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Sveic zelta
kāzās

Kopš Vecumnieku novada
Dome aprīļa beigās pieņēmusi
lēmumu par simt latu liela pabalsta izmaksu pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadu, godinātas jau sešas ģimenes.
Līdz 11. augustam Dzimtsarakstu nodaļa kopdzīves 50 gadu jubilejā jeb zelta kāzās sveikusi Apoloniju un Edvīnu Anšancus Skaistkalnē, Almu un
Ādolfu Bračkas Valles pagastā,
Annu un Induli Sakalauskus
Vecumniekos, Maigu un Gunāru Kamerādus, Gaļinu un Viktoru Židkovus Vecumnieku pagasta Misā, Rasmu un Kārli
Bites Stelpes pagastā.
Pusgadsimtu ilgās kopdzīves laikā «zelta pāri» bagātīgi
pielocījuši atmiņu pūru, piedzīvojuši daudz notikumu un
sakrājuši tūkstošiem parastu un
neparastu dienu. Lai vēl ilgi
izdodas godā turēt ģimenes
vērtības un būt par iedvesmojošu paraugu saviem bērniem
un mazbērniem, kā arī visiem
novada iedzīvotājiem!
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Veido ziedu
paklāju

Vecumnieku pagasta floristi
piedalījās 12. starptautiskajā ziedu paklāju festivālā «Putni», kas
3. augustā norisinājās Ventspilī.
Šogad meistarībā sacentās 49
komandas. Tika pārstāvēta Turcija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Lietuva un Latvija.
Vecumnieku vārds Ventspilī
izskanēja trīskārt, jo dalībnieku
pulkā bija trīs komandas no
Vecumnieku pagasta.
4. vietā jauniešu konkurencē
ierindojās Ilze un Iveta Sauličas.
Pieaugušo grupā 18. vietā – Līga
Lauriņa, Solvita Kozlovska un
Ineta Kanna, bet 19. vietā – Līga,
Gunita, Aija un Reinis Veismaņi.
L. LAURIŅA,
florista amata meistare

Stelpē pulcējas amatierteātru saime

Prot izdzīvot maģiskos mirkļus uz skatuves

Viesojoties Stelpē, Dailes teātra aktrise Olga Dreģe (no labās) baudīja sava talanta cienītāju
mīlestību.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Amatierteātru kolektīvu
saietā «Kā to dzīvi vajag
dzīvot?» 11. augustā
Stelpes pagasta estrādē
satikās skatuves
mākslas tradīciju
kopēji no Vecumnieku
novada un viesi no
Bauskas novada
Īslīces un Jaunsaules
pagasta.

pašvaldību, viņš sveica sarīkojuma dalībniekus un vēlēja – lai teātra ļaužu saiets kļūst
par labu tradīciju, lai novada
Dziesmu un deju svētki, kas
notiek reizi divos gados, mijas
ar teātra svētkiem, un lai nākamgad Jāņos stelpieši visus
uz līgošanu kopā pulcina ar
izrādi «Skroderdienas Silmačos».

Svētki sākās ar gājienu no
Stelpes pamatskolas uz estrādi. Kolektīviem pa priekšu maršēja pūtēju orķestris «Skaistkalne».
«Labam aktierim ir jābūt
divreiz mūžā – tad, kad sievu ved pie altāra, un tad, kad
iet prasīt priekšniekam algas
pielikumu,» pēc mūziķu priekšnesuma jokojot sacīja orķestra vadītājs Jānis Kalniņš, kurš
ir arī novada Domes priekšsēdētāja vietnieks. Pārstāvot

Prieks ir
dziedinošs

Katrs kolektīvs bija sagatavojis īsu «dzīvesgājumu»,
asprātīgi iepazīstinot ar sevi
pārējos dalībniekus. Pēc tam
ar aplausiem tika sagaidīta
Dailes teātra aktrise Olga Dreģe.
«Ar Stelpi mani saista
ne tikai radoša sadarbība, bet
arī radniecība (Stelpē dzīvo
mākslinieces māsa – Ž. Z.),»
viņa sacīja. «Pateicos svēt-

ku rīkotājiem, kuri ir sagādājuši patīkamus mirkļus maniem amata brāļiem, teikšu –
aktieriem, jo visa profesionālā
māksla sākas no pašdarbības.
Tas, ko darāt jūs, mīļie amatierteātru ļaudis, nav novērtējams naudā. Jūs pēc garas
darbdienas ejat uz mēģinājumiem, esat gatavi atklāties,
radīt, priecāties un palīdzēt citiem rast sevī prieku, jo nekas
dzīvē nav tik dziedinošs kā
prieks. Neļaujiet īgņām vai
pārsātinātiem ļaudīm izbojāt
maģiskos mirkļus tiem, kuri
tos prot izdzīvot. Jūs to protat!»
Viešņa gan dziedāja, gan
norunāja monologu no izrādes
«Pirmā grēka līcis», kur viņai
uzticēta Spulgas loma. Skatītāji smējās, klausoties anekdotiskus atgadījumus no teātra
spēlētāju ikdienas.
à5. lpp.

2. lpp.
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Finansējums samazinās Aicina atbalstīt akciju
«Skolas soma»
«Tiesību normas ir
V
saistošas ikvienam.»

asara ir vispiemērotākais
laiks pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai. Pašlaik norit nodalījuma
joslu kopšana, ceļu seguma
un aprīkojuma sakārtošana, kā
arī caurteku nomaiņa vai ierīkošana no jauna. Mūsu novadā
to veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Jaunolis», tiek
piesaistīti arī vietējie uzņēmēji, kuru rīcībā ir atbilstīga
tehnika.
Ceļi ir sabiedriskais labums,
kas nodrošina piekļuvi visai
novada teritorijai, un to apsaimniekošanai tiek tērēta nodokļu
maksātāju nauda. Diemžēl valsts
politika neveicina brauktuvju
saglabāšanu un uzturēšanu, jo
finansējums šim mērķim arvien
sarūk. Samazinoties mērķdotācijai, apturēta brauktuvju rekonstrukcija, jo nauda nepieciešama ceļu ikdienas kopšanai.
Sagatavojot 2012. gada budžetu, novada Dome piešķīra
papildu līdzekļus ielu un ceļu
uzturēšanai. Iegādāts frēzētais
asfalts, ko izmantos grantēto
ielu un laukumu seguma atjaunošanai. Liels atspaids ir novada Domes īpašumā esošie
smilts un grants karjeri.
2011. gadā tika veikta ielu
un ceļu pārreģistrācija. Līdz ar
to palielināts pašvaldības ceļu
tīkls Stelpes un Vecumnieku pagastā. Pašlaik notiek šo brauktuvju klātnes atjaunošana. Diemžēl ierobežotā finansējuma dēļ
nav iespējams veikt pagasta ielu un ceļu nodalījuma joslu
vairākkārtēju appļaušanu. Paldies ļaudīm, kuri sakopj arī ceļmalas pie saviem īpašumiem.
Kopš izveidojies novads, ir

rasta kopēja valoda ar mežizstrādes firmām par pašvaldības
ceļu un nodalījuma joslu sakārtošanu pēc mežizstrādes darbu veikšanas. Aktuāls ir jautājums par servitūtu ceļiem. Jāuzsver, ka saimnieks, caur kura
īpašumu iet servitūta ceļš, kas
ir noteikts kā apgrūtinājums,
nav tiesīgs traucēt pa to pārvietoties citām personām. Tiesību normas, ko noteicis Civillikums, ir saistošas ikvienam.
emes reformas laikā, atgūstot īpašumus, daudzi ceļa
posmi, kas ir sabiedriski nozīmīgi, netika iemērīti kā pašvaldības ceļi. Tas apgrūtina
to uzturēšanai izlietot valsts
mērķdotāciju. Pagaidām pašvaldība tos kopj, slēdzot apsaimniekošanas līgumu, taču
nākotnē šāda kārtība ir apdraudēta, jo turpmāk valsts
vairs neparedzēs finansējumu
šo ceļa posmu uzturēšanai.
Vecumnieku novada pašvaldība ir bagāta ar 341,01 kilometru ceļu, 42,75 kilometriem
ielu un astoņiem tiltiem. Līdz
1. augustam no valsts piešķirtās mērķdotācijas brauktuvju
apsaimniekošanai 2012. gadam – 81 410 latiem – izlietoti 55 procenti.

Z

MĀRTIŅŠ
MEDIŅŠ,
novada
pašvaldības
autoceļu
pārraugs

Lai palīdzētu bērniem no
maznodrošinātām ģimenēm
uzsākt skolas gaitas, jau septīto gadu SIA «Rimi Latvia» sadarbībā ar labdarības portālu Ziedot.lv rīko akciju «Skolas soma». Piekto
gadu tajā aktīvi iesaistās Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība (DĢB) «Saulgrieze». Labdarības organizācija
vēlas palīdzēt mūsu novada
pirmklasniekiem, bērniem no
maznodrošinātām un daudzbērnu saimēm sagatavoties
skolai.

Dāvanu kartes

Ikvienai ģimenei, kurā aug
skolas vecuma bērni, mācību
gada sākums saistās ar lieliem
tēriņiem. Īpaši grūts šis laiks
ir daudzbērnu un trūcīgajām
saimēm, kā arī ģimenēm, kurās bērnus audzina tikai viens
no vecākiem.
DĢB «Saulgrieze» apņēmusies palīdzēt bērniem izjust
skolā iešanas prieku. Atbalstu
šogad plānots sniegt 60 Vecumnieku novada bērniem. Ja
iedzīvotājiem ir zināmi pirmklasnieki, kuriem nepieciešams
palīdzēt sarūpēt skolai vajadzīgas lietas, lūgums zvanīt
pa tālruni 26427717 vai rakstīt e-pastā: <saulgrieze2004@
inbox.lv>.
Ģimenes nesaņems naudu,
bet gan dāvanu kartes 25 latu

vērtībā, ko varēs izmantot, iegādājoties tikai mācībām nepieciešamos līdzekļus kancelejas preču veikalā «Aina»
Vecumniekos.
No mūsu ziedojumu piesaistes ir atkarīgs tas, cik lielu
papildu finansējumu dāvanu
karšu iegādei Vecumnieku novada bērniem piešķirs portāls
Ziedot.lv.

Līdz mēneša
beigām

2011. gada vasarā ziedojumos tika savākts 191 lats, bet
portāls Ziedot.lv atvēlēja 600
latu, tādējādi kopumā bija iespējams sniegt atbalstu 32 Vecumnieku novada bērniem.
Līdz augusta beigām ikviens var iesaistīties akcijā
«Skolas soma» un ziedot
līdzekļus Vecumnieku novada
bērniem. Kastītes atrodas:
veikalā «Vesko» Vecumniekos,
Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas Vecumnieku
nodaļā (pansionātā «Atvasara»,
2. stāvā) un Vecumnieku novada Sociālajā dienestā (Rīgas
ielā 29a). Naudiņu var ieskaitīt
arī Vecumnieku daudzbērnu
ģimeņu biedrības «Saulgrieze» bankas kontā: reģ. nr.
40008087021, a/s «Swedbank»,
kods: HABALV22, konta nr.
LV33HABA0551012188443,
mērķis – «Skolas soma 2012».
Mīļš paldies visiem ziedotājiem!
O. ČERNIŠOVASTŪRIŠKA,
Vecumnieku DĢB
«Saulgrieze» valdes
priekšsēdētāja

Reģistrēta piecu pāru laulība

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 23. jūlija
līdz 11. augustam reģistrēta divu
puisīšu – Daniela un Valda –
dzimšana, kā arī piecu pāru
laulība. Zelta kāzās sveiktas trīs
ģimenes.
Mūžībā aizgājuši:
BĀRBELES PAGASTĀ
Jons Gotfrīds Seglicks
(1930. gada 14. maijs –
2012. gada 8. augusts).
KURMENES PAGASTĀ
Rihards Šteinbergs

(1941. gada 11. maijs – 2012. gada 30. jūlijs).
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Mārīte Kupinska (1941. gada 10. maijs – 2012. gada 5. augusts).
STELPES PAGASTĀ
Rūdolfs Eihbaums
(1931. gada 5. decembris –
2012. gada 9. augusts).
VALLES PAGASTĀ
Gunārs Zalaks (1937. gada 10. augusts – 2012. gada 7. augusts).

