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Var teikt, ka ir sākusies
administratīvi teritoriālā
reforma

Guntis Kalniņš,

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs, deputāts
Reizē ar to, ka Valsts prezidents izsludinājis
Saeimā pieņemto Administratīvi teritoriālās
reformas likumu, pašvald ī bas darbī bu
reglamentē vairāki jau pieņemtie normatīvie
dokumenti un vadlīnijas. Tās noteiks pašvaldību
darbu tuvākā gada laikā līdz 2021.gada
1.jūlijam. Vēl izstrādes stadijā ir vairāki likumu
pavadošie dokumenti.

Kanepene Skaistkalnē arī šogad - cilvēku prieka un stipru tradīciju caurvīti svētki

LASIET 5.-6. LPP

Misas ciema iedzīvotāji aicina pašvaldību uz
kompromisu
Uz jaunā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
projekta apspriešanas sanāksmi Misas ciemā
6.augustā bija ieradušies ap 15 iedzīvotāju.
Apspriešanas sanāksmi organizēja pašvaldības
SIA «Kūdrinieks». Kapitālsabiedrība Domei
izskatīšanai komitejās un lēmuma pieņemšanai
26.augusta sēdē iesniegusi tarifu projektu.
Ievērojot procedūras prasības, tiek organizēta
arī apspriešanas sanāksme.

FOTO –ANDRA MATUĻENKO

V

iena šo dokumentu prasība jau tiek
īstenota - tā ir apvienojamo Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada kopējā Finanšu komisija, bez kuras lēmuma šā gada laikā nevar notikt
noteiktas darbības ar pašvaldību finanšu līdzekļiem, īpašumu un ilgtermiņa saistību uzņemšanos.
Ir notikušas divas komisijas sēdes. Komisijas
nolikums tika skatīts otrajā sēdē, bet vairāki
lēmumi ir jau pieņemti.
Vieni no pirmajiem lēMŪSU ŅEMTIE mumiem tika pieņemti
saistībā ar visu četru
KREDĪTI IR
apvienojamo pašvaldību kredītu pieteikuAR TERMIŅU
miem realizējamajiem
UZ PIECIEM
projektiem gan Eiropas
GADIEM. ŠAJOS Savienības struktūrfondu apguves programPROJEKTOS
mās, gan kreditēšanas
programmā kas saistīta
PLĀNOTS ARĪ
ar ekonomikas sildīšaNOZĪMĪGS
nas pasākumiem pēc
PAŠVALDĪBAS Covid -19 vīrusa pandēmijas izraisītā piespieFINANŠU
du dīkstāves procesa,
IEGULDĪJUMS. lai normalizētu ārkārtas situāciju gan darba
tirgū, gan vairākās ar
būvniecību un pakalpojumu sniegšanu saistītās
nozarēs. Vairāki šādi pieteikumi ir sagatavoti
un ar komisijas lēmumu atbalstīti, un iesniegti
Kreditēšanas padomei no Bauskas novada. Pamatā par grants autoceļu rekonstrukcijas, ielu
rekonstrukcijas un infrastruktūras sakārtošanas
projektiem, kopsummā par gandrīz 3 milj. eiro.
Līdzīga veida projekti sagatavoti un iesniegti
no Iecavas novada, kopsummā gandrīz par 1
milj. eiro, un Rundāles novada, par mazāku
summu. Vecumnieku novadam esam lūguši
un saņēmuši pozitīvu lēmumu diviem Eiropas
Savienības struktūrfondu projektiem, precīzāk
viena – deinstitucionalizācijas projekta 2. un 3.
kārtai, Vecumniekos, Sarkanās skolas ēkas rekonstrukcijai un teritorijas sakārtošanai, kur tiek
veidots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu
centrs personām ar
īpašām vajadzībām
TURPINĀJUMS 3. LPP.

K

ā sanāksmes dalībniekus informēja SIA
«Kūdrinieks» valdes loceklis Andris Beinārs, Misas un Beibežu ciems Vecumnieku novadā ir noslēdzošais posms
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
līdzsvarošanai novadā.

Pašreiz Misas ciemā, kur dzīvo ap 700 pakalpojuma ņēmēju ir divas reizes zemākas šī
pakalpojuma izmaksas nekā Beibežu ciemā, kur
lietotāju ir vien ap 100.
Tarifu izlīdzināšanas rezultātā Misas ciemā gaidāms pakalpojuma cenu palielinājums, savukārt Beibežu iedzīvotājiem ūdenssaimniecības
pakalpojuma izmaksas nedaudz samazināsies.

Gatavi kompromisam

Apspriedes dalībnieki pauda neapmierinātību ar
gaidāmajām pārmaiņām – cenu paaugstināšanu,
jo pirms diviem gadiem pakalpojuma cenas jau
tika celtas. Iedzīvotāji pauda arī neapmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti – īpaši ar ūdens
spiedienu. Kā atzina vairākas Misas ciemata

Misas ciema iedzīvotāji vēlējās saņemt atbildes ne tikai uz saviem jautājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu jauno projektu, bet arī par citām saimnieciskām lietām.

iedzīvotājas, daudzdzīvokļu mājās ūdens līdz
trešajam stāvam plūst ar ļoti zemu spiedienu.
Iedzīvotāji ir gatavi kompromisam un neiebilstu
cenu paaugstināšanai, ja arī pakalpojuma kvali-
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tāte tiktu uzlabota.
Tarifu projekta apspriešanas sanāksmē uz iedzīvotāju jautājumiem
atbildēja arī pašvalTURPINĀJUMS 2. LPP.

2 Pašvaldībā
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Var saņemt pabalstu izglītības uzsākšanai

AKTUĀLS VIEDOKLIS

Novada iedzīvotāji
var paust viedokli
par medicīnas
pakalpojumiem

Līva Jankeviča,

Vecumnieku Veselības
centra vadītāja
Kaut arī ārā ir vasara un tā vien gribētos
atpūsties, kopš šī gada 1.jūlija esmu uzsākusi
darbu Vecumnieku veselības centrā (VVC)
vadītājas amatā. Pirmais mēnesis ir pagājis
ļoti ātri, notikumi un darba ir bijis daudz.
Vēlos izteikt pateicību Vecumnieku novada
deputātiem un Vecumnieku novada domes
pārstāvjiem par man doto iespēju darīt šo
darbu.

P

irmais mēnesis lielākoties ir iepazīšanās
laiks ar darba vidi, darbiniekiem, organizācijas sistēmu, dokumentu apriti, sadarbības partneriem, medicīnas ierīču
ekspluatāciju, u.tml. Katra diena atnesa
ko jaunu, kas papildināja manas zināšanas un pieredzi. Šobrīd ir plaša informācija, kas jāapstrādā,
jāiepazīst, jārediģē un jāuzlabo.
Veselības centrs ir saņēmis pateicības un uzslavas vārdus par iespēju norēķināties ar maksājuma kartēm, šī iespēja ir kopš 10.jūlija. Nepilna
mēneša laikā to ir izmantojuši 30% apmeklētāju.
Mans, kā vadītājas uzdevums, ir rūpēNEPILNA MĒNEŠA
ties ne tikai
LAIKĀ IESPĒJU
par klientu
apmierinātīNORĒĶINĀTIES AR
bu, VVC presMAKSĀJUMA KARTI
tiža celšanu,
IZMANTOJUŠI
bet svarīgi ir
neaizmirst arī
APMĒRAM 30%
savus darbiAPMEKLĒTĀJU.
niek us. Iespēju robežās
AICINU AIZPILDĪT
esmu uzlaboAPTAUJAS
jusi darbinieku darba vides
ANKETAS. TAS
apstākļus, jo,
MUMS ĻOTI
kā zināms, ja
ir apmierināti
SVARĪGI.
darbinieki, tad
būs arī apmierināti klienti.
Šī gada 6.augustā mūsu iestādi apmeklēja Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas
vecākā inspektore Jolanta Dzintare. Ar prieku
paziņojam, ka VVC atbilst visām nepieciešamajām prasībām, kā arī tika izteikta atzinība par
raitu un sakārtotu darbu nepilna mēneša laikā.
Lai turpinātu uzlabot pieejamos pakalpojumus,
līdz 16.augustam lūdzam aizpildīt aptaujas anketas par pakalpojumiem, ko nepieciešams attīstīt
VVC. Anketas ir pieejamas www.vecumnieki.
lv, Vecumnieku novada domes telpās (klientu
apkalpošanas centrā un Sociālajā dienestā), kā
arī VVC.
Būsim priecīgi par iedzīvotāju ieteikumiem un
komentāriem!
Lai visiem veselīga, silta un patīkama vasaras
izskaņa!

SVARĪGI
Var pierakstīties vizītei pie bērnu
neirologa Vecumniekos
19. augustā no plkst. 9.00
pie Vecumnieku kultūras nama būs mobilais
autobuss, kur bez maksas pieņems BKUS
bērnu neirologs. Iepriekš nepieciešams
pierakstīties pa tālr. 63976143.

Tuvojas septembris un Vecumnieku novada
domes Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais
dienests) ļoti tic un cer, ka bērniem skolas
gaitas 1.septembrī uzsāksies. Vecumnieku
novada domē ir spēkā saistošie noteikumi Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti», kur Sociālajam dienestam
ir deleģēts veikt administratīvās darbības, lai
varētu saņemt konkrētos pabalstus.

B

rīvprātīgās iniciatīvas ir tie pabalsta veidi
mērķa grupām, kuras pašvaldība izvirzījusi, kā prioritāti, kuras nepieciešams
atbalstīt. Brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti
tiek izdoti pamatojoties uz likumu «Par
pašvaldībām» 43.panta trešo daļu, kas nosaka,
ka «dome var pieņemt saistošos noteikumus arī,
lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.»
Ievērojot to, ka tuvojas mācību gada sākums,
gribam atgādināt, ka saistošie noteikumi, kuri
spēkā no 2019.gada 22.maija Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti» 14.punkts paredz pabalstu izglītības
uzsākšanas atbalstam, kas nosaka, ka «tiesības
saņemt pabalstu ir personai, uzsākot mācības
sākumskolas 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 50
euro. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.septembra līdz
31.oktobrim.» (Iesnieguma veidlapa www.
vecumnieki.lv).
Iepriekš minēto saistošo noteikumu 15.punkts
paredz pabalstu izglītības ieguves atbalstam
un «tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā
esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada

Aicinām kļūt par aizbildni vai audžuģimeni
Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas
vide un katram bērnam ir tiesības uzaugt
ģimenē. Diemžēl nereti nākas pieņemt lēmumu
par bērna šķiršanu no bioloģiskās ģimenes.

