dejojot, gāja cauri novada centram. Gājienu
vēroja un fotografēja novada iedzīvotāji, kas arī
priecājās par daudzveidīgajām un atraktīvajām
maskām.

Pie Jaunā ezera

Jaunā ezera krastā folkloras kopas priecēja
svētku viesus ar dziesmām un dančiem, skaļu
taurēšanu, tādējādi baidot prom ziemu. Katra
folkloras kopa dziedāja un izdejoja vairākas
tematiskas dziesmas.
Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties jautrās
atrakcijās – maisa lēkšanā, pogu ķeršanā, striķa

Liela piekrišana bija «vīru cīņām» Jaunā ezera krastā.
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«Meteņa mīziens» – prieki lieliem un maziem. Konfektēm
krītot no koka, ūdens šaltis pār galvu ir nieks vien.

Pateicības saņēma:

• JSK «GAITA» Vecumnieki
• Vecumnieku floristikas studija
• Viesu māja «Satekas»
• Z/S «Līdumi»
• Z/S «Abiķi»
• Mārīte Vītola
• Biedrība «Jaunatne smaidam»
• Misas tautas nams
• Kurmenes tautas nams
• Bārbeles tautas nams
• Skaistkalnes tautas nams
• Valles saieta nams/Vecumnieku novada
jauniešu dome
•Stelpes kultūras darba organizatore
Sandra Neliusa
• VPDK «Vēveri»
• VPDK «Stelpe»
• VPDK «Imantieši»
• Folkloras kopa «Tīrums»
• Folkloras kopa «Speiga»
• Baldones folkloras kopa
• Folkloras kopa «Graudi»
• Folkloras kopa «Ūzuleņi»
• Folkloras kopa «Siaudela», Birži
• DFK «Sudmaliņas»
• Folkloras kopa «Ruba»
• Folkloras kopa «Urgas».
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Pasākums Stelpē mīlestību padarījis
redzamu
Ik gadu ļoti gaidīts un kupli apmeklēts,
sirsnīgā atmosfērā 22.februārī Stelpes
pamatskolā izskanēja vietējo talantu
demonstrēšanas pasākums. Dalībnieki bija
braukuši no tuvākām un tālākām pagasta
vietām, arī no Rundāles novada.

P

kāpa Vija Barisa. Viņas skumīgi filozofiskie
dzejoļi aizkustināja līdz asarām, izcēla saulītē
vērtības, kas ikdienā liekas pašsaprotamas, bet
varbūt – nenovērtētas.
Pikantas un smieklīgas anekdotes pasākumā lasīja
Sarmīte Čekmarjova, precīzi atainojot gan sadzī-

Pašvaldības vadība
uzklausa novada
iedzīvotājus

krāsās. Viņas darinājumi ir arī nopērkami
Vecumniekos «Elvi» pagrabveikaliņā.
Ar lirisku un aizkustinošu dziedājumu visus
priecēja Vēsma Petruševica, kas pazīstamai
dziesmai bija sacerējusi latviskus vārdus. Skaņdarba pēdējie akordi skanēja poļu valodā. Zāle

FOTO –DĀGS NELIUSS

asākumā «Vecumnieku Novada
Ziņas» satika dalībniekus, kas
piedalījās pirmo reizi, bet bija
arī daudz cilvēku, kas šurp nāca
jau vairākus gadus. Talantu parāde notika jau astoto gadu un dalībnieki pasākuma organizatorei Sandrai
Neliusai vēlēja spēku un radošumu vēl
daudziem citiem talantu šoviem nākamos gadus. Talantu parādi vadīja Sandra un Stelpes amatierteātra «Re, mēs
te» vadītāja Māra Lagzdiņa.
Katrs dalībnieks sajutās gaidīts un
svarīgs. Ikviens bija gatavojies un
strādājis īpaši šim notikumam. Ik
dalībnieks tika sirsnīgi uzņemts un
priekšnesums novērtēts ar skanīgiem
aplausiem.
Demonstrēto talantu daudzveidība bija
pārsteidzoša: solo dziesmas ar un bez
pavadījuma, tautas dejas, modernās
dejas, fotogrāfiju prezentācija, visradošākie rokdarbi u.c.

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:

4.martā no plkst.10.00-12.00 Valles pagasta
pārvaldē;
12.martā no plkst.10.00-12.00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
13.martā no plkst.10.00-12.00 Skaistkalnes
pagasta pārvaldē;
19.martā no plkst.10.00-12.00 Kurmenes
pagasta pārvaldē;
26.martā no plkst.10.00-12.00 Stelpes pagasta
pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

5. martā plkst. 10.00-12.00 Stelpes pagasta
pārvaldē;
12.martā plkst. 10.00-12.00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
19.martā no plkst. 10.00-12.00 Bārbeles
pagasta pārvaldē;
20.martā no plkst. 10.00-12.00 Skaistkalnes
pagasta pārvaldē;
26.martā no plkst. 10.00-12.00 Valles pagasta
pārvaldē.

Talantu varavīksne
Talantu šova dalībnieku kopējais foto - īsi pirms uzstāšanās.

