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Baltā klusuma
stāsts

«Beidzot ārā tik balts un
kluss kā putukrējums, kā cukurvate,» tā izteicies kāds Misas vidusskolas skolēns, aprakstot balto klusumu.
Vai zini, kur mājo baltais
klusums, kas ir klusuma pamats?
Baltais klusums mājo sirdī,
tā pamats esot ziema, bet vai
zini to, ka arī tumšās naktīs
klusām staigā balts klusums
un mežā tas esot valdnieks?
Izrādās, baltais klusums ir
arī labie darbi un mūsu domas, tik ļoti klusas.
«Paskaties pa logu! – vai redzi uz ozola zara sēdošo balto
klusumu?»
Tā bija latviešu valodas un
literatūras skolotājas Dales
Oškalnes ideja: sagaidot Ziemassvētkus, ieskatīties un ieklausīties baltajā klusumā, no
radošajiem darbiem izveidot
Baltā klusuma stāstu. Stāsta
veidošanā iesaistījās gandrīz
visi skolēni. Tika uzrakstīts ap
simts domu par balto klusumu.
Sadarbojoties ar skolas bibliotēku, no skolēnu domām radās
kopīgs Baltā klusuma stāsts,
kurš nu rotā skolas vestibilu.
Neliela daļa no skolēnu
domām par balto klusumu:
Baltais ir nolaidies uz zemes, radot skaistu klusumu.
Baltais klusums uzmirdz
nemanāmi.
Balts un skaists ir klusuma
rīts.
Katrā mīt kripatiņa klusuma.
Kluss sniegs krīt no debesīm.
Vējš baltā eglē baltu vijoli
spēlē.
Klusums kā ceļazīme, kas
rāda, ko darīt.
Klusums spēcīgāks par
liekiem vārdiem.
Klusums ir cilvēka iekšējais skaistums.
Sniegs ir kā mūsu baltā
dvēsele.
Baltā klusuma stāstā
ieklausījās Misas vidusskolas
bibliotekāre Ilze Arāja

Ar laimes vēlējumiem un jaunām apņemšanām sagaidīts Jaunais gads. Foto – Alise Dreimane

SIA «Eco Baltia vide» aicina noslēgt
līgumus par atkritumu apsaimniekošanu
Saskaņā ar Vecumnieku
novada domes veiktā iepirkuma konkursa rezultātiem
no 2019. gada 1. februāra
atkritumu apsaimniekošanu
novadā nodrošinās SIA «Eco
Baltia vide».
Uzņēmums Vecumnieku novadā veiks gan sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no privātpersonām un juridiskajām
personām, gan arī nodrošinās
atkritumu šķirošanas infrastruktūru un tās apkalpošanu.
Kopumā jauni līgumi par
atkritumu apsaimniekošanu
būtu jānoslēdz vairāk nekā
1100 mājsaimniecībām, bet
līdz 3. janvārim to bija izdarījuši vien 35% novada iedzīvotāju. Visaktīvāk līgumu slēgšanu izmatojuši Valles iedzīvotāji, no kuriem 51% ir jau
noslēdzis jaunos līgumus, bet
Vecumniekos šis rādītājs ir zemākais – tikai 25%. No aptuveni 100 juridiskajām personām, kas reģistrētas Vecumnieku novadā, līgumus noslēgusi trešdaļa.

Līdz 03.01.2019. noslēgtie
līgumi, % no kopējā līgumu
skaita pagastā
Vecumnieki
Bārbele
Skaistkalne
Valle
Kurmene
Stelpe

25,06
39,10
39,27
50,76
40,26
31,19

Lai atkritumu apsaimniekotāja maiņa noritētu raitāk
un varētu sagatavot atkritumu
izvešanas grafikus, SIA «Eco
Baltia vide» aicina iedzīvotājus iespējami ātrāk noslēgt
jaunos līgumus, jo no 1. februāra atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta tikai
klientiem, kuri būs noslēguši
attiecīgus līgumus.
Visērtāk un ātrāk līgumu ir
noslēgt elektroniski www.ecobaltiavide.lv mājaslapā sadaļā
«Klientiem», izvēloties sadaļu
«Līguma noslēgšana» un autorizējoties ar internetbankas
(Swedbank, SEB banka, Luminor) starpniecību.

Tāpat uzņēmums vairāk
nekā 2000 mājsaimniecībām
pastkastītēs ir nosūtījis informāciju par līguma noslēgšanu, kā arī divus līguma eksemplārus, kurus aizpildītus
var nodot kādā no Vecumnieku novada pagasta pārvaldēm.
Aizpildītās līgumu veidlapas
var nosūtīt SIA «Eco Baltia
vide» pa pastu uz adresi Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu
novads.
Aizpildītās līgumu veidlapas var nodot Vecumnieku novada domē un pagastu pārvaldēs:
Vecumnieku novada domē, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads.
Stelpes pagasta pārvaldē
(pie lietvedes–kasieres), «Stelpes pagasta nams», Vecstelpe,
Stelpes pagasts, Vecumnieku
novads. Darba laiks: katru
darba dienu 8.00 – 17.00.
Bārbeles pagasta pārvaldē
(pie lietvedes-kasieres), Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles
pagasts, Vecumnieku novads.
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Uzlabosim jauniešu
dzīves kvalitāti!
P

ēdējā pusotra gada laikā
Vecumnieku novadā jaunatnes politikā ir paveikts
daudz. Ir uzsākti pirmie lielie
soļi mērķtiecīgas un efektīvas
jaunatnes politikas īstenošanai, kurai Eiropas Savienības
un Latvijas mērogā ir liela
nozīme, un jaunatnes joma
kopumā ir izvirzīta kā viena
no prioritātēm Vecumnieku
novada attīstībā.
Nozīmīga ir Vecumnieku
novada jaunatnes politikas
plāna 2019. - 2021. gadam izstrāde un apstiprināšana. Viss
2018. gads aizvadīts izstrādājot šo plānu - tika veikta Vecumnieku novada jauniešu
aptauja, notika jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusijas
un darbā ar jaunatni iesaistīto
speciālistu darba grupu sapulces. Gala rezultāts ir iepriecinošs - kopēja vīzija darbam ar
jauniešiem, lai saglabātu jauniešu īpatsvaru Vecumnieku
novadā un veidotu Vecumnieku novadu par jauniešiem labvēlīgu dzīvesvietu.
Kā vēl viens ieguvums ir
jāmin jaunatnes lietu speciālista amata izveide, kas ļaus
Vecumnieku novadam pievie-

noties tām attīstītajām pašvaldībām, kurās ir pieejami šādi
speciālisti.
s Vecumnieku novadā par
jaunatnes darbinieku strādāju jau pusotru gadu biedrības «Jaunatne smaidam» un
Vecumnieku novada domes
deleģējuma līguma ietvaros.
Esmu iepazinis Vecumnieku
novadu un uzskatu, ka Vecumnieku novads ir novads
ar milzīgu potenciālu un enerģiskiem jauniešiem, kuri spēs
pacelt novadu citā līmenī, ja
vien šiem jauniešiem būs pieejams nepieciešamais atbalsts.
Mums visiem, kas iesaistīti
darbā ar jaunatni, ir jāsadarbojās un kopīgiem spēkiem jāīsteno jaunatnes politikas plāns,
lai uzlabotu jauniešu dzīves
kvalitāti Vecumnieku novadā
un nodrošinātu paša novada
ilgtspēju.

E

Andris
Kāposts,
Jaunatnes
lietu
speciālists

Kļūdu labojums

2018. gada decembrī Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas» Nr. 20 (199), publikācijā, kurā stāstīts par Valles vidusskolas Simpātiju balvas iegūšanu, nepareizi norādīts fotogrāfijas apraksts. Fotogrāfijā redzama UNESCO LNK pārstāve kopā ar Valles vidusskolas direktori Gitu Eriņu.
Vecumnieku novada
domes Sabiedriskās
kārtības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Edgars Polis, tālr.
63920587, 29157005
Inspektors
Raitis Vidovskis, tālr.
63920587, 25477131
Kārtībnieki:
Edgars Ozols, Māris
Cēnis, Aivars Šileika,
Andris Caune,
Māris Kļaviņš
Dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi
63920587, 25477131

Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļa informē
No 1. līdz 31. decembrim
Dzimuši
2
Reģistrētas laulības
0
Mūžībā aizgājuši
8

Vecumnieku novada domes
Kārtības nodaļa informē
2018. gadā sabiedriskās kārtības nodaļā saņemti 23 personu iesniegumi un sniegtas atbildes uz 23 personu iesniegumiem. Brīdinājuma vēstules
par pārkāpumu novēršanu izsūtītas 18 cilvēkiem. Sastādīti
58 administratīvā pārkāpuma
protokoli, t. sk. par pašvaldības
noteikumu neievērošanu – 39
personām, izskatīšanai citām
institūcijāmn nosūtīta 1 lieta.
Apkalpoti 460 personu izsaukumi, t. sk. no Valsts policijas iestādēm – 209. Pavisam
aizturētas 5 personas, starp
tām viens nepilngadīgais.
No ģimenēm izņemti 8 bērni, veikti 383 reidi likumpārkāpumu profilaksei.
Tāpat stradāts 50 masu pa-

sākumos sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai – nostrādātas 157
stundas masu pasākumu laikā.
Sniegts atbalsts sociālajam
dienestam un bāriņtiesai – 49
reizes, izteikti 164 aizrādījumi
par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Nogādātas mājās 77 alkohola reibumā esošas vai slimas personas,
bet 6 personas alkohola reibumā nogādādas Valsts policijā.
Izķerts 41 klaiņojošs dzīvnieks (suņi, kaķi u. c.), sniegta
fiziska palīdzība – Valsts policijai, natliekamai medicīniskai palīdzībai u. c. – kopā 141
reizi.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītājs

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 pieņems iedzīvotājus
individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
s 17. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
s 18. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
s 24. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
s 31. janvārī plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
s 17. janvārī plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
s 24. janvārī plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
s 25. janvārī plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
s 31. janvārī plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:
s 17. janvārī plkst. 14:00 – 17:00 Valles pagasta pārvaldē;
s 24. janvārī plkst.14:00 – 17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Aicinām būt aktīviem un apmeklēt tikšanās, lai klātienē
pārrunātu aktuālos jautājumus.
Visi laipni aicināti!
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27. decembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
24 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu pieņemšanā attaisnotu
iemeslu dēļ nepiedalījās
deputāte Liene Batņa un
deputāts Roberts
Cešeiko.

Atskats uz decembrī
paveikto

Domes sēdē izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis informēja par veiktajiem
remontdarbiem, pašvaldības galveno autoceļu, ceļmalu tīrīšanu, ielu kaisīšanu pagastos, kā
arī atskatījās uz aizvadītajiem
svētku pasākumiem novadā.
G. Veismanis informēja, ka
pēc iedzīvotāju ierosinājuma
Vecumniekos izvietotas kaķu
mājas, ko par pašvaldības iegādātiem materiāliem izgatavoja skolēni.