K

ā viena no alternatīvām šādā situācijā tiek meklēta audžuģimene, kurā
bērns tiek ievietots uz nenoteiktu laiku, kamēr īstie vecāki labojas vai bērniem tiek atrasta jauna ģimene, ja vecāki tomēr nespēj pildīt savus pienākumus.
Dažkārt audžuģimenē bērns pavada dažus
mēnešus, bet dažkārt uzturas tur līdz pilngadības sasniegšanai. Un ir ļoti būtiski, kādā ģimenē bērns nonāk. Pats galvenais, lai bērns
no audžuvecākiem justu sapratni, aizsardzību, atbalstu un cilvēkmīlestību. Vai tas ir pārāk daudz? Es domāju, ka nē – tikai cilvēciski.

Bērna interesēs

Ir pilnīgi skaidrs, ka bērna interesēs ir ģimeniska
vide. Tas nozīmē atbildīgo dienestu darbu ar
dības izpilddirektora vietnieks
Guntars Veismanis, kurš skaidroja, ka līdzīgas
darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sakārtošanā ir veiktas arī Vallē, Bārbelē,
Stelpē, Vecumniekos, Piebalgās. Viņš uzsvēra,
ka tarifu izlīdzināšana ūdenssaimniecības pakalpojumam novadā ir bijis arī Valsts kontroles
ieteikums. G.Veismanis, skaidrojot situāciju, aicināja iedzīvotājus būt saprotošiem. Arī pašvaldība
pakalpojuma uzturēšanā ir ieguldījusi līdzekļus,
nepaceļot cenas.
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Biežāk kontrolēt skaitītāju rādījumus

Sanāksmē tika uzdots jautājums, kāpēc pie
ūdenssaimniecības pakalpojuma rēķiniem tiek
pierēķināta starpība – kā ūdens zudums. Sarunā
tika secināts, ka iespējams, daži pakalpojumu ņēmēji nesniedz patiesu informāciju par skaitītāju

ģimenēm, kurās stresa līmenis ir augstāks, vai
kurās reizumis pietrūkst sociālo prasmju, kā arī
gadījumos, ja bērni dažādu iemeslu dēļ tomēr
vairs nevar uzturēties savās mājās ar vecākiem,
ir jāspēj nodrošināt ģimeniska vide citādi.
Būtu labi, ja sabiedrības līdzdalība nebeigtos vien
ar pašausmināšanos par to, cik daudz gan mums
bērnu ir bērnunamos, bet gan tā kļūtu pavisam
reāla. Un šeit ir tas mirklis, kad sabiedrība tiek
aicināta iesaistīties, jo citādi, kur tad tā ģimeniskā
vide radīsies? Tā noteikti neradīsies dokumentos,
rīkojumos, pat ne pabalstos vai citos stimulējošos
veidos, kas, protams, ir veicinošs faktors.

Sniegt palīdzīgu roku

Aicinu mūs ikvienu pavērtēt pašiem sevi un varbūt nonākt līdz secinājumam, ka varam dot un
palīdzēt kādam bērnam, kuram tas nepieciešams,
kļūstot par aizbildni vai audžuvecākiem.
Ārpusģimenes aprūpes mērķis ir radīt bērniem
aizsargātības sajūtu, nodrošināt atbilstošus
apstākļus viņu attīstībai un labklājībai, atbalstīt
rādījumiem. Iedzīvotāji rosināja veikt regulāras
pārbaudes – skaitītāju salīdzināšanu, uzskatot, ka
tā būs iespējams novērst negodprātīgu rīcību par
kuru jāmaksā citiem ūdens patērētājiem.
Paredzams, ka jaunais pakalpojumu tarifs tiks
apstiprināts 26.augusta domes sēdē, stāsies
spēkā ar 1.oktobri un iedzīvotāji pirmo rēķinu
ar jaunajām cenām saņems novembra sakumā.

Par citām aktualitātēm Misas ciemā

Tikšanās laikā tika aktualizēti arī citi sasāpējuši
jautājumi. Par daudzdzīvokļu māju stāvvadu
stāvokli, par ēku apsaimniekošanas līdzekļiem,
par dažādiem labiekārtošanas darbiem, par
autobusu pieturvietām Misā un Beibežos, par
nedegošām ielu laternām, par bīstamo situāciju
Saules ielā, kur atļauto 20 kilometru stundā vietā
pārgalvīgi vadītāji brauc vairākas reizes ātrāk,
tādējādi apdraudot gājējus.

Mācību manevri Zemgalē un Pierīgā
Šī gada rudenī plānotas Nacionālo bruņoto
spēku lauka taktiskās mācības «Namejs2020»
un tajās tiks iesaistīti gan Latvijas karavīri,
zemessargi, ASV un NATO paplašinātās kaujas
grupas Latvijā – eFP karavīri.

aicinām saskaņot īpašuma izmantošanu, kā arī
nodrošināsim, ka īpašums pēc apmācībām tiek
sakopts un nodots atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
I. Harlapenkovs Komandiera p.i.,
pulkvežleitnants

ācību aktīvā fāze plānota no 21.
līdz 27. septembrim. Lai nodrošinātu mācību norisi, Zemessardzes 1.
Rīgas brigāde līdz augusta beigām
veic zemes un objektu izmantošanas saskaņošanu ar zemju/objektu īpašniekiem
un uzņēmējiem Rīgā, Pierīgā un Zemgalē. Šī procesa laikā zemessargi sazinās un tiekās ar īpašniekiem, izskaidrojot mācību norisi, un slēdz zemju/
objektu izmantošanas līgumus. Vēlamies uzsvērt,
ka zemessargi mācību vietu saskaņošanu veic, esot
formastērpā, un ir gatavi uzrādīt dienesta apliecību
pēc pieprasījuma.
Mācību norisei ārpus militāriem objektiem - poligoniem ir būtiska nozīme, lai turpinātu apmācīt
karavīrus aizsargāt Latvijas valsts teritoriju. Mācību veiksmīgai norisei zemju/objektu īpašniekus

Šogad mācību «Sudraba bulta 2020» norise plānota Zemgales reģionā un Pierīgā, aptverot Ķekavas,
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Bauskas, Iecavas,
Baldones, Vecumnieku, Ķeguma, Rundāles novadu. Tāpat atsevišķi militārie vingrinājumi tiks
veikti arī Rīgā, jo caur galvaspilsētu Sauszemes
spēki virzīsies uz mācību norises vietām un atpakaļ. Turklāt Mehanizētā kājnieku brigāde šogad
būs atbalsts arī Zemessardzes 1. Rīgas brigādei
viņu mācībās «Zobens».
Zemessardzes mācību «Zobens 2020» laikā Zemessardzes 1. Rīgas brigāde kopā ar Sauszemes
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīriem
Rīgā un tās priekšpilsētās izspēlēs konvencionālās
kara darbības scenāriju. Vienlaikus mācību laikā
tiks veikta visas 1. Rīgas brigādes neplānotā kau-
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bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā
arī trūcīgai vai maznodrošinātai personai līdz
24 gadu vecumam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē
pilna laika klātienes apmācību veidā. Pabalsta
apmērs ir 50 euro mācību gadā. Iesniegumu
par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz
laikā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.» (Iesnieguma
veidlapa www.vecumnieki.lv).
Sociālais dienests aicina vecākus un aizbildņus
vērsties pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs vai Vecumnieku pagasta Sociālajā dienestā
ar iesniegumu, lai varētu izmaksāt pabalstu,
bērnam uzsākot mācības 1.klasē, aizbildnībā
esošajiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja
bērnu centienus būt patstāvīgiem. Vecāku zaudējums bērniem rada īpaši jūtīgu attieksmi pret
apkārtējo pasauli, kas reizēm izpaužas agresīvā,
deviantā (sabiedrībā nepieņemamā) uzvedībā.
No sirds priecājos, ka Vecumnieku novadā šobrīd
ir sešas audžuģimenes, kas ļoti veiksmīgi un apzinīgi, ar cilvēkmīlestību pilda savus pienākumus.
Tomēr ikdienas situācijas nosaka, ka novadā ir
nepieciešamas vēl audžuģimenes, kuras sniegtu
atbalstu dzīves rūpēs nonākušiem bērniem.
Ja esat sajutuši sevī šo cilvēcības misiju, esat gatavi sniegt dzīves krustcelēs nonākušiem bērniem
mājas, sniegt savu mīlestību un ģimenes sajūtu
bērniem, kuriem šāds atbalsts ir ļoti nepieciešams, aicinu vērsties Vecumnieku novada
bāriņtiesā zvanot pa tālruni 29397043 vai
rakstot uz e-pastu: barintiesa@vecumnieki.lv.
Kopīgi iepazīsimies ar nosacījumiem, kā kļūt
par aizbildni vai audžuģimeni.
Mēs kopīgi varam sniegt palīdzīgu roku tiem,
kam tas ir visvairāk vajadzīgs – mūsu sabiedrības
visneaizsargātākajai daļai – mūsu bērniem!
Evita Caune,
Vecumnieku novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja
G. Veismanis aicināja iedzīvotājus organizēt
mājas iemītnieku sanāksmi un kopīgi izlemt
par apsaimniekošanas naudas uzkrājuma veidošanu, kuru varētu tērēt dažādu koptelpu un
infrastruktūras sakārtošanai. Par šādu lēmumu
būtu jānobalso 51% mājas iedzīvotāju, lai varētu
sākt veidot uzkrājumus kopvajadzībām.
Kā labu iespēju apkārtnes labiekārtošanai G.Veismanis minēja projektu konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi», kur viena piešķīruma summa ir
līdz 800 eiro. Tiek atbalstītas dažādas iedzīvotāju
iniciatīvas – celiņu bruģēšana, riteņu novietņu
uzstādīšana u.c. aktivitātes.
Misinieki atzina, ka pašvaldībai nevajadzētu
atkāpties un jāturpina cīnīties, lai tiktu asfaltēts
ceļš Vecumnieki-Beibeži-Misa-Iecava.
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
jas gatavības pārbaude. Tas nozīmē, ka mācību uzdevuma izpildē bez iepriekšēja brīdinājuma varēs
tikt iesaistīti visi zemessargi un rezerves karavīri.