ves ainiņas gan sociālpolitisko situāciju.
Rodžers Heizeldens, kas Latviju un Stelpes pusi
iemīlējis tāpat kā savu dzimteni Angliju, pasākumā
piedalījās ar mājas darbnīcā darinātiem figurāliem
kokgriezumiem, kas ir ne tikai glīti, bet arī ar filozofisku domu.
Savus adījumus demonstrēja Ženija Pelūde un
Laine Šata – katra lietiņa no sirds darināta un
pārdomāta.
Floristes Līgas Lauriņas rokas šajā reizē bija
veidojušas neparastus darbus no grāmatām. Tie
ir suvenīrlukturi, locīti īpašā tehnikā. Kā atzina
meistare – interneta dzīles piedāvā bezgalīgas
iespējas – mums atliek atrast savu un gribēt to
izdarīt. Viņa darina priekam - gan sev, gan citiem.
Radošās uzņēmējas Ineses Priedes spilgtās rotas
un dāvanu noformējumi – lieliem, maziem, dažādiem svētkiem priecēja pasākuma dalībniekus.
Ar siltiem un mīļiem adījumiem mazuļiem pasākuma dalībniekus pārsteidza Lelde Tirzmale.
Viņa kopā ar citām domubiedrēm – adītājām
darina noderīgas mīļlietiņas un dāvā tās
dzemdību nodaļai Rīgas Stradiņa slimnīcā,
kur siltajos «kokonos» sildās priekšlaicīgi
dzimušie mazuļi.
Pasākuma dalībniekus šajā reizē pārsteidza
Virgīnija Volodkiene, kas nesen apguvusi
mašīnadīšanas prasmes – ilgi gribētas un
grūti nākušas. Sirsnīgu aplausu šalts sveikta,
viņa pasākuma vadītājai Sandra Neliusai
dāvāja īpašu šalli, kas tapusi šim pasākumam un tajā ierotāts nosaukums - «Gribu,
varu, daru!».
Inga Rakusova pirmo reizi uzdrīkstējās
plašākai publikai izrādīt savas skaistās un
smalkās apsveikumu kartiņas. Viņa atzina,
ka gatavojot apsveikuma kartiņas, ikvienā
darbiņā ir ielikts «paldies» un cilvēks, kas
Kārļa Elmera Apsīša gatavotajai soļankai bija lieliska garša un
to saņem, ir priecīgs. Gandarīta ir arī pati
ēdēju piekrišana.
kartiņas darinātāja.
Sirsnīgās melodijās un dziesmā klausītājiem bija
Pakule. Meitenes brīvajā laikā darbojas kopā
iespēja redzēt uzstājamies Andreju Skābuliņu,
ar skolotāju un šāda uzstāšanās reize bija gan
kurš gan pats kautrīgi sevi pieteica, bet skanēja
satraukums, gan gandarījums.
brīnišķīgi.
Inetas Kannas noskaņu fotogrāfijas ļāva
Ar atraktīvām tamborētām bērnu rotaļlietām
ielūkoties skaistumā un noskaņā tepat mums
un krāšņiem papīra ziediem skatītājus priecēja
apkārt. Nepaiet garām mirklim.
Nelda Sabo un Jekaterina Sarajeva. Katra lietiAizkustinošu, paša rakstītu tēlojumu lasīja Egils
Neliuss, atzīdams, ka katrs, kas šeit ir atnācis ir
ņa – smalka un izteiksmīga, ar savu mazo stāstu.
padarījis redzamu mīlestību un dalījies ar to,
Čaklā adītāja Kristīna Alde demonstrēja
vairojot prieku.
roku adījumus – džemperus, cepures, kleitas.
Niansētu izjūtu fotogrāfijas lielekrānā bija saDarinājumus varēja aplūkot, modeļiem ienākot
skatītāju zālē un krāšņi tos izrādot. «Ja sev
rūpējusi Maiga Kurčanova, bet mazā Estere
nenopērku kleitu- es to uzadu. Arī šodienas tērps
Lapsiņa drosmīgi deklamēja dzejoli un viņai
man ir pašas darināts,» sacīja Kristīna. Visi darbi
uzgavilēja publika.
ir vienlaidu adīti – bez vīlēm un dzīvespriecīgās
Ar sapni par savu dzejoļu krājumu uz skatuves

sirsnīgi plaudēja līdzi.
Gaišā un sirsnīgā pasākuma noslēgumā gan
dalībniekiem, gan skatītājiem gardu pārsteigumu
bija sagatavojis topošais pavārs, Kandavas Valsts
tehnikuma Saulaines struktūrvienības ēdināšanas
speciālistu kursa students Kārlis Elmers Apsītis,
kurš kopš agra rīta uz ugunskura lielā katlā gatavoja soļanku. Svētku noslēgumā viņš visus aicināja
nobaudīt gardo zupu, ko visi slavēt slavēja.
Pasākumā veltījuma dziedājumus dalībniekiem
un publikai dziedāja «Ziņģes brāļi». Kā atzina viens
no Ziņģes brāļiem – Aigars Urtāns – īstā Latvija ir
šeit, nevis Rīgas centrā.
Cilvēki nesteidzās doties prom, uzkavējās sarunās
un atcerējās redzēto pasākumā. Daiga Sviriņa, kas
šogad kopā ar mazo meitiņu bija skatītāja, atzina,
ka ir vērts šeit atbraukt un ja ne piedalīties tad
– redzēt un gūt pozitīvus iespaidus ilgam laikam.
«Bet mēģināt ir vērts!», piebilda Daiga.
«Kā akmentiņš, ūdenī iemests, saviļno stāvošu
ūdens virsmu, tā šis pasākums Stelpē ik gadu
aizstaro arvien tālāk un sasauc jaunus dalībniekus,
kas ir uzdrīkstējušies iznākt no mājām, kāpt uz
skatuves un dot prieku un mīlestību citiem,»
aizvadītā pasākuma rezumējumā sacīja Sandra
Neliusa-cilvēks, kurš, šo mazo akmentiņu
iemetis, ir sagaidījis viļņus.
Andra Matuļenko,
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore

Aicinām būt aktīviem un apmeklēt tikšanās, lai
klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centra Bauskas birojs rīko semināru
grāmatvedībā
19. martā, Vecumnieku novadā, Bārbelē,
Bārbeles tautas namā plkst 10.00.
Semināru vadīs:
Inguna Leibus Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore
Semināra tēmas:
Nodokļu aktualitātes IIN maksātājiem (pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem):
1. Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem
2020. gadā;
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma;
3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
4.Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem
5. Atbildes uz jautājumiem
Vēlams iepriekš pieteikties –
tālr.20267734, kristaps.stallits@llkc.lv,
kristaps.stallits@vecumnieki.lv.
FOTO –ANDRA MATUĻENKO

Daudzveidīgi un pārsteidzoši, iedvesmojoši un aizraujoši. Ik iznāciens un priekšnesums bija notikums.
Anna Borkovska no Rundāles novada Viesturu
pagasta bija mērojusi līdz Stelpei tālāko ceļu
un piedalījās pirmo reizi. Viņa pasākumā dziedāja skatītājiem «a capella» - bez pavadījuma.
Sirsnīgi un izjusti skanēja tautasdziesma, kurā
vienojās arī skatītāji.
Kārlis Strautnieks ar pašmācības ceļā apgūtu
ģitārspēli un izjustu dziesmas izpildījumu priecēja visus klātesošos. Šogad viņš pasākumam
pieteicies pats, jo iepriekšējie divi dalības gadi
talantīgo, bet kautrīgo Kārli iedrošinājuši.
Modernās dejas skaistos tērpos demonstrēja
Alise Vēvere, Lauma Lungeviča, Madara Liepiņa un Elza Zaļkalne. Līdzjutēji zālē atbalstīja
meiteņu sniegumu.
Skaistos tautas tērpos un skolotājas Lāsmas
Skābuliņas sagatavotas, stalti dejoja Vivita
Arcihovska, Līga Zakrevska, Evelīna Minkeviča, Lāsma Dubrovska, Elīna Strūberga un Ilze

Pasākuma «dvēsele» Sandra Neliusa ar tikko dāvanā
saņemto īpašo šalli.
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Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Līdz 1.aprīlim lauksaimnieki var iesniegt pieprasījumus lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanai.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad,
ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību vai pievienot jaunus ainavas elementus.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja
izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas
par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums
platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos
platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu.
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BĀRBELES PAGASTĀ

Roberto Meloni prezentē savu
pavārgrāmatu un koncertē Vallē

Daudzdzīvokļu māju apkārtnē esošo teritoriju
jāapzaļumo un dobes jāveido pašiem

Februāra sākumā Valles iedzīvotājus un
viesus ar sirsnīgu koncertu priecēja Latvijā
pazīstamais dziedātājs, raidījumu vadītājs
un pavārgrāmatu autors Roberto Meloni.

