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Saņem balvu

Ziemassvētku andele Misā

Amatniekus un pircējus nobiedē sniegputenis

Biedrības «Jaunatne smaidam»
līderis Renārs Manuilovs ar Izglītības un zinātnes ministrijas
balvu un Goda diplomu.
Foto no IZM arhīva.
Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) balvas
«Darbs ar jaunatni»
2012. gada laureāti svinīgā
ceremonijā tika godināti
13. decembrī.
Sarīkojumā pulcējās vairāk
nekā 90 dalībnieku – jaunatnes
lietu speciālisti, jaunatnes organizāciju līderi, pašvaldību
pārstāvji un citi interesenti no
visas Latvijas. Šogad tika pasniegtas balvas astoņās nominācijās, kā arī īpaša IZM atzinības balva.
Balvu nominācijā «Darbīgākā jaunatnes organizācija sociālās atstumtības mazināšanai un
līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū» saņēma biedrība «Jaunatne smaidam» no Vecumnieku novada, informē IZM Sporta un jaunatnes departamenta
pārstāve Diāna Sīmansone. «Šī
atzinība ir pierādījums tam, ka
mēs spējam paveikt un sasniegt
daudz,» sacīja nevalstiskās organizācijas «Jaunatne smaidam»
valdes loceklis, bārbelietis Renārs Manuilovs.
Balvas «Darbs ar jaunatni»
IZM pasniedz reizi divos gados,
novērtējot jaunatnes organizāciju, pašvaldību un darbā ar jaunatni iesaistīto personu ieguldījumu
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Z. SKARA

Sarma Rampāne (no kreisās) aicina Sanitu Seikstuli un viņas meitu Daniju nobaudīt žāvētu
ābolu čipsus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Tradicionālā Ziemassvētku
andele Misas tautas namā
16. decembrī nebija tik
kupli apmeklēta, kā citus
gadus.
«Pie vainas sniegputenis,
kas aizvilcis ceļus, tāpēc daudzi nolēmuši labāk neizkustēties no mājām,» sprieda iestādes vadītāja Sandra Vēvere,
piebilstot, ka iepriekšējās reizēs gan andelmaņu, gan pircēju bijis vairāk.
Savu preci tirdziņa apmeklētājiem piedāvāja Vecumnieku
pagasta Misas ciema amatnieki.
Sarma Rampāne bija izcepusi
maizīti, viņa tirgoja arī adītas
zeķes, pinumus, no koka darinātus izstrādājumus, kraukšķīgas
žāvētu ābolu šķēlītes, māju olas.
Pie Vijas Ozolas varēja iegādāties
dažādas zāļu tējas, kā arī adīju-

mus. Piekrišana bija Emīlijas
Rajevas precei – cidoniju, jāņogu un upeņu sulai, zemeņu un
melleņu ievārījumam, lauku
skābenēm un citai konservētai
produkcijai. Sandra Vēvere piedāvāja košas matu gumijas un
mobilo telefonu maciņus.
Saulvedis Lazdāns bija uzgleznojis miniatūras ziemas ainavas. Divus darbiņus, ko var
gan ierāmēt, gan dāvāt apsveikuma kartītes vietā, izvēlējās
skolotāja Anna Balgalve. Ar
interesi viņa apskatīja Benitas
Šmites filcējumus – sēnes, eņģelīšus, sniegavīrus, pirts cepures, olu «micītes», kā arī citus rokdarbus un šo to arī iegādājās. «Labprāt atbalstu vietējos amatniekus. Prieks, ka
cilvēki negaužas par dzīvi, bet
dara!» sacīja A. Balgalve.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bijusī zīmēšanas skolotāja Benita Šmite jau sen aizraujas ar
rokdarbiem – viņa auž, apglezno zīdu, filcē, nodarbojas
ar dekupāžu un ir ar mieru to
visu ierādīt arī citiem. Viņa lolo sapni par Amatu centra izveidi Vecumnieku novadā.