Iedzīvotājus aicina būt saprotošiem

Līdz šim pašvaldības bijušas ļoti pretimnākošas,
tāpat arī vietējie iedzīvotāji, izprotot, ka Nacionālo
bruņoto spēku kaujas un reaģēšanas spējas iespējams uzturēt, vien trenējoties reālā vidē. Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot pastiprinātu
militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos dažādās Latvijas vietās – pa laukiem, mežiem un
ceļiem, tā ir saskaņota un notiek mācību ietvaros.
Tāpat NBS atvainojas par iespējamām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret satiksmes
kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var
rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas
pārvietošanos.
Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā
policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs.
Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie
spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes
noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
Informācijas avots: sargs.lv
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Lauksaimnieku vidū pieaug interese
par ALTUM aizdevumiem
Kamēr Covid-19 piesardzības pasākumu
dēļ daudzi uzņēmumi tika daļēji vai
pilnībā slēgti, lauksaimniecības nozarē
ierastais darba ritms un apjomi nav būtiski
mainījušies.

L

auksaimnieki Zemgales reģionā jau domā par tālāku attīstību, aktīvi izmantojot Attīstības finanšu institūcijas ALTUM
risinājumus zemes pirkšanai un nomāšanai, kā arī investējot jaunā tehnikā, ražošanas ēkās u.c.

Lauksaimniecība – nozīmīga nozare
ALTUM portfelī

Lauksaimniecība ir lielākā nozare ALTUM izsniegto aizdevumu un garantiju portfelī, pēdējo
piecu gadu laikā tai piešķirti aptuveni 220 miljoni eiro. Pērn tie bija 44 miljoni eiro, visbiežāk
pārstāvētās nozares – graudkopība (46 %), piena
lopkopība (20 %) un jauktā lauksaimniecība (13
%). Katrs ceturtais finansētais lauksaimnieks ir
piemājas saimniecības īpašnieks jeb pašnodarbinātais, kuram ALTUM atbalsts nereti ir vienīgā
iespēja uzsākt vai attīstīt savu darbību.
Galvenie ALTUM atbalsta instrumenti lauksaimniekiem ir aizdevumi lauksaimniecības zemes
iegādei, investīcijām, finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem, mazie aizdevumi lauku teritorijās un Zemes fonda pakalpojumi.
Mārīte Lazdiņa, ALTUM Zemgales reģiona
vadītāja: «Arī šogad vērojama samērā liela
zemnieku aktivitāte pamatlīdzekļu kreditēšanas
jomā – interese ir gan par aizdevumiem zemes
iegādei un ēku būvniecībai, gan jaunas tehnikas
iegādei. Lauksaimniekiem šobrīd ir pieejamas
dažādas atbalsta iespējas, lai atrisinātu radušās
finanšu problēmas, taču svarīgi zināt, ko darīt
un pie kā vērsties. Mēs klientus sākumā aicinām
un citām sociālās
palīdzības mērķa
grupām. Kopā šiem projektiem esam iesnieguši kredīta pieteikumus par 140 tūkst. eiro. Šiem
projektiem paredzēts arī būtisks pašvaldības
budžeta līdzekļu tēriņš šajā un arī nākošajā gadā,
kopā apmēram 100 tūkstoši eiro. Mūsu ņemtie
kredīti ir ar saistību uzņemšanos uz 5 gadiem.
Satrauc Bauskas novada domes un administrācijas politika, šos un vispār pēdējos gados ņemtos
kredītus formējot uz maksimālo pieļaujamo
termiņu 30 gadiem, kas būs jaunizveidotā novada kopējās saistības ilgus gadus uz priekšu un
var būt bremzējošs faktors, izstrādājot kopējo
attīstības plānu un plānojot jaunu investīciju un
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

doties uz banku, lai noskaidrotu, vai tā ir gatava
izsniegt aizdevumu ar ALTUM garantiju. Ja tomēr
zemniekam trūkst nodrošinājuma un banka
nevar izsniegt finansējumu, ALTUM var izsniegt
aizdevumu arī bez papildu nodrošinājuma un ar
garāku atmaksas termiņu – līdz pat 30 gadiem.
Ja aizdevums ir rūpīgi izsvērts, tad šobrīd tas ir
viens no izdevīgākajiem veidiem, lai finansētu
pamatlīdzekļu iegādi.»
Gundars Ceplītis, Zemgales ZS «Paitēni»
īpašnieks apstiprina, ka krīze nav būtiski ietekmējusi saimniecības darbu. «Mēs turpinām augt
un investēt izaugsmē. Lai šopavasar iegādātos
ķiploku šķirošanas līniju, minerālmēslu kaisītāju un daivošanas līniju sēklas sagatavošanai,
saņēmām ALTUM aizdevumu 40 tūkstošu eiro
vērtībā, taču kopējās investīcijas plānojam ap
70 tūkstošiem eiro. Šobrīd saimniecībā apstrādājam 122 hektārus, un neesam atmetuši
cerības arī par zemes iegādi – ja būs, ko pirkt,
tad arī pirksim.»
ALTUM ikdienā sadarbojas ar Latvijas lauku
konsultācijas centru (LLKC), lai ikvienam interesantam būtu iespēja saņemt konsultāciju un
palīdzību aizdevuma pieteikuma sagatavošanā.
LLKC speciālisti palīdzēs izvērtēt arī investīcijas
atdevi un ekonomisko labumu, lai tā nestu
labumu, nevis kļūtu par papildu finanšu slogu.

Latvijas zemes tirgus ar savām
īpatnībām

Lauksaimniecības zemes tirgū pēdējos gados
pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, tā rezultātā kāpušas arī zemes cenas. Zemgalē zeme
maksā daudz – ap 7000-8000 eiro par hektāru,
dažkārt arī nomāt ir dārgi, cenai sasniedzot
pat 300 eiro par hektāru gadā. Arī ZS «Paitēni»
īpašnieks G. Ceplītis atzīmē, ka lauksaimniecībā
izmantojamās zemes tirgus šobrīd ir sarežģīts,
projektu realizācijas iespējas, tajā skaitā arī Vecumnieku novada plānotos prioritāros projektus,
kas ierakstīti mūsu pērn izstrādātajā Attīstības
programmā līdz 2026.gadam.
Uzskatu, ka nepareizs ir VARAM izstrādātais
šādas finanšu komisijas reglaments, pēc kura
praktiski trīs novadu - Iecavas, Rundāles, Vecumnieku - pārstāvjiem nav iespēju ietekmēt Bauskas novada domes pieņemtos lēmumus, pretēji
tam, ka Bauskas novada pārstāvis, pēc balsu
skaitīšanas principa - izšķirošais ir iedzīvotāju
skaits, ko komisijas loceklis pārstāv, var pieņemt
lēmumu viens pats, ja netiks ierakstīts savādāk
komisijas nolikumā. Pieņemot lēmumus notiek
diskusija par vienu vai otru projektu un lēmums
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Zemgalē nereti zemes gabals nenonāk pat līdz
sludinājumam, kad tas jau ir aizrunāts.
ALTUM pārvaldītā Zemes fonda, kas jau piecus
gadus pērk, sakopj un tālāk apritē laiž lauksaimniecības zemi, lielākā darījumu aktivitāte piecu
gadu pastāvēšanas laikā novērota Zemgales
reģionā, kur iegādāti 326 īpašumi vairāk nekā
6000 hektāru platībā. No tiem 142 īpašumi
fondam pārdoti ar nomas un atpakaļpirkuma
tiesībām, kas ir būtisks palīgs lauksaimniekiem
iegūt papildu resursus finanšu plūsmas stabilizēšanai un tālākai attīstībai. Vienlaikus reversās
nomas gadījumos zemnieks patur garantētas
tiesības zemi no fonda pēc laika atpirkt.
Līdzīgi kā ar aizdevumiem, arī Zemes fonda
pakalpojumi ir pieprasīti visās nozarēs, taču
krīzes laikā visbiežāk tā ir piena lopkopība, jo
samazinājās piena iepirkuma cenas. Vislielāko
interesi par fonda iegādātajiem īpašumiem
šogad izrādījušas vidējas un lielas saimniecības,
kurām nepieciešami papildu finanšu resursi
tālākai attīstībai vai saimnieciskās darbības
restrukturizācijai. Visbiežāk saimniecības pārstāv
graudkopības vai jauktās lauksaimniecības nozares. Mazāks pieprasījums novērots no mazajām saimniecībām, kuras vēl meklē savu vietu
tirgū, attīstot dažādus nišas produktus.
Papildu informācijai:
Sandra Eglīte, ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste, T: 26577810, sandra.eglite@altum.lv

tiek pieņemts vienojoties, vismaz līdz šim.
Kredīti ir tikai viens no komisijā izskatāmajiem
jautājumiem. Turpmāk komisijai jāpieņem lēmumi arī par novadu finanšu darījumiem - īpašumu
pārdošanu, kas pārsniedz 50000 eiro, finanšu
darījumiem un līgumsaistībām, kas pārsniedz
budžeta gada termiņu, tas ir ar termiņu kas
lielāks par 2020.gada 31. decembri. Tas pats
attiecas par īpašumu un zemes iznomāšanu ,
kas ilgāka par vienu gadu.
Šī komisija nav vienīgā nepārdomātā lieta administratīvi teritoriālās reformas procesā, tādas
turpmākā gada laikā būs vēl, jo šis reformas
likums ir sasteigts un brāķis.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA

Jūlijā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 5 bērniņu dzimšanas – 3 puikas, 2
meitenītes.
Reģistrētas 7 laulības.
Sastādīti 4 miršanas reģistri:

Vecumnieku pagasts:

Lilija Pakalne
(1926.gada 27.aprīlis – 2020.gada 23.jūlijs);
Vizma Ķimse
(1926.gada 20.novembris – 2020.gada 18.jūlijs);
Ārija Gulbe
(1936.gada 16.oktobris – 2020.gada 16.jūlijs).

Skaistkalnes pagasts

Skaidrīte Zenfa
(1935.gada 24.februāris – 2020.gada 4.jūlijs).
Šī gada pirmajos sešos mēnešos
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti:
••33 dzimšanas reģistri;
••4 laulības reģistri;
••37 miršanas reģistri.
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

SVARĪGI
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
Valles pagasta pārvaldē
21.augustā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
13.augustā plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
14.augustā plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
20.augustā plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
27.augustā plkst. 10.00-12.00.

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:
Kurmenes pagasta pārvaldē
13.augustā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
20.augustā no plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
21.augustā no plkst. 10.00-12.00;
Valles pagasta pārvaldē
14.augustā no plkst. 10.00-12.00.

Ceļu remontdarbi Stelpē un
Vecumniekos
Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Ir iesākušies vērienīgi darbi uz autoceļa P92
Iecava -Stelpe posmā no 18,80-24,64 km.