Sadraudzības koncertā Stelpē vienojas novada,
Rīgas un Lietuvas kori

šie vārdi nāk no sirds.
«Šis bija ļoti skaists koncerts,» sacīja stelpiete
Sarmīte Čekmarjova. «Man nebija viegli atnākt,
bet es nenožēloju, ka saņēmos. Prieks, ko guvu,
bija tā vērts!» Daudzi skatītāji atvadoties pauda
atzinību un pateicību par sarīkojumu. Koncerta
programma tapusi, koriem gatavojoties XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Daudzi vecāki bija atbraukuši noskatīties
koncertu. Viņu klātbūtne neapšaubāmi stiprināja
koristus, rosināja dziedāt ar vēl lielāku atdevi.
«Kad es biju bērns, man ļoti gribējās piedalīties
dziesmu svētkos,» teica diriģente L. Batņa. «Tikai
toreiz nebija tādu iespēju. Tāpēc es daru visu,
lai mani kora bērni varētu braukt uz dziesmu
svētkiem un baudīt tur valdošo gaisotni.»
Sarīkojuma veidotāji pateicas diriģentiem, vecākiem un jaunajiem māksliniekiem! Paldies arī
Stelpes amatierteātra «Re, mēs te!» aktieriem
un režisorei Mārai Lagzdiņai. Viņi atveda līksmu
sveicienu tieši no Meteņdienas svinībām, kas
norisinājās Vecumniekos.
Sandra Neliusa, Stelpes pagasta kultūras
darba organizatore

Foto: Egils Neliuss

15. februārī, Stelpē skanēja koru mūzika. Uz
kopīgu koncertu ar nosaukumu «Septiņas notis
septiņās krāsās» bija ieradušies Rīgas Lietuviešu vidusskolas vokālais ansamblis «Kibirkštis»
(«Dzirkstele») un 5.-12. klašu koris «Kibirkštys»
(«Dzirksteles»), ko vada diriģents Toms Kazimirisaņecs, un Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas bērnu koris «Via Stella» diriģente Liene
Batņa. Koncertmeistare Līga Eglīte.
Ar prieka mirdzumu acīs jaunie dziedātāji
izpildīja intonatīvi bagātas, ritmiski sarežģītas
daudzbalsīgas kompozīcijas, pārsteidzot klausītājus ar precizitāti, skanīgumu un jaudu. Vairāki
skaņdarbi bija ar patriotisku tēmu. Tie izskanēja
emocionāli un raisīja aizkustinājuma asaras.
«Tie bērni, kuri dara, tie paspēj visu,» koru meistarības noslēpumu skaidroja L. Batņa. Daudzi
koristi ne vien dzied, bet arī spēlē mūzikas instrumentus, sporto. «Kas jūs motivē iet šo grūto
mūzikas ceļu, kad daudzi jūsu vienaudži tajā
pašā laikā izklaidējas?» jautāju dziedātājiem.
«Skolotājs Toms!» asprātīgi atbildēja kāda balss
no kora. Zāli pāršalca smieklu un aplausu vilnis.
Redzot jaunā diriģenta stāju, pārliecību, laipno
skatienu, dzirkstošo humoru, nebija šaubu, ka

Kori «Via Stella» un «Kibirkštys» vairākas dziesmas izpildīja kopā. Diriģenti Liene Batņa un Toms Kazimirisaņecs,
koncertmeistare Līga Eglīte.

Tā kā Vecumnieku novadā notiek atkritumu
šķirošana, sava vieta ir arī elektroprecēm. Tās
nedrīkst atstāt pie lielgabarīta konteinera. Katrs
iedzīvotājs var sazināties ar SIA «Eco Baltia vide»
un lūgt konkrētajā adresē izvest nolietoto saielgabarīta konteiners, kas atrodas pie
dzīves tehniku. Ja būs iedzīvotāju pieprasījums,
Bārbeles pagasta pārvaldes, nav domāts
sazinoties ar pašvaldību, iespējams lūgt rīkot
būvgružiem un sadzīves atkritumiem, kas
akciju par nolietotās sadzīves tehnikas savākziemas mēnešos iekrājušies mājās. Joprošanu - līdzīgi kā tas notika 2019.gada pavasarī.
Tuvojoties pavasarim, vairāk manāmi arī nokrišjām ir iespēja noslēgt līgumu par sadzīves
atkritumu savākšanu ar SIA «Eco Baltia vide», kas
ņi, kas šķīdina pagasta ceļus. Esam saprotoši,
Vecumnieku novadā ir atkritumu apsaimniekotājs.
jo laika apstākļus ietekmēt nav iespējams, bet
«Vecumnieku Novada Ziņās» 2019.gada augusta
sekojot līdzi prognozēm, ir iespējams iespēju
15/214 numurā bija publicēts uzskatāms pārskats,
robežās plānot smagāku kravu vešanu pa paško drīkst izmest lielgabarīta konteineros. Šo nuvaldības ceļiem.
Tā kā pavasaris priecēs ar zaļojošu zāli
un ziedošām dobēm,
katrs iedzīvotājs ir atbildīgs par apkārtni,
kas piekļaujas ēkām,
kurās dzīvo. Lai pagasts būtu pievil-cīgs
ne tikai pašiem, bet
arī viesiem, Bārbeles pagasta pārvalde
vērš uzma-nību, ka
arī centrā daudzdzīvokļu mā-jās dzīvojošiem ir pienākums
pašiem aprūpēt savu
mājas zaļo teritoriju.
Līdz šim šo pienākumu lielāko daļu ir
veikusi pašvaldība.
Pārvalde saka paldies tiem māju ieLielgabarīta konteiners, kas atrodas pie Bārbeles pagasta pārvaldes,
dzīvotājiem, kas savas
nav domāts būvgružiem un sadzīves atkritumiem.
dzīvesvietas apkārtnē ir
izveidojuši glītas dobes
un rūpējušies par ziedošiem košumiem.
muru ir iespējams pāršķirstīt gan pagasta biblioSanta Bračka,
tēkā, gan pagasta pārvaldē. Par atkritumiem, ko
Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja
rada katra mājsaimniecība, ir atbildīgi paši atkritumu radītāji.