Piedalīsies projektā

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika ziņoja, ka Vecumnieku novada
dome ir sagatavojusi projekta
iesniegumu «Dienas aprūpes
centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga
rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem» izsludinātajā ierobežotas atlases
konkursā.
Izsludinātā pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās, saskaņā ar apstiprināto
Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plānu
2017. – 2020. gadam. Dienas
aprūpes centru plānots izvei-

dot Bauskas ielā 4, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.
Sēdē nolēma apstiprināt projekta iesniegšanu.

Finansiāli atbalsta
sportistu

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals ziņoja, ka
Vecumnieku novada domē
18.12.2018. saņemts iesniegums no «Vecumnieku darts
kluba» biedra ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu dalībai
sporta sacensībās. Sportists
2019. gadā plāno piedalīties
PDC attīstības tūres sacensībās šautriņu mešanā Anglijā.
Vienbalsīgi nolemj piešķirt
finansējumu dalībai darts sacensībās Anglijā.

Finansiāli atbalstīs
internātpamatskolas
audzēkņus

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne ziņoja, ka Vecum«Valles pašvaldības
aģentūras» maksas
pakalpojumu cenrādis
par auksto ūdeni un
kanalizāciju:

nieku novada domē 10.12.2018.
saņemta Iecavas novada Domes vēstule «Par Iecavas internātpamatskolas nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem».
Sakarā ar valsts finansējuma
pārtraukšanu internātskolu uzturēšanai ar 2018. gada 31. decembri Iecavas novada dome
ar 2018. gada 27. novembra
domes lēmumu (prot. Nr. 15,
14. p.) ir apstiprinājusi grozījumus Iecavas novada domes
2016. gada 12. aprīļa lēmumā
«Par Iecavas internātpamatskolas nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem».
No Vecumnieku novada Iecavas internātpamatskolas internātā dzīvo 5 bērni.
Domes sēdē nolemj segt
maksu par Vecumnieku novadā deklarēto bērnu gultas vietas īri un ēdināšanu Iecavas
internātpamatskolā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. maijam.
Par 1 m3 pēc skaitītāja

ūdens,
EUR

kanalizācija, EUR

Izmaiņas komunālo
pakalpojumu
organizēšanā, sniegšanā

Sēdē tika nolemts, ka ar
2019. gada 1. janvāri pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi
no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds – Vecumnieku
novada administratīvās teritorijas Bārbeles, Kurmenes un
Skaistkalnes pagastu teritoriālajās vienībā nodot pašvaldības iestādes Vecumnieku novada Domes «Valles pašvaldības aģentūra» kompetencē.
Pārejas periodā līdz normatīvo aktu noteiktā kārtībā
izstrādāta maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanai Vecumnieku novada Domes «Valles pašvaldības aģentūrai» piemērot līdzšinējo apstiprināto
un piemēroto maksas pakalpojumu cenrādi par auksto
ūdeni un kanalizāciju.
Alise Dreimane
Par 1 mājsaimniecībā
dzīvojošo personu mēnesī

kopā,
EUR

ūdens,
EUR

kanalizācija, EUR

kopā,
EUR

Bārbeles pagasts

0,97

1,45

2,42

2,91

4,35

7,26

Kurmenes pagasts

0,91

1,37

2,28

2,73

4,11

6,84

Skaistkalne

0,85

1,28

2,13

2,55

3,84

6,39

Skaistkalnes pagasta
Putnos, Mēmelē

0,58

0,58

1,34

0,28

1,62

Valles pagasta
Taurkalne

0,70

0,70

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi,
jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai
Šā gada 1. janvārī stājās
spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz
daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots
gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu
gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus
būves.

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības noteikumos?
Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc
gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo tādējādi
tiek traucēta paredzētā gaisa
apmaiņa virtuvē, kas objektos,
kuros tiek izmantota dabasgāze, var radīt spādzienbīstamu
gāzes koncentrāciju.

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu
80. punkta prasībām dabīgās
ventilācijas kanālu pārbauda
un tīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi
3 gados. Dabīgās ventilācijas
kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka
ir tiesīgs to darīt.
VUGD aicina neatlikt rū-

pes par savu un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai mājoklis
būtu drošs! Ja jums ir radušies
jautājumi par ugunsdrošību
mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet
vai nāciet uz jums tuvāko daļu
vai posteni!
Inta Palkavniece,
VUGD Prevencijas
un sabiedrības
informēšanas nodaļa
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Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības
programmas 2020. – 2026. gadam izstrādi
Lai pilnvērtīgi izstrādātu
plānošanas dokumentu, ir
nepieciešama nozaru
speciālistu un sabiedrības
līdzdalība. Aicinām
iesaistīties!
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumu (protokols
Nr. 17, 7.§.) «Par Vecumnieku
novada Attīstības programmas
2020. – 2026. gadam izstrādes
uzsākšanu», tiek sākta Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam
izstrāde.
Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem
gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats

pašvaldības budžeta līdzekļu
plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.
Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir no 2018. gada decembra līdz 2019. gada
decembrim.
Vecumnieku pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī citus interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās tematiskajās darba grupās:
1. Sabiedrības darba grupa
(izglītība un jaunatnes lietas,
kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un
sadarbība);
2. Labklājības darba grupa
(veselība un sociālais darbs,

sabiedriskā kārtība un drošība);
3. Ekonomikas un vides
jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība,
mājokļi un dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).
Darba grupu sanāksmes plānotas laika posmā no 2019. gada februāra līdz aprīlim vai
pēc nepieciešamības.
Aicinām pieteikt savu dalību kādā no tematiskajām
darba grupām līdz 2019. gada
4. februārim, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā
ar šādu informāciju:
kontaktinformācija (vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese,
tālruņa numurs, e-pasta adrese);
vēlamā tematiskā grupa/-as,
pieredze norādītās darba grupas kādā no apakšjomām, mo-

tivācija dalībai darba grupā.
Aicinām sūtīt pieteikumus
pa e-pastu dace.sileika@vecumnieki.lv vai pa pastu (adrese: Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 ar
norādi «Dalība Attīstības
programmas izstrādē»).
Informācija par sabiedrības
līdzdalības iespējām un Attīstības programmas izstrādes gaitu
būs atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē www.vecumnieki.lv,
sadaļā Pašvaldība > Dokumenti
> Attīstības plānošanas dokumenti. Sīkāka informācija pieejama zvanot pa tālr. 63920596.
Sagatavoja:
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Aicina pieteikt kandidātus konkursam
«Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva 2018»
No 2019. gada 1. janvāra
līdz 31. janvārim Vecumnieku
novada iedzīvotāji, uzņēmēji un
pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt uzņēmumus, kas
2018. gadā savā jomā bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un veicinot novada uzņēmēju pazīstamību.
Iedzīvotāji var izvirzīt kandidātus un uzņēmumi var pieteikties šādām nominācijām:
«Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»;
«Gada lauksaimnieks»;
«Gada pakalpojumu sniedzējs»;
«Gada darba devējs»;
«Čaklās rokas»;
«Gada ražotājs».
Savukārt Vecumnieku novada dome, pagastu pārvaldes un
citas pašvaldības iestādes izvirzīs pretendentus nominācijā «Gada labdaris» – uzņēmumus, ar
kuriem pašvaldībai bijusi veiksmīga sadarbība projektu realizēšanā, pasākumu rīkošanā un
saņemts citāda veida atbalsts.

Lai pieteiktu uzņēmumus
konkursam, jāaizpilda pieteikuma anketa. Anketas lapas
pieejamas Vecumnieku novada domes administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, novada
bibliotēkās. Anketu līdz 31. janvārim jāiesniedz Vecumnieku
novada domē, Rīgas ielā 29,
Vecumniekos, vai jāiesūta aizpildīta elektroniskā pieteikuma
forma, kas atrodama Vecumnieku novada domes interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv.
Visi derīgo anketu iesniedzēji piedalīsies izlozē, kuras uzvarētājs tiks noskaidrots konkursa
noslēguma sarīkojumā un saņems veicināšanas balvu – grozu
ar SIA «Ābolis», SIA KEEFA un
PS «Gravas» ražoto produkciju.
Ar konkursa nolikumu un tā
pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv un Vecumnieku
novada domes administrācijas
ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos. Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 63920596, e-pasts:
alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu koordinatore
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Kustību un mākslas festivāls Misas vidusskolā
Novembra pēdējā nedēļā,
no 26. līdz 30. novembrim,
Misas vidusskolā tika
organizēts Kustību un
mākslas festivāls Eiropas
Savienības struktūrfondu
projekta «Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai»
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
Projektu finansē Eiropas
Sociālais fonds un koordinē
Valsts izglītības satura centrs
(VISC). Projekta ietvaros skolās tiek īstenoti pasākumi, lai
sniegtu atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību
nepieciešamību. Projektā lielākā finansējuma daļa tiek atvēlēta STEM jomai (matemātika, dabaszinātnes, tehnoloģijas), pievēršot īpašu uzmanību praktiskai pieejai un
skolēnu intereses veicināšanai. Papildus tam, izglītojamie
projekta ietvaros paplašina zināšanas multidisciplinārā jomā, piedaloties erudītu konkursos, un kultūrizglītības un
radošās industrijas jomā.

Kustībā radīts
mākslas darbs

Festivāla mērķis bija novērtēt kustību kā informācijas
nodošanas veidu, estētisko vērtību un vajadzību izkopšana,
latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
iedzīvināšana skolu jauniešos,
jaunas pieredzes gūšana, pozitīvu emociju rosināšana. Kustībā radīts mākslas darbs - tā
varētu izteikties īsāk par katru
no festivāla dienām. Mērķu
sasniegšanai tika plānotas meistarklases ar dažāda rakstura
deju pedagogu un deju grupu
piedalīšanos, lai izprastu, cik
dažādi, laikmetam un stilam
atbilstoši, var izteikt savas
emocijas ar deju soļu un ķermeņa palīdzību.