VECUMNIEKU PAGASTĀ
Jānis Lipskis (1950. gada
6. februāris – 2012. gada 2. augusts),
Alfons Sauličs (1935. gada 18. decembris – 2012. gada
8. augusts),
Kārlis Līrums (1941. gada 2. septembris – 2012. gada
9. augusts).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Vērtēs pagastu rosību un
meklēs «odziņu»

Zināms konkursa komisijas izbraukuma grafiks

Uz vakanci –
trīs pretendenti

Uz vakanto Vecumnieku
novada Domes Valles
vidusskolas direktora amata
vietu līdz 6. augustam
pieteikušies trīs pretendenti,
informē pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš.
13. augustā ar kandidātiem
tikās vērtēšanas komisija, kurā pēc Valles vidusskolas darbinieku ierosinājuma iekļauta
arī izglītības iestādes skolotāju arodbiedrības vadītāja Alda
Zālmane. Līdz 15. augustam
lēmuma projekts par izraudzīto kandidatūru bija jāiesniedz
novada Domes priekšsēdētājam
Rihardam Melgailim, jo Domes
sēdē 22. augustā plānots apstiprināt amatā jauno direktoru.

Maina darba vietu

Pagastu pārvalžu vadītāji (no kreisās) Elmārs Jukonis (Stelpe), Ineta Skustā (Skaistkalne), Iveta
Radziņa (Valle), Ērika Našeniece (Bārbele) un Agris Kondrāts (Kurmene) izlozē secību, kādā
novadu apbraukās komisija.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
rotu, kādā secībā žūrija apbraukās novadu.
Komisija uzklausīja pārvalžu vadītāju un pašvaldības izpilddirektora priekšlikumus.
Ieteikumi tiks ņemti vērā, vērtējot pagastu teritorijas, kā arī
plānojot konkursa norisi turpmāk.

Vispirms –
uz Kurmeni
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Eleonora Maisaka.
Izlozēta secība, kādā konkursa «Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2012»
vērtēšanas komisija apmeklēs pagastus, lūkojot
pieteiktos objektus, sabiedrisko ēku un teritorijas
sakoptību kopumā.
6. augustā vērtēšanas komisijas pārstāvji vienojās par
datumiem, kuros tiks apmeklēti pagasti. Šajā dienā vienkopus tika pulcināti arī pārvalžu
vadītāji un Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš, lai noskaid-

Pirmie ciemiņus savās mājās uzņems kurmenieši, kurus
vērtētāji apciemos 20. augustā,
jo loze ar pirmo kārtas numuru
krita Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājam Agrim Kondrātam. 23. augustā tiks apskatīts
Vecumnieku pagasts, 24. augustā – Valles, 30. augustā –
Stelpes, 31. augustā – Bārbeles pagasts, bet uz Skaistkalni
komisija dosies 6. septembrī.
Pieteikties dalībai konkursā «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» varēja līdz
31. jūlijam. Kā to paredzēja
nolikums, objektus vērtēšanai
izvirzīja gan to īpašnieki vai
apsaimniekotāji, gan, saņemot
saimnieka piekrišanu, kaimiņi,
sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvaldes, deputāti u. c.

Apskatīs 33 objektus

Pavisam šogad tiks vērtēti 33 objekti – lauku sētas,
ģimenes mājas, daudzdzīvokļu ēkas, lauksaimniecības vai
ražošanas uzņēmumi, kā arī
tūrisma objekti. Uzvarētājus
izraudzīs astoņās nominācijās, par interesantāko un savdabīgāko atšķirību tiks piešķirts tituls «Novada odziņa».
Konkursa dalībnieku godināšana un laureātu apbalvošana
paredzēta svinīgā ceremonijā
22. septembrī. Tad plānots no
pūra lādes laukā celt arī Vecumnieku novada otrajiem Dziesmu un deju svētkiem sagatavoto koncertprogrammu, ko
7. jūlijā līdz galam neļāva izrādīt pērkona negaiss un spēcīgās lietavas.
Konkursu «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012»
organizē un koordinē pašvaldība. Vērtēšanas komisijā darbojas: Eleonora Maisaka (priekšsēdētāja), Laima Indriķe, Diāna Ruģele, Agris Sakne, Aiga
Saldābola, Anita Smilškalne,
Inese Strūberga, Anda Šimēna,
Ivars Zilgalvis un Arvīds Zvirbulis.
ŽANNA ZĀLĪTE

Līdzšinējais iestādes vadītājs Česlavs Batņa 11. jūlijā
Domei adresētajā iesniegumā
lūdzis viņu atbrīvot no pienākumu pildīšanas sakarā ar darba
vietas maiņu. Deputāti šo vēlmi respektēja un Domes sēdē
25. jūlijā atbrīvoja Č. Batņu
no ieņemamā amata. Darba
gaitas Valles vidusskolā viņš
pārtrauc 31. augustā.
Ar 1. septembri Č. Batņa
sāks strādāt Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centrā,
kas ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.
Č. Batņa turpinās pildīt Vecumnieku novada Domes deputāta pienākumus.

Izsludina
pieteikšanos

Sākotnēji novada Dome bija iecerējusi apzināt iespējamos pretendentus un izraudzīties piemērotāko izglītības iestādes vadītāja amatam. Tiekoties ar Valles vidusskolas
darbiniekiem, izskanēja priekšlikums izvirzīt kandidatūru no
kolektīva vidus. Lai uz direktora amatu varētu pretendēt ikviens, kurš to vēlas, tika nolemts izsludināt pieteikšanos
uz šo vakanci.
Pēdējo astoņu gadu laikā šī
ir jau ceturtā reize, kad Valles
vidusskolai tiek meklēts direktors. Č. Batņa amatā stājās
2010. gada 1. janvārī, pirms viņa
skolu vadīja Inga Petruševska,
vēl pirms tam – Kārlis Rihters.
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.
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Saņem pieteikumus no pieciem kandidātiem

25. jūlijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Pietrūkst 3500 latu

Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītāja Rita Zvirbule Domei adresētajā
iesniegumā lūgusi rast iespēju piešķirt papildu finansējumu – Ls 3500 – telpu remontam. Tas nepieciešams, lai varētu pabeigt divu tualešu un divu priekštelpu, kā arī personāla tualetes un jumta plānoto
remontu.
2012. gada budžetā remontdarbiem paredzētā summa – Ls 15 000 – iekļauta pēc
2011. gada novembrī veidotās tāmes. Veicot iepirkuma
procedūru, izmaksas izrādījās
lielākas – Ls 18 507.
Dome nolēma atļaut slēgt
līgumu par remontdarbiem
«Cielaviņā» 3500 latu apmērā tikai pēc grozījumu veikšanas 2012. gada budžetā.

Atsavina traktoru

Nolemts atsavināt Vecumnieku novada Domes Skaistkalnes vidusskolas bilancē esošo traktoru T-40, pārdodot to

Ls 800. Neviens pretendents
nepieteicās.

Apstiprina amatā

Domes sēdē 25. jūlijā piedalījās visi deputāti.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
par brīvu cenu, kas ir ne mazāka kā Ls 650. Spēkrata atlikusī
vērtība ir Ls 466,64 (dati –
30.06.2012.).
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos vairs nav saistoši Vecumnieku novada Domes 2012. gada 28. marta lēmuma «Par
Skaistkalnes vidusskolas traktora un piekabes atsavināšanu» 1., 2., 3., 4. un 5. punkts.
Traktora T-40 atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi
tiks ieskaitīti Skaistkalnes vidusskolas kontā.

Traktoru skola ieguvusi kā
balvu jauno lauksaimnieku
konkursā 1984. gadā. Tehnika savu laiku ir nokalpojusi.
Vecumnieku novada domes
Saimniecības nodaļas vadītājs
Aivars Petruševics traktoru
apsekoja un konstatēja, ka tam
ir nepieciešams remonts, kas
prasītu lielus ieguldījumus.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 2012. gada
28. marta lēmumu, tika izsludināta traktora T-40 pārdošana
izsolē, nosakot sākuma cenu –

Ar 1. augustu par Vecumnieku novada administratīvās
komisijas locekli apstiprināta
Daina Pelne. Viņa šos pienākumus pildīs Vitas Vēveres prombūtnes laikā, kura devusies
pirmsdzemdību atvaļinājumā.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis paskaidroja, ka novada Dome 27. jūnijā izsludināja pretendentu pieteikšanos uz Vecumnieku novada administratīvās komisijas locekļa amatu komisijas
locekles Vitas Vēveres prombūtnes laikā. Izsludinātās pieteikšanās termiņā, t. i., līdz
20. jūlijam, tika saņemti iesniegumi no pieciem kandidātiem.
Deputāti par pretendentiem balsoja vairākās kārtās. Ar astoņām balsīm «par» amatā iecelta Daina Pelne. Viņa strādā
par Vecumnieku novada bāriņtiesas locekli Bārbelē.
ŽANNA ZĀLĪTE

Iegādāsies aprīkojumu zēnu darbmācības kabinetam
Skaistkalnes vidusskolai
atļauts veikt iepirkuma
procedūru zēnu darbmācības kabineta aprīkošanai
ar darbagaldiem un rokas
instrumentiem 4500 latu
apmērā.
Domes sēdē 25. jūlijā, izskatot jautājumu par finansējuma piešķiršanu iekārtu iegādei, no balsojuma atturējās
deputāts Česlavs Batņa.

Nesamērīga summa

Jūnija sākumā Skaistkalnes
vidusskolas direktore Svetlana
Vāverniece pašvaldībai adresētajā iesniegumā lūdza rast
iespēju piešķirt papildu finansējumu – Ls 35 000 – zēnu
darbmācības kabineta metālapstrādes un kokapstrādes iekārtu iegādei. Tās nepieciešamas, lai varētu nodrošināt zēnu mājturības un tehnoloģiju
priekšmeta mācību procesa
pilnvērtīgu norisi.
Jautājums par naudas piešķiršanu Skaistkalnes vidusskolas zēnu darbmācības ka-

bineta aprīkošanai Domē skatīts vairākkārt. Finanšu komitejas sēdē 20. jūnijā deputāti pie
kopsaucēja nenonāca un S. Vāverniecei tika uzdots līdz Domes sēdei precizēt minimālo
nepieciešamo summu, jo prasītie 35 000 latu ir nesamērīgi
daudz. Deputāti atzīmēja, ka
zēnu darbmācības kabinetu
var iekārtot, iegādājoties vienkāršākus instrumentus, nevis
profesionālas iekārtas.
Izglītības iestādes direktore atzina, ka iesniegumā prasītā summa ir liela un bija ar
mieru vajadzīgo lietu sarakstu
pārskatīt, iekļaujot tajā tikai
visnepieciešamāko aprīkojumu.