L
FOTO: SANTA BRAČKA

Foto: Agnese Čikule

D

Jo vairāk laika apstākļi ļauj priecāties par
sauli, jo arvien vairāk gaisā ir jūtama
pavasara smarža, tas nozīmē, ka ļaudis
posīsies uz dzīvojamo telpu lielo tīrīšanu.

Ienāc Bārbeles bibliotēkā pēc
pozitīvām emocijām
Bibliotēkā atgriezies izstāžu cikls «Mans
vaļasprieks». Vēl līdz mēneša beigām
skatāma izstāde «Rebeka otē».

R

ebeka Žeire par sevi saka: «Skolas laikā
zīmēšana man tik ļoti nemaz nepatika.
Vidusskolā, kad zīmēšana vairs nebija, man pamazām radās vēlme zīmēt.
Sākās viss ar krāsainajiem zīmuļiem un
mazu skiču grāmatu. Vēlāk radās vēlme pamēģināt kaut ko savādāku, tad sāku
zīmēt ar melno
tinti, ko paspilgtināju ar akvareli.
Visu līdz šim esmu apguvusi pašmācības ceļā.
Ar akrila krāsām
uz audekla sāku gleznot tikai
pirms diviem gadiem. Esmu ievērojusi, ka, gleznojot ar akrila
krāsām, man patīk melns fons, kas izceļ visu
pārējo, tā teikt, izveidojies savs stils. Gleznošana
man ir kā tāds glābiņš no ikdienas steigas. Citreiz,
kad jādodas pie miera, rodas tās labākās idejas.
Vienvakar, pirms miega, man prātā ienāca doma
apvienot Ziedoni ar saviem darbiem, izveidot
kartiņas.
I.Ziedoņa citāti un akvareļu darbi ir mans mazais
projekts ar nosaukumu «Vien mirklis...».
Ziedonis man no skolas gadiem ir bijis mīļš
rakstnieks, sākot no «Krāsainajām pasakām» un
beidzot ar dzeju un epifānijām. Arī pēc skolas,
kad grūtāk iet un ir vēlme pēc iedvesmas un
motivācijas, lasu Ziedoņa darbus. Viņa citāti un
atziņas ir tas, kas mani uzmundrina, un tā radās

FOTO: NO R.ŽEIRES ALBUMA

«Mazo melderu» kafejnīcas īpašnieces Ivetas Smirnovas recepte. Šī ir trešā Roberto Meloni pavārgrāmata,
kas veidota pēc Rīga TV 24 kulinārijas šova «La dolce
vita. Ar Roberto» materiāliem.
Iveta Smirnova Roberto pavāršovā ciemojās
rēgnajā Latvijas februāra vakarā klāt- pagājušā gada vasarā un mācīja Roberto gatavot
esošajiem radās iespēja apceļot pa- «Vīrieša sapni» - bekonā ietītu vistas fileju ar
sauli, klausoties dziesmas latviešu, Filadelfijas siera un šampinjonu pildījumu, krāsnī
itāļu, spāņu un franču mēlēs, kā arī ceptus kartupeļus un mazsālītu gurķu salātus.
pieredzēt stāvizrādes (no angļu val. «Vīrieša sapņa» receptes autore Iveta Smirnova
«standup») cienīgus stāstus no Roberto dzīves. kopā ar Valles piemājas saimniecības «Gravas»
īpašnieci Noru Zimku un citām Valles saimniecēm
Roberto dziesmas skanēja pianista Anatolija Livkoncerta un grāmatas prezentācijas viesiem bija
čas pavadījumā, kurš šobrīd koncertuzvedumā
sarūpējušas gardas pašmāju uzkodas, kuras pār«Leģendas dzimšana» (kas pirmizrādi piedzīvoja
traukumā steidza nobaudīt visi
pasākuma apmeklētāji. Tāpat,
bija iespējams nogaršot vēl
kādu novada garšu - kaimiņpagasta Bārbeles «Āboļdārza»
dabīgās sulas.
Pasākuma apmeklētājiem bija
iespēja iegādāties «Latvijas
novadu» pavārgrāmatu, iegūt
autogrāfu vai uzņemt kopīgu bildi ar tās autoru. Roberto vienkāršums un patiesais
sirsnīgums apbūra pasākuma
viesus, no kuriem lielākā daļa
mājās devās ne tikai ar autora
parakstītu pavārgrāmatu, bet
arī pozitīvu emociju uzlādēti.
Pēc koncerta Roberto atklāja,
Aija Cirša priecājas gan par recepšu grāmatu, gan autora ierakstu tajā.
ka šobrīd kulinārijas šovs «La
dolce vita. Ar Roberto» meklē jaunus dalībniekus
2019. gada 8. decembrī) attēlo maestro Raimon– ēdienu gatavošanas meistarus. Interesenti no
du Paulu jaunībā.
Vecumnieku novada var pieteikties pavāršova
Tomēr koncerts nebūt nebija galvenais pasākuFacebook lapā vai rakstot Vecumnieku novada
ma mērķis – Roberto Vallē ieradās grāmatas «Pa
pagastu kultūras iestāžu darbiniekiem.
Latvijas novadiem ar Roberto. Receptes no visas
Latvijas» prezentācijas ietvaros. Pavārgrāmatā,
Agnese Čikule,
kurā apkopota 81 recepte no dažādiem Latvijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
novadiem, iekļauta arī Valles iedzīvotājas, bijušās
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ideja par projektu. Vēlējos iedvesmot cilvēkus
ne tikai ar atziņām, bet arī atspoguļot tos savos
darbos, padarīt dienu krāsaināku.
Ziedonis noteikti nav mans pēdējais projekts, šobrīd arī top viens akvareļu darbu projekts ar nosaukumu «Dzīvniekiem arī ir emocijas». Turpinu
darboties, jo tikai procesā mēs kļūstam labāki.»
Mums ir grūti skaistos vakaros
Mums ir rūgtums, smeldze.
Skaistums sāp,
kad tas ir nesasniedzams. (I.Ziedonis)