Dažādas meistarklases

Pirmajā festivāla dienā
7. – 9. klašu skolēni tikās
meistarklasē «Izzini sevi kustībā», kur Misas vidusskolas
vizuālās mākslas skolotājas,
mākslinieces un dizaineres Kristianas Kazarjanas vadībā tika
piedāvāts izprast kā, apvieno-

Skolēni festivāla otrajā dienā, apgūstot lēnā valša pamatsoļus.
jot kustību ar vizuālo mākslu,
izpaust sevi radoši – veidot
vizuālās mākslas darbu ar aizvērtām acīm ar sinhronu kustību palīdzību, kas ir sava veida meditācijas process. Radošie darbi pēc nodarbības tika
izvietoti skolas vestibilā apskatei.
Otrā festivāla diena pulcēja 4. – 6. klašu skolniekus
sporta deju meistarklasē, kuru
vadīja biedrības «Daces deju
skola» trenere Dace Debovska.
Paraugdemonstrējumus sniedza
divi dejotāju pāri, kuriem ir
augsti rezultāti Latvijas reitingā savās vecuma grupās. Ikvienam meistarklases dalībniekam bija iespēja apgūt pamatsoļus dejām Vīnes valsis,
lēnais valsis un ča-ča- ča.
Trešajā festivāla dienā satikās 2. – 7. klašu skolēni folkloras deju meistarklasē, kuru
vadīja pedagoģe Kristīne Karele kopā ar folkloras kopu
«Tarkšķi». Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem
mūzikas instrumentiem, to atšķirīgo skanējumu, gūt nelielu
ieskatu par folkloras dejas rašanās vēsturi, tās nozīmīgumu
gadskārtu svinībās un latviešu
tautas tradīciju norisēs. Visiem bērniem bija iespēja
līdzdarboties un iegūt priekšstatu par folkloras deju soļiem, par latviešu rotaļdejām.
Mūsdienu dejas meistar-

klasi 6. – 9. klašu skolēniem
vadīja Babītes vidusskolas
skolotāja Rūta Pintele ar savu
vadīto deju grupu. Mūsdienu
dejā ietilpst daudz deju stili,
bet Babītes vidusskolas dejotāji paraugdemostrējumos rādīja priekšnesumus ar laikmetīgās dejas, hip hop un džeza
elementiem. Misas vidusskolas skolēni ar lielu aizrautību
apguva hip hop dejas soļus un
kustības.
Ceturtajā festivāla dienā
īpašs piedāvājums bija 4. klasei – meistarklase aktiermākslā, kuru vadīja Latvijas leļļu
teātra aktrise Evita Klimavičiusa. Mērķis šai nodarbībai bija kustība, kā izteiksmes veids
aktiermākslā. Evita ieteica ko
un kā vajag darīt pirms uzstāšanās, kādus vingrojumus nepieciešams izpildīt, lai iesildītos. Skolēniem bija iespēja tos
pašiem praktiski izmēģināt un
pārliecināties, ka ne viss uzreiz izdodās, ka ir nepieciešams treniņš. Evita atklāja arī
daudz svarīgas lietas, kas jāievēro teātrī vai uz skatuves un
deva padomus 4. klases skolēniem, kuri visi darbojas skolas
teātra pulciņā, un jauniegūtā

Foto – Alise Dreimane

informācija visiem ļoti noderēs.

Festivāla noslēgumā –
tautisks koncerts

Festivāla noslēgumā tika
svinēti svētki latviešu tautas
dejai pasākumā «Mums visiem viena šodien dzimšanas
diena». Kā jau dzimšanas dienā, bija arī daudz viesu no
skolām ar stiprām tautas deju
kopšanas tradīcijām - Valles
vidusskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Jaunjelgavas vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas un
četri pašmāju kolektīvi.
Pēc koncerta sekoja viktorīna par Latviju, kurā piedalījās katrs dejotājs un pārbaudīja savas zināšanas par Latvijai
nozīmīgiem notikumiem, svarīgām personībām, ģeogrāfiju
un vēsturi. Turpinājumā bija
atvēlēts laiks draudzībai ar neformālām aktivitātēm. Pedagogi dalījās profesionālās pārrunās un dalījās pieredzē par
deju tehnisko izpildījumu, soļiem un par ceļu uz deju skatēm.
Alise Dreimane,
Anna Balgalve,
projekta koordinatore
Misas vidusskolā
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Grozījumi Vecumnieku novada domes 2013. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 «Vecumnieku novada pašvaldības
aģentūras «Valles pašvaldības aģentūra» sniegtie maksas
pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un tīrīšanā»
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu, 17. panta otro, ceturto daļu, Ministru kabineta
2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 «Noteikumi par
darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās

ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000»»
19. punktu un Ministru kabineta
2010. gada 14. septembra noteikumiem Nr. 843 «Noteikumi
par darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.6.2.1. aktivitāti «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai»
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 «Vecumnieku novada

pašvaldības aģentūras «Valles pašvaldības aģentūra» sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā» šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3.punktā vārdu
«ekskluzīvas» ar «īpašas»;
2. Aizstāt 15.1. apakšpunktā skaitli «0,51» ar skaitli
«0,75»;
3. Aizstāt 15.2. apakšpunktā skaitli «1,14» ar skaitli
«1,40»;

Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes 2018. gada
25. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 7 «Grozījumi Vecumnieku
novada Domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 «Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras
«Valles pašvaldības aģentūra» sniegtie maksas pakalpojumi
ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā»»
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu projekts
«Grozījumi Vecumnieku novada domes 2013. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 «Vecumnieku novada
pašvaldības aģentūras «Valles
pašvaldības aģentūra» sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā»» (turpmāk –
saistošo noteikumu projekts)
ir izstrādāts pēc «Valles pašvaldības aģentūras» (turpmāk –
aģentūra) iniciatīvas. Saistošo
noteikumu projekta nepieciešamība pamatota ar izmaiņām
apstiprinātajā sabiedrisko pakalpojumu maksas cenrādī
Vecumnieku novada Stelpes
un Valles pagastu teritorijās.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projektā paredzēts apstiprināt jaunus ūdens un kanalizācijas tarifus Valles un Stelpes pagastos, kuri aprēķināti saskaņa ar
faktiskajām un plānotām pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izdošana palielinās izmantoto pakalpojumu maksu no pašvaldības budžeta finansētajām institūcijām.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešamības veidot jaunas darba vietas, un
nav paredzēta būtiska ietekme
vai risks uzņēmējdarbības videi.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir
«Valles pašvaldība aģentūra».
Saistošo noteikumu izpildes
pārraudzību veic aģentūras direktors, Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektors un
Vecumnieku novada Domes
pilnvarotās amatpersonas.
6. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās

daļas 27. punktu, 43. panta
pirmās daļas 13. punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu, 17.panta otro, ceturto daļu, Ministru kabineta
2008. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 606 «Noteikumi par
darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti
«Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000»» 19. pantu un Ministru
kabineta 2010.gada 14. septembra noteikumiem Nr. 843
«Noteikumi par darbības
programmas «Infrastruktūra
un pakalpojumi» papildinājuma 3.6.2.1. aktivitāti «Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai».
7. Informācija par
konsultācijām ar
rivātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar iestādes
«Valles pašvaldība aģentūra»
direktoru, Vecumnieku novada domes speciālistiem un
Domes deputātiem.
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

4. Aizstāt 16.1. apakšpunktā skaitli «1,00» ar skaitli
«1,25»;
5. Aizstāt 16.2. apakšpunktā skaitli «1,28» ar skaitli
«1,45»;
6. Aizstāt 17.1 apakšpunktā skaitli «1,21» ar skaitli
«1,25».
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājs

PIESAKI SAVU
BIZNESA
IDEJU!
BIZNESA IDEJU KONKURSS
«ESI UZŅĒMĒJS
VECUMNIEKU
NOVADĀ 2019»
s EUR 6000,00 –
KOPĒJAIS PAŠVALDĪBAS
FINANSĒJUMS
s EUR 1500,00 –
JA ESI TOPOŠAIS UZŅĒMĒJS VAI
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA REĢISTRĒTA NE ILGĀK KĀ 18 MĒNEŠUS
s EUR 1000,00 –
JA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
REĢISTRĒTA ILGĀK KĀ 18
MĒNEŠUS
4 PIETEIKŠANĀS
TERMIŅI
2. JANVĀRIS – 29. MARTS
1. APRĪLIS – 28. JŪNIJS
1. JŪLIJS – 30. SEPTEMBRIS
1. OKTOBRIS – 29. NOVEMBRIS

AR KONKURSA NOLIKUMU
IEPAZĪSTIES
WWW.VECUMNIEKI.LV
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Pieredzes apmaiņas brauciens lopkopībā
Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra
Bauskas birojs organizēja
pieredzes apmaiņas braucienu lopkopībā.

lopi ir sagrupēti un tiek turēti
atsevišķās novietnēs. Saimniecība visu lopbarību saražo pati,
papildus audzē arī cukurbietes, kuras izmanto lopbarībā.

Pieredzes apmaiņas brauciena tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana
un dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldes pieredze, ekonomiskā apsaimniekošana un
profilaktiskie pasākumi.
Tajā piedalījās 20 dalībnieki no Bauskas, Iecavas, Vecumnieku novadiem. Izglītojošais brauciens notika divas
dienas – 6. un 7. decembrī.

Laipni uzņem
SIA «Lāses AM»

Apmeklē
SIA «Ugāles Agro»

Viesojas ZS «Treidas»

Pirmajā dienā apmeklējām
SIA «Ugāles Agro». Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību, tajā tiek turētas ‘Holšteinas’ šķirnes govis. Saimniecībā
ir uzbūvēta jauna govju novietne, piesaistot arī Eiropas
līdzfinansējumu, kurā mitinās
slaucamās govis. Teļi un jaun-

Nākamo apmeklējām saimniecību SIA «Lāses AM», kur
saimniecībā «Kolumbi» tiek
audzēti ‘Šarolē’ un ‘Simentāles’ šķirnes liellopi. Saimniecībā tika būvēta jauna liellopu
novietne – varējām redzēt arī
būvniecības norisi un izzināt
jaunākās būvniecības tendences
liellopu novietņu būvniecībā.
Nākamajā dienā viesojāmies
ZS «Treidas». Šeit tiek turēti
‘Šarolē’ šķirnes liellopi. Saimnieks pastāstīja par saimniecības vēsturi – viņš ir viens no
pirmajiem, kurš uzsāka gaļas
liellopu audzēšanu Kurzemē.
Bijām ieinteresēti liellopu novietnes būvniecībā, jo saimniecība pati to bija veidojusi,

atjautīgi izmantojot kokmateriālus.

ZS «Dukāti» demonstrē
barības izdales robotu

Pēdējā saimniecība, kurā
viesojāies, bija ZS «Dukāti»,
kas nodarbojas ar piena lopkopību. «Dukāti» ir slaveni ar
jaunāko tehnoloģiju izmantošanu lopkopībā. Saimnieks
demonstrēja barības izdales robotu, pastāstīja kā saimniecība
strādā un cik nozīmīgas ir šīs
tehnoloģijas, lai uzturētu ganāmpulku pēc iespējas labākā
formā. Iepazīstināja mūs arī ar
Bolu izmantošanu un to darbību.
Pēc pieredzes apmaiņas
brauciena dalībnieki saņēma
apliecinājumus, ka ir piedalījušies 8 stundu mācību programmā. Dalībnieki atzina, ka
šādi braucieni ir ļoti vērtīgi
gan jaunu zināšanu, gan jaunu
kontaktu iegūšanā, kas turpmāk palīdzēs pašu saimniecību vadīšanā.
Kristaps Stallītis,
Lauku attīstības konsultants

Jaunatnes politikai izstrādāts trīsgades plāns
Izstrādāts, kā arī decembra
Domes sēdē apstiprināts
Vecumnieku novada
jaunatnes politikas plāns
2019. – 2021. gadam.
Viens no pirmajiem soļiem
ceļā uz plānošanas dokumenta
apstiprināšanu bija 2018. gada
aprīlī Vecumnieku novada domes un Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras parakstītais sadarbības līgums par
starptautiskā stratēģiskās partnerības projekta «EUROPE
GOES LOCAL – Supporting
Youth Work at the Municipal
Level» īstenošanu. Tā ietvaros
Latvijā tika organizēts nacionāla līmeņa projekts «Darba ar
jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās». Šis projekts bija atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē.