Bija jāieplāno

Domes sēdē 27. jūnijā S. Vāverniece paskaidroja, ka izpētīti dažādi piedāvājumi un summa, kas vajadzīga zēnu darbmācības kabineta aprīkošanai, ir
12 000 latu. No tiem Ls 7000
tiktu tērēti darbagaldu un instrumentu iegādei šogad, bet finansējumu frēzei un virpai –

Ls 5000 – varētu iekļaut nākamā gada budžetā.
Č. Batņa atzīmēja, ka visās novada skolās ir nolietojušies darbagaldi, turklāt Skaistkalnes vidusskolai iekārtu nepieciešamība jau bija paredzama un to vajadzēja ieplānot
budžetā. «Man arī skolas virtuvei jāiegādājas jauna izlietne,
jo veco inspekcija neakceptē,
bet es mēģināšu izgrozīties un
atrast skolas budžetā vajadzīgos sešsimt latu,» sacīja deputāte D. Venclova, Stelpes pamatskolas direktore.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis rosināja piešķirt finansējumu rokas instrumentiem un darbagaldiem, rūpīgi izpētot un analizējot, cik
jaudīgām šīm iekārtām vajadzētu būt.
Deputāts Valdis Rusiņš kolēģiem atgādināja, ka pašlaik
prioritāte ir bērnudārzs, kam
nepieciešami lieli līdzekļi, lai
rudenī varētu atvērt papildu
pirmsskolas grupas Vecumniekos. Jānis Kovals rosināja lemt

par finansējuma piešķiršanu,
veidojot nākamā gada budžetu.
Finanšu komitejas sēdē
18. jūlijā tomēr tika atbalstīts
priekšlikums piešķirt līdzekļus – Ls 4500 – zēnu darbmācības kabineta aprīkošanai ar
metālapstrādes iekārtām un darbarīkiem, lai nodrošinātu mājturības un tehnoloģiju priekšmeta mācību procesa norisi
Skaistkalnes vidusskolā. Tas
tika akceptēts arī Domes sēdē
25. jūlijā.
Z. SKARA
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
22. augustā plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
28. augustā plkst. 11
Vecumnieku
tautas namā –
novada pedagogu
augusta KONFERENCE.
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Stelpē pulcējas amatierteātru saime

Lugas «Skroderdienas Silmačos» tēlos iejutās Stelpes pagasta
amatierteātra «Urguči» dalībnieces (no kreisās) Agita Šķiliņa
(Tomuļmāte), Arta Manuša (Pindacīša) un Rita Urtāne (Bebene).
à1. lpp.

Visjaukākie cilvēki

Četras stundas Stelpes pagasta estrāde bija teātra mākslas varā. Ik pa brīdim skanēja
aplausi un gardi smiekli. Saieta dalībnieku priekšnesumi –
improvizēti fragmenti no repertuārā esošiem uzvedumiem
vai speciāli šiem svētkiem gatavoti numuri – bija daudzveidīgi, tie iepriecināja gan pašus, gan skatītājus.
«Kā to dzīvi vajag dzīvot?»
svētku moto atkārtojot, vaicāja Kurmenes tautas nama vadītāja, amatierteātra dalībniece Sarmīte Ķīse, un uzreiz arī
atbildēja: «Neķert kreņķi par
sīkumiem, bet darīt to, kas pašiem rada prieku un sagādā
jaukus brīžus arī citiem!»
Stelpiete Jevgēnija Pelūde
lepojas, ka Stelpē izdevies noorganizēt amatierteātru kolektīvu saietu un cer, ka šie svētki
kļūs par tradīciju, jo «mums ir
visskaistākā estrāde un visjaukākie cilvēki».

Iecere radās sen

«Paldies par šiem svētkiem!
Lai prieks dzīvot un darboties
tālāk!» saieta rīkotājiem vēlēja Vecumnieku tautas nama
amatierteātra «Vecmuiža» režisore Baiba Škrjaba. Gandarījumu par iespēju satikties ar
«amata brāļiem un māsām»
pauda teātra spēlētāji no Misas un Valles. «Šiem svētkiem
ir jākļūst par tradīciju. Iespēja
vērot citu darbošanos un pārņemot noderīgāko katra kolektīva sniegumu tikai bagātina,»

Vērojot notiekošo uz skatuves, sajūsmu par kolēģu izdomu
neslēpj Kurmenes tautas nama amatierteātra saime.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

sacīja skaistkalniešu un valliešu režisore Aija Skosa.
«Iecere sarīkot svētkus teātra ļaudīm radās jau sen, jo
skatuves mākslas tradīciju kopējiem nemaz nav tik daudz
iespēju sevi parādīt,» teic Stelpes pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa.

Vajadzīga mīlestība

«Kā to dzīvi vajag dzīvot?
Nez vai kāds uz šo jautājumu
varētu atbildēt. Viens gan ir
skaidrs – noteikti ir vajadzīga
mīlestība, lai dzīvotu,» svētku
noslēgumā sacīja S. Neliusa.
«Skatos uz aktieriem, dejotājiem, dziedātājiem, mūziķiem.
Viņi ir tie, kuri vislabāk pratīs
atbildēt uz jautājumu – kā šo
dzīvi vajag dzīvot, jo viņos ir
šī mīlestība un prieks.»
Viņa pateicās visiem, kuri
teātra svētkus darīja krāšņus
un interesantus: Kurmenes pagasta amatierteātrim un režisorei Guntai Drezovai, amatierteātrim «Dadži» no Īslīces
un vadītājai Evitai Vanagai,
Vecumnieku tautas nama aktieriem un režisorei Baibai
Škrjabai, Jaunsaules pagasta
teātra spēlētājiem un vadītājai
Ingai Cepurei, Misas tautas
nama amatierteātrim un režisorei Sandrai Vēverei, «Bārbelīšiem» no Bārbeles un vadītājam Ingum Pavinkšnim,
Valles dramatiskajam kolektīvam un Skaistkalnes pagasta
amatierteātrim «Gadījums»,
ko vada Aija Skosa, ārzemju
jauniešiem, kurus skolo Inga
Andronova, un svētku inicia-

Atraktīvus priekšnesumus sniedza Stelpes pagasta deju kolektīva sievas.

Saieta izskaņā, visiem kopīgi izpildot Latvijas Nacionālā teātra
himnu – «Lilioma dziesmu» –, režisori aizdedza svecītes, veidojot simbolisku ugunskuru.
toriem – Stelpes pagasta amatierteātrim «Urguči» un vadītājai Lilitai Berliņai. Paldies
tika sacīts Stelpes pagasta dejotājiem un Lāsmai Skābuliņai, sieviešu vokālajam ansamblim «Zeltenes» un Kristīnei Rullei, mūziķēm Mārai
Lagzdiņai un Līgai Eglītei,
vakara vadītājiem Dagmārai
Venclovai un Egilam Neliu-

sam, kuri bija iejutušies Trīnes un Brenča tēlos, skaņu
meistaram Dmitrijam Gridjuško, kā arī Virgīnijai Volodkai
un viņas ģimenei par jauko
skatuves iekārtojumu.
Svētki turpinājās, griežot dančus zaļumballē. Par
mūziku gādāja grupa «Tērvete».
ŽANNA ZĀLĪTE
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Diskutē par daudzbērnu ģimeņu labklājību

Piedalās starptautiskā konferencē
Vecumnieku daudzbērnu
ģimeņu biedrības (DĢB)
«Saulgrieze» pārstāvji no
19. līdz 22. jūlijam apmeklēja starptautisku konferenci «Bagāts ar bērniem – ar
ko tad bagāts?».
Apspriedi, kas norisinājās
Igaunijas pilsētā Tartu, organizēja Igaunijas daudzbērnu ģimeņu asociācija (ELPL) kopā
ar Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederāciju (ELFAC).

Vienlīdzīgas iespējas

Konferences mērķis bija paplašināt zināšanas un diskutēt
par daudzbērnu ģimeņu labklājību Igaunijā, kā arī Eiropā, un
veicināt vienlīdzīgas iespējas
līdzdalībai sabiedrībā daudzbērnu ģimenēm un bērniem, kuri aug kuplās saimēs.
Apspriedes laikā bija iecerēts meklēt atbildes uz vairākiem jautājumiem: ko mūsdienu igauņiem un Eiropas sabiedrībai nozīmē audzināt daudz bērnu, kā šīs ģimenes tiek ar to galā,
kādi ir viņu prieki un bēdas.
Jaunieši no Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību (LDĢB)
Apvienības, kurā darbojas arī
Vecumnieku DĢB «Saulgrieze»,
bija sagatavojuši prezentāciju
par Latviju «Esam izauguši
daudzbērnu ģimenēs». Tās veidošanā aktīvi iesaistījās jaunieši no Vecumniekiem. Liels paldies par atbilžu apkopošanu
Antrai un Ivetai Vietniecēm.
Konferencē piedalījās gan
daudzbērnu ģimeņu vecāki un
jaunieši, kas ir izauguši vai aug
kuplās saimēs, gan bērnu un
ģimeņu interešu aizstāvības veicinātāji un politikas veidotāji.

Apskata pilsētu

Apspriede bija organizēta
tā, lai ikvienam ģimenes pārstāvim būtu iespēja iesaistīties
konferences gaitā un iepazīties
arī ar viesmīlīgo pilsētu Tartu.
Četru dienu garumā gan
bērni, gan pieaugušie izzināja
un praktiski apguva sentēvu kalēja amata prasmes, iemanījās
linu pārstrādē, aušanā, kā arī uzzināja gandrīz vai visu par lauksaimniecības darbiem, jo par
konferences dalībnieku apmešanās vietu bija izraudzīts Tartu Lauksaimniecības muzejs.

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības «Saulgrieze» valdes priekšsēdētāja Olga Černišova-Stūriška (no labās) un organizācijas dalībnieki jūlijā apmeklēja apspriedi Tartu.
Foto no biedrības «Saulgrieze» arhīva.
Pilsētas ciemiņi apmeklēja
AHHAA zinātnes centru, Leļļu,
Ledus laikmeta un Alus muzeju.
Visvairāk emociju tika gūts, izbaudot Hanzas dienu atzīmēšanu Tartu vēsturiskajā centrā.
Ielas bija pārpildītas ar krāšņos
tērpos ģērbtiem tirgotājiem –
amatniekiem. Šķita, ka visi
pilsētas iedzīvotāji ir ielās!

Trūkst atbalsta

Konference «Bagāts ar
bērniem – ar ko tad bagāts?»
Eiropā notika jau piekto reizi
(pirms tam apspriedes ar divu
gadu intervālu bija sarīkotas
Portugālē, Ungārijā, Spānijā
un Itālijā). Igaunijai šī bija
pirmā reize un iespēja organizēt šādu pasākumu Baltijā.
Vecumnieku DĢB «Saulgrieze» pirms sešiem gadiem Latviju pārstāvēja ELFAC konferencē Ungārijas pilsētā Gjorā.
Nākamā tikšanās plānota
2014. gadā Portugālē, Lisabonā,
bet vai 2016. gadā tā atkal varēs
atgriezties Baltijā un norisināties Latvijā, atkarīgs no mūsu
valsts institūciju ģimenes atbalsta turpmākās politikas. LDĢB
Apvienībai kā ELFAC dibinātājai un tās dalīborganizācijai
bija pirmtiesības šo konferenci šogad organizēt Latvijā, taču, neizjūtot ģimenes atbalsta

INFORMĀCIJA
ELPL darbojas kopš 1996. gada un apvieno 18 Igaunijas
daudzbērnu ģimeņu organizācijas.
LDĢB Apvienība izveidota 1991. gadā, un tajā ir pārstāvētas septiņas Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrības.
ELFAC dibināta 2004. gadā, tajā darbojas 17 Eiropas valstu
daudzbērnu ģimeņu organizācijas.
uzlabošanos valstī, LDĢB Apvienība no šī piedāvājuma atteicās par labu Igaunijai. Jāpiebilst, ka daudzbērnu ģimenes
pārmaiņas neredz arī pašreizējā projektā «Rīcības plāns pamatnostādņu «Ģimenes valsts

politikas
pamatnostādnes
2011. – 2017. gadam» īstenošanai 2012. – 2014. gadam».
O. ČERNIŠOVA-STŪRIŠKA,
Vecumnieku DĢB
«Saulgrieze» valdes
priekšsēdētāja

IEVĒRĪBAI!
Vecumnieku pagasta iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss, uzrādot Vecumnieku novada Sociālā dienesta izsniegtu un produktu saņemšanas
brīdī spēkā esošu izziņu, Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļā (pansionāta «Atvasara»
2. stāvā) otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 15 tiek
aicināti saņemt bezmaksas pārtikas produktus.
Pārtikas pakās ir pilnpiena pulveris, makaroni, auzu
pārslu biezputra ar ogām vai augļiem, pankūku milti, kartupeļu biezputra, griķi, manna, augstākā labuma kviešu milti
un sautēta cūkgaļa.
Sadarbībā ar Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrību «Saulgrieze» vecāki, kuri audzina mazuļus līdz trīs gadu
vecumam, tiek aicināti LSK Bauskas komitejas Vecumnieku
nodaļā saņemt ziedotos konservus bērniem – saldos un
sāļos biezenīšus.
Informācija pa tālruni 26823399.
LSK Bauskas komitejas
Vecumnieku nodaļa
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Muzeja īpašumā nonāk «Silmaču» krūze

«Zvanītāju Bukās» valda teātra gars
Aktiera un ilggadējā Latvijas Nacionālā teātra režisora Alfreda Amtmaņa-Briedīša talanta cienītāji Valles
pagasta «Zvanītāju Bukās»
pulcējās 5. augustā.
Skatuves mākslas vecmeistara 127. dzimšanas dienas atceres sarīkojums aizsākās ar dievkalpojumu baznīcā un turpinājās brāļu Amtmaņu muzeja dārzā, kas bija svētdienas spožās
saules pieliets.