Bibliotēkā darbojas literātu biedrība

Lai saglabātu dzejnieka Raiņa vārdu arī mūsu
lokālajā kultūrvēsturē (Bārbelē dzimusi, mūsu
baznīcā kristīta un laulībām uzsaukta dzejnieka
māte Dārta Grikovska), biedrībai devām Dārtas
vārdu. 6. februāris ir Dārtas vārda diena. Protams,
ka to atzīmējām, sanākot kopā.
Sarunas mijās ar dzejas lasījumiem. Jau daudzu
gadu garumā mums izveidojusies cieša sadarbība
ar Jelgavas literātu biedrību «Pieskāriens», kopīgi
izveidoti 14 literārie almanahi. «Dārtai» ir arī savs
dzejas krājums «Spēkavots». 15 gadus rīkojām
dzejas dienu pasākumus, kurus noslēdzām Kaldabruņas baznīcā, kurā kristīts Rainis. Biedrības
vārda dienā aplūkojām foto izstādi «Literātu
biedrība «Dārta» un atkal klausījāmies dzeju…
Mīlas ugunskurs izdzisis šķita,
Līdz atnāci tu un
Uzpūti tam savu karsto elpu.
No vienas vien mazas dzirksteles
Izcēlās tūkstoš liesmas
Un pārvērtās ugunsgrēkā.
Visas pasaules jūras
Nespēs apslāpēt mīlestību. (B.Kārkliņa)
Brigita Krauze,
Bārbeles bibliotēkas vadītāja

Sports, izglītība 7

2020. gada 26.februārī

Sveicam Zemgales reģiona čempionus volejbolā

M

ūsu zēnu komanda uzlaboja sniegumu ar katru spēli, apliecinot,
ka zēni ir atbraukuši tikai ar vienu domu – cīnīties par uzvaru visā turnīrā.

Komandā spēlēja: Lelde Libere, Jūlija Djačenko,
Laura Undīne Šulce, Rūta Ansone, Linda Eriņa,
Rebeka Vietniece, Airisa Cimermane un Liene
Emīlija Miķelsone.
Paldies visiem skolniekiem par vēlmi pārstāvēt
skolu sacensībās, paldies par darbu stundās un
treniņu nodarbībās, veiksmi mums turpinājumā!

6. februārī Ogres novada sporta centra
rīkotajās sacensībās U12 vecuma grupai
Vecumnieku novada Sporta skolu pārstāvēja
seši jaunie vieglatlēti.

S

acensības Ogrē pulcēja kuplu dalībnieku skaitu, teju no 20 Latvijas pilsētām.
Īsajās sprinta distancēs meitenēm piedalījās vairāk kā 120 skrējējas.

Laumai Lungevičai augstlēkšanas sektorā personīgais rekords 1,35 m un iegūta zelta
medaļa. Sportiste pārliecinoši nodrošināja pirmo
vietu, apsteidzot 2.vietu par 10 cm. Lauma
startēja 30 m sprinta skrējienā un starp 120
skrējējām iegūta 15.vieta.
Ļoti labs starts arī Elzai Zaļkalnei - augstlēkšanas
sektorā personīgais rekords 1,15 metri un 22
dalībnieču konkurencē 6.vieta. Savukārt lodes

Talantīgajai Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas audzēknei Madara Lungevičai
augsti sasniegumi čempionātos Rīgā un
Kuldīgā.

R

īgas sporta manēžā no 31.janvāra līdz
1. februārim aizvadīts galvaspilsētas
čempionāts vieglatlētikā telpās. Madara pirmajā dienā piedalījās 60m disciplīnā, kur no 60 dalībniecēm izcīnīja
7.vietu. Savukārt otrajā dienā sportiste startēja
200m sprintā, kur ieguva godalgoto 2.vietu 50
dalībnieču konkurencē.
Jau nākamajā nedēļas nogalē, 7. un 8. februārī,
Kuldīgā norisinājās Latvijas čempionāts U20
grupā, kur sportiste laboja personīgos rekordus

M

a zo s l a s ī t ā j u s
ieinteresēja koši un
bagātīgi ilustrētās
pasakas un stāsti.
Bibliotekāres
stāstītais palīdzēja iepazīt
grāmatu autorus un ilustrātorus.
Rakstnieces Margaritas Stārastes
grāmatās uzrakstītie vārdi un
zīmējums veido nedalāmu
vienību, kas ar lielu mīļumu
un labestīgumu piepilda viņas
pasaku pasauli. Labu noskaņu
radīja daži fragmenti no bērnu
iemīļoto Brāļu Grimmu pasakas
par izveicīgo runci zābakos jaunā PII «Rūķu skola» bērni un audzinātāja Zita Saule. Foto: Gita Skadiņa
izdevumā. Ar dzīvespriecīgām
ilustrācijām tekstu papildinājusi māksliniece gan to, kurš putns strādā par savas ligzdas
Olga Gogole. Par interesantāko grāmatu bērni mūrnieku, gan kuram dziedātājam savu ligzdu
atzina «Latviešu tautas dzīvnieku pasakas». nemaz nevajag. Putnu, kurš medībās izlido tikai
Bibliotekāre nolasīja fragmentus no grāmatas naktī, bērni izveidoja no papīra.
Gita Skadiņa,
kā radušās putnu dziesmas. Kopā ar audzinātāju
bibliotēkas vadītāja
bērni atrisināja krustvārdu mīklu. Bērni uzzināja

Vecumnieku vidusskola aicina
pieteikt 2015. gadā dzimušos bērnus
obligātajai pirmsskolas apmācībai
2020./2021. mācību gadam.
Lai sekmīgi nokomplektētu
pirmsskolas grupas, pieteikumus
lūdzam iesniegt līdz 30. aprīlim,
Kalna ielā 13A, Vecumniekos, iepriekš
sazinoties pa tālr. 28244004

FOTO –NO ORGANIZATORU ARHĪVA

«Rūķu skolas» pirmsskolēni apmeklē
pasaku rītu bibliotēkā
Kurmenes bibliotēkā 18. februārī PII «Rūķu skola» audzēkņi
iepazinās ar jaunajām bērnu
grāmatām.