Darba gupu tikšānās

Kopš septembra notika jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes darba grupas
tikšanās, kuru uzdevums bija
apkopot jauniešu un speciālistu, kuri strādā ar jauniešiem,
viedokli par pašreizējo situāciju

Vecumnieku novadā. Vecumnieku novada domes speciālisti
veica SVID analīzi jaunatnes
politikas Vecumnieku novadā
situācijai, analizēja jauniešu
aptauju un izvirzīja jaunatnes
politikas prioritārās jomas Vecumnieku novadā. Darba grupā iesaistījās vairāku jomu
pārstāvji – deputāti, jaunieši,
domes vadība, skolu pārstāvji
un tautas nama pārstāve. Pirmajā tikšanās reizē piedalījās
Izglītības un zinātnes ministrijas Poli- tikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte
Alma Brinkmane, kura prezentēja Jaunatnes politikas
nozīmi Latvijā un Eiropā. Kā
arī piedalījās projekta «Europe Goes Local» mentore Sintija Lase, atklājot, ka projekta
galvenais mērķis ir kopīgiem
spēkiem katrai pašvaldībai atrast stratēģisku skatījumu un
izveidot sistēmu, lai attīstītu
darbu ar jaunatni pašvaldībā,
un šis projekts ir kā platforma.
Izveidotajā dokumentā ir
neliels ieskats Vecumnieku
novada jauniešu aptaujā, kas
tika veikta aptaujājot 200 respondentus un kuras pilnais ap-

kopojums ir atrodams Vecumnieku novada mājaslapā.

5 prioritātes

Plāna stratēģiskā daļa balstās uz 5 prioritātēm:
1) jauniešu līdzdalība;
2) uzņēmējdarbība un nodarbinātība;
3) jauniešu veselība, drošība un sociālā aizsardzība;
4) brīvais laiks un brīvprātīgais darbs;
5) neformālā izglītība.
Katrai prioritātei izvirzīti
konkrēti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. «Vecumnieku novada jaunatnes politikas
plāns ir tas, kas regulēs, ko mēs
darīsim turpmākos trīs gadus darbā ar jaunatni. Tas ļauj visiem
kopīgi veikt darbu ar jaunatni,
jo tajā vissvarīgākā ir starpinstitucionālā sadarbība», atklāj
novada jaunatnes darbinieks
Andris Kāposts.
Par plānošanas dokumenta
izstrādi atbildīgā persona bija
biedrības «Jaunatne smaidam»
darbinieks Andris Kāposts.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Aicina noslēgt
līgumus

à1. lpp.
Darba laiks: katru darba dienu
8.00 – 17.00.
Skaistkalnes pagasta pārvaldē (pie lietvedes–kasieres),
Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku
novads. Darba laiks: katru darba dienu 8.00 – 17.00.
Valles pagasta pārvaldē
(pie lietvedes–kasieres), «Dzirnas», Valle, Valles pagasts,
Vecumnieku novads. Darba
laiks: katru darba dienu 8.00 –
17.00.
Kurmenes pagasta pārvaldē (pie lietvedes–kasieres),
«Pagastmāja», Kurmene, Kurmenes pagasts, Vecumnieku
novads. Darba laiks: katru darba dienu 8.00 – 17.00.
Atgādinām, ka iedzīvotājiem nebūs jāmaina sadzīves
atkritumu konteineri, jo tos
SIA «Eco Baltia vide» iegādāsies no esošā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma.
SIA «Eco Baltia vide» klientiem, kuri noslēguši līgumus,
nodrošinās jaunas konteineru
uzlīmes, uz kurām būs norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese. Noslēdzot līgumu, klientam ir iespēja izvēlēties uzlīmes saņemšanas vietu.
SIA «Eco Baltia vide» novadā attīstīs arī atkritumu šķirošanas infrastruktūru – tiks
apkalpoti jau esošie atkritumu
šķirošanas punkti, kā arī atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmumu interesei tiks veidoti jauni.
Uzņēmums klientiem piedāvās arī citus pakalpojumus,
piemēram, akciju veidā tiks
organizēta nolietotās elektrotehnikas, akumulatoru un bateriju savākšana, no aprīļa līdz
oktobrim tiek organizēta lauksaimniecības iepakojuma bezmaksas savākšana, kā arī uzņēmumi var pieteikties spainīšiem bateriju šķirošanai un
uzkrāšanai, ko SIA «Eco Baltia vide» izvedīs bez maksas.
Vecumnieku novada iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties SIA
«Eco Baltia vide» Klientu apkalpošanas centrā pa tālr.
8717; 67 799 999 vai e-pastu
vecumnieki@ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča,
preses sekretāre,
«Eco Baltia» grupa

8. lpp.
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Preses balle gadu mijā
Vecumnieku tautas nams ziņo:
Daudzpusīga un krāšņa
izvērtās Jaungada Preses
balle Vecumnieku tautas
namā, kurā pulcējās patiesi
aktīvi sabiedriskās dzīves
cienītāji.
Atskatoties vēsturē, pirmā
preses balle tika rīkota par godu Latvijas preses simtgadei,
atceroties gadu, kad izdota
pirmā avīze latviešu valodā.
Tās bija greznākās un demokrātiskākās balles, kuras no
1922. līdz 1939. gadam Virsnieku namā rīkoja Latvju
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība.
Preses balles sagatavošanas darbi aizsākās jau decembra sākumā un par to gādāja
liels pulks organizatoru un atbalstītāju. Par Preses balles dekoratīvo ietērpu gādāja mākslas komisija: dekoratore Aija
Veidemane, dekoratora asistenti Vita Vēvere un Aija Dreimane. Preses balles organizētāja un vadītāja Jana Juste bija
izveidojusi plašu un daudzpusīgu mākslas programmu.
Mākslas priekšnesumus sarīkojumu lielajā zālē ievadīja jaunais un talantīgais klavieru virtuozs Alvins Ruža, dejotāju pāris Alise Bokaldere un Nauris
Miķelis Goba sagatavoja latvju
nacionālās, rakstura, modernās un ekscentriskās dejas, savukārt visa vakara gaitā balles
apmeklētāji ļāvās deju orķestra
«Sestā jūdze» valdzinošajiem
deju ritmiem. Preses balles galvenais fotomeistars Artūrs Zuika gādāja par viesu daiļo stā-

Vecumieku tautas nama vadītāja Jana Juste un mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere Preses
balles foto stūrītī.
Foto – Artūrs Zuika
vu iemūžināšanu foto mirkļos.
Šo sarīkojumu bija pagodinājušas biedrības un mecenāti no Vecumnieku novada
un visas Latvijas. Vienuviet
satikās prestiža kora mecentāti un atbalstītāji, Kūrortpilsētas Jūrmala sarīkojumu atbalstītāju biedrība, Studentu korporācijas «Selonija» filistri ar
kundzēm, Valsts kultūras nesēju un atbalstītāju biedrība,
Sabiedrības labklājības veicināšanas biedrība, Kūrortpilsētas Baldone atpūtas biedrības
pārstāvji, galvaspilsētas aktīvākās sabiedrības pārstāvji,
uzticamākie greznāko un de-

Klavieru virtuozs Alvins Ruža izpildīja brīnišķīgus skaņdarbus.

mokrātiskāko sarīkojumu atbalstītāji, Vecumnieku novada kultūras nesēju biedrības pārstāvji
ar kundzēm un citas biedrības.
Uz sarīkojumu iegādātās
ieejas biļetes piedalījās mūsu
sponsoru sarūpētajā lielajā mantu loterijā, kur balles apmeklētāji tika pie vērtīgām balvām.
Visa vakara garumā aicinājumus uz deju, komplimentus par tērpiem un mīlestības
apliecinājumus ikviens varēja
paust ar tinti rakstītās zīmītēs,
bet nenodotās un neizlasītās
zīmītes tiks publicētas pirmajā
janvāra Vecumnieku novada
preses izdevumā. Par laimi, tikai viena skaista atzīšanās vēs-

tule palika novārtā un to, kā solīts, publicējam šajā izdevumā.
Pusnaktī, atskaitot laiku,
krāšņa salūta gaismu pārņemti, balles viesi sagaidīja Jauno
2019. gadu.
Paldies visiem uzticīgajiem
Vecumnieku tautas nama rīkoto
jaungada sarīkojumu apmeklētājiem, tāpat arī citu sarīkojumu
atbalstītājiem, amatiermākslas
kolektīviem un to vadītājiem.
Jums visiem vēlam aktīvu, notikumiem un iespaidiem bagātu jauno gadu!
Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja

Īpa
ses

Dejotāji Alise Bokaldere un Nauris Miķelis Goba priecēja ar
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aša mākslas komisija gādāja par Pres balles dekoratīvo ietērpu.

ar interesantiem deju priekšnesumiem.

9. lpp.