Vērtīga relikvija

Klātesošos uzrunāja muzeja
saimniece Dace Anna Paegle,
Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa un novada Domes deputāts vallietis Arvīds
Zvirbulis. «Gan 8. marts, gan
5. augusts vienmēr ir atzīmēti
tajā datumā, kad šie svētki svinami – jebkurā nedēļas dienā.
Prieks, ka 5. augustā Vallē allaž kopā pulcējas tie, kuri patiesi ir savējie,» sacīja A. Zvirbulis, kurš arī pats spēlē teātri.
Sanākušos sveica A. Amtmaņa-Briedīša 2011. gada prēmijas laureāte aktrise Baiba
Indriksone un 2003. gada prēmijas laureāts aktieris un režisors Oļģerts Šalkonis.
«Pirms 127 gadiem pasauli
ieraudzīja Amtmanis-Briedītis,
bet es gribu atgādināt vēl kādu
svarīgu jubileju. Pirms 110 gadiem Rīgas Latviešu biedrībā
«piedzima» izrāde «Skroderdienas Silmačos», ar kuru Briedītis ir cieši jo cieši saistīts.
Pateicoties viņam, uz Nacionālā teātra skatuves tā skan jau
pusgadsimtu,» uzsvēra O. Šalko-

nis. Viņš muzejam uzdāvināja
vērtīgu relikviju – māla krūzi.
To izrādes «Skroderdienas Silmačos» simtajā gadskārtā māksliniekiem, kuri 2002. gadā pie
šī iestudējuma strādāja, piemiņai izgatavoja uzņēmums «Jelgavas keramika».

Jāņu svinēšanas
skola

«Nacionālais teātris ir vislatviskākais teātris. Ja vecāki vēlas,
lai viņu bērnam būtu brīnišķīgs
un skaists ceļojums mākslas pasaulē, viņi savu atvasi ved uz
Nacionālo teātri, jo kolektīva
repertuārā ik sezonu ir bērniem
saistoši uzvedumi. Ja grib parādīt, kā latvieši svin Jāņus, viņi
iegādājas biļetes uz «Skroderdienām Silmačos», jo tā ir īstā
Jāņu svinēšanas skola,» uzsvēra Nacionālā teātra literārās
daļas vadītāja Rita Melnace.
Sarīkojuma apmeklētājiem
bija iespēja vērot fragmentu
no A. Bankas viencēliena «Sausā lapa», ko režisores Baibas
Škrjabas vadībā uzvedis Vecumnieku tautas nama amatierteātris, kā arī dzīvot līdzi
A. Niedzviedža lugas «Trīsarpus atraitnes» sižetam, ko izrādīja Valles dramatiskais kolektīvs (režisore Aija Skosa).
D. A. Paegle atklāja, ka
Vallē teātra spēlēšanas tradīcijas ir ļoti senas – pirmās izrādes iestudētas jau 1913. gadā.
Šogad teātra spēlētāju saime
atzīmēs 60 gadu jubileju, jo
kopš 1952. gada Valles dramatiskais kolektīvs darbojas
bez pārtraukuma. 13 gadu to
vada A. Skosa.

Koncertu sniedz Nacionālā teātra mākslinieki Zane Jančevska,
Valdis Zilveris (no kreisās) un Andris Daņiļenko.

«Zvanītāju Buku» dārzā pulcējās Latvijas Nacionālā teātra ļaudis, vallieši un viesi.

Nākamais –
prēmijas gads

Skaistu priekšnesumu bija
sagatavojuši Nacionālā teātra
mākslinieki – aktrise Zane
Jančevska, muzikālās daļas vadītājs Valdis Zilveris un vokālais pedagogs, dziedātājs Andris Daņiļenko. Svētku izskaņā ziedus saņēma tautā iemīļotie aktieri Baiba Indriksone,
Inta Tirole, Rasma Garne,
Lāsma Kugrēna, Zane Dombrovska, Anete Saulīte, Uldis
Dumpis, Ģirts Jakovļevs, Uldis Anže, Juris Jope, Kaspars
Dumburs u. c.
D. A. Paegle teātra pārdošanas projekta vadītājai Gitai
Paeglei pasniedza kuplu piparmētru tējas bunti, piekodinot to nogādāt aktieriem, kuri
nevarēja ierasties «Zvanītāju
Bukās».
Nākamais 5. augusts būs
īpašs, jo 2013. gadā atkal tiks
pasniegta A. Amtmaņa-Brie-

Nacionālā teātra pārdošanas
projekta vadītāja Gita Paegle.
dīša prēmija. Vecumnieku novada pašvaldība, turpinot kolhoza «Valle» 1985. gadā iedibināto un Valles pagasta padomes saglabāto tradīciju, reizi
divos gados piešķir Domes apbalvojumu kādam no Nacionālā teātra darbiniekiem.
ŽANNA ZĀLĪTE

Dace Anna Paegle saņem Oļģerta Šalkoņa sarūpēto dāvanu –
māla krūzi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Kanepenes svētku tradīcijas Skaistkalnē

Trīs skanīgas, krāšņas un daudzveidīgiem notikumiem bagātas dienas
Aizvadīti Skaistkalnes pagasta
lielākie – Kanepenes svētki,
kas norisinājās trīs dienas.
Tie iemirdzējās piektdienas,
3. augusta, vakarā ar svecīšu
liesmiņām pakalnos un pie mājām. Gaismas ceļš ikvienu, kurš
to vēlējās, aizveda uz dabas koncertzāli pie dīķa, kur tradicionāli
svētku ieskaņas koncertu sniedz
pūtēju orķestris «Skaistkalne».
Jau par ierastu notikumu kļuvusi kolektīva vadītāja Jāņa Kalniņa «pelde» dīķī. Šoreiz gluži
kā no ūdens iznākuši jutās arī
skatītāji un klausītāji, kurus,
priekšnesumam beidzoties, pamatīgi izmērcēja pēkšņi uznākušās lietusgāzes. Par to gan neviens nebēdāja, vietējie un ciemiņi zināja – priekšā vēl divas
notikumiem bagātas dienas.

Retro parāde

Sestdienas, 4. augusta, rītā
orķestra dalībnieki devās gājienā
pa ciema ielām, modinot ļaudis
ar mūzikas skaņām. Pēc tam notika atceres brīdis Skaistkalnes
kapsētā, godinot mūžībā aizgājušo pūtēju orķestra muzikantu
piemiņu. Ticu, ka uz atnācējiem
no mākoņa maliņas noraudzījās
J. Skuja, G. Širmelis, J. Drevinskis, E. Dombrovskis, M. Zaurs,
R. Čipens, A. Kaminskis, R. Lācis.
Pievakarē visi posās gājienam «Tā kā dienās tajās», kas
vijās no apdzīvotās vietas robežas Rīgas ielā uz estrādi. Redzētais pārspēja iedomāto. Retro automobiļu kravas kastēs bija sasēduši pūtēju orķestra jaunieši, pagasta pārvaldes vadība pārvietojās antīkā džipā, aizgājušo laiku tērpos parādē soļoja pašdarbnieki, sieviešu klubiņa «Mēmelīte» un senioru kopas «Saulgriezes» dalībnieces, iestāžu pārstāvji, ugunsdzēsēji u. c. Pie mājām
un ielu malās nācējus sveica
daudzie svētku atbalstītāji.

Godina mūziķus

Pēc nokļūšanas estrādē
Skaistkalnes pūtēju orķestru kustības simtgadei veltītais koncerts
«Muzikanta sirds» varēja sākties.
Gan esošie un bijušie skaistkalnieši, gan viesi neslēpa prieku
par muzikālajiem bērniem un
jauniešiem, kuriem savas prasmes un mūzikas mīlestību ir

Pūtēju orķestra «Skaistkalne» jaunieši prot gan taures pūst un bungas sist, gan uzdancot.
nodevis pūtēju orķestra «Skaistkalne» vadītājs Jānis Kalniņš,
kurš nebūt nav diplomēts mūziķis. Ne viens vien uzskata – tas ir
labākais mūsu pašdarbības kolektīvs.
Novada Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš, aplausiem
skanot, godināja kādreizējos ragu
mūziķus, kuriem jau sirmas galvas: senioru Jāni Gasparēnu un
junioru Jāni Gasparēnu, Ludvigu
Enkuru, Oļģertu Lācīti, Leonu
Baļčūnu, Aivaru Vecbiškenu,
Viktoru Melbārdi, jaunākās paaudzes pārstāvjus Andri Apsi un
Mareku Vodinski, kā arī mūsu
Jāni Kalniņu. Orķestrim tika aicināts pievienoties aizsaulē aizgājušā bundzinieka Arvīda Kaminska mazmazdēls Krists Kalvis Kaminskis. Varbūt arī viņš
kādreiz spēlēs orķestrī?
Sendienas ar šodienas norisēm orķestrantu dzīvē palīdzēja sasaistīt un izjust sarīkojuma
vadītāji – Dailes teātra dziedošie
aktieri Lauris Subatnieks un Aldis Siliņš.
Svētkos piedalījās skaistkalniešu draugi – Baltinavas
amatierteātra «Palādas» dalībnieki, kuri pēc koncerta tautas
namā priecēja skatītājus, izspēlējot pašsacerētās komēdijas
«Ontans i Anne» septīto daļu
«Ontans i rodne».
Nakti jaunieši pavadīja, ballējoties diskotēkā, jo kur gan lai
vietējie un ciemiņi izpriecājas,
ja miegs vēl nenāk.

Vecumnieku iedzīvotājam Ludvigam Enkuram (no labās), kurš savulaik spēlējis pūtēju orķestrī kopā ar Skaistkalnes vīriem, novada
Domes Atzinības rakstu pasniedz izpilddirektors Guntis Kalniņš.

Atjauno tirgu

Svētdiena, 5. augusts, – svētku vissvarīgākā diena. Uz lielo
Kanepenes tirgu andelmaņi
ieradās jau iepriekšējā dienā,
cits – naktī, un no rīta tirgošanās varēja sākties. Pārdevēju
gan šogad bija nedaudz mazāk
kā pērn – 220.
Pirms kara, Latvijas laikā,
Kanepenes tirgus notika visu
nedēļu. Lielais tirgus laukums
atradās vietā, kur kolhoza laikā
uzcēla «Priežkalnu» fermas.
Kara un pēckara gados tirgus
izzuda. Tas tika atjaunots pirms
23 gadiem, 1989. gadā, kad tika
atzīmēta Skaistkalnes 500 gadu jubileja. Kopš tā laika tirgus
notiek ik gadu.