P

osms ved no P89 šosejas Ķekava - Skaistkalne līdz Nīzerei. Tiek veikta ceļa pārbūve no grants seguma uz asfaltu. Darbus
veic SIA «A.C.B.». VAS «Latvijas Valsts ceļi»
šajā projektā ieguldīs 3,1 miljonu eiro (ar
PVN). Remontu posmos pašreiz ir izvietotas maksimālo ātrumu ierobežojošas zīmes: «70», «50» un
arī «30». Satiksmi pašreiz regulē arī viens luksofors.
Iedzīvotājus aicinu būt iecietīgiem pret šodienas
neērtībām, jo patieso ieguvumu jutīsim, kad objekts tiks pabeigts un nodots lietošanai. Galvenos
darbus ir plānots pabeigt līdz 2020.gada nogalei,
bet visu kopumā līdz 2021 gada vasaras beigām.
Arī Vecumnieku centrā šogad plānots ceļu

remonts un atjaunošana.
Paredzēts, ka augusta beigās uzsāksies darbi pie
valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava - Skaistkalne posmā no 28,130-35,070 km virsmas atjaunošanas. Posms ietver Vecumnieku centru no DUS
«Neste» līdz pagriezienam uz Neretu. Darbus
veiks SIA «Strabag», šajā posmā paredzēto darbu izmaksas ir 790 555 eiro. Jau vairākus gadus
autovadītāji šo posmu veic ar grūtībām, jo asfalta

IEDZĪVOTĀJUS AICINU
RAUDZĪTIES NĀKOTNĒ UN BŪT
IECIETĪGIEM PRET ŠODIENAS
NEĒRTĪBĀM.
segumā ir izveidojušās risas, kas veido bīstamas
situācijas satiksmes laikā. Remontu laikā paredzēts frēzēt esošā asfalta virskārtu un to atjaunot
ar jaunu. Šādu metodi VAS „Latvijas Valsts ceļi»
izmanto, lai saglabātu ceļa seguma pamatu,
neļaujot tai sabrukt un atjaunojot virskārtu.
Arī šajos darbos Vecumnieku centrā un visā posmā kopumā tiks ierobežota transporta kustība.
Aicinu būt uzmanīgiem!
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

«Vecumnieku Novada Ziņu»
nākamais numurs iznāks
28.augustā!
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Kultūras pasākumi - pagaidām bez ballēm

Jānis Kovals

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks,
deputāts
Regulāri iepazīstoties un analizējot informāciju
saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību pasaulē,
šobrīd var teikt tikai to, ka jautājumu ir vairāk
kā atbilžu.

D

iemžēl katru nedēļu aug to valstu skaits,
kurās ievieš pastiprinātas prasības un
veic dažādus ierobežojošus pasākumus,
lai samazinātu vīrusa izplatību. Latvijā pagaidām saslimstības gadījumu ir
maz, un, lai šis skaits neaugtu, vairāki likumi un
Ministru kabineta noteikumi nosaka ierobežoju-

GALVENIE
PAMATPRINCIPI
NEMAINĀS:
INFORMĒŠANA,
DISTANCĒŠANĀS,
HIGIĒNA UN PERSONAS
VESELĪBAS STĀVOKĻA
UZRAUDZĪBA.
mus. Ik pa brīdim šie normatīvie akti tiek grozīti,
pielāgojoties vīrusa izplatībai valstī, bet galvenie

pamatprincipi nemainās: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.
Viens no šiem pamatprincipiem – distancēšanās,
ir tas, kas visvairāk liek lauzīt galvu, lai saprastu,
kādus kultūras pasākumus un kā var organizēt
šajā laikā. Ministru kabineta noteikumi atļauj
organizēt visa veida pasākumus, ja pasākuma
organizators spēj nodrošināt šo pamatprincipu
ievērošanu. Ir paskaidroti vispārējie principi par
pasākumu organizēšanu, ka tie ir atļauti līdz
pusnaktij (brīvdabas kino pat līdz plkst. 2.00), ir
noteikts arī maksimālais dalībnieku skaits gan
iekštelpu, gan āra pasākumos, bet jāatceras, ka
distancēšanās ierobežojumi saglabājas.
Kā saglabāt šos 2 metrus vai 4m2 ir pasākuma
organizatora atbildība. Vienīgais veids kā neievērot distancēšanās prasību ir visiem lietot mutes
un deguna aizsegus vai plānot pasākumus, kas
nepārsniedz 15 minūtes.
Šādas prasības pasākumu organizatoriem ir,
diemžēl, neiespējami izpildīt, tādēļ akcents
tiek likts uz «mierīgāka rakstura» pasākumiem
nerīkojot balles un diskotēkas. Jāatzīst, ka arī
vairāki šādi koncerti ir pārvērtušies par ballēm,
kur pasākuma apmeklētāji ir uzsākuši griezties
dejās, neievērojot organizatoru lūgumu to nedarīt. No šādiem gadījumiem mēs mācāmies un ar
katru rīkoto pasākumu novadā cenšamies atrast
to ideālo veidu, lai noorganizētu pasākumu, kas
atbilst jaunajai situācijai valstī.
Zinu, ka daudzi vēlas izdejoties un arī man pietrūkst balles, bet ir jāsaprot, ka šobrīd nav skaidra
vīrusa izplatība un neviens īsti nezina, kad un vai
būs kāds vīrusa izplatības uzliesmojums. Aicinu
visus pasākumu apmeklētājus ieklausīties un
ievērot organizatoru prasības. Lai pēc iespējas
ilgāk saglabātos šī stabilā situācija valstī un
nebūtu jāatgriežas tādā dzīves režīmā, kāds bija
ārkārtējās situācijas laikā, centīsimies koncertus
nepārvērst ballēs. Baudīsim kultūras pasākumus
un atcerēsimies, ka ikvienam ir pienākums ievērot normatīvajos aktos minētās prasības.

Skaistkalnē varēs apgūt aušanas prasmes
Valsts Kultūrkapitāla fonda un VAS «Latvijas
valsts meži» atbalstītās «Zemgales kultūras
programmas 2020» ietvaros biedrība
«Skaistkalnes Lauku sieviešu klubs
«Mēmelīte»» īsteno projektu «Dzīparu pie
dzīpara liekot.»

P

rojekta mērķis ir kultūras mantojuma
vērtību saglabāšana, pārmantošana un
popularizēšana, atjaunojot amatniecības
virziena - aušanas - prasmes Skaistkalnē
un tuvējos pagastos.
Pašreiz tiek veikti tehniskie darbi: atlasīti materiāli izstādei, gatavotas konstrukcijas izstāžu
ekspozīcijas izvietošanai, vēl ir jāuzstāda stelles.
Septembrī Skaistkalnes pagasta pārvaldes
vestibilā un muzeja telpās tiks sarīkota aušanas
nodarbību vadītājas Rasmas Statkauskas ļoti apjomīga austo darbu izstāde. No septembra vidus
sāksies aušanas pamatu apmācības. Decembrī
tiks izrādīts «jauno amatnieku» - nodarbību
dalībnieku veikums. Projekts noslēgsies šī gada
15.decembrī.
Par iespēju iemācīties aust ir radusies interese,
taču, pēc citu audēju kopu pieredzes, sākotnēji

lielais entuziasms pazūd, saprotot, cik pacietības, precizitātes un rūpīga darba prasa aušanas
prasmes. Kā bilst R. Statkauska: «Pati aušana
jau ir tikai izklaide. Lielākais darbs ir iekārtot
audeklu». Tādēļ netiek lolotas cerības uz lielu
dalībnieku skaitu nodarbību noslēgumā, bet
projekts būs sasniedzis mērķi, ja tiks radīta
interese un vēlēšanās turpināt apgūt šo amatu
pamatīgāk, jo bāze aušanas prasmju tālākai
apguvei būs izveidota.
Teorētiskajās nodarbībās tiks gūtas zināšanas
par materiāliem, velku un audu materiālu aprēķiniem, priekšdarbiem, auduma projektiem u.c.
Praktiskajā daļā dalībnieki iemācīsies aust galda
salveti, dekoru dažādās tehnikās, šalli, grīdceliņu. Būs iespēja arī individuālajām nodarbībām
un konsultācijām.
Līdz septembrim tiek aicināti pieteikties tie, kas
vēlētos apgūt aušanas pamatus.
Laima Indriķe,
projekta vadītāja

Stelpes bibliotēka apmeklētājus gaida jaunās
telpās
Sākot ar 10. augustu Stelpes pagasta bibliotēka
atsākusi darbu atjaunotās telpās Stelpē, Kalna
ielā 4 – 19.

A

r Vecumnieku novada domes atbalstu
tika veiksmīgi izremontēts dzīvoklis,
kurā kādreiz tika sniegti pasta pakalpojumi. Renovācijas rezultātā Stelpes
pagasta iedzīvotājiem būs pieejamas
plašākas, siltākas un labi aprīkotas telpas visdažādāko bibliotekāro pakalpojumu saņemšanai savas

dzīvesvietas tuvumā.
Bibliotēkā ikviens tiek gaidīts, uzklausīts, šeit var
saņemt nepieciešamo informāciju. Palasīt preses izdevumus un izvēlēties jaunāko grāmatu.
Izmantot internetu. Gūt atbalstu mācībās. Satikt
interesantus cilvēkus un domubiedrus. Vienkārši
pabūt siltās un mājīgās telpās.
Būsiet mīļi gaidīti.
Rita Matuševa,
Stelpes bibliotēkas vadītāja

FOTO –RITA MATUŠEVA

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Vēl vairāk skaistuma: Vecumniekos atvērts
jauns skaistumkopšanas salons
5. augustā, dzīvespriecīgās noskaņās, durvis
vēra jaunais «Family» skaistumkopšanas salons
Cīruļu ielā 5-1. Skaistuma oāze, kuras gaišajās
telpās vari ļauties pārmaiņu vilinājumam!

S

alona īpašniece Natālija Ģiedre pastāstīja, ka viņas vērtības atspoguļojoties uzņēmuma nosaukumā, kurš esot radies,
iedvesmojoties ģimenes atbalstā. Līdzās
ģimenei mūžam nemainīgas vērtības uzņēmējas skatījumā ir arī draugi un paziņas, kuri
palīdzējuši īstenot šo sapni.
Salonā tiek piedāvātas šādas skaistumkopšanas
procedūras:
• Manikīrs;

• kosmetologa pakalpojumi;
• vaksācija;
• skropstu pieaudzēšana;
• friziera pakalpojumi visai ģimenei.
Jaunā skaistumkopšanas salona īpašniece Natālija stāsta, ka klientus pieņems pēc iepriekšēja pieraksta, taču meistari salonā būs gandrīz
vienmēr!
Pirms došanās uz salonu, sazinies ar meistari:
Natālija T. 26747282 (friziera pakalpojumi)
Rūta T. 28743434 (manikīrs)
Elīna T. 26879807 (manikīrs, kosmetologs, vaksācija, skropstu pieaudzēšana).
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vecumniekos darbu sāk picērija
«Pie Martas un Marijas»
5. augustā, Vecumniekos, Rīgas ielā 34
tika atvērts jauns uzņēmums - picērija un
kafejnīca «Pie Martas un Marijas».