2. lpp.
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Vajadzību
netrūkst
Dāvanas un
žagariņš Par pašvaldības policiju
I

zvērtējot 2012. gadu, jāatzīst – tas bijis interesants,
daudz un dažādiem notikumiem
bagāts. Prātā palikuši tie nozīmīgākie un svarīgākie. Viens
no tiem – mūsu pilsoņu parādītā nostāja referendumā par
latviešu valodas kā vienīgās
valsts valodas saglabāšanu.
Tiek uzsvērts, ka Latvijā ir
visstraujāk augošā ekonomika
Eiropas Savienībā, tikai valsts
iedzīvotāji to ne īpaši izjūt.
Latvijā tiek izstrādāts Nacionālās attīstības plāns, kurā diezgan košās krāsās atainota
valsts izaugsme un attīstība,
tiek prognozēta nodrošināta
dzīve tuvākajos 15 gados. Šajā
dokumentā gan iezīmēts 21 novada centrs un deviņas lielas
pilsētas. Valsts galvenokārt plāno ieguldīt līdzekļus šo centru
attīstībai. Vecumnieki un citi novadi, kuros nav lielu pilsētu,
kā sacīja kāds ministrs, «attīstīsies paši no sevis». Tuvākie
centri mums būs Bauska un
Aizkraukle, un arī mūsu novada ļaudīm būs «visas iespējas
strādāt». Šis dokuments apliecina – administratīvi teritoriālā
reforma nav beigusies, valsts
perspektīva ir lielāki novadi.
Reālā dzīve pierāda – arī
mazajos novados dzīvo un strādā cilvēki, kuri audzina bērnus,
sūta viņus skolās un nemaz
negrib pārcelties uz lielajām
pilsētām. Kad pašvaldību sarunās ar valdību par godīgāku
nodokļu pārdali starp valsts un
pašvaldību budžetiem neizdevās panākt vienošanos, atbalsts
tika meklēts Saeimā. Parlamenta sēdē, kurā tika pieņemts

«Labie darbi vienmēr
atmaksājas.»
valsts budžets 2013. gadam,
pašvaldību vadītāju lūgumi
netika sadzirdēti, bet gan paziņots, ka viņi neprotot uzvesties, traucē un tāpēc ir izraidāmi no sēžu zāles.
Pašlaik novada Dome gatavo budžeta projektu nākamajam gadam. Lai gan šogad
ir paveikts daudz teritoriju un
objektu sakārtošanā, vajadzību, kuru īstenošanai nepieciešami līdzekļi, vēl ir gana.
zsākta novada attīstības
plānošanas dokumentu
izstrāde. To apspriešanā nākamajā gadā tiks gaidīta iedzīvotāju atsaucība.
Ar cilvēku līdzdalību, nevalstisko organizāciju un dažādu aktivitāšu palīdzību ir
sakopti visu pagastu centri.
Gribētos, lai šis skaistums saglabātos un radītu ikvienam
prieku un gandarījumu.
Domes vārdā pateicos visiem mūsu novada ļaudīm un
arī ciemiņiem par no sirds paveikto savā darbavietā, mājās,
pagastā un novadā. Labie darbi vienmēr atmaksājas.
Lai visiem gaiši un priecīgi Ziemassvētki un skaistiem
mirkļiem bagāts 2013. gads!

U

RIHARDS
MELGAILIS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs

Novada Domes Attīstības
komitejas sēdē 20. novembrī
deputātiem bija iespēja
iepazīties ar Reģionālās
pašvaldības policijas (RPP)
piedāvājumu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai
Vecumnieku novadā.
RPP ir Ķekavas novada
Domes izveidota iestāde sabiedriskās kārtības uzturēšanai un
tiesībaizsardzībai. Tā darbojas
Ķekavas, Baldones, Inčukalna
un Ikšķiles novadu administratīvajās teritorijās.
RPP priekšnieks Māris Bomiņš deputātiem piedāvāja apsvērt ideju par Vecumnieku novada pašvaldības policijas nodaļas izveidi.
RPP galvenā mītne atrodas
Ķekavā, bet Vecumnieku novada nodaļā strādātu desmit
speciālistu ar labu izglītību –
četri kārtībnieki, četri inspektori, vecākais inspektors, priekšnieks un viņa vietnieks. Visu
diennakti tiktu nodrošināta patrulēšana novada teritorijā, vajadzības gadījumā būtu iespēja piesaistīt papildu ekipāžu
no Baldones, ārkārtas situācijā – arī no Ķekavas.
Pēc RPP pārstāvja aplēsēm Vecumnieku novada nodaļas gada budžets varētu būt
apmēram 95 tūkstoši latu.
Protams, izmaksas ir lielas, taču, manuprāt, būtu vērts apdomāt ideju par pašvaldības policijas nodaļas izveidi Vecumnieku novadā. Esmu runājis ar
uzņēmējiem un zemniekiem –
gandrīz visi ir par šādu ieceri.