I

r sācies Latvijas otrās simtgades pirmais gads. Vēlu visiem
Vecumnieku novada ļaudīm laimīgu, veiksmīgu, saticīgu Jauno 2019. gadu. Novēlu saspringtajā ikdienas steigā atrast laiku
padomāt par sevi, par ģimeni, par visiem sev tuvajiem, par visiem līdzcilvēkiem.
Mazāk gausties par nebūšanām – vairāk veltīt savas domas,
idejas un spēkus kopīgu mērķu sasniegšanai. Ticu, ka mums visiem ir vienādi mērķi – pilnvērtīgāka, labāka dzīve Vecumnieku
novadā un Latvijā. Lai arī viedokļi par šo mērķu sasniegšanas
ceļiem, iespējām un termiņiem mums atšķirās.
Realizējot mērķus, ir svarīgi neaizmirst par nevienu novada
administratīvo teritoriju, bet vienlaicīgi nodrošināt, lai primāri
tas skartu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu. Novēlu atšķirt
populistiskus solījumus no reāli izpildāmām lietām. Novēlu pēc
iespējas ātrāk sagaidīt jauno valdību, jo valstī ir ļoti nepieciešama stabilitātes un drošības sajūta. Mūsu pašvaldība ir daļa no
valsts, bet ne būt neveic visus valsts un valsts institūciju pienākumus.
Lai mums visiem kopā veiksmīgs «Cūkas gads»!
GUNTIS KALNIŅŠ

S

ācies jauns – 2019. gads. Lai tas ir laimīgs un garīgi piepildīts! Lai ir daudz drosmes, ticības un cerības sastopoties
un ejot cauri grūtībām! Vecā gada vakarā, gaidot gadumiju, mēs
visi apzināti vai nē, bet tomēr kavējamies atmiņās – kāds tad bija
tas vecais, tas, kurš tiek pavadīts. Tāpat mēs mēģinām rast atbildes arī par to, kādam tad ir jābūt nākamajam. Iespējams, mēs
pat nespējam apzināties, ka tikai Latvijā mēs varam kopt savu
kultūru un tikai Latvijā mēs varam runāt savā – latviešu valodā.
Mums katram ir jānosprauž mērķis un uz to jāvirzās.
Mums, Vecumnieku novadā dzīvojošajiem, ir jāspēj pilnveidot sevi, būt piederīgiem savam novadam. Sakopsim savu sētu
un tad novadu kopā. Novadam ir jākļūst par dzīves vietu, ko
mīlam mēs paši un mīlēs mūsu bērni. Tie laiki, kad varējām atļauties dalīt mūsos un viņos, ir jāatstāj aiz muguras, tāpat kā
slinkums un šķietamā nevarība. Nav viņu, nav citu. Ir jābūt tikai
mums. Mums kopā ir pa spēkam tas, kas vienatnē ir tikai cerības. Mums ir jābūt neapmierinātiem un šī neapmierinātība ir jāpārvērš idejās un projektos. Tiklīdz mūs pārņem apmierinātība,
tā mūsu izaugsme apstājas, un līdz ar to mēs laupām iespēju
dzīvot vēl labāk. Bet pelnījuši taču esam!?
Mums pašiem jāatrod savas iespējas un vēlreiz ir jāmācās priecāties, ja kādam iet labāk. Kādreiz taču mācējām, esam tikai piemirsuši.
Tāpat kā piemirsuši, ka tīrība sākas ar nenomestu papīru. Nākamajā gadā mums būs nepieciešams apzināties, kādu mēs Vecumnieku novadu vēlamies, kādā novadā lai dzīvo mūsu bērni, un tādu to
veidot. Katram jāspēj saskatīt savu vēlmju rezultātu un uz to jātiecas.
Sāksim vienkārši ar notīrītu sniegu un sakoptu sētu. Un, ja kādu
rezultātu ir grūti sasniegt, tad pārdomāsim, vai darām visu pareizi.
Mēs esam stipra tauta un spēcīgs novads, kopā mēs varam
visu, būsim lepni par savu novadu, to arī novēlu novada iedzīvotājiem 2019. gadā!
MĀRTIŅŠ MEDIŅŠ

A

L
ta!

ai mūsu spēks, domas un
sirds ir tur, kur mūsu tau-

Veiksmīgu un radošu Jauno gadu!
VĒSMA PETRUŠEVICA

B

ūt laimīgam nenozīmē
vienmēr dabūt to, ko vēlies. Būt laimīgam nozīmē
priecāties par to, kas Tev ir.
Lai domās labestības zelts
un rokās dāsnuma sudrabs!
Laimīgu visiem Jauno gadu!
DIĀNA RUĢELE

M

ēs esam bagāti! Mums
ir sava valsts, sava valoda, sava kultūra un cilvēki, ar
kuriem lepojamies! Pasaules
kartē Latvija kļuvusi atpazīstama un ar mums, kā ar tautu
rēķinās. Arī mūsu Vecumnieku novada vārds aizvien vairāk izskan Latvijā un pasaulē.
Aicinu Jaunajā gadā mazāk žēloties, bet apzināties ko
mēs katrs varam izdarīt.
Novēlu skatīties tālāk,
dzirdēt vairāk un sirdi atvērt
plašāk!
IVETA LAVRINOVIČA

V

isiem «Vecumnieku Novada Ziņu» lasītājiem un
iedzīvotājiem vispirms novēlu
labu un stipru veselību!
Lai Jaunajā gadā piepildās
skaistākie Ziemassvētku sapņi!
Vēlu daudz gaišu dienu
gaidīt un sveikt, daudz labu
darbu plānot veikt, daudz mīļu
vārdu dzirdēt un teikt. Pats
galvenais, lai ko sasniegtu, ir
sevi nemitīgi jāpilnveido un
jāizglīto, tad arī kvēlākie sapņi un ieceres būs sasniedzamas!
AIJA JUROVA

izvadīts intensīvs un ražens 2018. gads. Šis ir brīdis, kad varam izvērtēt savas ieceres, to, kas
mums ir izdevies. Jāizvērtē arī tas, ko varētu veikt labāk un ko vēl uzlabot.
Arī man personīgi šis gads ir bijis pārmaiņu pilns, jo esmu sācis darbu novada domē. Lai arī
kādus uzdevumus mēs katrs atsevišķi pildītu, mērķis mums visiem ir viens – uzlabot dzīves kvalitāti. Šajā ziņā es vēlētos pateikties gan kolēģiem, gan ikvienam novada iedzīvotājam, kas nāca
talkā ar gudru padomu, ierosinājumiem un neatteica palīdzību.
Jaunajā gadā vēlētos, lai mūsu iesāktie darbi turpinātos, lai mēs katrs sev nospraustu augstus
mērķus, jo tikai tā mēs izdarīsim un sasniegsim lielas lietas.
Ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam Jaunajā gadā novēlu labu veselību, darba sparu, neatlaidību, uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam, lai katru no mums nepamet cerības un gaismas stars.
Laimīgu Jauno gadu!
GUNTARS VEISMANIS

10. lpp.
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Rūpes par pagalmu kaķiem

Kaķu mājas pirmais iemītnieks.
Foto – Līga Veismane
Iestājoties vēsākam laikam
un uzsniegot sniegam, daudzi
aizdomājas par piemājas kaķu
veselību un siltumu. Daudzviet
Latvijā jau ir uzstādītas siltinātas kaķu mājiņas, kurās dzīvnieki var patverties no aukstuma.
Lai palīdzētu pamestiem kaķiem,
arī Vecumniekos tika izgatavotas
un uzstādītas trīs kaķu mājiņas.
Dzīvnieku patversme «Ulubele» atgādina, ka gada aukstajā periodā īpaši jāpievērš
uzmanība, vai pagalma kaķiem
ir patvērums: speciāla kaķu mājiņa; pieeja pagrabtelpām, kur
norobežota vieta; vai kāda cita
pajumte. Bez patvēruma un vietas, kur sasildīties, kaķa izdzīvošanas iespējas ir ļoti zemas.

Sadarbība ar vidusskolu

Ideja par kaķu mājām Vecumniekos radās novembra beigās, kad tika saņemts iesniegums no mājas iedzīvotājiem
Skolas ielā 1. Pie mājas ir bariņš sterilizētu kaķu, palikuši

Skolēni, izgatavojot kaķu mājiņas.
uz ielas, jo iestājoties aukstajam laikam, māju pagrabtelpas
ir noslēgtas. Izvērtējot situāciju,
izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis vērsās pie Vecumnieku vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Jāņa Plūmes ar ieteikumu mazam projektam. Sadarbojoties ar
skolēniem, mājturības stundās
izstrādāt skices kaķu mājām un
pašiem tās arī izgatavot. Skolēnu
atsaucība bija liela, un jau pēc
neilga laika skice bija gatava.
Tad Vecumnieku novada dome
iegādājās nepieciešamos materiālus un nodeva tos Vecumnieku vidusskolas skolēnu rīcībā,
un sadarbības rezultātā projekts tika veiksmīgi realizēts.
Šādu kaķu mājiņu pozitīvie aspekti:

v Mājiņa pasargā no sliktiem laikapstākļiem (lietus,
vēja, sniega, aukstuma), nikniem suņiem u. c.;
v Tā ir silta un droša vieta
ielas kaķiem;
v Nodrošina kārtību teritorijā – kaķi vairs neguļ visās
iespējamās spraugās, bet gan
vienā konkrētā vietā;
v Kaķiem vairs nav nepieciešamības slēpties pagrabos
un bojāt mašīnas, lienot uz tām
vai slēpjoties mašīnu motoros;
v Uzlabo apkārtējās vides
ainu, jo tās ir neitrālās un dabiskās krāsās, kas nepiesaista uzmanību.
Katrai kaķu mājai ir trīs
stāvi – tajos paredzētas guļvietas 6 kaķiem. G. Veismanis
stāsta: «Skatoties no ekono-

Foto – Ieva Pankrate
miskā viedokļa, viena kaķu
māja izmaksāja aptuveni
55,00 EUR. Sagādājām kaķiem sava veida patīkamu
Ziemassvētku dāvanu, jo kaķu
mājas tika uzstādītas 26. decembrī. Rūpi par kaķu izmitināšanu un barošanu ir uzņēmusies iedzīvotāja Jana Avota
no mājas Skolas ielā 1. Vecumnieku novada domes vārdā saku lielu paldies ikvienam
Vecumnieku vidusskolas skolēnam, kurš piedalījās šajā
projektā, kā arī J. Plūmem,
kurš uzņēmās šo projektu realizēt.
Vēlos visiem atgādināt SentEksziperī frāzi: «Mēs atbildam par tiem, ko esam pieradinājuši.»»
Alise Dreimane

Tradicionālais labdarības laiks Skaistkalnes vidusskolā

2006. gadā Skaistkalnes vidusskola atsaucās uz aicinājumu sniegt palīdzību Bēbīšu
mājai, lai ģimeniskais siltums,
kā meitenēm dzīvē tik ļoti trūcis, iedegas vēl spožāk un siltāk
Ziemassvētku laikā. Katru gadu decembrī tiek pasludināta
labdarības nedēļa skolā, kad
skolēni, skolotāji un tehniskie
darbinieki dalās ar to, ko sagatavojuši ziemai savai ģimenei. Tad
mūsu skolas busiņš ar piekabi
pirms Ziemassvētkiem dodas
uz Tukuma misiju «Pakāpieni».
Misija «Pakāpieni» Tukumā palīdz krīzes situācijās nonākušajām grūtniecēm, jauna-

jām māmiņām un trūcīgajām
ģimenēm. Misijas «Pakāpieni» Bēbīšu māja Tukumā darbojas kopš 2006. gada. Tajā
tiek piedāvāta pajumte un ģimeniska vide jaunajām grūtniecēm, kurām nav cita patvēruma un atbalsta. Vienlaicīgi
mājā var uzturēties 6 māmiņas
un 6 mazuļi. Iemītnieces tur
var palikt, līdz bērniņš sasniedz pusgada vecumu. Jaunās māmiņas iemācās saimniekot un gatavot ēst, bet galvenais – viņas mācās būt par
labu Mammu savam bērnam.
Visus šo garos gadus ik dienu
ar meitenēm kopā mammas,

vecmāmiņas un saimnieces
lomā ir Ivetas kundze, kura ar
savu mīlestību, mieru un cilvēcību katru brīdi meitenēm
apliecina, ka ģimenē var būt
arī citādas — mīļas un iejūtīgas attiecības.
Svētku laikā no kādas ģimenes Tukumā tika saņemta
sirsnības pilna vēstule ar pateicības vārdiem par sniegto
atbalstu un māku dalīties
Skaistkalnes cilvēkiem, kuri
palīdzēja.
Mūsu skolas meiteņu ansamblis, dramatiskais pulciņš
un pūtēju orķestris Ziemassvētkos ar skaisto koncertu