Daudz svētceļnieku

Nedrīkst aizmirst, ka Kanepene ir lielākie baznīcas
svētki, kas arī norisinājās trīs
dienas. Piektdiena bija slimnieku diena. Svēto Misi vadīja
Latvijas Mariāņu kongregācijas provinciālpriekšnieks priesteris Pāvils Zeila. Piedalījās arī
priesteris no Viļāniem – tēvs
Benedikts (bijušais skaistkalnietis Rinalds Stankēvičs).
Sestdiena – ģimeņu diena. Misi
vadīja emeritētais Jelgavas diecēzes bīskaps V. E. Antons
Justs, savukārt svētdienas rīta
pusē dievnama zvanu skaņas
aicināja uz Svēto Misi lietuviešu valodā.
Pusdienas laikā ļaudis plū-
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ē iesakņojas arvien dziļāk

Gājiens cauri Skaistkalnei – nu gluži kā dienās tajās. Bija gan zirga
pajūgs, gan javiņa ar blakusvāģi un mopēds, bet muzikanti brauca Biržu motormuzejam piederošo automobiļu kravas kastēs.

Baltinavas amatierteātra «Palādas» režisore un iestudējumu autore Anita Ločmele jeb Anne un aktieris Imants Slišāns jeb Ontans ar šmakovku cienā Skaistkalnes tautas nama vadītāju Līgu
Baļčūni (no labās).
da uz svētnīcu, lai piedalītos
galvenajā dievkalpojumā. Pirms
tam baznīcā klasiskās mūzikas
koncertu sniedza pūtēju orķestris «Skaistkalne». Tika sagaidīts Jelgavas diecēzes ordinārijs bīskaps V. E. Edvards Pavlovskis un daudzie priesteri. Šogad Skaistkalnes baznīca svin
320. gadskārtu.
Kanepenes svētki baznīcā
jau kopš seniem laikiem norisinās trīs dienas. No savas bērnības atceros, kā ļaudis pa lauku
ceļu plūda no tirgus uz baznīcu
un no baznīcas uz tirgu.
Ik gadu Skaistkalnes dievnamu apmeklē svētceļnieki,
īpaši Kanepenes laikā. Šogad
tie kuplā skaitā ieradās no
Ventspils, Liepājas, Jelgavas,
Rīgas un citām vietām, lai pēc
tam turpinātu ceļu uz Aglonu.

Skrējiens
un zaļumballe

Skaistkalnieši un viesi tika
lutināti ar viesmākslinieku uzstāšanos. Silti tika uzņemta Ingus Pētersona un Kristapa Krievkalna grupas koncertēšana estrādē. Tas bija skaists akcents
svētku pasākumu klāstā. Savulaik Kanepenes svinību laikā
par lielu naudu nācies klausīties mākslinieku koncertu, skanot fonogrammai, tāpēc patiess
prieks bija dzirdēt «dzīvu» mūziku labā izpildījumā. Tas bija
kā «saldais ēdiens» svinību
gaisotnē.
Pēc tam visus gaidīja pārsteigums dabas koncertzālē pie
dīķa, kur ļaudis sveica dziedošā Igauņu ģimene no Latgales. Viņi muzicēja pie tautas
nama, bet skatītāji priekšnesu-

Jelgavas diecēzes bīskaps V. E. Edvards Pavlovskis svēta visus,
kas sapulcējušies pie dievnama durvīm.

Saposti baltās drānās mazie skaistkalnieši baznīcā gaida mirkli,
kad viņi tiks aicināti piedalīties procesijā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
mu vēroja, pulcējoties otrpus
dīķim. Tie, kuri vēlējās, varēja
arī uzdejot.
Svētku laikā norisinājās
sportiskas aktivitātes. Godinot
Skaistkalnes gadskārtu, neizpalika arī 523 metru skrējiens.
Tajā pārsvarā piedalījās gados
jauni cilvēki, šoreiz – vairāk
nekā 50.
Svētdienas kultūras programmu noslēdza zaļumballe
kopā ar Kristapa Krievkalna
grupu un Lauri Reiniku. Gribējās jau dzirdēt un redzēt mākslinieku darbošanos, bet mani
balles laiki jau pieder pagātnei.
Lai to vērtē un izbauda jaunāki
ļaudis.

Pārpārēm iespaidu

Prieks, ka pirmdienas rīts
uzausa mierīgs – nekas nebija
sapostīts un neviens nebija cie-

tis, kā tas dažkārt mēdz gadīties. Mūsu skaistā un sakoptā
Skaistkalne joprojām ir tikpat
zaļa.
Pēcsvētku dienās sirds vēl
pārpilna iespaidu. Gribējās iet
pie cilvēkiem un, tāpat kā mūsu viesis Ontans (Imants Slišāns) no Baltinavas to darīja,
uzrunāt katru un dalīties priekā
un izjūtās.
Lai mums viss izdodas, lai
mūsu pagasta cilvēki dzīvo labāk, draudzīgāk un sirsnīgāk.
Lai mūsu radi un draugi neaizmirst ceļu uz Skaistkalni arī
citugad.
Paldies visiem, kuri, gatavojoties svinībām, posa Skaistkalni un savas mājas. Paldies
organizatoriem un dalībniekiem par skaistajiem svētkiem!
J. LĪDAKA,
pensionāre Skaistkalnē
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Darbīgums un neizsīkstoša humora izjūta

Jānim Vasarietim – 90. dzimšanas diena
Garš, skaists, ražens un
notikumiem bagāts mūžs
90 gadu garumā. Uz to
3. augustā atskatījās skolotājs, Latvijā pazīstamais
liliju selekcionārs,
Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris Jānis Vasarietis.

Krievu gūstā

J. Vasarietis dzimis 1922. gada 3. augustā Ozolniekos, Jelgavas apriņķī. Tur pagāja pirmie seši dzīves gadi. No septiņu līdz 14 gadu vecumam viņš
kopā ar vecākiem dzīvoja ārzemēs – Londonā, Maskavā,
Kauņā, kur tēvs Fridrihs Zommers (pēc 1940. gada viņa uzvārds – Vasarietis) bija Latvijas sūtniecības atašejs.
J. Vasarietis mācījās Rīgas
2. valsts ģimnāzijā, kas vēlāk
kļuva par Rīgas Āgenskalna
ģimnāziju, bet pašlaik pārdēvēta par Rīgas Valsts vācu
ģimnāziju. Skolu viņš beidza
1941. gadā, pāris nedēļu pirms
Otrā pasaules kara sākuma
Latvijas teritorijā.
Kara laika notikumi risinājās strauji un mainīgi – darba dienests Vācijā, vācu armijas izveidotajā latviešu lidotāju pulkā pie Grobiņas, darbs
rotas kancelejā, kara ceļi un
sabiedroto armijas lidmašīnu
uzlidojumi, ievainojumi, nokļūšana krievu gūstā un brauciens lopu vagonā rakt Maskavas–Saratovas gāzes vada
trasi.

Skolotājs un
dārzkopis

Dzimtenē J. Vasarietis atgriezās 1946. gadā bez tiesībām pierakstīties Rīgā. Kara
laikā – 1943. gadā – viņš izveidoja ģimeni. Jānis Vasarietis un Violeta Inne salaulājās
Vecumnieku baznīcā.
1947. gadā J. Vasarietis iestājās Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātē, ko
absolvēja 1951. gadā. Nākamajos dzīves gados dažādās
Latvijas izglītības iestādēs strādāja skolotāju Vasariešu ģimene – ķīmijas, fizikas, matemātikas, vācu valodas un latviešu valodas pasniedzēji.
Šķiet, skolotāja darbā J. Vasarietis nevarēja izpausties pil-

Jāni Vasarieti (vidū) dzimšanas dienā sveica Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore
Iveta Lavrinoviča (no kreisās), muzeja vadītāja Aloida Baķe, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktore Sandra Sīle (no labās) un Vecumnieku novada pašvaldības šoferis Augusts Stūriška.
Foto no Vecumnieku pagasta muzeja arhīva.
nībā. Aizraušanos ar dārzkopību pedagogs aizsāka, audzējot gladiolas Iecavas pusē, pēc
tam – Mārupē. Slavenā selekcionāra Viktora Orehova iedvesmots, viņš kopš 1968. gada nodarbojas ar liliju audzēšanu un selekciju.

Dienliliju parks

Ražīgākais periods aizvadīts, dzīvojot Vecumniekos
(no 1976. līdz 2003. gadam).
27 gadu laikā izveidotas ap
250 jaunu šķirņu, no kurām 81
iekļauta starptautiskajā liliju
reģistrā.
Līdztekus praktiskajam darbam J. Vasarietis veido publikācijas par Latvijas liliju audzētājiem un agrotehniku atbilstīga satura žurnāliem Lietuvā,
Igaunijā, Zviedrijā, Norvēģijā,
Dānijā, Vācijā, Čehijā, Francijā. Visvairāk viņa rakstu ir
ASV liliju audzēšanai veltītajā periodikā. No 1986. līdz
1999. gadam viņš bija apvienības «North American Lily
Society» aktīvs biedrs. Viņam
daudz sekotāju ir gan Latvijā,
gan citur pasaulē.
Vecumnieki kļuva pazīstami ar lilijām visā Latvijā. Tieši tāpēc pagasta ģerbonī un nu

jau arī Vecumnieku novada
ģerbonī ir simbols – lilijas. Iedibināta arī tradīcija jūlijā svinēt Liliju svētkus, kas šogad
notika jau septīto reizi.
J. Vasarietis aicināja savus
domubiedrus Daugavas krastā
pie Staburaga veidot pirmo
dienliliju parku Latvijā, un nu
tas zied un priecē apmeklētājus.

Triju
Zvaigžņu ordenis

Ļoti nozīmīga ir J. Vasarieša darbošanās arī citā jomā –
viņš skolēnu auditorijās daudz
stāstījis par Latvijas valsts veidošanās periodu, par Brīvības
cīņām, bet jo sevišķi par cīņām ar Bermontu 1919. gada
oktobrī – novembrī pie Daugavas. Toreiz viņa tēvs, Latvijas armijas Kalpaka bataljona
kapteinis Fridrihs Zommers,
8. oktobrī noorganizēja studentu rotu, nepaklausīja frontes komandiera Zemitāna pavēlei atstāt Rīgu Bermontam,
9. oktobra avīzēs ievietoja uzsaukumu: «Rīgai atkal tuvojas
Melnais bruņinieks. Tautieši!
Pie ieročiem!». Brīvprātīgo pieteicās daudz, patriotisms un
cīņas spars uzvarēja, un Rīga

tika nosargāta. Par to kapteini
Zommeru apbalvoja ar Lāčplēša kara ordeni.
Par aktīvo darbošanos un
nozīmīgo sabiedrisko devumu
1999. gadā J. Vasarietis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Lai zied un zaļo!

Arī šodien J. Vasarietim
nav miera – viņš aktīvi darbojas Likteņdārza izveidē Koknesē, Vecumnieku parkā zied
viņa dāvātās dienlilijas, aug ar
viņa līdzdalību mūsu valstī ievērojamu cilvēku (Sandras
Kalnietes, Ainas Blinkenas,
Inas Druvietes, Ilzes Kļavas)
un paša J. Vasarieša stādītie
koki. Viņam rūp, lai zied un
zaļo Latvija un tās vietas, kur
viņš dzīvojis. Paldies par šādu
attieksmi!
Stingra pilsoniskā stāja, optimisms, darbīgums un neizsīkstošā humora izjūta ir raksturīgākās sirmā gaviļnieka īpašības, ar kurām viņš nāk pretī
tikšanās reizēs. Lai izdodas to
saglabāt, lai gaišas dienas un
laba veselība arī turpmāk!
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
vēstures muzeja
vadītāja
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Kurmenē kvēlo atmiņu ugunskurs

Satiekas barikāžu dalībnieki
Tradicionālais
1991. gada janvāra
barikāžu atcerei veltītais
sarīkojums Kurmenes
pagastā notika 4. augustā.
Tam tika dots nosaukums
«Atmiņu ugunskurs
kvēlo».
Pulcēšanās pie sarkanā terora upuru piemiņas akmens
Kurmenē augusta pirmajā sestdienā tiek organizēta kopš
2008. gada, aicinot kopā barikāžu dalībniekus, viņu dzīvesbiedres, bērnus un mazbērnus.