grūšanā starp 34 dalībniecēm Elzai 7.vieta.
Edgaram Kļaviņam lodes grūšanā personīgais
rekords un 4.vieta 31 dalībnieka konkurencē.
Valteram Špundzānam augstlēkšanas sektorā
personīgais rekords un 8.vieta starp 26 dalībniekiem, 40 m barjerskrējienā 13.vieta 37 dalībnieku
konkurencē un 30 m skrējienā piedaloties 95
dalībniekiem iegūta 20. vieta.
Roberts Ludiņš startēja 30 metru skrējienā,
iegūta 43.vieta starp 95 dalībniekiem un 300 m
skrējienā 42.vieta 82 dalībnieku konkurencē.
Pāvilam Otomeram 26.vieta 40 m barjerskrējienā un 52.vieta 300 m skrējienā starp vairāk kā
80 skrējējiem.
Paldies treneriem un vieglatlētiem par neatlaidīgu darbu.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors

Madaras Lungevičas veiksmīgie
starti ziemas sezonā

Rinalds Zariņš, skolotājs

FOTO –NO ORGANIZATORU ARHĪVA

Vispirms apakšgrupu spēlēs, sīvā cīņā ar 2:1 tika
salauzta Ozolnieku vidusskolas pretestība, pēc
tam ar 2:0 tika apspēlēti Jelgavas tehnikuma
jaunie volejbolisti.
Pusfinālā ar 2:0 tika uzvarēti Kandavas/Saulaines
tehnikuma audzēkņi, bet finālā ar 2:0 vēlreiz tika
apspēlēta Ozolnieku vidusskolas komanda. Rezultātā, mūsu zēnu komanda 7 skolu konkurencē, izcīnīja tik ļoti kāroto kausu un zelta medaļas.
Komandā spēlēja: Reinis Burkevics, Kristers
Balcers, Norberts Čudars, Verners Kļaviņš, Artūrs
Čepulis, Niks Vucāns, Markuss Onzulis, Krists
Aukstars, Vents Vājeiks, Pēteris Vietnieks un

Lauris Vasiļjevs.
Arī mūsu meitenes rādīja labu sniegumu šajā
turnīrā, 7 komandu konkurencē, izcīnot bronzas medaļas, vispirms apakšgrupu cīņās tika
uzvarēta Ozolnieku vidusskola ar 2:0, pēc tam
zaudējums Jelgavas Valsts ģimnāzijai.
Pusfinālā mūsu meitenēm zaudējums ar 1:2
Vircavai, taču meitenes pēc šī zaudējuma prata
saņemties un izšķirošajā cīņā par 3. vietu pārliecinoša uzvara pār Jelgavas tehnikumu, kas
garantēja bronzas medaļas, noslēdzot turnīru
uz pozitīvas nots.

divās disciplīnās 400m un 200m skrējienā.
Pirmajā dienā 400m skrējienā iegūta 3.vieta, rezultāts 58.49s, kas ir vairāk kā par sekundi labots
personīgais rekords.
Otrajā sacensību dienā 200m skrējienā arī personīgais rekords - 26,14s un izcīnīta 5.vieta.
Sportiste atklāj: «Šī ziemas sezona radīja dažādas
emocijas – gan pozitīvas, gan arī lika nedaudz
pakutināt nervus. Lai arī sezonas sākuma rezultāti varēja būt labāki, ir prieks, ka pēdējās
un galvenajās sacensībās šajā sezonā – Latvijas
čempionātā U20 vecuma grupai, spēju parādīt
sev atbilstošu sniegumu un rezultātu, kā arī labot
personīgo rekordu 400m skrējienā.»
Madara secina, ka sacensībās nostartējusi labi un
ir uz pareizā ceļa. Jauniete apņēmības pilna turpinās strādāt un gatavoties
nākamajai sezonai.
Sportiste pateicas Vecum-nieku novada Domes
Sporta skolai par sniegto
atbalstu, kā arī abiem treneriem – Pēterim Lungevičam un Ludmilai Olijārei par
ieguldīto darbu.
Paldies Madarai un trene-riem par cīņassparu un
neatlaidību, lai veiksmīga
sezona un ieguldītais darbs
nes rezultātus.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors

Madara Lungeviča - pirmā no labās - uz godalgoto pjedestāla

Noslēgusies Latvijas Volejbola federācijas
Ziemas kausa izcīņa
Noslēgusies Latvijas volejbola federācijas
Ziemas kausa izcīņa.

N

o 15. Līdz 16. februārim Cēsīs notika
Latvijas Volejbola federācijas Jaunatnes čempionāta «Ziemas kauss
2020» sacensības U – 12 grupā zēniem, kur 11 komandu konkurencē
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas volejbolisti izcīnīja 4. vietu.
Vecumnieku Sporta skolas
jaunie volejbolisti pirmajā
dienā aizvadīja trīs spēles, piedzīvojot pa vienai
zaudētai, neizšķirtai un
uzvaras spēlei. Pirmā diena bija īsts pārbaudījums,
jo lielākā daļa jauno volejbolistu bija atgriezušies no
slimošanas.
Nākamajā dienā zēni spēlēja pārliecinošāk, atzina
treneris. Pretī stājās spēcīgi pretinieki un sīvā cīņā
tika iegūta 4. vieta.
Komandā spēlēja: Sandis
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Bajars, Edgars Ročāns, Raitis Mičulis, Rainers
Rauls Klipa, Aleksis Aleksejs Lukjaņins, Kristiāns
Cīrulis, Edgars Vārpiņš, Tomass Kalniņš.
Treneri: Rolands Plēsnieks un Gunita Pačkajeva.
Paldies zēniem par cīņassparu. Paldies vecākiem par veiksmīgo sadarbību un uzticēšanos
treneriem.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors
Foto: no organizatoru arhīva

11. februārī, Ozolniekos un Valgundē
norisinājās Zemgales reģiona sacensības
volejbolā vidusskolas vecuma grupā.