Kāds būtu iedzīvotāju ieguvums, ja novada Dome pieņemtu lēmumu slēgt deleģēšanas līgumu ar RPP?
Pirmkārt, drošība. Ļaudis
jebkurā diennakts stundā varētu piezvanīt pašvaldības policijai un ziņot par situāciju sabiedriskās kārtības jomā. Nepieciešamības gadījumā ekipāža
notikuma vietā jebkurā no mūsu
novada pagastiem ierastos 10 –
20 minūšu laikā (Valsts policija
to garantē divu stundu laikā).
Otrkārt, tiktu «piebremzētas» leišmales zagļu aktivitātes. Augstas izšķirtspējas videonovērošanas kameras ļautu piefiksēt aizdomīgus automobiļus,
to kustību mūsu novada teritorijā.
Treškārt, preventīvais darbs.
Kārtībnieki dežurētu pie skolām, sabiedriskās vietās, un
tas ļautu ierobežot smēķēšanu
un alkohola lietošanu nepilngadīgo un citu personu vidū.
Ceturtkārt, bez papildu samaksas tiktu nodrošināta kārtība novada lielajos pasākumos
gan Vecumniekos, gan citos pagastos.
Novadā gan darbojas Domes Sabiedriskās kārtības nodaļa, taču diemžēl kārtībnieku
darbs nav jūtams.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis solīja izvērtēt
RPP piedāvājumu. Ceru, ka atbildīgās amatpersonas spēs sabalansēt Domes budžetu, lai
rastu finansējumu Vecumnieku novada pašvaldības policijas nodaļas izveidei un darbības nodrošināšanai.
A. LISOVSKIS,
novada Domes deputāts

Salaulājas maģiskajā datumā

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Tirāža – 1500 eksemplāru.

Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 28. novembra līdz 17. decembrim reģistrēta sešu puisīšu – Atvara,
Maikla, Andra, Jāņa, Leonela Patrika, Matīsa – un
meitenītes – Elīzas – dzimšana.
Laulību noslēguši divi pāri, no kuriem viens par vispiemērotāko dienu jāvārda teikšanai bija izvēlējies
maģisko datumu – 12. decembri.
Adventes laikā Valles pa-

gastā uz raibā musturā kopā
nodzīvotiem 50 gadiem atskatījās Ivans un Janīna Zjukovi.
15. decembrī viņi svinēja zelta
kāzas.
Mūžībā aizgājuši:
BĀRBELES PAGASTĀ
Anna Ķikure (1934. gada
22. janvāris – 2012. gada
29. novembris).
KURMENES PAGASTĀ
Viktorija Vinogradova
(1930. gada 21. marts –
2012. gada 26. novembris).
STELPES PAGASTĀ

Anna Krastiņa (1928. gada 12. novembris – 2012. gada 7. decembris),
Jeļena Ciunele (1933. gada 27. aprīlis – 2012. gada
7. decembris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Aivars Skuja (1957. gada
22. marts – 2012. gada 12. decembris).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Pienākums būt atbildīgiem
L

aiks no Ziemassvētkiem līdz
Jaunajam gadam ir īpašs –
gribam to vai ne, tiek pārdomāts, kā šis gads nodzīvots.
Šie Ziemassvētki Bārbelē
būs klusāki nekā citus gadus,
jo neizdevās nosargāt un saglabāt to, kas ir katra pagasta
dvēselīte – mūsu skoliņu. Pirmo reizi pēc Bārbeles pamatskolas pastāvēšanas 140 gadiem skolā Ziemassvētku eglīte neiedegsies. No sirds novēlu,
lai mūsu pagasta bērni ne tikai
Ziemassvētkos, bet arī ikdienā
savās jaunajās izglītības iestādēs saņemtu tādu labestību,
kas ļautu justies droši un labi,
ar cieņu nesot Bārbeles vārdu.
Gan jaunās paaudzes, gan
sevis dēļ tiek strādāts, koptas
mājas un pagasta teritorija,
veikti uzlabojumi, lai visi šeit
justos labi. Padarītie un vēl