P

icērijas pārstāve Dita uzņēmuma atklāšanas runā pastāstīja, ka uzņēmuma
nosaukums radies no sena stāsta, un šis
stāsts ir no Bībeles.
«Atgadījās tā, ka ceļiniekiem tālāk ejot,
viņi nonāca kādā ciematā, un tur kāda sieviete,
vārdā Marta, uzņēma Viņu, kādu ļoti svarīgu
viesi savā namā. Martai bija māsa vārdā Marija.
Tā apsēdusies pie Kunga kājām, klausījās viņa
vārdos, bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm
par to, kā Viņu apkalpot, pienāca un sacīja:
«Kungs, vai Tu neko nesaki par to, ka mana
māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jel
viņai, lai viņa man palīdz.» Bet Tas Kungs viņai
atbildēja, sacīdams: «Marta, Marta, tu rūpējies
un zūdies par daudzām lietām. Bet tikai vienas

Stelpes bibliotēkas mājīgās un gaišās telpas atvērtas ikvienam interesentam.

PASĀKUMS

lietas vajag, Marija sev izraudzījusies labo daļu,
tā viņai netaps atņemta.»
Katrā no mums ir kāda daļa gan no Martas, gan
no Marijas. Mēs rūpēsimies par saviem klientiem
pēc labākās gribas un izraudzīsimies sevī to labo
daļu, lai uzņemtu klientus gan no tuvākām, gan
tālākām mājām!»
Šajā vietā apmeklētāji var iegādāties un nobaudīt svaigi ceptas picas, saldējuma bumbiņas
kā arī konditorejas izstrādājumus. Picas tiek
gatavotas klientu klātbūtnē atvērtā tipa virtuvē.
Lielā, izteiksmīgā picas krāsns ir kā viens no
galvenajiem interjera elementiem, kas priecē
ikvienu klientu!
Priecājamies par jaunu uzņēmīgu cilvēku ienākšanu biznesā. Vēlam veiksmi un atbalstīsim
savējos!
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kanepene Šēnbergā - cilvēku prieka un stipru
tradīciju caurvīti svētki

Kanepenes svētki Skaistkalnē ir vieni no
tradīcijām bagātākajiem svētkiem novadā.
Viesi uz Skaistkalni sabrauc no malu malām,
lai kopā ar skaistkalniešiem apmeklētu
tradicionālo Kanepenes tirgu un svētku
Dievkalpojumu, svaigā gaisā baudītu mūziku,
kā arī piedalītos citās svētku aktivitātēs.

S

vinības aizsākās ceturtdienas, 30. jūlija, vakarā ar «Ziņģes brāļu» koncertu Putnos un Mēmelē. Muzikanti no Bauskas ar
jautrām dziesmām un jokiem uzjautrināja
ikvienu apmeklētāju, un vakara koncerti

tika pavadīti patīkamā gaisotnē.

Jāni. Baltajā koncertā skatītājus priecēja pūtēju
orķestris «Skaistkalne», ansamblis «Eliksīrs» un
jauniešu deju kopa «Vanadziņi». Kā jau katru
gadu arī šogad pēc koncerta neizpalika pūtēju
orķestra vadītāja Jāņa Kalniņa pelde Skaistkalnes
dīķī pie tautas nama. Pēc Baltā koncerta, visi
apmeklētāji, tika aicināti uz filmas «Piļsāta pi
upis» seansu.

ar svecīšu liesmām Skaistkalnes pakalnos un
māju logos svētki ienāca Skaistkalnē. Vakaru
ar svētku uzrunu iesāka Skaistkalnes priesteris
Jānis Vīlaks, kuru novadnieki dēvē par Tēvu

Sestdiena, 1. augusts,

bija veltīta sportiskām aktivitātēm. Arī šogad
tika organizēts tradicionālais skrējiens. Dalībniekiem bija jāpieveic 531 metrs pa iezīmētu
maršrutu. Neizpalika arī tradicionālās komandu

Gadatirgus

Kanepenes svētkus svinīgi noslēdza grupa «Saldās sejas» ar muzikālo programmu «Mīlestība
ir». Viens no grupas dibinātājiem – Guntars
Račs lielkoncertā prezentēja arī savas dzejoļu
grāmatas «365» otrās daļas izdošanu. «365»
pirmā daļa bija pieprasītākā grāmata Latvijas
grāmatnīcās 2017. gadā. Kopā ar Guntaru Raču
koncertā uzstājās Tomass Kleins (ģitāra, balss),
Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass, balss),
Jānis Narkevics juniors (balss, ģitāra, trompete)
un koncerta īpašie viesi – Katrīna Bindere un Ivo
Fomins. Koncertā muzikālie priekšnesumi vijās
ar dzejas lasījumiem un Guntara Rača stāstiem.
Noslēgumā koncerta apmeklētājiem bija iespēja satikt Guntaru Raču un iegūt viņa autogrāfu.
Cītīgākie Kanepenes apmeklētāji noteikti bija
skaistkalnieši Velta un Arnolds, kas piedalījušies
visās svētku aktivitātēs četru dienu garumā –
gan klausījušies koncertus Mēmelē un Putnos,
gan vērojuši sporta dienas aktivitātes, iepirkušies tradicionālajā Kanepenes tirgū, apmeklējuši svētku Dievkalpojumu, kā arī noslēguma
koncertu Skaistkalnes estrādē. «Patika viss!» –
kodolīgi un vienbalsīgi atbild abi skaistkalnieši,
kuri no šī gada svētkiem aiziet gandarīti.
Tradicionālā Kanepenes zaļumballe šogad
izpalika, valstī pastāvošo pasākumu norises
ierobežojumu dēļ. Cerams nākamgad, tiekoties
Kanepenes svētkos, bez raizēm lustēsim arī
ballē.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aizlūgums par ģimenēm

Pēc tirgus, pusdienlaikā, Skaistkalnes Romas katoļu baznīca aicināja visus uz svētku
Dievkalpojumu, kur kā katru gadu augusta
pirmajā svētdienā notika galvenie triju dienu
Kanepenes svētki, kuros īpaši tiek lūgts par
slimniekiem, laulātajiem pāriem un visām
Latvijas ģimenēm. Arī šogad Dievkalpojums

cīņas strītbolā, volejbolā, virves vilkšanā un
florbolā, kā arī individuālās disciplīnas, kurās
varēja piedalīties ikviens - gan liels, gan mazs
apmeklētājs.
Vakara noslēgumā Kanepenes svētku ap-

Vakara lielkoncerts

Foto - Agnese Čikule un Gija Spula

FOTO –SKAISTKALNES MUZEJA ARHĪVS

FOTO –SKAISTKALNES MUZEJA ARHĪVS

IESKATS SVĒTKU ALBUMĀ

pulcēja apmeklētājus kuplā skaitā.

Ikgadējā Kanepenes gadatirgus piedāvājumā
šogad vairāk nekā citus gadus bija dažādi amatnieku un mājražotāju produkti – gan medus,
sulas un sīrupi, gaļas izstrādājumi un saldumi,
gan arī Latvijā ražotas rotaslietas un apģērbi.
Andeles apmeklētājus priecēja arī saulainie
laikapstākļi, iespēja satikt sen neredzētus draugus, radus un kaimiņus, kā arī jautrās «Ziņģes
brāļu» dziesmas.
Valentīns, kurš šobrīd dzīvo Rīgā, bet uz
Kanepeni atbraucis, lai mazdēlam parādītu
dzimto pusi, stāsta, ka agrāk tirgus noticis
tuvāk baznīcai un bijis gan vairāk tirgotāju,
gan apmeklētāju, gan arī dažādu priekšnesumu. Valentīns reiz dzīvojis pārupē – Lietuvas
ciematiņā Straugaļos, trīs gadus mācījies
skolā Skaistkalnē. Viņš atcerējās pat laiku, kad
vairākus mēnešus Skaistkalnē nācies pavadīt
aplenkumā. Aizgājušo laiku nostaļģija tagadējā
rīdzinieka atmiņās ir spēcīga, taču tas nemaina
prieku par Kanepenes svētku apmeklēšanu
dzimtajā pusē.

GADATIRGUS TIESĪBAS ŠĒNBERGAS (SKAISTKALNES)
MUIŽAI PIEŠĶĪRA 1713.GADĀ, BET KANEPENES
TIRGUS NOSAUKUMA SAKNES RODAMAS VĀRDĀ
«KAŅEPES». ZINĀMS, KA HERCOGA JĒKABA
LAIKĀ SKAISTKALNES PUSĒ ŠIS AUGS TICIS PLAŠI
AUDZĒTS. DARBOJUSIES PAT KAŅEPJU PĀRSTRĀDES
MANUFAKTŪRA.
Piektdienā, 31. jūlija, vakarā

meklētājus priecēja Uzvaras amatierteātris ar
uzvedumu «Četras dāmas un Džokers».

Nedaudz vēstures. Iknedēļas gadatirgus Skaistkalnē pagājušā gadsimta pirmā puse - tirgoties un pirkt gribētāju tirgus
laukumā netrūkst.

Kanepenes lielais tirgus. 30-tie gadi. No kreisās: Rūdolfs Sipenieks, Vitolds Ernšteins, Otto Apšancs, Rolands Valdmanis.

Kanepenes tirgus šogad. Piedalījās ap 100 tirgotāju. Netrūka pircēju. Tālumā - fonā- Skaistkalnes baznīca, tāpat kā
vēsturiskajos foto.

Atraktīvo «Ziņģes brāļu» sniegums vienaldzīgu neatstāja nevienu. Drosmīgākie ļāvās dejas solim.
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Vakaru ar svētku uzrunu iesāka Skaistkalnes priesteris Jānis Vīlaks, kuru novadnieki dēvē par Tēvu Jāni. Baltajā
koncertā skatītājus priecēja pūtēju orķestris «Skaistkalne»,

Kanepenes svētkus svinīgi noslēdza grupa «Saldās sejas» ar muzikālo programmu «Mīlestība ir».

Pēc koncerta neizpalika pūtēju orķestra vadītāja Jāņa Kalniņa pelde
Skaistkalnes dīķī pie tautas nama.

Sīvas cīņas zem groza par uzvaru.

Ar dzīvespriecīgu sniegumu uzstājās jauniešu deju kopa «Vanadziņi».

Svētku dienās bija arī sporta sacensības. Virves vilkšana ir viens no atraktīvākajiem aktivitāšu veidiem.