Vieglatlētikas sacensībās kaldina
personīgos rekordus

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 7.martā plkst.12.00 sušī meistarklases nodarbību
organizē Vecumnieku novada jauniešu dome.
• 13.martā plkst 19.00 filma «Klases salidojums 2»
• 20.martā plkst.19.00 koncertprogramma «Deja.
Dziesma. Teātris.» - Martas Šilovas (Daugavpils
universitāte) bakalaura darbs.
• 21.martā 12.00-15.00 pateicības pasākums
aizbildņiem un audžuģimenēm.
• 27.martā plkst.19.00 Riharda Čerkovska stāvizrāde «Tinder surprise».
• 28.martā Riharda Čerkovska pasaku grāmatas
prezentācija.
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 1.martā plkst. 15.00 Suntažu amatierteātris
«Sauja». Laimoņa Pura luga Pēc Kārļa Skalbes
pasakas motīviem «Kaķīša dzirnaviņas», izrāde
bērniem un arī pieaugušajiem. Mūzikas un teksta autors Valdis Zilvers, režisors Didzis Cauka.
• 7.martā visu dienu «Darts» kluba pasākums.
• 13.martā plkst.11.00 Vecumnieku novada skolu
deju kolektīvu skate.
• 14.martā plkst.13.00 Vecumnieku novada vokālo ansambļu skate. Īpašais viesis Egils Melbārdis.
• 21.martā plkst.21.00 Vecumnieku novada
basketbola turnīra noslēguma pasākums. Apbalvošana un balle.
• 28.martā plkst.17.00 deju kolektīvu «Degsme»
un «Degļi» un Misas pašdarbnieku koncerts.
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• 2. – 20. martam literatūras izstāde
«Dzejniecei Aspazijai -155!»
• 25. – 29. martam Digitālās nedēļas ietvaros
konsultācijas «Dari digitāli!»
• 27.martā plkst.16.00 Stelpes pašdarbības
kolektīvu koncerts «Pavasara saulītē!»
• 2.- 27.martam Dz. Veckaganas rokdarbu izstāde
«Literārie tēli papīrā!»

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 7. martā plkst. 12.00 Vecumnieku vidusskolas
Agitas Seglickas vadīto deju kolektīvu koncerts.
• 7.martā plkst. 20.00 absolūti nenopietns
atpūtas vakars pie galdiņiem SIEVIETĒM UN
PAVASARIM. Ieejas maksa vīriešiem – 4.00 eiro,
sievietēm – 3.00 eiro. Koncertēs Ēriks Gruzniņš,
par deju mūziku gādās grupa «Starpbrīdis».
Vakara gaitā – negaidīti pārsteigumi.
• 19.martā plkst.10.00 grāmatvedības seminārs.
• 20. martā plkst. 19.00 Vecumnieku novada
Uzņēmēju gada balvas noslēguma pasākums
• 29. martā rogainings Bārbelē.
BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Visu periodu: novadpētniecības materiālu,
literatūras un foto izstāde «Sāpes mūža garumā»
(1949. gada 25. marta represijas pieminot).
• Visu periodu: izstādes ciklā «Mans vaļasprieks»: «Akmentiņi no manas kolekcijas»,
«Apsveikumu kartiņas veidoju pati».
• 1.-19.martam plauktizstāde: «Kad cilvēka
dvēsele palo» (Aspazijai-155).
• 5.martā plkst.15.00 floristikas meistarklase.
• 19.martā plkst.15.00 floristikas meistarklase.
• 25.martā plkst. 14.00 literāri-muzikāls piemiņas pasākums «Nolaupītās dzīves».
• 25.-29.martam «Digitālā nedēļa.»

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 8.martā plkst.13.00 aktiera Andra Bērziņa
solokoncerts ar Raimonda Paula dziesmu programmu «Es šonakt sēdēšu uz jumta». Ieeja 5.00
eiro, sievietēm, pensionāriem un skolēniem
ieeja 3.00 eiro. Biļetes varēs iegādāties koncerta
dienā no plkst.12.00.
•14.martā plkst.12.00 «Latvijas Prāta spēles
kauss 2020». Izklaidējoša komandu erudīcijas
spēle, dalība bez maksas.
• 20. martā plkst.19.00 amatierteātra «Kurmene»
izrāde «Mazā raganiņa».
• 25.martā plkst.10.00 atceres brīdis pie Sarkanā
terora upuru piemiņas akmens, atmiņu stāsti
pie tējas tases.
• 28.martā plkst.21.00 Teātra dienas sarīkojums
«Šai dzīvē iet kā zaļā pļavā». Viesosies amatierteātri no malu malām, aktiermeistarības stundu
sniegs slavenais Dailes teātra dziedošais aktieris
Artis Robežnieks, dejas spēlēs atraktīvā Manguļu
ģimene-grupa «Meduspods». Ieeja amatierkolek-

tīvu dalībniekiem 1.00 eiro, skatītājiem līdz plkst.
21.00-3.00 eiro, pēc tam 5.00 eiro.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
• 8.martā Koncerts «The Chocolates» debijas
koncerts «Šokolāde».
• 14.martā Daugmales amatierteātra «Urga»
izrāde.
• 28.martā «Pavasara iedancis».

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 7.martā plkst. 16.00 Daugmales amatierteātra
«Urga» dzejas uzvedums «Klusēt ar putniem,
runāt ar zivīm».
• 14.martā plkst. 14.00 pūtēju orķestru koncerts
«Ceļā uz Dziesmu svētkiem».
• 25.martā plkst. 15.00 atceres pasākums deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem «Tā vienkārši vējā
viss.» Ivetas Pudānes liriskas pārdomas dzejā un
mūzikā.

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 3.martā plkst.13.00 tikšanās ar bērnu rakstnieci Māru Cielēnu. Pasākumu organizē Stelpes
bibliotēka.
• 5.martā plkst. 18.00 filma «Klases salidojums 2».
Režisors Andrejs Ēķis. Biļete 3,50 eiro.
• 7.martā plkst.19.00 deju kolektīvu sadancis
«Plaukst ziedi un mīlestība». Pēc pasākuma
plkst.21.00 balle, spēlē Gunārs, biļete ballē 3 eiro.
• 13. martā plkst.14.00 leļļu teātra «TIMS» muzikāla
leļļu izrāde bērniem «Mošķu diena». Biļete 1 eiro.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
• 16. -23.martam Literāra izstāde
«Dzejniecei Aspazijai – 155».
• 23.-27.martam «Digitālās nedēļas» ietvaros
«Netērē papīru, dari digitāli!» individuālas konsultācijas iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanai un
plašākai izmantošanai.