vienmēr sagādā prieku arī veco ļaužu pansionātu iemītniekiem Vecumniekos «Atvasarā» un Bauskā – «Derpelē».
Es gribu pateikt paldies visiem šo pasākumu atbalstītajiem.
Ir jāprot sajust leduspuķu
smarža,
Ir jāprot noplūkt tās un dāvāt cilvēkiem.
Ir jāprot sajust – kāda vēja
garša –
Un tikai tad mūs sauks par
laimīgiem…
Svetlana Vāverniece,
Skaistkalnes vidusskolas
direktore
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Pārrunā iespējas kļūt par audžuvecākiem
17. decembrī Vecumnieku
tautas namā Vecumnieku
novada bāriņtiesas kolektīvs
aicināja katru, kas kādreiz ir
apdomājis iespēju pieņemt
ģimenē audžubērnu, piedalīties seminārā «Kā kļūt par
audžuģimeni?»
«Šodien esam sanākuši, lai
veicinātu audžuģimeņu kustību mūsu novadā. Pirmais šāda
veida seminārs notika 2017. gada
13. maijā, pēc kura pieteicās 2
audžuģimenes. Šobrīd Vecumnieku novadā ir 5 audžuģimenes.
Viena audžuģimene iziet apmācību kursu, kas nozīmē, ka nākamā gada sākumā būs 6 audžuģimenes,» semināra ievadvārdus teica Vecumnieku novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja Evita Caune. Jāmin, ka Latvijā šobrīd ir 630 audžuģimenes.

Dalās pieredzē

Uz semināru kā vieslektore tika uzaicināta pieredzes

bagātā audžumāte, kā arī profesionālo audžuģimeņu apvienības «Terēze» vadītāja Ārija
Martukāne. Viņa uz semināru
ieradās kopā ar savu dēlu, abi
dalījās pieredzē par audžubērnu audzināšanu, sapratni
un dzīvošanu brāļu un māsu
attiecībās. Ārija ir izaudzinājusi 4 pašas bērnus un 7 audžubērnus.
«Vecākiem, kuri ir nolēmuši
kļūt par audžuvecākiem, šis
lēmums ir jāpārdomā un ir jābūt gataviem uz pārsteigumiem.
Protams, rezultātā vienmēr ir
gandarījums – bērni mainās,»
atzina Ā. Martukāne.

Kopš septembra
darbojas atbalsta centrs
Lai iepazīstinātu klātesošos ar atbalsta centra «AIRI
vecākiem» darbu uz semināru
tika uzaicināta SOS bērnu ciemata Zemgales ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centra «AIRI
vecākiem» pārstāve Liene Lap-

sa. Šie atbalsta centri izveidoti šogad, ar mērķi sniegt atbalstu audžuģimenēm, kā arī piedāvāt speciālistu pakalpojumus
3 A ģimenēm jeb aizbildņiem,
audžuģimenēm un adoptētājiem.
«Mēs ar audžuģimenēm
strādājam kā ar kolēģiem. Esam
atvērti no septembra. Šis laiks
bija iepazīšanās laiks, jo ģimenes līdz tam par mums neko nezināja. Mēs nebijām kā
atbalsta centri – bija bāriņtiesa, sociālais dienests. Jāmin,
ka ar Vecumnieku novada bāriņtiesu mums ir viena no vislabākajām sadarbībām. Priecāsimies par visiem, kuri mūs
uzmeklēs un gribēs ar mums
sadarboties,» teica L. Lapsa.
Atbalsta centrā «AIRI vecākiem» notiek dažāda veida
un ilguma apmācības.

Bērni māca vecākus,
vecāki – bērnus

Lai dalītos savā pieredzē
uz semināru bija ieradusies arī

Attīsta domāšanu datorspēļu vakarā
14. decembrī Vecumnieku
tautas nama mazajā zālē
notika kārtējais Vecumnieku
novada jauniešu datorspēļu
turnīrs, kurā piedalījās
30 Vecumnieku novada
jaunieši.

Pasākuma galvenais organizators bija vietējais jaunietis
Matīss Gertsons, kurš jau agrāk organizējis četrus šādus
datorspēļu vakarus, kā arī divus Vecumnieku novada jau-

niešu florbola turnīrus.
Pasākuma laikā jaunieši
spēlēja datorspēļu futbolu,
slēpošanu, basketbolu un sacīkšu braukšanu, tādējādi attīstot savu loģisko un stratēģisko domāšanu. Pārtraukumos starp datorspēļu mačiem
notika arī mači galda spēlēs pašu latviešu zolē un biznesa
spēlē «Monopols».
Matīss atzīst, ka šis ir lielisks veids kā pat visneaktīvākos jauniešus ieinteresēt, pa-

Muzejā – kā mājās
Sirsnīgajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā starp dažādiem
jaukiem notikumiem ievijās arī
Teodora Amtmaņa 135. dzimšanas dienas atcere Vallē, aktieru Amtmaņu muzejā Zvanītāju Bukās. Šāds pasākums norisinās jau ceturto gadu.
Muzejā ciemojās Teodora
Amtmaņa mazmazmeita Barba
Amtmane ar māmiņu. No Nacionālā teātra atbrauca režisors
Edmunds Freibergs un aktieris Jānis Skanis. Bija ieradušies arī pulciņš vietējo teātra
cienītāju. Mūs sagaidīja lauku

kapela «Savējie» no Bārbeles.
Mājīgā, pēc tikko ceptām
piparkūkām smaržojošā, siltā
telpā sirdis veldzēja skaistas
dziesmas, kas vairoja svētku
gaidīšanas prieku.
No Vecumniekiem bija
ieradusies teātra «Vecmuiža» režisore Vēsma Petruševska. Savu uzstāšanos viņa iesāka ar vārdiem, ka muzejā jūtas kā mājās. Atceroties savu vectētiņu, nolasīja
pašsacerētu poēmu par rudzu
ziedēšanu. Likās, ka vējš šūpo rudzu vārpas un gaisā pa-

mudināt viņus komunicēt ar
citiem jauniešiem. Ar katru
turnīru dalībnieku skaits aug
un Matīss jau kaļ plānus datorspēļu turnīram, kurš sniegtos ārpus Vecumnieku novada
robežām.
Biedrība «Jaunatne smaidam» un jaunieši saka lielu paldies Vecumnieku tautas namam,
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai, Vecumnieku novada
domei par tehnisko nodrošinājumu, kā arī Vecumnieku novada

ceļas smaržīgs putekšņu mākonītis.
Režisors Edmunds Freibergs
pastāstīja kā Nacionālais teātris gatavojas savai simtgadei.
Vēlreiz tika uzsvērta doma,
cik mums dārga ir tēvu zeme.
Aktieris Jānis Skanis iepriecināja ar jautriem stāstiņiem.
Vakars pagāja jaukās sarunās un dziedot skaistās latviešu dziesmas akordeona pavadījumā.
Paldies Dacei Annai Zvaigznei par šo jauko pasākumu.
Ligita Ostapko

aizbildne Sindija Tuča, kurai
ir 3 pašas bērni un 3 aizbildniecībā pieņemti bērni. Viņa
stāsta, ka darbs ir ilgstošs, ir
krīzes posmi, bet bērni māca
vecākus un vecāki māca bērnus. Viņa ir izgājusi daudzus
kursus, lai varētu labāk saprast un audzināt bērnus. Sindija atzina: «Bērns vispirms ir
jāpieņem un tad ar ilgstošu
pacietību jāiekļauj ģimenē. Es
nevaru iedot to, kas man nav,
bet, ja man ir – es dodu. Šī
dzīve ir tikai viena un, ja man
ir ar ko dalīties, kāpēc ne?
Dievs neuzliek vairāk nekā
mēs spējam nest.»
Pasākuma noslēgumā katrs
klātesošais bija iegrimis pārdomās – kāds ieklausījās dzirdētajos pieredzes stāstos, kāds
saprata, cik lielu atbildību un
pacietību prasīs šis process, taču
neviens nepalika vienaldzīgs.
Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

domei par lieliskajām balvām
turnīra uzvarētājiem.
Andris Kāposts,
Biedrības «Jaunatne
smaidam»
jaunatnes darbinieks
2. februārī plkst. 11.00
Vecumnieku Tautas namā
pensionāru biedrības
«Virši» valdes
pārvēlēšanu sapulce.
Darba kārtībā:
a Biedrības valdes
atskaites ziņojums;
a Revīzijas komisijas
ziņojums;
a Biedrības valdes
pārvēlēšana;
a Pārsteigums – koncerts;
a Biedru maksas
iekasēšana (3.00 eiro).

Aicinām ikvienu senioru un
cilvēku ar īpašām vajadzībām
atbalstīt pensionāru biedrību
ar savu dalību.
Visi kopā diskutēsim par
Vecumnieku pagasta senioru,
cilvēku ar īpašām vajadzībām
un pensionāru biedrības «Virši»
10 gadu jubilejas pasākuma
organizēšanu, kas notiks
23. februārī
Vecumnieku Tautas namā.
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Ziemassvētku pasākums senioriem Misā
21. decembrī Misas tautas
namā, pie krāšņi pušķotās
eglītes, notika Ziemassvētku
pasākums senioriem un
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Pasākuma ievadā Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere sveica klātesošos un vēstīja,
ka šīs dienas vakars esot Bluķa vakars – laiks, kad satiekas
visgarākā nakts un visīsākā
diena. «Bluķi mēs šodien gan
kalnā nevilksim un lejā nelaidīsim, bet to varam izdarīt
katrs savās domās. Vienlaikus
atteiksimies no sliktajām domām un visa pārējā negatīvā,
kas gada garumā ir sakrājies»
klātesošos uzrunāja S. Vēvere.

Vesels gads pagājis

Sociālā dienesta pārstāve
Daina Caune atzina: «Liekas, ka
satikāmies pavisam nesen, bet
izrādās – jau vesels gads pagājis.» D. Caune pastāstīja par
aizvadīto raibo gadu sociālajā
dienestā un veltīja senioriem
Misionāra Tabora vārdus:
«Mēs satiekam tikai tos,
kurus mums jāsatiek,
tikai tad,
kad tam jānotiek!
Mēs saņemam to,
ko esam pelnījuši
un tik daudz,
cik esam citiem devuši!
Mums tiek uzlikts tik,

Akustiskais trio ikvienam lika sajust brīnumu. Foto – Alise Dreimane
cik spējam panest un izturēt!
Un būsim pateicīgi
par visu
ko dzīve sniedz.
Tā ir pārāk īsa,
lai tērētu to strīdos,
un pārāk skaista,
lai to nenovērtētu palaistu
garām!»
Visiem klātesošajiem novēlēja veiksmi un daudz radošu domu Jaunajā gadā. «Lai
katram ir eņģelis, kas pasargā,
mīl un palīdz,» vēlēja D. Caune.
Savukārt izpilddirektores
vietnieks Guntars Veismanis
atzina, ka šis ir gada tumšākais
laiks. Tajā pašālaikā vēlot senioriem, lai tas viņus nepārņem.
«Saglabājiet gaišumu savās sirdīs un ikdienas darbos. Lai nākamais gads ir krietni labāks,
ar labām domām piepildīts un

galvenais – lai jums turas veselība,» sirsnīgi vēlēja G. Veismanis.