Guntars Račs lielkoncertā prezentēja arī savas dzejoļu grāmatas «365» otrās
daļas izdošanu.
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Ikgadējā Aktieru Amtmaņu muzeja pasākumā Vallē tiekas
teātra mākslas mīļotāji
Ik gadu 5. augustā aktieru un režisoru –
brāļu Amtmaņu dzimtas mājās Vallē tiekas
teātra cienītāji un Latvijas Nacionālā teātra
aktieri, lai svinīgā pasākumā godinātu
Alfredu Amtmani-Briedīti un atklātu jauno
teātra sezonu.

I

zcilais latviešu teātra aktieris, režisors un
skatuves mākslas pedagogs Alfreds Amtmanis-Briedītis (īstajā vārdā Alfreds Amtmanis) dzimis 1885. gada 5. augustā Vallē,
kur dzimtas mājās «Zvanītāju Bukas» pavadījis bērnību.

Briedīša (kā Alfredu Amtmani nodēvējis aktieris Viļums Vēveris) dzimšanas dienas svētku
tradīcija aizsākusies 1985. gadā, kad reizē ar
Alfreda Amtmaņa-Briedīša 100. dzimšanas
dienu tika atklāts muzejs.

Zīmīgais jubilejas gads

zālēm un vēlēja arī šī gada ierobežojošajos
apstākļos teātrim – izdevušos sezonu, bet tā
skatītājiem – baudīt teātra kultūru un, kaut arī
ar distanci, bet justies kā vienai lielai ģimenei.

«Muzejnieci» pieminot

Sarīkojuma viesus uzrunāja arī teātra ilggadējā literārās daļas vadītāja, harizmātiskā
teātra zinātniece Rita Melnace. Savu runu
viņa veltīja teātra muzeja mākslas ekspertei,
«muzejniecei», kā viņa pati sevi dēvēja - Margitai Mantiņai, kura šī gada 24. martā pēkšņi
aizgāja mūžībā. M. Mantiņa 35 gadu gaitā bija
ļoti gaidīts cilvēks Aktieru Amtmaņu muzejā,
kurā nedēļas nogalēs vadīja sabiedriskās
ekskursijas. Eduarda Smiļģa Teātra muzejā
joprojām aplūkojams M. Mantiņas pēdējais un
viens no nozīmīgākajiem darbiem – Nacionālā
teātra simtgades ekspozīcija.

Aktieru Amtmaņu muzejs Vallē šogad svin jau
35. jubileju, uz svētkiem joprojām pulcinot
gan vietējos valliešus, gan ciemiņus no blakus pagastiem, gan Latvijas Nacionālā teātra
māksliniekus (A. Amtmanis-Briedītis ilgus
gadus bija Latvijas Nacionālā teātra režisors)
– šogad gan ne tik kuplā skaitā kā ierasts.
Atceres pasākums iesākās Valles evanģēliski
luteriskajā baznīcā, kur mācītājs Roberts
Otomers aicināja sanākušos kopīgi aizlūgt
par 2019./2020. gada teātra sezonā mūžībā
aizgājušajiem un vēlēja tiem mūžīgu mieru,
kā arī mieru viņu tuviniekiem.
Pēc dievkalpojuma, turpat baznīcā, vasarīgu
un sirsnīgu koncertu sniedza Misas vokālā
ansambļa «Vēja meitenes» vadītāja un ilggadēja jauktā kora «Maska» dalībniece un
soliste Austra Galvanovska un dziesmu autors
un grupas «Emburgas zēni» solists Aldis Rullis,
Māra Orehova basa un Mārtiņa Lindes bungu
pavadībā. Koncertu mūziķu apvienība zīmīgi
noslēdza ar Imanta Ziedoņa vārdiem dziesmā
«Es atkal neatvados» – atgādinot par mācītāja
R. Otomera aicinājumu 16. augustā atgriezties
Vallē uz baznīcas 235 gadu jubilejas svinībām.
Svinības turpinājās no baznīcas netālu esošajā
aktieru Amtmaņu muzeja dārzā. Pasākumu
atklāja muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne,
sveicot visus klātesošos muzeja 35., Alfreda
Amtmaņa-Briedīša 135. un baznīcas 235.
jubilejas gadā.

Svētku sveicieni

Muzejs digitalizējas

Lai gan gluži par dzidru svelmīgo 5. augusta
pēcpusdienu nodēvēt nevar, arī šī gada piemiņas pasākumu atcerēsimies saulainu un krāšņu.
Uz tikšanos nākamajā gadā, kad izcilākajiem
Latvijas Nacionālā teātra aktieriem atkal tiks
pasniegta A. Amtmaņa-Briedīša prēmija.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals uzrunā atzīmēja muzeja
jaunākos sasniegumus digitālo tehnoloģiju jomā – skārienjūtīgus ekrānus, kas izvietoti muzeja telpās, sniedz iespējas interaktīvā veidā
iepazīt muzeja vēsturi. Tāpat J. Kovals kavējās
atmiņās par iepriekšējā Latvijas Nacionālā
teātra atklāšanā vēlēto – pilnām skatītāju

Tāpat kā Amtmaņu muzeja atklāšanā 1985.
gada 5. augustā, tā arī šajā gadā pirmie
priekšnesumus sniedza Valles pagasta pašdarbnieku kolektīvi – vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Valle», senioru deju kolektīvs
«SenValle», kā arī Valles amatierteātris ar jauniegūto nosaukumu – «Briedīši». Viņu iestudētie skeči par dzīvi - par nodokļu inspektora
nedienām un incidentu ar ceļa malā gulošo
cūku - izpelnījās smieklu šaltis.
Priekšnesumus sniedza un skatītājus uzrunāja
arī Nacionālā teātra aktieri. Marija Bērziņa
klātesošos aicināja kopīgā dziesmā, bet Jānis
Skanis, uzjautrinošā skečā izskaidroja, kā
rodas bērni. Latvijas Nacionālā teātra aktieri
muzeja jubilejā tam dāvāja īpašu sienas
pulksteni – relikviju, kuru 1928. gadā Alfredam
Amtmanim Briedītim bija dāvājuši kolēģi no
Dailes teātra.

Nacionālā teātra aktieri Voldemārs Šoriņš un Jānis Skanis piemiņas pasākuma teātra ainiņā.

Vārdus, ar kuriem parasti tiek atklāti A. Amtmaņa-Briedīša atceres pasākumi, šajā gadā
muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne izmantoja svinību noslēgumam, gluži kā apkopojot
šī gada svinību norisi:

«Nekur dabas kuplums nebija tik zaļš kā Vallē.
Nekur debesis tik augstas un zilas kā Vallē,
Nekur gaiss tik dzidrs kā šeit,»
(Alfreda Amtmaņa vārdi).

Atceres pasākums iesākās Valles evanģēliski luteriskajā baznīcā.

Vietējo «Briedīšu» sniegums, ar vieglumu par cilvēciskajām vājībām, neatstāja vienaldzīgu nevienu.

Teksts un foto: Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Nacionālā teātra aktieri muzeja jubilejā tam dāvāja īpašu sienas pulksteni – relikviju, kuru 1928. gadā Alfredam
Amtmanim Briedītim bija dāvājuši kolēģi no Dailes teātra.
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Teātra svētki Stelpē
izskan prieka un sirsnības
varavīksnē

8.augusta tveicīgajā dienā Stelpes pamatskola
savā pagalmā uzņēma amatierteātru svētku
dalībniekus un pasākuma viesus – skatītājus.

P

ubliku ar saviem priekšnesumiem priecēt
bija sabraukuši šādi teātra kolektīvi: Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši», režisors
I. Pavinkšnis; Īslīces amatierteātris «Dadži», režisore E. Novicka; Jaunsaules amatierteātris «Laucis», režisore I. Cepure; Mazzalves
amatierteātris «Tradare», režisore S. Lisovska; Kurmenes amatierteātris «Kurmene», režisors I. Pavinkšnis; Skaistkalnes amatierteātris «Gadījums»,
režisore A. Skosa; Misas amatierteātris «MIStērijA»,
režisore S. Vēvere; Valles amatierteātris «Briedīši», režisore A. Skosa; Vecumnieku amatierteātris
«Vecmuiža», režisore V. Petruševica; Stelpes amatierteātris «Re, mēs te!», režisore M. Lagzdiņa.

Citādie svētki

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, paužot prieku, ka
šajā dīvainajā gadā katri svētki ir liels notikums.
Arī Teātra svētki šogad notiek nevis Stelpes
estrādē, bet pie pamatskolas un uz pasākumu
nav «kārtīga ceļa», jo sācies remonts. Fonā kovidlaiks, bet pāri visam tomēr prieks.
Brīnišķīgo radošo atmosfēru papildināja un tiešā
latviešu valodā visu vārdā sauca un apdziedāja
vēju pilsētas Liepājas kolektīvs «Atštaukas»,
kuru pāri plūstošā enerģija un dzīvesprieks bija
gan pamācošu gudrību piesātināts, gan bagāts
ar mīklām un līdzi dziedamām ziņģēm. Skatītāji ar prieku iesaistījās kolektīva rosinātajās
aktivitātēs.
Reklāmas pauzēs, starp priekšnesumiem, ar
asprātīgām replikām uzstājās Stelpes amatierteātra dalībnieki.

Aktuāli īsuzvedumi

Teātra dienas moto bija «Prieks!». Un ikkatrs no
sniegumiem dāvāja prieku skatītājiem. Spilgts
bija «Briedīšu» skečs par Valsts ieņēmumu
dienesta konsultanta nedienām ar krūšturu
nodokli – pikants, ar aktuālu zemtekstu, ko
saprata ikviens.
Trāpīgiem elementiem piesātināts bija Vecumnieku amatierteātra «Vecmuiža» atskats uz
pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu aktuālo
tēmu – rindu uz kolhozam piešķirtajiem auto.
Katrs personāžs spēja atspoguļot veselu profesijas, raksturu un laikmeta nokrāsu.
Nepārspēti spilgtu raksturlomu nospēlēja viesi
no Mazzalves pagasta, stāstot par lauku ģimenes
ārstu grūto ikdienu, tiekoties ar pacientiem, kas
nākuši izrunāties un pēc «smukas diagnozes».
Ar līdzi dziedamām dziesmām priecēja Ingus

Pavinkšnis ar «vokālistiem».
Skaudro mazgāšanās tēmu gaismā cēla skaistkalnieši, uzsverot, ka tāda māžošanās ar ziepēm
kungu kārtas pārstāvjiem ir nevajadzīga.
«Mistērijas» meitenes ar sievišķīgu vieglumu ielūkojās sievietes vājībās, atklājot, cik mēs katra
esam citādāka, bet visas vieno prieks.
Īslīces «Dadžu» uzstāšanās nenotika uz skatuves. Basām kājām, koši ģērbušies, aktieri visus
aicināja dziļāk pagalmā, lai iemēģinātu roku
«Rīgas domes vēlēšanu katalizatorā» un citās
jautrās izdarībās. Interesentu netrūka.