Noliek ziedus

Mītiņš sākās ar klusuma
brīdi, pieminot mūžībā aizgājušos barikāžu dalībniekus.
Uzstājās Juris Sniķeris, kurš
atsauca atmiņā notikumus

pirms vairāk nekā divdesmit
gadiem un tā laika izjūtas, kā
arī izteica satraukumu par tagadējām nebūšanām Latvijā.
Tika pausta pārliecība, ka nepieciešamības gadījumā šie
paši vīri un sievas uz barikādēm stāvētu atkal. Atceres sarīkojuma dalībnieki pie piemiņas akmens nolika ziedus.
Pēc mītiņa pasākums turpinājās Kurmenes novadpētniecības muzejā Baltajā skolā.
Tā saimniece skolotāja Anita
Nagle sanākušos cienāja ar tēju un kafiju un atklāja interesantus un pikantus Kurmenes
pagasta vēstures faktus. Arī
kurmenieši papildināja viņas
stāstījumu un dalījās atmiņās
par barikāžu laiku. Izvērtās arī
diskusija par mūsdienu dzīves
jautājumiem. Paldies A. Naglei par brīnišķīgo stāstījumu,

rosināto domu apmaiņu un
garšīgo kafiju un tēju.

Noskatās izrādi

Pēc muzeja apmeklējuma
sarīkojuma dalībniekus gaidīja
kaimiņu valliešu amatierteātra
iestudējums. Valles dramatiskais
kolektīvs izrādīja A. Niedzviedža lugu «Trīsarpus atraitnes»,
kurā meistarīgi un jautri atainotas attiecību problēmas Latvijas laukos. Par sarūpēto iespēju vērot teātra uzvedumu
jāpateicas Kurmenes tautas
nama vadītājai Sarmītei Ķīsei.
Pēc izrādes barikāžu dalībnieki kopā ar tuviniekiem
pulcējās pie galda, lai dalītos
atmiņās, patērzētu un būtu kopā tāpat kā pirms divdesmit
viena gada.
J. SNIĶERIS,
barikāžu dalībnieks

Grāmatas vērtēs arī vecāki
Ik vasaru Misas
bibliotēkas lasītāji ar
nepacietību gaida
lasīšanas veicināšanas
programmas «Bērnu un
jauniešu žūrija» jauno
grāmatu kolekcijas
sarakstu.
Šoreiz tas ir nedaudz garāks nekā ierasts, jo sarūpēts
pārsteigums pieaugušajiem.
Neatkarīgi no tā, vai bērns ir
iesaistījies žūrijas darbā vai
nav, četri izdevumi lasīšanai
un vērtēšanai tiek piedāvāti
vecākiem.

Jaunā kolekcija

Lūk, šīs sezonas grāmatas!
1. – 2. klase: I. Zandere
«Dieguburti», M. Cielēna
«Ežuļa peldriņķis», Z. Milers
un E. Petiška «Kurmītis un
bikses», E. Gulbe «Koko un
Riko», A. Štefensmeijers «Līzelotei nenāk miegs».
3. – 4. klase: S. Nopola un
T. Nopola «Salmenīte un Čībiņa: dzīve un darbi», U. Auseklis «Zīlītes pīlītes pūš»,
M. Karenens «Nozagts oranžs
divritenis», M. Ložiņskis «Būt-

nes bēg», A. Strautniece «Labu labais, kreisi kreisais».
5. – 7. klase: V. Rūmnieks
«Atnācēji», U. Starks «Mans
draugs Pērsijs, Bufalo Bils un
es», M. Rungulis «Nekrietnais
Alfrēds», R. Regers, Dž. Grunere «Emīlija dīvaine», U. Poznanskis «Erebos».
8. – 12. klase: A. Akmentiņš «Zemeņu blūzs», I. Eņģele «75 dienas», R. Šepetis «Starp
pelēkiem toņiem», A. Kuipere
«Dzīve uz ledusskapja durvīm», T. Kreicbergs «Dubultnieki un citi stāsti».
Vecāku žūrija: D. Penaks
«Skolas sāpes», M. Hedons
«Savādais atgadījums ar suni naktī», Dž. Sjerra i Fabra
«Kafka un ceļojošā lelle», Ē. Lū
«Doplers».

Brauks ekskursijā

Visi, kas cītīgi būs lasījuši
un vērtējuši grāmatas, nākamvasar brauks ikgadējā ekskursijā. Aicinu nepalaist garām
šo iespēju un ar steigu jau tūlīt
kļūt par bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem.
Tie eksperti, kuri iepazinās ar 2011. gada grāmatu kolekciju, tiek aicināti 21. augustā doties ceļojumā uz Tukuma novadu. Būs iespēja

nobaudīt šokolādi, apskatīt
veidojumus no salmiem, ar
basām kājām izstaigāt Baskāju taku un vērot dzīvnieciņus,
kā arī izvizināties karuselī
«Lidojošie ziloņi».
Autobusa izdevumus sedz
Vecumnieku novada Dome.
Paldies par atbalstu, radot iespēju Misas bibliotēkas čaklajiem lasītājiem vasaras brīvdienās apskatīt Latvijas interesantākās vietas.

Vāc makulatūru

Misas bibliotēka piedalās
papīrfabrikas «Līgatne» rīkotajā akcijā «Bibliotēka man,
es – bibliotēkai» un aicina visus iesaistīties makulatūras
vākšanā. Atbalstot šo aktivitāti, bibliotēka par katriem nodotajiem 550 kilogramiem
nederīgā papīra saņem 2,5 kilogramus jaunu, turklāt tiks
sniegta nenovērtējama palīdzība dabai, pasargājot kokus
no nociršanas papīrrūpniecības vajadzībām.
Akcijā, kas norisināsies
līdz 31. oktobrim, iesaistījušās
arī Kurmenes un Valles pagasta bibliotēkas.
S. ŠLIKAITE,
Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkas vadītāja

Vallē svin
Annas dienu
Šogad Annas diena tika
atzīmēta ne tikai vasaras,
bet arī nedēļas vidū.
Jau sesto gadu aktieru brāļu Amtmaņu muzejā Valles
pagasta «Zvanītāju Bukās» pulcējās saimnieces. Annas jeb
Saimnieču dienai par godu organizētā sarīkojuma apmeklētāji tikās ar dzejnieci Aiju Celmu (Annas meitu) no Dobeles.
Lirikas pazinējiem viņas vārds
saistās ar «Balto margrietiņu
valsi» un «Veltījumu skolai»,
jo A. Celma ir šo dziesmu, ko
izpilda Rēzeknes duets «Inga
un Normunds», vārdu autore.
Muzikālo baudījumu sniedza Skaistkalnes tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis
«Vēl mazliet» Sarmītes Zariņas vadībā. Dziesmas bija ļoti
skanīgas un sirdi sildošas, izpildījums – sirsnīgs un izjusts.
Pasākuma apmeklētājus apbūra Tautas daiļamata meistara Pētera Grauduļa darbi. Koktēlnieks uz Valli bija atvedis
dekoratīvos šķīvjus, svečturus,
cibiņas, karotes. Apmeklētājiem
bija iespēja vērot, kā norit karotes grebšana un kādas sagataves izmanto meistars. Ikviens
ar P. Grauduļa darbiem var iepazīties viņa muzejā «Daiļamatnieka sēta» Jaunjelgavā.
2009. gadā meistars apbalvots
ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Interesanti cilvēki, saistošas tikšanās, patīkami un lietderīgi pavadīta parastas darbdienas pēcpusdiena. Uz tikšanos
tikpat pozitīvā gaisotnē Annas
dienā nākamgad!
D. A. PAEGLE,
aktieru brāļu Amtmaņu
muzeja vadītāja

Romas katoļu
KAPUSVĒTKI
1. septembrī
plkst. 14 – Skaistkalnes
Jaunajos kapos,
plkst. 16 – Vaiču kapos
(Skaistkalnes pag.).
Skaistkalnes
Romas katoļu draudze
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Senvietas mirdzēs nākotnei

Aicina satikties pie Ķuņķu svētozola

Senvietā var nokļūt, sekojot ceļa norādei.
Jau sesto rudeni Ķuņķu
svētozols Stelpes pagastā
aicina kopā pulcēties ļaudis,
kuri grib izjust pagātnes
elpu.
Šis gadskārtējais atmiņu
mirklis jau kļuvis par tradīciju,
kas tuvākas un tālākas apkaimes iedzīvotājiem palīdz citam
citu labāk iepazīt.

Dzimtu saknes

Pirms sešiem gadiem, kad,
stāvot pie svētozola, stāstīju sanākušajiem par Ķuņķu dzimtu,
pieskaroties vēstures periodam,
kas iesniedzas pat viduslaikos,
sapratu, ka mana tēva Voldemāra Ķuņķa rakstos ir vairākas nepilnības gan gadu skaitļos, gan

radniecībā u. c. Lai viestu
skaidrību mainīgajās paaudzēs
daudzu gadu garumā, talkā
nāca Vecumnieku novada vēsturniece Gina Viegliņa-Valliete.
Viņa ar apbrīnojamu entuziasmu muzejos un arhīvos
meklēja mūsu novadnieku
dzimtu saknes, pētīja radu
rakstus ģimenēm, kas šeit
dzīvojušas cauri gadu simtiem.
Izrādās, daudzu senči ir cēlušies no votiem, kuri viduslaikos dzīvoja Pleskavas ezera
apkaimē. Šo mazo, čaklo tautiņu savstarpējos karos iznīcināja kaimiņu lieltautas. Sagūstītie voti 1443. gadā tika
iesaistīti smagā darbā Baus-

Stelpes pagastā atrodas īpašs dabas objekts – Ķuņķu svētozols,
kas vētras laikā pirms vairākiem gadiem tika nogāzts, – un viduslaiku kapsēta.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kas pils celtniecībā. Votu personiskā dzīve tālāk bija saistīta
ar mūsu novada pagastiem, par
ko rakstīts arī igauņu vēstures
grāmatās.
Šie gandrīz neticamie pierādījumi bagātina gan Latvijas kultūrvēsturi, gan Eiropas vēsturi.

Atmiņu stāsti

Laikrakstā «Latvijas Avīze» 93 gadus vecā Aina Rodriguez-Mata cita starpā teic, ka
katram latvietim būtu jāsaraksta autobiogrāfiska grāmata. Esmu vienisprātis ar kundzi, kura
piedzimusi vienā laikā ar Latvi-

ju – 1918. gada novembrī.
Rakstīsim visi kopā! Fotografēsim mūsu novada ievērojamākās vietas, pierakstīsim savu
tuvinieku atmiņu stāstus, apkoposim šo informāciju un sūtīsim Ginai Viegliņai-Vallietei.
Lai top jauna kaut tūkstoš lappušu bieza grāmata par mums
visiem, jo sen esam to pelnījuši!
Šim kopīgajam darbam mūs
iedvesmos atkalredzēšanās pie
Ķuņķu svētozola 8. septembrī plkst. 13.
I. GROSKAUFMANE,
«Ķuņķu» īpašniece

Gatavojas draudzes padomes vēlēšanām
Gan Vecumnieku, gan
Valles luterāņu draudzē
notiks padomes vēlēšanas.