Muzikālo baudījumu
sniedz akustiskais trio

Pēc labajiem vēlējumiem
un cerībām Jaunajā gadā, sākās
muzikālais baudījums – akustiskā trio koncertprogramma
«Sajūti Ziemassvētkus», kurā
muzicēja Iveta Baumane, Roberts Pētersons un piedalījās
perkusionists Viesturs Samts.
Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona akustiskais trio,
kura sastāvā sitamos instrumentus spēlē Viesturs Samts,
šajos Ziemassvētkos laidis klajā albumu ar nosaukumu «Sajūti Ziemassvētkus». Trio jau
trešo gadu decembrī dodas
koncerttūrē ar tādu pašu no-

saukumu – «Sajūti Ziemassvētkus», sniedzot koncertus
dažādās Latvijas pilsētās. Tieši koncertos, trio ir guvuši iedvesmu un skatītāju mīlestību, kas pamudināja ierakstīt
savu pirmo Ziemassvētku albumu. Albumā, tā pat kā šajā
vakarā Misā, ir dzirdamas gan
Ivetas Baumanes un Roberta
Pētersona pašu sacerētās dziesmas, gan citu autoru skaistākās Ziemassvētku melodijas.
«Ziemassvētku dziesmas
ir ļoti svarīga svētku sastāvdaļa, kas personīgi man rada īpašo sajūtu. Esmu priecīga, ka
man kā mūziķei ir dota iespēja
šo īpašo sajūtu nodot citiem,»
atzina Iveta Baumane.
Koncerta laikā mūziķi ikvienam klātesošajam lika sajust brīnumu – Ziemassvētku
sajūtu. Ziemassvētku sajūtu ikkatram rada kas cits – kādam
piparkūkas, kādam izpušķota
eglīte, kādam skaists koncerts,
bet galvenais – kopā būšana.
Ziemassvētku sajūtu pie
kafijas tases seniori baudīja kopā ar dažādiem gardumiem.
Skanot koncertam, ikvienam bija iespēja padziedāt līdzi sev zināmām dziesmām,
piemēram, «Zvaniņš skan»,
kā arī koncerta izskaņā mūziķi
aicināja ikvienu pievienoties
dziesmā «Klusa nakts, svēta
nakts».
Alise Dreimane

Saņem kara dalībnieka piemiņas nozīmi
Vecumnieku iedzīvotājs
Kārlis Heniņš 11. decembrī
saņēma Otrā pasaules kara
dalībnieka apliecību un
piemiņas krūšu nozīmi,
kuru izsniedza Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes Bauskas nodaļa (PMLP).

PMLP Bauskas nodaļas
vadītāja Ilona Ķepule, pasniedzot apbalvojumu, pateicās
K. Heniņam par drosmi, aizstāvot mūsu valsti, tik jaunam
esot. Piemiņas krūšu nozīmes
piespraušana tika uzticēta kunga dēlam Aivaram Heniņam.
Sociālā dienesta darbiniece Daina Caune, sveicot, pauda gandarījumu, ka dzīvojam
vienā laikā ar Otrā pasaules
kara lieciniekiem.

Kārlis Heniņš.
Foto – Ieva Pankrate
K. Heniņš kavējās atmiņās,
kā 1944. gada 16. augustā 17
gadu vecumā tika iesaukts vācu armijā pretgaisa aizsardzībā, kā Spilves lidlaukā mēnesi
notika apmācības ložmetēju

baterijā, un tad sākās ceļš caur
Kurzemi uz sabombardēto Dancigu.
Seniors dzimis Kurzemē,
bet gada vecumā pārcēlies uz
Vecumniekiem, kur tēvs strādāja dzelzceļa pārbrauktuvē.
K. Heniņš ar lepnumu atceras,
kā no 1950. gada Vecumnieku
kultūras namā sācis darboties
kvartetā, tad vīru korī, līdz veselības problēmu dēļ nācās pamest skatuvi. «63 gadus esmu
vienmēr bijis dziesmās,» atklāj K. Heniņš. Kungu sveikt
bija ieradušies pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši»
pārstāvji un līdzgaitnieks Antons Sparāns, kurš novembrī
arī saņēma Otrā pasaules kara
dalībnieka apliecību un piemiņas krūšu nozīmi.

PMLP Personāla vadības
un sabiedrisko attiecību departaments informē, ka Otrā
pasaules kara dalībnieku apliecības un piemiņas krūšu nozīmes var saņemt, iesniedzot
PMLP iesniegumu, pievienojot fotogrāfiju (izmērs 3x4 cm),
kas nav vecāka par trim mēnešiem. Iesniegumu var nosūtīt
arī pa pastu. Tāpat noteikumi
paredz iespēju apliecību un
piemiņas nozīmi saņemt arī
personas atrašanās vietā, ja,
piemēram, persona veselības
stāvokļa dēļ pati nevar ierasties kādā no Pilsonības un
migrācijas ietu pārvaldes nodaļām.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Pansionātā «Atvasara» svin Ziemassvētkus
Saltajā, bet saulainajā
21. decembra pēcpusdienā
Vecumnieku pansionātā
«Atvasara» svinēja
sirsnīgus un jautrus
Ziemassvētkus.
Pansionāta vadītāja Zaiga
Švāģere sarīkojumu atklāja ar
Guntara Rača vārdiem:
«Mēs esam bagāti
Ikreiz, kad svētki klāt,
Jo varam savas sirdis
Viens otram dāvināt.
Un vairāk jau nekas
Mums daudz nav vajadzīgs
Jo viss, kas nāk no sirds,
Nekad nav mazs un sīks».
Guntara Rača vārdiem piekrita gan pansionāta vadītāja,
gan tajā dzīvojošie cilvēki.
Z. Švāģere no visas sirds sveica visus klātesošos Ziemassvētkos: «2 gadus svētki nebija svinēti, jo pansionāta telpas
tika remontētas, taču šogad ar
gaišām domām un siltumu sirdīs svinēsim svētkus!»
Pasākumā kā viesmākslinieki uzstājās «Duets Sandra».
Šis duets pansionāta iemītniekiem ir īpašs, kāda kundze viņus ieraugot izsaucās: «Mūsu
puiši!» Pēc šiem vārdiem sekoja vētraini aplausi, kas ap-

2018. gada simbols Suns un 2019. gada simbols Cūka radīja
jautru atmosfēru.
Foto – Alise Barkauska
liecināja, ka mākslinieki tiešām bija gaidīti.
«Sveicināti jūsmājās, šoreiz
mēs tiekamies pie Ziemassvētku eglītes. Ir ļoti liels prieks
un gods redzēt jūs tik kuplā
skaitā. Paldies par to, ka uzaicinājāt viesoties jūsmājās svētku laikā, paldies par cienastu,»
sacīja dziedātājs Andris Roga.
Duets koncertu atklāja ar
dziesmu «Uzsniga sniedziņš
balts». Lai gan koncertā ska-

nēja daudz un dažādas Ziemassvētku dziesmas, tieši šī
dziesma visvairāk aizkustināja klātesošo sirdis. Tāpēc arī
pasākuma noslēgumā tā tika
izpildīta vēlreiz.
Koncerta laikā klātesošie
labprāt ļāvās mūzikas vilinājumam un dejoja gan pa pāriem, gan kopīgā aplī, gan
«vilcieniņā».
Pēc iestiprināšanās un atraktīvajām dejām pansionāta

iemītniekus un viesus sagaidīja vēl kāds teatrāls pārsteigums. Pie svētku dalībniekiem
ar skrejriteni steicīgi traucās
2018. gada simbols – Suns.
Aizmāršīgajam nebēdnim pievienojās Cūka. Viņa, kā jau jaunā 2019. gada saimniece, lika
Sunim pēdējās vecgada dienās
vēl kārtīgi «pasvīst». Suņa lomā iejutās pansionāta sociālā
aprūpētāja Maruta Davidenko,
bet Cūkas lomā – pansionāta
aprūpētāja Ilga Trule.
Pasākuma noslēgumā sirsnīgus un stipras veselības vēlējumus novēlēja Vecumnieku
novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš un sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča.
Arī pašvaldības pārstāvji bija
aizkustināti par pansionātā valdošo sirsnību, spriganumu un
draudzību.
Pēc pašvaldības pārstāvju
sirsnīgajiem novēlējumiem katrs
pansionāta iemītnieks saņēma
sagatavotos pārsteigumus – dāvanas. Kāds pateicībā norunāja
dzejoli, cits dziedāja, cits aiz
aizkustinājuma apraudājās, taču šoreiz tās bija prieka asaras.
Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Seniori pulcējas Gada ballē Bārbelē
Īsi pirms trešās adventes,
15. decembrī, seniori
pulcējās Bārbeles tautas
namā uz Gada balli.
Šajā vakarā atkal redzēšanās priekam un vakara piedzīvojumiem ļāvās vairāk nekā
40 novada seniori. Sasaucoties tika noskaidrots, ka šajā
vakarā ir pārstāvēti vairāki pagasti – Kurmene, Stelpe, Vecumnieki un Bārbele.
Vakara viesus sagaidīja rozā sivēns, kurš katram no lielā
novēlējumu groza ļāva izvēlēties vēlējumu ar iesietu ozolzīli, kas simbolizē spēku un
izturību nākamajā gadā.
Klātesošos pirmssvētku laikā sveica Vecumnieku novada
domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš uzsverot, ka šis ir
laiks, kad kavēties atmiņās un
domāt par nākotni, kā dzīvosim nākamos 100 gadus.
Tā kā 2019. ir Cūkas gads

un Cūka ir stabilitātes un cerību simbols izaugsmei, Guntis
Kalniņš vēlēja katrā pagastā,
saimniecībā, ģimenē, naudas
makā stabilitāti un novēlēja
visiem labu veselību un saticību.
Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča rosināja, lai katrā pagastā, šajos svētkos, novada seniori satiekas, sadraudzējas, pārrunā nākotnes plānus un
kopīgi piedalās dažādās aktivitātēs. I. Jankeviča, informējot
par dienesta ražīgo darbību gada garumā, novēlēja ikvienam
veselību, saticību, veiksmi ikdienas darbos un svētkos.
Pēc svinīgās pasākuma daļas sekoja dziesmoti teatralizēts uzvedums «Notikumu
virtuvē».
Sarīkojuma sākumā katram galdiņam tika uzdots uzdevums – uz dzeltenas lapas
uzrakstīt vēlējumu klātesošajiem. Izskanēja dažādi vēlēju-