Varavīksnes sirds

Ģimenes ārstu grūtā ikdiena, tiekoties ar pacientiem, kas nākuši izrunāties un pēc «smukas diagnozes».

Nevar noliegt, ka svētku varavīksni paspilgtināja
arī fakts, ka tieši šajā dienā bija pasākuma ilggadējās organizatores Sandras Neliusas dzimšanas
diena. Cilvēcīgi un sirsnīgi pasākuma dvēsele
tika sveikta un godināta – kājās stāvot un dziedot «sveiks, lai dzīvo».
«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja stelpieti Sarmīti Čekmarjovu, kas atzina, ka
apmeklējusi gandrīz visus svētkus, ja vien nav
bijusi «slīpi» slimības gultā. «Apmeklētāju gan
varēja būt vairāk. Vai tad grūti atnākt tos dažus
metrus pēc prieka? Esam ierāvušies katrs savā
mazajā pasaulītē. Ap to griežamies un neredzam neko apkārt. No tā arī ceļas tas, ka viss ir
slikti, jo neejam cilvēkos pēc prieka un enerģijas
apmaiņas,» sacīja Sarmītes kundze.
Savukārt pieredzes bagātā režisore Aija Skosa,
kas uz svētkiem atvedusi vairākus savus lolojumus, sacīja tieši un konkrēti: «Jā, laiks ir citādāks,
bet mēs esam šeit un tas «ātrumu nemazina»!»
Svētku noslēgumā viesi tika aicināti baudīt zupu
un priecāties Iļģuciema kapelas «Hāgenskalna
muzikanti» spēlēto danču ritmā.
Foto un teksts
Andra Matuļenko, VNZ redaktore

Pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu aktuālā tēma – rinda uz kolhozam piešķirtajiem auto.

Paldies!

Katram no amatierkolektīviem
stelpieši bija sarūpējuši dāvanas –
pašu audzētas un konservētas dārza
veltes, košumaugus un krūmus,
dažādus rokdarbus.
Svētku organizatore Sandra Neliusa
saka paldies: Virgīnijai Volodkienei,
Lilitai Berliņai, Dzintaram un Mārai
Lagzdiņiem, Austrai Ālmanei, Līgai
Eglītei, Egilam Neliusam, Zeltītei
Paulovičai, Valērijai un Rodžeram
Heizeldeniem, Rudītei Dumbrei,
Inesei Priedei.

Rīgas domes vēlēšanu «totalizators» piesaistīja daudz interesentu.

Skatītāji ar prieku iesaistījās liepājnieču rosinātajās aktivitātēs.

VID ierēdņa nedienas ar nodokli par noandelētajiem krūšturiem.
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Divu dienu brīvdabas festivāls «Laika rata
pietura» Zemgales sensētā «Everti»
Jau sesto gadu Zemgales sensēta «Everti»
Vecumnieku novada Bārbeles pagastā rīko
divu dienu festivālu ļaudīm, kam interesē, kas
notiek apkārt un sevī – «Laika rata pietura».

B

rīvdabas pasākuma organizatori – «Evertu» saimnieki – Kristīne un Ivars Valleri
skaidro, ka pasākumā sanāk ļaudis, kas
ir atvērti daudzveidīgam sevis izzināšanas ceļam, vēlas uzlabot savu dzīves
kvalitāti un vairot harmonisku līdzās pastāvēšanu
starp cilvēkiem un dabu.
Arī šogad abās festivāla dienās vienlaikus vairākās runātavās norisinājās sarunas un lekcijas

darinātus apģērbus, pirtslietas un neskaitāmus
citus Latvijā ražotus produktus.
Vakaros neizpalika arī dziedāšana pie ugunskura, naksnīgs brīvdabas kino, kā arī akustiskais
koncerts. Bagātīgais festivāla piedāvājums ļāva
katram apmeklētājam atrast sev interesējošo
nodarbi, vienlaikus nesteidzīgi baudot dabas
mieru un labo ļaužu kompāniju.
«Evertu» sensētā laiks tiktiešām mazliet apstājas. «Laika rata pietura» mūsdienu steidzīgajā
ikdienas ritmā ļauj ievilkt elpu un kopā ar domubiedriem mazliet padomāt ārpus ikdienas,
atcerēties parūpēties par sevi un saviem tuvajiem, paraudzīties sev apkārt un novērtēt dabas

Ar vasarīgu prieku aizvadīti Bārbeles pagasta
svētki
Jau otro gadu augusta otrajā sestdienā tiek
svinēti Bārbeles pagasta svētki «Aktivitāšu
diena» Bārbelē. Svētki tiek veidoti ar domu,
lai ikvienam ģimenes cilvēkam ir interesanti
un pilnvērtīgi pavadīta brīvdiena.

S

vētkus Bārbelē atklāja muzikāla izrāde un
rotaļprogramma kopā ar Donaldu Daku un
Deziju. Visas dienas garumā aktivitātes
nodrošināja «Pārsteiguma karuselis», Jana
Sakne un biedrība «Jaunatne Smaidam»,
kā arī sporta organizators Ivars Sproģis.
«Pārsteiguma karuselis» bērniem bija sarūpējis
piepūšamās atrakcijas, radošās darbnīcas, kurās
jaunākie svētku apmeklētāji varēja veidot apsveikuma kartiņas, kustīgos tauriņus, puzurus
un balona zvēriņus.
Dienas gaidītākā atrakcija bija putu ballīte,
kura visnotaļ saņēma vislielāko atsaucību!
«Pārsteiguma karuseļa» darbinieki visas dienas
garumā piedāvāja iegādāties un dienu padarīt
vēl saldāku ar popkornu vai cukurvati, savukārt,

vēl vairāk krāsu un prieka dienai piešķīra sejas
gleznojumi un «glitter» tetovējumi.
Jana Sakne bērniem bija sagatavojusi foto orientēšanās piedzīvojumu «Mini manu mīkliņu».
Tajā bija 26 foto objekti, kuri bija izvietoti parka
teritorijā. Dalībnieku uzdevums bija atrast šos
objektus un pie tiem atrisināt uzdevumu.
Savukārt, tiem, kuri vēlējās sportiskākas aktivitātes, bija iespēja darboties biedrības «Jaunatne
Smaidam» piedāvātajā klinšu sienas kāpšanā.
Aktivitāšu dienā sportiski atpūtās ne tikai mazie
dalībnieki. Ivars Sproģis bija sagatavojis gan individuālās, gan komandu sporta aktivitātes. Tika
izcīnītas medaļas šautriņu mešanā, riepu un florbolu metienos, futbolā, volejbolā un strītbolā.
Tradicionālā zaļumballe šogad izpalika, valstī
pastāvošo pasākumu norises ierobežojumu dēļ.
Cerams, ka nākamgad, tiekoties Bārbeles pagasta svētkos, bez raizēm lustēsim arī ballē.
Foto un teksts Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

«Laika rata pietura» mūsdienu steidzīgajā ikdienas ritmā ļauj ievilkt elpu un būt kopā ar domubiedriem.

skaistumu.
par garīgo un fizisko veselību. Īpašs uzsvars
Festivāls «Laika rata pietura» norisinās reizi gašogad sarunās bija apzinātības tēmai un cilvēku
savstarpējām attiecībām. Lekcijas un diskusijas
dā, taču «Evertu» saimnieki arī ikdienā piedāvā
vadīja dažādu jomu Latvijas un ārzemju speciādažādas iespējas papildināt savas zināšanas,
atpūsties vai vienkārši izbaudīt lauku mieru.
listi, kurus apmeklētājiem bija iespēja iztaujāt
*«Laika rata pietura Evertos 2020» norisinājās
par sev interesējošiem jautājumiem. Festivāla
8.-9. augustā «Evertos» Bārbeles pagasta Veapmeklētāji varēja noraudzīties masieru, pirts
meistaru, dažādu terapeitu un citu profesionāļu
cumnieku novadā.
paraugdemonstrējumos, kā arī izmēģināt
to piedāvātos pakalpojumus. Tāpat darbojās
dažādas radošās darbnīcas – apmeklētāji meistaru pavadībā mācījās
veidot mūzikas instrumentus un rotas, zīmēt
vai, piemēram, - dejot.
Šogad festivāla ietvaros tikās arī pirts profesionāļi, pirts skolu pārstāvji, pirts būvnieki,
pirts lietu ražotāji un
interesenti, kam tuvas
ir pirts tradīcijas. Izmēģināt pirtis profesionāļu uzraudzībā bija ie- Varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās.
spēja arī interesentiem.
Pasākuma laikā darbojās arī tirdziņš, kurā bija ieFoto un teksts Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
spējams iegādāties vietējā ražojuma rotaslietas,
dabīgo kosmētiku, dažādas dabas veltes, rokām

Vakaros neizpalika arī dziedāšana pie ugunskura un akustiskais koncerts.

Jaunākie svētku apmeklētāji varēja veidot apsveikuma kartiņas, kustīgos tauriņus, puzurus un balona zvēriņus.

Dienas gaidītākā atrakcija bija putu ballīte, kura visnotaļ saņēma vislielāko atsaucību.

Ivars Sproģis bija sagatavojis gan individuālās, gan komandu sporta aktivitātes.
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Vecmuižas-Riežu manufaktūra – nozīmīga
dzelzs ražotne Kurzemes hercogistē
No 20.augusta līdz gada beigām Vecumnieku
Tūrisma informācijas punktā būs iespēja aplūkot
Vecumnieku pagasta Novadpētniecības centra
veidotu nelielu izstādi «Atrasts VecmuižasRiežu manufaktūrā». Izstāde tapusi sadarbībā
ar Bauskas pils muzeju.