2020. gada 26.februārī

Profesionālie Latvijas gidi apmeklē Vecumnieku
tūrisma objektus
22.februārī Vecumnieku novadu profesionālā
pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Latvijas
Profesionālo gidu asociācijas dalībnieki.

paziņām no Gidu asociācijas. Tieši šajās tikšanās
reizēs kopīgi «uzģenerējām» ideju, ka būtu svētīgi un interesanti gidiem parādīt Vecumnieku
novadu no pavisam jaunas un nezināmas puses,
jo mana pieredze rādīja, cik cilvēkiem pat no
ieredzes brauciena organizatore un
blakus novadiem ir mazs priekšstats par VecumVecumnieku Tūrisma informācijas
punkta vadītāja Aira Odinga pastāstīja,
nieku novadu un piedāvājumu tajā. Gidi ir tie,
ka līdzīgs brauciens uz mūspusi bijis
kas profesionāli redz daudz nianšu un var nodot
2016.gadā. Tas bija apvienotais Bauskas
vēstījumu tālāk pavisam citā līmenī, kā arī vest
un Vecumnieku novada piedāvātais pieredzes
savus klientus uz šo novadu. Gids itin bieži ir tas
apmaiņas brauciens, ko organizēja Bauskas
cilvēks, kurš ar savu emocionālo un faktoloģisko
Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese
vēstījumu veido pirmo priekšstatu par vietu.
21.februārī ir arī
2020.gada Tūristu gida diena,
un šīs dienas ietvaros Asociācija
rīkoja gada pieredzes apmaiņas
braucienu, tāpēc
izvēlēts datums
nesezonā – kad
gidi vēl var pavizināties, pirms
sācies lielo darbu
laiks.»
Latvijas profesionālo Gidu asociācijas dalībnieki
ir sava veida atslēgas cilvēki, ap
kuriem pulcējas
tūrisma aktivitāBārbeles Zēnu skolas direktore Ilona Blūma Gidu asociācijas biedriem šu plānotāji un maršrustāsta par skolas vidi un tās priekšrocībām.
tu veidotāji. Šāda vizīte
Vecumnieku novadam
Turkupole-Zilpure.
ir ļoti svarīga, jo drīz jau klāt tūrisma sezona,
kam gatavojas ikviens tūrisma pakalpojuma
Brauciena tematika – «Labsajūtas Vecumniekos».
sniedzējs.
Labsajūtas braucienā Asociācijas gidi apmeklēja
bišu dravu «Dzintarlāse» Vecumniekos, Lidijas
Teksts un foto Andra Matuļenko,
Reinbergas rotu darbnīcu un kokmateriālu ražotni
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore
«Pakāpiens», kur noklausījās saimnieces stāstu
par izaugsmi. Gidi pabija arī Bārbeles Zēnu skolā,
kur noklausījās skolas stāstu. Skolai ir divi interešu
Gidi par Vecumnieku novadā redzēto
novirzieni, kas cieši saistīti ar tūrismu: ornitoloAija Lubeja-Sube,
ģija un aviācija. Skolā savu produkciju piedāvāja
Profesionālo gidu asociācijas prezidente
mājražotāji – varēja nobaudīt ābolu produkciju un
Paldies Airai Odingai un Laimai Indriķei. Milzu
Bruknas kopienas ražojumus.
darbs ir ieguldīts. Baudām brīnišķīgu programGidi pabija Skaistkalnes baznīcā, aplūkoja atjaunojamo Kurmenes katoļu baznīcu un parku.
mu. Pa Rīgu ejot, mēs neredzam brīnumu lietas.
Asociācijas biedrus kā vides gids pavadīja skaistTās, kas atrodas tālāk. Gida rokās ir milzu spēks
un, ja ir ideja, mēs varam izmainīt pasauli. Gids
kalniete Laima Indriķe. Labsajūtas meklējumi
nemūžam nedrīkst melot un gidam vienmēr
Vecumnieku novadā noslēdzās ar Enerģētiskās
jāmācās.
pirts «Lielzemenes» apskati, kuru saimnieki pirtnieki un veselības prakses skolotāji Juris un Aelita
Vita Rudzīte, Rīgas gids
Batņas sniedza ieskatu latviskās dzīvesziņas,
Mums šeit ir daudz jaunas informācijas. Mēs pēc
dzīvesprieka, veselības un enerģijas veidošanas
tam to varam nodot tālāk. Brīnišķīgi cilvēki. Atkonceptā, ko sasniedz caur relaksējoši-uzmundrinošu atmosfēru pie dabas sirds. Pirts rituāli,
rodamas īstas pērles, vien jāpadomā, kā mazliet
masāžas, enerģētiskās pēršanās procedūras,
sakārtot šo pērļu apkārtni. Šī problēma aktuāla
smaržīgas pirts slotas, zāļu tējas – to visu varēja
visos Latvijas laukos.
apskatīt gidi un tas tiek piedāvāts arī tūristiem.
Antra un Uģis Liepiņi no Ikšķiles
Par ieceri organizēt šādu pasākumu Aira Odinga
Lieliska vieta ir Bārbeles Zēnu pamatskola. Šo
stāsta: «Sākot darboties Vecumnieku novada
vietu noteikti ir vērts rādīt citām skolām. Šī ir
tūrisma attīstības veicināšanas jomā, vasaras/
dažādība un iespēja visu tvert savādāk. Šāda
rudens sezonā biju daudzos pieredzes apmaivide veicina bērnos atvērtību visam jaunajam.
ņas braucienos un semināros, kur sastapos ar

P

ĪSUMĀ
Līdz ar mainīgajiem laika apstākļiem Stelpes
pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus,
lauksaimniekus un uzņēmējus pievērst
uzmanību ceļu nestspējai un izvērtēt savas
smagās tehnikas pārvietošanos pa tiem, jo uz
ceļiem ir izvietotas masas ierobežojuma zīmes.
Neatliekamas darbības, kas ir veicamas šajos
ceļu posmos, kur ir izvietoti masas ierobežojumi,
būtu vēlams saskaņot ar novada Domi vai pagsta
pārvaldi. Līdz ko laika apstākļi uzlabosies un
atjaunosies ceļu nestspēja, masas ierobežojumi
tiks atcelti.
12.februārī Latvijā norisinājās Ēnu diena.
Šogad par interesantākajiem amatiem
Vecumnieku novada Domē atzīti novada
domes izpilddirektores Aigas Saldābolas
amats, sabiedrisko attiecību speciālistes Alises
Barkauskas un tūrisma informācijas konsultantes
Airas Odingas amats.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

PATEICĪBA
Pasākuma - «Meteņi Vecumnieku
novadā» organizatoru vārdā, vēlos pateikties ikvienam, kas atbalstīja
to gan klātienē,
apmek lējot u n
piedaloties, gan palīdzot tā sagatavošanā
un norisē, gan domās, ja šogad nesanāca
piedalīties klātienē. Tikai kopīgi mēs varam
radīt jaukus svētkus un teikt, ka Vecumnieki
ir vieta, kur ir aicināts ikviens, kas vēlas kopā
ar saviem draugiem, radiem, domubiedriem
satikties, labi pavadīt laiku, svinot Meteņus,
un varbūt arī palikt uz ilgāku laiku...
Irita Vimba,
pasākuma vadītāja,
folkloras kopa «Tīrums»