Laba slava

Noteikumi par draudzes
padomes vēlēšanām paredz:
v Vēlēšanās var kandidēt
balsstiesīgi un pilngadīgi draudzes locekļi, kuriem draudzē ir
laba slava, kuri mīl Baznīcu,
regulāri piedalās dievkalpojumos un saņem Svēto Vakarēdienu;
v Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, kuri
vismaz vienu gadu ir draudzes
locekļi un ir samaksājuši ikgadējo ziedojumu par iepriekšējo kalendāro gadu. Pirms vēlē-

šanām draudzes valde pārbauda vēlētāju balsstiesības un
nodrošina, ka lēmumus pieņem tikai balsstiesīgie draudzes locekļi. Vēlētājs var balsot personiski un vienreiz par
katru jautājumu;
v Balsstiesīgas nav personas, uz kurām attiecas Latvijas Republikas Satversmes
29. un 30. pantā minētie nosacījumi.
Luteriskās Baznīcas struktūras pamatā ir draudze. Draudzes padome savas darbības
laikā pilda draudzes dotos uzdevumus un lemj par aktuālo
vajadzību realizēšanu un prioritātēm.
Protams, galvenais ir mūsu ticības dzīve (dievkalpojumi un citas svētdarbības)
un miers, kuru var dot Dievs

caur savu Baznīcu mūsu nemiera pilnajā pasaulē. Bet tā kā mēs
dzīvojam laicīgajā pasaulē, tad
Baznīcai ir dažādas saimnieciska rakstura vajadzības, kuru pildīšana ir tiešs draudzes padomes uzdevums.

Pēc dievkalpojuma

Draudzes padomes vēlēšanas
Valles draudzē notiks 16. septembrī pēc dievkalpojuma ap
plkst. 15, Vecumnieku draudzē – 23. septembrī pēc dievkalpojuma ap plkst. 12.30.
Aicinām visus draudzes locekļus aktīvi piedalīties draudzes padomes vēlēšanās un ieteikt kandidātus mācītājam vai
pašreizējās draudzes padomes
locekļiem. Tuvākajā laikā kandidātu saraksts būs izlasāms uz
draudzes ziņojumu dēļa, tas tiks

publicēts arī «Vecumnieku Novada Ziņu» nākamajā numurā.
«Tāpēc arī mēs kopš tās
dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam
Dievu savās lūgšanās, lai jūs,
bagātīgi apveltīti ar garīgu
gudrību un atziņu, visā pilnībā
izprastu Viņa gribu. Tad jūsu
dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar
visāda veida labiem darbiem
un pieaugsit Dieva atziņā. Bet
Viņš Savā godības varenībā
jūs bagātīgi apveltīs ar spēku
būt izturīgiem un pacietīgiem.» Kol 1:9-11
Vecumnieku un Valles
draudzes padomes un
mācītājs
J. MORICS
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Uzvarētāju kauss – Vecumnieku komandai
Pašvaldību darbinieku
sporta spēlēs, kas norisinās ik gadu, pārliecinošu
uzvaru izcīnīja Vecumnieku
novada komanda.
Dalībniekus savās mājās
uzņēma rundālieši, kuri pērn
kopvērtējumā bija labākie.

Laba fiziskā forma

10. augustā četru novadu –
Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku – pārstāvji pulcējās
Pilsrundāles vidusskolas sporta
bāzē. Kā to paredzēja nolikums,
sacenšanās notika desmit disciplīnās. Deputāti un domes darbinieki mērojās spēkiem lodes
grūšanā, 60 metru skrējienā, tāllēkšanā, šaušanā, priekšsēdētāja automašīnas pārvietošanā,
pašvaldību vadītāju veiklības
braucienā, ielu basketbolā, smilšu volejbolā, virves vilkšanā un
jautrības stafetē.
Vecumnieku novada pašvaldības darbinieki un Domes
deputāti demonstrēja lielisku
fizisko formu, uzrādot vislabāko sniegumu astoņos sporta veidos. Pretinieku pārākumu mūsējie atzina tikai divās disciplīnās – ielu basketbolā, kur
uzvarētāju laurus plūca baušķenieki, un šaušanā, kur trāpīgāki bija mājinieki – Rundāles
novada komanda.

Jāuzņem savās mājās

Kopvērtējumā otro vietu ieguva Bauskas, trešo – Rundāles, ceturto – Iecavas novada
pašvaldības deputāti un darbinieki. 2013. gadā novadu pār-

Ielu basketbolā Vecumnieku komanda – Česlavs Batņa (no kreisās), Jānis Kovals (ar bumbu) un
Sandra Zadovska (no labās) – piekāpās tikai baušķeniekiem.
stāvji pulcēsies Vecumniekos,
jo noteikumi paredz – sporta
spēles rīko pašvaldība, kas iepriekšējā gadā izcīnījusi pirmo vietu. Saņemot «zelta» diplomu un uzvarētāju kausu, novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis klātesošos
aicināja posties uz Vecumniekiem un solīja gādāt par saistošu sportisko aktivitāšu programmu.
Pašvaldību deputātu un
darbinieku sporta dienas mērķis ir veicināt starpnovadu sadarbību un draudzību, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā
arī stiprināt sporta un aktīvās
atpūtas tradīcijas.
ŽANNA ZĀLĪTE

Tāllēkšanā Jānim Kovalam konkurentu nebija.

Virves vilkšanā Vecumnieku komandas pārstāves (no kreisās)
Ina Lukjaņina, Jana Veide, Gita Skribāne, Žanna Zālīte, Dace
Šileika un Aiga Saldābola bija pārākas par konkurentēm.
Foto – J. KOVALS

Jautrības stafete patiešām bija jautra, jo lietus visus izmērcēja
līdz kaulam.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Kurmenē – tradicionālie Sporta svētki

Daudzveidīgas aktivitātes gan lieliem, gan maziem
Ik vasaru jūlija pēdējā
sestdienā Kurmenes pagastā notiek Sporta svētki.
Tie neizpalika arī šogad.
28. jūlijā Kurmenē pulcējās
aktīvisti no dažādiem
Latvijas novadu pagastiem,
kā arī sportisti no Lietuvas.

Komandu spēles

Dalībnieki mērojās spēkiem
strītbolā, volejbolā un futbolā.
Strītbolā 11 vienību konkurencē 3. vietu ieguva komanda
«Ko kāds kaķis?» (Jorens Janišonis, Rolands Plēsnieks, Miks
Vidovskis, Nauris Šulckis),
2. vietu – «Dandrex» no Skaistkalnes (Artūrs Biezais, Atis Jakuška, Roberts Strazdiņš, Kristaps Salietis), bet uzvarētāju
laurus ielu basketbola sacīkstēs
plūca lietuviešu komanda «Juostavičai».
Vēlmi sacensties volejbolā
bija izteikušas astoņas vienības.
Spēles norisinājās divās apakšgrupās. Bronzas godalgas ieguva komanda «Āgenskalns»
(Raitis, Iveta, Jānis un Dzintars Jirgensoni, Aigars Rudzītis,
Elmārs Zemītis), sudraba – pastāvīgie sacīkšu dalībnieki, komanda «A, kuru tas interesē!»
(Jānis Plāters, Nauris Klauža,
Pēteris Plūme, Jānis Kovals,
Paulis Meduņeckis, Edgars Gulbis). Pie zelta godalgām šoreiz
tika viesi no kaimiņu novada –
«SSK Nereta».
Arī futbolā dalībnieki mērojās spēkiem divās apakšgrupās, jo bija pieteikušās 11 vie-

nības. Sportisti pierādīja, ka viņi +34°C karstumā ir noturīgāki par laika apstākļiem. 3. vietu
ieguva komanda «Bārbele»
(Kristaps un Jānis Kļaviņi, Jānis
un Kaspars Kadiķi, Mārtiņš
Valdmanis, Edgars Višovans,
Kristaps Bričs, Aivars Mažuika,
Reinis Onzuls, Jānis Klāviņš).
1. vietu izcīnīja Mazzalves vīri (Neretas novads), finālā apspēlējot futbola klubu «Koijoti» no Jaunjelgavas novada.

Individuālas
disciplīnas

Šautriņu mešana norisinājās gan vīriešu, gan sieviešu
konkurencē. Dāmām visas balvas sadalīja kurmenietes: 1. vietā – Egija Cēne, 2. – Sarmīte
Ķīse, 3. vietā – Daniela Dumpe,
kurai ir tikai astoņi gadi. Vīru
sacensībā zeltu ieguva Santis
Indriksons, sudrabu – Juris Timofejevs (abi kurmenieši),
bronzu – Edgars Jegurs.
Svara bumbas cēlāji sacentās raušanas disciplīnā, kas
kopā pulcināja deviņus dalībniekus. Par uzvarētāju, paceļot 24 kg svara bumbu 64 reizes, kļuva Edgars Getmančuks no Skaistkalnes, kurš
laurus plūca arī pērn, otrajā
vietā – lietuvietis Roberts Marinsks (55 reizes), trešajā –
Mārcis Kaktiņš (45 reizes).
Daudz vīru labprāt ņēma
rokās kārtis un iesaistījās zoles turnīrā, dūšīgi cīnoties līdz
uzvarai. 1. vietu ieguva Juris
Sniķeris, 2. – Orjants Kozlov-

Uznācienam gatavojas Kurmenes karsējmeitenes.
Foto – S. ĶĪSE

Atrakcijas bērniem vadīja SIA «Pārsteigumu karuselis» radošā
komanda kopā ar Kašeru.
skis, 3. vietu – Juris Sakne.
Abi Juri ir kurmenieši.

Rotaļu karuselis

Sporta svētkos norisinājās
arī sacensības šaušanā ar
peintbola šauteni, kur pārāki
izrādījās mājinieki – kurmenieši. 1. vietu sieviešu konkurencē izcīnīja Svetlana Drezova, 2. – viņas meita Laura
Drezova, 3. vietu – Elīna Sakne. Vīru grupā 1. vietā ierindojās Romāns Metenko, 2. –
Intars Letkovskis, 3. vietā –
Juris Kožemjakins.
Bērni dienas lielāko daļu
pavadīja, iesaistoties atrakcijās, ko organizēja SIA «Pārsteigumu karuselis» radošā
komanda kopā ar LNT muzikālā šova «OKartes skatuve»

otrās sezonas dalībnieku Kašeru jeb Kasparu Blūmu-Blūmani. Viņš kopā ar bērniem
laidās rotaļu karuselī.
Ik gadu atpūtas vietas
«Lutauši» īpašniece Andžela
Briča organizē izlozi, kurā var
laimēt braucienu ar laivām pa
Mēmeli. Šoreiz balvu ieguva
komandas «Bārbele» dalībnieks Kaspars Kadiķis.
Svētki bija izdevušies, visi
atpūtās un sportoja uz nebēdu.
Liels paldies spēļu tiesnešiem
par atbalstu un līdzdarbošanos
visas dienas garumā. Vakaru
noslēdza diskoballe Kurmenes pagasta estrādē kopā ar
dīdžeju apvienību «IMI–3».
A. KONDRĀTS,
Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs

Atpūtas vietas «Lutauši» saimnieces Andželas Bričas dāvāto
balvu ieguva bārbelietis Kaspars Kadiķis.
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Baudījums dvēselei, miesai un garam
Šajā rubrikā ikvienam ir
iespēja paust savu prieku
vai neapmierinātību, vēstot
par visu, kas skar novada
iedzīvotāju ikdienu. Tālrunis
22024545, e-pasts: <zanna.
zalite@gmail.com>.