I

zstādē būs aplūkojami dažādi arheoloģiskie
eksponāti, kuri vēsta par rosīgu un nozīmīgu
dzelzs ražošanas procesu pirms vairāk nekā
335 gadiem tepat, mūsu pagastā.
Das Neugutsche Werk - kā minēts vēsturiskajos avotos, Vecmuižas- Riežu manufak-

Kalēji no iegūtās dzelzs kaluši cirvjus, cērtes, lāpstas, naglas.

tūra- dzelzs ražošanas un apstrādes ražotne,
(Vecmuižas sākotnējais nosaukums bijis Neugut)
pastāvēja 17.gs. otrajā pusē, no 1650.-1686.
gadam. Līdzīgi kā pārējās šī perioda ražotnes,
tā darbojās ar ūdens spēku. Vēsturiskie avoti
liecina, ka uz Zvirgzdes upes bijis ierīkots dambis
ar vairākām slūžām, kas vedušas uz lielgabalu
stobru urbtuvi un virpotavu. Dzelzs iegūta
domnas tipa kausējamā krāsnī, kas pastāvējusi
līdz 1685.gadam. Kā minēts dokumentos, pēc
diviem gadiem tā sabrukusi. Krāsns darbināta
vienreiz gadā, 7-9 nedēļas. Piemēram, kā liecina
Vecmuižas un Baldones manufaktūru rakstveža
ieraksts inventarizācijas grāmatā, 1677.gadā
divās nedēļās izlietas 2700 dažādas lielgaballodes, 500 rokasgranātas, 100 kuģu priekšvadņi,
21 liels balstenis, kā arī nenosaukts daudzums

muskešu un pistoļu ložu, no 465-751 kg dzelzs
stieņu. Kompleksā darbojušās arī mehāniskās
kalves - minēti stieņu kalēji un tēraudkalējs.
Vecmuižas-Riežu manufaktūrā vēl atradās naglu
kaltuve, velmētava, lielgabalu urbtuve un slīpētava, naglu kalēja smēde, rūdas drupinātava.
Kalēji no iegūtās dzelzs kaluši cirvjus, cērtes,
lāpstas, naglas. Ražoja lafešu riteņus, katlus,
miezerus, lēja zvanus.
Latviešu zemnieki bija galvenais darbaspēks izejvielu- rūdas, kaļķakmens, kokogļu u.c. izejvielu
sagādē. Izejmateriālu dzelzs ražošanai ieguva
turpat Vecmuižas apkaimē. Kā meistarus hercogs
Jēkabs aicināja dažādu tautību
speciālistus: vāciešus, frančus,
valoņus, zviedrus, poļus, krievus.
Viņu starpā bija neliels skaits vietējo latviešu.
Šādu manufaktūru būvniecība un
darbība uzplauka hercoga Jēkaba
(1610-1681, valdīja no 1642) laikā
(aizsācējs bija viņa tēvs hercogs
Vilhelms). Kurzemes hercogistē
bijušas 7 dzelzs ražošanas manufaktūras. Lielākās atradās Engures
muižā ar filiālēm Uguņos un Upesgrīvā, kā arī Baldones muižā ar
filiāli Vecmuižas- Riežos.
Pēc manufaktūru darbības beigām
daudzas no tām pielāgoja citām
agro jauno laiku ražošanas vai
pārstrādes funkcijām. Daudzviet
manufaktūras pārveidoja par labības dzirnavām.
Ražotņu vietu reljefs daudzo gadsimtu laikā tikpat kā nav mainījies.
Pateicoties Latvijas Universitātes
Latvijas vēstures institūta arheologiem un vēsturniekiem, kuri
strādāja pie projekta «Tehnoloģiju
pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos» ietvaros,
kas notika 2016.gadā sadarbībā
ar Oslo universitāti, ekspedīciju
rezultātā izdevās atklāt fantastiskas vēsturiskās liecības par mūsu
pagasta attīstību 17.gadsimtā. Manufaktūras teritorijas apsekojumā
un arheoloģiskajā izpētē piedalījās
LU Latvijas vēstures institūta vēsturnieki - Mārīte
Jakovļeva, Rūdolfs Brūzis, Dita Auziņa, Viktorija
Bebre un Inga Doniņa.
2016.gada arheoloģiskie izrakumi Vecmuižas-Riežu manufaktūrā devuši priekšstatu par šīs ražotnes plānojumu ainavā, komplekso industriālo
raksturu un izvietojumu, kā arī ražoto produkciju.
Paldies LU Latvijas vēstures institūta vēsturniekiem Mārītei Jakovļevai, Rūdolfam Brūzim, Ditai
Auziņai par arheoloģisko izrakumu veikšanu
un izpēti, par vēsturisko informāciju. Pateicība
Bauskas pils muzeja krājuma glabātājam Jānim
Grūbem un kolēģiem par arheoloģisko priekšmetu deponēšanas iespējām.
Teksts un foto Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta Novadpētniecības
centra krājuma glabātāja

Karsti aizrit rogainings un strītbols Misā
9.jūnijā Vecumnieku novada Jauniešu dome
Misā organizēja sacensības strītbolā un
minirogainingā.

jās gan jaunieši, gan pieaugušie. Spēlētāji cīnījās
par pirmo, otro un trešo vietu (balvā kausi). Starp
spēlēm notika (individuālas) mazas sacensības sodiņmešana uz laiku, no trīspunktu līnijas pieaunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajecos dažādos leņķos, no kuriem jāiemet grozā un
no laukuma vidus jātrāpa grozā. Protams šajās
va par pasākumu stāsta: «Rogainingā piemazajās individuālajās sacensībās labākie arī
dalījās trīs komandas: «Mēs uz Beibežiem»,
saņēma mazus kausiņus.»
«Genoveva» un «Monta». Pirmo vietu izcīMonta Maslova no Misas par plusiem un mīnunīja «Monta», otro-«Genoveva» un trešo
«Mēs uz Beibežiem». Jaunieši cīnījās par kausiem pasākumā saka, ka orientēšanās karte bija
izveidota ļoti kvalitatīvi un precīzi. Ierīkotā trase
siem. Atsauksmes bija pozitīvas un katra komanbija diezgan grūta vajadzēja
ļoti pacensties, lai atrastu
pietiekami daudz punktu.
Trases pieveikšanu apgrūtināja tas, ka bija diezgan
augsta gaisa temperatūra.
Timurs Mulars pēc sacensībām sacīja: «Jautrā gaisotnē
tika aizvadīts mini-turnīrs
basketbolā, paldies dalībniekiem un visiem skatītājiem
kas ieradās, gan lieliem, gan
maziem! »
Pasākuma galvenā organizatore Kristīne Pačkajeva saka
paldies Elīzai Zaicevai, Annijai Klipai, Čelsijai Viktorijai
Gerikai un Rūtai Gertnerei,
Izturība, vēss prāts un prasme orientēties apkārtnē, kurš teica, ka meitenes to
Martinam un Timuram par
nevar?
ieguldīto darbu un laiku pada guva pozitīvas emocijas un piedzīvojumus.
sākuma veidošanā.
Komanda «Mēs uz
Beibežiem» nokavēja finišu, bet guva piedzīvojumu
- aizskrēja no Misas uz Beibežiem
pa krūmiem un
atskrēja laimīgas
un lepnas! Savukārt strītbolā piedalījās četras komandas: «Simply
food» (1.V.), «Magic Magic», «Misa» (2.v.) un «Zutis» (3.v.). Piedalī- Strītbola komandu dalībnieki.

J

1677.gadā divās nedēļās izlietas 2700 dažādas lielgaballodes, 500 rokasgranātas, 100 kuģu priekšvadņi u.c.
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Jaunie volejbolisti vēlreiz sevi apliecina
Vasaras spēlēs
5. augustā norisinājās Latvijas jaunatnes
Vasaras spēļu posms Valgundē, kurā atkārtoti
labi sevi parādīja mūsu Vecumnieku novada
Domes sporta skolas jaunie volejbolisti.

M

22.augustā pasākums jauniešiem un ģimenēm

komandu trijniekā.
Labākās 3 komandas izspēlēja savā starpā
katra komanda ar katru, rezultātā sīvā cīņā tika
apspēlētas komandas no Jelgavas un Kuldīgas,
un mūsu zēni varēja ierindoties uz pjedestāla
augstākā pakāpiena.
Komandas sastāvs:
Vecumnieki 1. - Emīls Siljānis, Mārcis Stienis,
Lauris Vasiļjevs, Kristers Balcers, treneri: Rolands
Plēsnieks/Rinalds Zariņš.
Prieks par puišu stabilo sniegumu, centīgs un
sistemātisks darbs treniņos pamazām sāk attaisnoties. Turpinām strādāt un gatavojamies
nākamajiem posmiem.
Rinalds Zariņš, teneris

FOTO –NO SACENSĪBU ARHĪVA

ūsu jaunie volejbolisti, U15 vecuma grupā, izcīnīja 1. vietu kopā
piedaloties 20 komandām no visas Latvijas.
Vispirms mūsu spēlētāji uzvarēja
visās 3 apakšgrupas spēlēs, tikdami labāko divpadmitniekā, tad sākās izslēgšanās spēles, kur
pirmajā kārtā tika uzvarēta komanda no Kuldīgas, pēc tam otrajā kārtā uzvara pār komandu
no Jēkabpils, tādejādi nodrošinot vietu labāko

Jaunatne, sports 11

Izcīnīta uzvara un mūsu zēni varēja ierindoties uz pjedestāla augstākā pakāpiena.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV
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2020. gada 13. augustā

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA
uzņem audzēkņus
2020./2021. mācību gadam
Pirmsskolas izglītības programmā
2-4 gadīgo bērnu grupā un 5 gadīgo, 6 gadīgo
bērnu apmācības grupās.
Pamatizglītības programmā.
Vispārējās vidējās izglītības programmā
ar padziļināto kursu komplektu:
matemātikā, dabaszinātnēs,
humanitārajā virzienā,
klātienes un neklātienes formā.

Dokumentus pieņem katru darba dienu
no plkst. 9.00 - 16.00 līdz 21.augustam
Tālrunis uzziņām: 63933101, 63933166
e-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

Vecumnieku novada Valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centrā (VPKAC), kas
atrodas Vecumnieku novada domē Rīgas
ielā 29 Vecumniekos 1.kabinetā, ir iespēja
pieteikt valsts iestāžu pakalpojumus.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (VID):

••Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa
••Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
••Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
••Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) lietošanai

KURMENES PAGASTS

KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
••23.augustā plkst.15.00 Koncerts «Svētku diena», Olga Rajecka
un Jānis Miltiņš. Ieeja 5.00 EUR,bērniem un skolēniem bez maksas

STELPES PAGASTS

PIE STELPES PAMATSKOLAS
•• 29.augustā Sporta svētki.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Pakalpojumus var pieteikt:
••klātienē, iesniedzot iesniegumu;
••elektroniski portālā Latvija.lv
Līdzi paņemiet:
••pasi vai ID karti;
••internetbankas piekļuves rīkus (SMART ID vai
kodu kalkulatoru), ja ir. Neskaidrību gadījumā
palīdzēsim, paskaidrosim. Tālrunis:63976734;
informācija mājaslapā www.vecumnieki.lv