Seniori, izbaudot vakaru, ļāvās dejām.
mi: «Prieku, laimi, veselību
un kādu eiro lieku! Cerību, ticību un mīlestību! Pārticību,
mieru un pamatīgu rakšanu visās jomās, tik nebūt sivēniem!»
Sandra un Jautrīte klātesošajiem bija sarūpējušas lielu
grozu ar sirsnīgiem vēlējumiem. Vakara vadīja Iluta Soma bija padomājusi par intere-

Foto – Ieva Pankrate

santu izklaides programmu
senioriem.
Vakara gaitā starp sarunām
un dejām tika izspēlētas rotaļas
kopā ar salatēvu. Mazais sivēns rūpējās par viesu labklājību, cienājot visus ar kārumiem.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītaja
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Mākslinieki tiekas ar Valsts prezidentu
13. decembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Rīgas pilī sveica Valsts
prezidenta Ziemassvētku
kartītes dizaina konkursa
labāko darbu autorus un
viņu skolotājus.
Konkurss tika organizēts
jau otro gadu. Kopumā tika
iesniegti 135 darbi no dažādām
Latvijas izglītības iestādēm,
kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas
mākslā. Tos veidoja skolēni
vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
Savos vizuālās mākslas darbos skolēni attēloja Rīgas pili,
Ziemassvētkiem vai Ziemas
saulgriežiem raksturīgas tautas tradīcijas, Latvijas simbolus, dabas un pilsētu ainavas.
Darbus vērtēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un
Valsts prezidenta kancelejas
izveidota īpaša komisija. Darbu vērtēšanā tika ņemta vērā
darba atbilstība prasībām, autora radošās idejas oriģinalitāte, darba tematiskais risinājums, kompozīcija un izpildījuma kvalitāte.
No Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas tika iesūtīti četru audzēkņu darbi,
kas tapuši grafikas nodarbībās

Konkursa dalībnieki kopā ar skolotāju Ligitu Osi.
skolotājas Ligitas Oses vadībā.
Visi četri audzēkņi – Lība Škrjaba, Elija Gabuža,
Paula Līva Ulmane un Adrians Aivars Smilškalns – arī
devās uz Rīgas pili, lai satiktos ar prezidentu Raimondu
Vējoni.
«Šī gada Ziemassvētku
kartīte ir īpaša, jo nesīs Latvi-

jas simtgades vēstījumu gan
Latvijā, gan visā plašajā pasaulē,» sveicot konkursa labāko darbu autorus un viņu pedagogus, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Prezidents atzina, ka šogad dalībnieki radoši veidojuši katrs savu stāstu par Ziemassvētkiem mūsu Latvijā,
tāpēc bijis patiesi grūti no vi-

Foto – Anda Sproģe
siem iesūtītajiem zīmējumiem
izvēlēties to atbilstošāko un
oriģinālāko ideju.
«Paldies katram konkursa
dalībniekam par centību un
dalībnieku pedagogiem, kuri
palīdz atklāt jauniešu talantus
un tos izkopt,» teica Raimonds Vējonis.
Anda Sproģe,
skolotāja

Mūsu mākslinieces starp labākajiem autoriem
konkursā «Mana nākotnes osta»
Oktobrī Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas 2. un 3. klases
audzēkņi gatavojās Rīgas
brīvostas pārvaldes
rīkotajam konkursam
«Mana nākotnes osta».
Kopumā konkursam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola iesūtīja 20 gleznojumus. Konkursa ietvaros Rīgas brīvostas pārvalde saņēma vairāk nekā 100 darbus no
25 Latvijas skolām.
14. decembrī notika laureātu apbalvošana – tika izvēlēti 12
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

uzvarētāji, kuru darbi iekļauti un
nodrukāti Rīgas brīvostas kalendārā. No mūsu skolas starp 12
labākajiem izvirzītas Marta Roga ar darbu «Mākoņu piestātne»
un Rasa Rušmane ar darbu «Pievedot lapas Eiropas parkiem».
Abas meitenes saņēma diplomus, dažādas balvas, kalendārus, kā arī uz audekla nodrukātu savu gleznojumu.
Paldies visiem maniem audzēkņiem, kas piedalījās konkursā, Martai un Rasai par īpašo iedvesmu darbu tapšanas
laikā.
Visi uzvarētāju darbi apskatāmi: http://rop.lv/lv/jaunumi/
6781-ir-nosledzies-bernu-unjauniesu-zimejumu-konkurssmana-nakotnes-osta.html
Anda Sproģe,
skolotāja

Meitenes ar saviem gleznojumiem.

Foto – Anda Sproģe
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Demogrāfiskā situācija Vecumnieku novadā
pēdējos četros gados
Iedzīvotāju
skaits
2018.g.
2017.g.
2016.g.
2015.g.
Dzimuši
2018.g.
2017.g.
2016.g.
2015.g.
Miruši
2018.g.
2017.g.
2016.g.
2015.g.

Vecumnieku
novadā
(kopā)
8452
8551
8861
8931

Bārbeles
pagastā

Kurmenes
Pagastā

Skaistkalnes
pagastā

Stelpes
pagastā

Valles
pagastā

Vecumnieku
pagastā

776
787
809
824

584
613
640
665

1070
1093
1129
1158

808
815
831
847

937
956
977
1012

4277
4287
4475
4425

Vecumnieku
novadā
(kopā)

Bārbeles
pagastā

Kurmenes
pagastā

Skaistkalnes
pagastā

Stelpes
pagastā

Valles
pagastā

Vecumnieku
pagastā

82
z – 37; m – 45
79
z – 34, m – 45
63
z – 27, m – 36
78
z – 36, m – 42

7

5

8

7

4

51

4

4

3

1

6

61

6

6

2

4

8

37

4

7

5

6

15

41

Vecumnieku
novadā
144
111
133
120

Bārbeles
pagastā
12
9
11
8

Kurmenes
pagastā
13
11
9
10

Skaistkalnes
pagastā
23
17
22
14

Stelpes
pagastā
13
12
8
19

Valles
pagastā
15
15
12
16

Vecumnieku
pagastā
68
47
71
53

Deklarētās personas
Vecumnieku novadā
no citiem novadiem
2018. gads

374

Deklarētās personas
no Vecumnieku
novada uz citiem
novadiem
234

Reģistrēto laulību skaits:
2015. g. – 41,t.sk baznīcā 22
2016. g. – 51, t.sk. baznīcā 23

2018. g. – 37, t.sk baznīcā 19
2018. gadā kopā reģistrētas 37 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā – 18;
Skaistkalnes Romas katoļu baznīcā – 17;
Vecumnieku evanģēliski luteriskajā baznīcā – 2.
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto
dzimšanu skaits 2018. g. – 64;
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto miršanu skaits 2018. g. – 74;
Dimanta kāzas (60 gadu
kāzu jubileja) 2018.gadā – 4
pāriem.
Zelta kāzas (50 gadu kāzu
jubileja) 2018. gadā – 12 pāriem.
Elga Kaļķe,
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
1. februārī plkst. 18.00
Umpārtes bibliotēkā
«Mūzikas un dzejas
vakari mazāko
bibliotēku atbalstam»
Programmā:
s Nielslens Lielsliens
(mūsdienu tautas mūzika)
s Toms Treibergs (dzejas
lasījums)
s Diskusija par bibliotēkas aktualitātēm.

16. lpp.
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Pacel, dzīve, vēl uz spārniem,
		
Ne jau lidot, – vēju just,
		
Vēju vien, kas dzīves burās
		
Vēl aiz burātāja turas.
		
Vēju, kas vēl tiekties liek
		
Un ar siltu elpu snieg
		
Pāri nodzīvotām dienām.
		
Pāri nodzīvotiem gadiem
		
Pacel, dzīve, vēl uz spārniem.
				
M. Bārbale
Sirsnīgākos sveicienus janvāra gaviļniekiem
sūta pagastu pārvaldes un
novada domes Sociālais dienests!

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
26. janvārī plkst. 19.00 Vecumnieku vidējās paaudzes
deju kolektīva «Vēveri» sadancis «Zaļumballē ierados...».
29. janvārī plkst. 18.00 dokumentālās filmas «Lustrum» demonstrēšana. Ieejas maksa 2.50 eiro.
No 29. janvāra līdz 14. februārim būs apskatāma norvēģu dabas fotogrāfa Geira Hansena fotogrāfiju izstāde.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
19. janvārī plkst. 22.00 grupas «Tranzīts» koncerts un
diskotēka. Ieejas maksa 5.00 eiro.
26. janvārī plkst. 22.00 tradicionālais Jaunā gada karnevāls «Lecam pa vecam. Atgriešanās 50. – 60.». Spēlēs grupa «Litenietis». Ieejas maksa – pilnām maskām, atbilstoši
vakara tematikai – 1.00 eiro, pārējiem – 3.00 eiro.
28. janvārī plkst. 18.00 leļļu teātra «TIMS» muzikāla izrāde «Draudzības skola». Ieejas maksa 1.00 eiro.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
16. janvārī plkst. 15.00 dokumentālās filmas seanss
«Simts gadi esības vējos». Ieeja bez maksas.
KURMENES TAUTAS NAMS
29. janvārī plkst. 18.00 Vecumnieku novada Domes
deputātu no Nacionālās apvienības tikšanās ar iedzīvotājiem.
MISAS TAUTAS NAMS
19. janvārī plkst. 16.00 daudzbērnu ģimeņu biedrības
«Saulgrieze» Jaungada pasākums.
22. janvārī plkst. 18.00 Vecumnieku novada Domes deputātu no Nacionālās apvienības tikšanās ar iedzīvotājiem.
VALLES SAIETA NAMS
19. janvārī 18.00 Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums.
STELPE
28. janvārī plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā leļļu teātra
«TIMS» muzikāla izrāde «Draudzības skola». Ieejas maksa
1.50 eiro.

Piesaki savu lauku sētu
Meteņu masku gājienam!
Piesaki savu lauku sētu maskotajam gājienam tradicionālo «Meteņi Vecumnieku novadā» svinību laikā 16. un
17. februārī. Senie latvieši ticēja, ka maskotie tēli mājai un
saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, kā arī izdošanos darbos!
Kas Tev un Tavai saimei būs jādara?
16. februārī jāuzņem savā lauku sētā maskoti tēli un tie
jāpacienā;
Jāļaujas senām rotaļām un izdarībām, kas ienesīs Tavā
sētā līksmību un auglību.
Maskoto tēlu viesošanās Tavās mājās būs apmēram 30
minūšu gara. Aiz sevis tie atstās aizraujoša piedzīvojuma
pēcgaršu un pavasara vēsmas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālr. 28667825
vai rakstot uz e-pastu: vecumniekutn@vecumnieki.lv
Jana Juste,
«Meteņi Vecumnieku novadā» organizatore