Atcelts reiss

Vēlos noskaidrot, kāpēc
a/s «Nordeka» atcēla agro rīta reisu maršrutā Rīga–Vecumnieki–Skaistkalne? Kā lai
tagad nokļūst Vecumniekos, ja
darbs sākas plkst. 9? Pirmais
sabiedriskais transportlīdzeklis – mikroautobuss – novada
centrā no Rīgas puses ienāk

plkst. 9.45. Tas ir krietni par
vēlu.
Varbūt pašvaldība šai situācijai var rast kādu risinājumu?

Gūst gandarījumu

5. augustā viesojos Skaistkalnē. Liels paldies visiem, kuri
bija centušies, lai Kanepenes
svētki izdotos. Ciema centrs bija
skaisti saposts, vienīgi 1. maija
ielas pirmās divas mājas pašā
ceļa malā nātrēs un brikšņos
ieaugušas. Vai nav iespējams
saimniekus piespiest sakopt
savu īpašumu?
***
Fantastiski svētki! Vislielākā pateicība Skaistkalnes pagasta pārvaldes darbiniekiem un
Vecumnieku novada Domei par

gandarījumu, ko guva ikviens
Kanepenes svētku apmeklētājs.
***
Ļoti jauks pasākums un arī
laiks bija burvīgs. Prieku sagādāja Igauņu ģimenes muzicēšana dīķmalā 4. augustā, bet I. Pētersona koncerts nākamās dienas vakarā – tas bija «eliksīrs»
sirdij. Paldies visiem, kuri šos
svētkus izloloja!
***
Trīs dienu garumā aizvadīti
brīnišķīgi svētki. Tie bija daudzveidīgi un saistoši pat visprasīgākajiem apmeklētājiem – koncerti, retro parāde cauri ciema
centram, teātra izrāde, sportiskas
aktivitātes, tirgus, dievkalpojums, bet visizcilākais bija gājiens ar skaisto Dievmātes bildi.

Paldies Skaistkalnes katoļu
baznīcas paulīniešu tēvam Jānim un viņa «komandai» par
šo ceremoniju.
***
Svētki bija ļoti pārdomāti
un lieliski saplānoti. Triju dienu
svinību «maratonā» labi iekļāvās arī zaļumballe svētdienas
vakarā, ko apmeklēja tik daudz
ļaužu, ka, šķiet, adatai nebija kur
nokrist! Paldies, skaistkalnieši!
***
Kanepenes svētki pamazām
ieguvuši trīs dienu «formātu».
Ļoti pārdomāta programma, kas
sniedza baudījumu gan dvēselei (baznīcas pasākumu komplekts), gan miesai (sportiskas
aktivitātes) un garam (māksla
un izklaide). Tā turpināt!

No mājas pagalma nozog ecēšas
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 23. jūlija
līdz 10. augustam.

Iebrauc koka celtnē

24. jūlijā plkst. 22.50 Vecumniekos 1990. gadā dzimušais traktora T-40 vadītājs
šķērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi, kad luksoforā dega aizliedzošais signāls. Ar siena
presi, kas atradās traktora aizmugurē, tika bojāta automātiskā barjera.
Policijai ziņots, ka laikā
no 11. līdz 25. jūlijam Valles
pagastā kādā neapdzīvotā mājā viesojušies garnadži, kuri
sev līdzi aiznesuši motorus no
diviem ledusskapjiem. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Naktī uz 27. jūliju Vecumniekos, Rīgas ielā, no automašīnas «Dacia Duster» nozagtas abas valsts numura zīmes.
Uzsākts kriminālprocess.
27. jūlija naktī Skaistkalnē, Skolas ielā, nenoskaidrots
vadītājs ar motociklu iebrauca
koka celtnē, to bojājot.

Grēko velosipēdisti

Aizturēti vairāki velosipēdisti, kuri alkohola reibumā

un bez vadītāja apliecības piedalījušies ceļu satiksmē.
27. jūlijā Bārbeles pagastā
ar divriteni pārvietojās 1968. gadā dzimis vīrietis, kura izelpā
mēraparāti konstatēja 1,39 promiles alkohola, bet Skaistkalnes
pagastā – 1963. gadā dzimis
vīrietis (2,10 promiles). Divi
«grēkāži» notverti 8. augustā.
Skaistkalnē, Kurmenes ielā, aizturēts 1947. gadā dzimis vīrietis (1,65 promiles), bet Vecumnieku pagastā – 1967. gadā
dzimis vīrietis (2,35 promiles).
28. jūlijā Vecumnieku pagastā notverts 1976. gadā dzimis mopēda «Kymco Agility»
vadītājs, kurš ar transportlīdzekli brauca, būdams «kunga
dūšā» (1,57 promiles).

Izraisa sadursmi

28. jūlijā ap plkst. 15 Valles pagastā negadījumu izraisīja 1969. gadā dzimis automobiļa «Kamaz» vadītājs, kurš
stūrēja transportlīdzekli bez
derīgas tehniskās apskates.
Braucot pa galveno ceļu un
veicot kreiso pagriezienu, viņš
nepārliecinājās par manevra
drošību un nepalaida garām
automašīnu BMW-330, kas
bija uzsākusi apdzīšanu. Bojāti spēkrati.
Naktī no 29. uz 30. jūliju
Vecumniekos no mājas pagalma Rīgas ielā nozagta automašīna «Subaru Impreza»

(2000. gads). Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 28. līdz 31. jūlijam Vecumnieku pagastā no
mājas pagalma nozagtas ecēšas, bet no nojumes – elektriskais malkas ripzāģis.
Naktī uz 9. augustu Vecumnieku pagastā, izurbjot
caurumu degvielas tvertnē, no
automašīnas «VW Golf» nozagta degviela. Par notikušo
sākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

IEVĒRĪBAI!
Pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas» netiek
publicēti privātpersonu
un ar novada Domi
nesaistītu institūciju
sludinājumi un reklāma.
Laikraksta mērķis ir
nodrošināt informācijas
apmaiņu vietējā sabiedrībā,
iedzīvotājiem regulāri
darot zināmus Domes
lēmumus un atspoguļojot
svarīgākās norises
Vecumnieku novada dzīvē.

18. augustā plkst. 10
Stelpes pamatskolas sporta laukumā –
Stelpes pagasta 16. sporta svētki.
Sacensību programmā:
º Futbols 5 × 5 (8),
º Volejbols 4 × 4 (5),
º Strītbols 3 × 3 (4),
º Šautriņu mešana,
º Šaušana mērķī,
º Svara bumbas celšana,
º Riteņbraucēju veiklības brauciens (līdzi jāņem velosipēdi),
º Basketbola metieni,
º Militārā šķēršļu josla,
º Jautrās ķekatas.
Bērniem jautrību un sacensību garu uzturēs SIA «Pārsteigumu karuselis» radošā komanda ar sporta spēli «Piektais elements».
Sporta spēļu komandas tiek aicinātas pieteikties līdz
16. augusta plkst. 17, rakstot e-pastā: <ivarsprogis@inbox.lv> vai zvanot pa tālruni 29123176.
Darbosies bufete.
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Uzliec roku man uz pleca, kad tev smagi šķiet,
Pieglaud vaigu tā kā senāk, paklusē mazliet,
Nerunāsim vārdus skaļus, labāk klusums dziļš,
Lai vien manas acis stāsta, cik tu esi mīļš.
			
/E. Virza/
Sirsnīgi sveicam
Rasmu un Kārli Bites
50 gadu kāzu jubilejā!
Stelpes pagasta pārvalde
Mežs un tīrums, putnu līksmā dziesma,
Draugu labā, pateicīgā sirds,
Lai arvien ir tavā dzīvē liesma,
Kura nesavtīgi ceļā mirdz.
		
/K. Apškrūma/
Daudz baltu dieniņu vēlam
Staņislavam Vasiļauskim
50. šūpļa svētkos,
Andrim Vējkrīgerim 70 gadu jubilejā un
Gaidai Vecbiškenai 75. dzimšanas dienā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Lai kādā svečturī tu ielikts tiec,
Ja esi gaišs, tad visiem gaismu sniedz.
		
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Sirsnīgi sveicam
Ati Ķīli
75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Laiks ir īss kā saules diena,
Steidzas viņš kā kumeļš ašs.
Tāda mirkļa nav neviena,
Kurš mums būtu lieks un svešs.
		
/A. Skujiņa/
Sirsnīgi sveicam Jūliju Vasiļausku
50 gadu jubilejā, Dzintru Jankoviču
un Ilmāru Pētersonu 55. šūpļa
svētkos, Ievu Valdmani
85. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Klāt tie gadi, kad gribas pacelties spārnos
Pāri visam – gan labam, gan sliktam.
Klāt tie gadi, kad gribas veldzēties ziedos,
Un noskūpstīt rasu austošam rītam.
		
/Ā. Āre/
Sirsnīgi sveicam Sandru Neliusu
un Valentīnu Tkaču
50. dzimšanas dienā un
Povilu Šatu 65. mūža gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien mākoņrindas slīdēs,
Un baltās pīpenes gar ceļa malām plauks,
Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs,
Un vējš no lapām rasas lāses trauks.
				
/I. Kalnāre/
Sirsnīgi sveicam Mudīti Strikaiti un
Aldu Spangeri 70 gadu jubilejā,
Vili Lapiņu un Zigrīdu Muižnieci
80. šūpļa svētkos
un Vilmu Sprindžuku 85. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

Melnām nedienām pa vidu
Vienmēr lai kāds celiņš balts!
Celies spārnos, pūlies lidot –
Arī tad, kad izplest spārnus
Neatļauj tev lietus šalts!
Ļaunumu kā liepas zaru
Viedām rokām atstum nost,
Nāks tad saule,
Nāks tad mēness
Tevi varavīksnē jozt.
/K. Apškrūma/
Sveicam Povilu Šatu 65 gadu jubilejā!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
Sirdij mīļākie ir allaž savējie,
Taču šodien gribas sacīt mums:
Liels un mazs – tie visi tavējie,
Tas pats skaistākais tavs ieguvums.
Un lai visiem gadiem nākamiem
Tikpat devīgs debess svētījums!
		
/K. Apškrūma/
Vēlot stipru veselību un saules siltumu
katrai dienai, mīļi sveicam mūsu mammīti
Mudīti Strikaiti
70. dzimšanas dienā!
Bērni, mazbērni un mazmazbērni
Ar 1. augustu VAIRS NEKURSĒ
sabiedriskais transports a/s «Nordeka» apkalpotajos reisos
maršrutā Rīga–Daugmale–Skaistkalne.
A/s «Nordeka»
Vecumnieku novada radošo jauniešu festivāls
«Connect 2012» – Stelpē.
17. augustā
« plkst. 23 – nakts orientēšanās (pulcēšanās brīvdabas
estrādē),
18. augustā
« no plkst. 10 līdz 18 – radošās darbnīcas pie pamatskolas un brīvdabas estrādē (nodarbības vadīs Vecumnieku
novada jaunieši un brīvprātīgā darba nometnes dalībnieki
no Ukrainas, Polijas un Portugāles),
« plkst. 21 – festivāls «Connect 2012» brīvdabas estrādē (aicināti piedalīties visi radošie, varošie un ieinteresētie
jaunieši),
« plkst. 23 – diskotēka brīvdabas estrādē (ieeja – bez
maksas).
Sīkāka informācija, rakstot e-pastā: <stelpite@inbox.lv>
vai zvanot pa tālruni 26252853 (Inga).

Valles dramatiskajam kolektīvam – 60

Atzīmējot 60 gadu darbošanos, Valles dramatiskais
kolektīvs rīko JUBILEJAS VAKARU.
25. augustā plkst. 19
Valles saieta namā tiks izrādīta
A. Niedzviedža luga «Trīsarpus atraitnes».
Īpaši gaidīti kādreizējie aktieri un režisori.
Pēc izrādes bijušie un esošie dramatiskā kolektīva
dalībnieki lūgti kavēties atmiņās.
Līdzi jāņem atmiņas un groziņi.
Ļoti gaidīsim!