nepabeigtie darbi ir visiem redzami un dažkārt sagādā arī
neērtības. Visvairāk tas saistīts
ar ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas rekonstrukciju. Paldies
visiem, kuri ar izpratni pacieš
šīs neērtības. Mēs ticam celtnieku godaprātam, ka, pabeidzot darbus objektā, viss tiks
sakārtots pēc labākās sirdsapziņas.
Arī mums pašiem vēl daudz
darāmā, lai Bārbeles pagasts,
caur kuru ved četri ceļi uz visām debess pusēm, paliktu atmiņā ceļiniekiem, kuri mūsu
pagastā uzturas tikai īsu brīdi.
Mums ir daudz vērtīga, ko
kopt un saglabāt. Tās ir gan
tradīcijas, gan kultūrvēsturiskas vietas un tūrisma objekti.
Tas viss ir mūsu, tāpēc mūsu
visu pienākums ir būt atbildīgiem par šīm vērtībām.

Trīs baltas patiesības
Nemanāmi iet pa gadu
takām:
Iet pirmā Labestība,
Katrā vārdā, ko viens
otram sakām.
Tai blakus Godīgums,
Kam jāvalda starp mums.
Un, ja vēl Pienākums
Šiem diviem mērķiem
līdzi iet,
Tad citas laimes nevēliet!
/A. Saule/
Visiem Bārbeles pagasta un
Vecumnieku novada iedzīvotājiem vēlu: lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki un veiksmīgs
Jaunais gads, kas nes veselību, saticību un cerību piepildīšanos!
ĒRIKA NAŠENIECE,
Bārbeles pagasta
pārvaldes vadītāja

Čakli darbojas savā nozarē
I
zskaņai tuvojas 2012. gads.
Uz tajā piedzīvoto jāatskatās ar dažādām izjūtām.
Šogad Kurmenes pagasta
pārvalde ar novada Domes atbalstu pabeidza izbūvēt apgaismojumu ceļa posmā no pamatskolas ēkas līdz daudzdzīvokļu
mājām. Šis bija ilgi gaidīts projekts, un nu daļa Kurmenes pagasta centra vairs neslīgst tumsā.
Liels prieks par to, ka Baltajā skolā joprojām darbojas
pirmsskolas izglītības iestādes
«Cielaviņa» filiāle, kuru apmeklē pagasta mazie bērni. Iespēju robežās cenšamies palīdzēt
arī viņiem.
Par spīti finanšu problēmām
valstī pagastā aizvien aktīvi rosās zemnieki, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Tiek
realizēti projekti, īstenotas ideEs iededzu sveci
par baltu gaismu,
kas šonakt pār zemi
klusumā slīd,
kā eņģeļu spārni,
kā eņģeļu mati
nakts melnumā baltas
sniegpārslas slīd.
/D. Gasūna/

jas saimniekošanas jomā, un tas
spodrina gan enerģisko ļaužu,
gan Kurmenes tēlu novada mērogā.
Jāuzteic mūsu pagasta bērni, kuri pēc skolas slēgšanas
ir iejutušies jaunajās izglītības
iestādēs un apliecina sevi gan
mācībās, gan citās aktivitātēs.
Paldies uzņēmējiem, kuri
čakli darbojas savā nozarē un
neatsaka palīdzību pagasta pārvaldei. Vēlu visiem panākumus
arī turpmāk.
Liels paldies kurmeniešiem,
kuri pārstāvēja pagastu konkursā «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» – Aigaram un Inesei Saknēm, Ildzei
Mašinskai, Arvīdam Ķīlim un
Zitai Smalganovičai. Paldies par
labajiem darbiem arī citiem.
Kopumā vērtējot, gads bi-

Lai starp ļaudīm Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Vecumnieku pagastā valda
sirsnība, lai ikviens ir stiprs savā
pārliecībā un pašapziņā, domājot
gaiši un veicot daudz labu darbu!
Lai Ziemassvētkos katram izdodas
piedzīvot pārsteigumu un prieku,
lai 2013. gadā visus novada
iedzīvotājus vieno miers,
saticība un mīlestība!
Vecumnieku novada Dome

jis mierīgs un darbīgs. Ceru,
ka nākamais būs vēl labāks un
veiksmīgāks.
Jaunajā gadā Kurmenes pagasta un visa novada ļaudīm
vēlu možu garu, labas domas,
izturību un – lai izdodas visas
labās ieceres. Cerīgu un laimīgu 2013. gadu, lai tajā ir daudz
prieka un pārpārēm saticības!
AGRIS KONDRĀTS,
Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs

Ļaudis kļuvuši
aktīvāki

N

eraugoties uz krīzi un
citām neveiksmēm valstī, ar pilnu pārliecību varam
teikt, ka 2012. gads Stelpes
pagastam bijis veiksmīgs.
Ļaudis nav ļāvušies pesimismam, gluži pretēji – daudz
aktīvāk iesaistījušies pagasta
sabiedriskās dzīves norisēs,
kā arī kaimiņu pagastu un novada rīkotajos pasākumos.
Ļoti lielu paldies sakām tiem
iedzīvotājiem, kuri ar savu neizsīkstošo enerģiju un darbu
gan savā personiskajā īpašumā, gan pagasta teritorijā gādājuši par vides sakoptību, radot prieku sev un, protams, arī
līdzcilvēkiem un ciemiņiem.
Lai gaiši un priecīgi Ziemassvētki, lai 2013. gads atnāk ar
cerībām un labām domām! Tikai stipra ģimene veido stipru
sabiedrību, tāpēc aicinām gan
stelpiešus, gan visa novada
ļaudis būt atbildīgiem un uzņēmīgiem, lai visi kopā varētu
pārvarēt grūtības un priecāties
par jaukiem brīžiem.
Lai Dievs mums visiem
dod spēku un izturību!
Aiz sveces liesmiņas,
Eņģelītis klusi lūdz:
Par tevi un mani,
Par mums visiem.
		
/L. Keita/
Stelpes pagasta
pārvaldes vadītājs
ELMĀRS JUKONIS
un darbinieki

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Lai daļēji kompensētu Domes informatīvā izdevuma
piegādes izmaksas, 2013. gadā «Vecumnieku Novada
Ziņas» savās pastkastītēs saņems tie iedzīvotāji, kuri šādu vēlmi būs izteikuši – proti, samaksājuši Ls 6,05 par
izdevuma piegādi visam gadam.
Par maksāšanas kārtību jāinteresējas Vecumnieku novada domē (tālrunis 63976100) un pagastu pārvaldēs Bārbelē,
Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē.
Norēķināties par izdevuma piegādi var arī ar internetbankas starpniecību.
Iedzīvotāji, kuri nevēlas, lai viņiem «Vecumnieku Novada Ziņas» piegādā dzīvesvietā, pašvaldības informatīvo izdevumu bez maksas var saņemt Vecumnieku novada
domē un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē.

4. lpp.

Diskutē par
pabalstiem

Domes sēdē
28. novembrī diskusiju
izraisīja novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas Andas Ķienes
ierosinājums.
Viņa bija lūgusi deputātus
rast iespēju papildināt saistošos noteikumus nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības
pabalstiem» un turpmāk piešķirt pabalstu 100 latu apmērā
arī pāriem, kuri vienā civillaulībā nodzīvojuši 60 un 70 gadu.
Pašlaik pabalsta izmaksa 100
latu apmērā paredzēta laulātajiem, kuri kopā nodzīvojuši
50 gadu.
A. Ķiene informēja, ka šogad pabalsts zelta kāzās izmaksāts desmit pāriem, viens
no tā atteicies, bet vēl divi saņems.
Pēc spraigām debatēm deputāti nolēma uzdot Kancelejas nodaļai izstrādāt saistošo
noteikumu nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem» grozījumu projektu,
papildinot tos ar pabalstiem kāzu jubilejās. Par to balsoja desmit deputātu, pret bija Rihards
Melgailis un Andris Lisovskis,
atturējās – Jānis Kovals un Valdis Rusiņš.
Domes priekšsēdētājs R. Melgailis norādīja, ka plašāk tiek
svinētas tieši zelta kāzas, tāpēc viņš neatbalsta pabalstu
piešķiršanu vēl citās kāzu jubilejās. Deputāts Arvīds Zvirbulis pauda viedokli, ka šādu
pabalstu piešķiršana ir veids,
kā parādīt pašvaldības attieksmi pret ģimenes vērtību saglabāšanu, izrādot cieņu stiprajām saimēm, kas ir paraugs
visai sabiedrībai. Viņš rosināja pieņemt lēmumu par principu – vai piešķirt pabalstus arī
citās kāzu jubilejās vai ne, un
tad gatavot saistošo noteikumu
grozījumu projektu un apspriest
naudas summas lielumu un piešķiršanas gadījumus.
Z. SKARA
Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde
notiks
27. decembrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
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Kurmenē būs folkloras kopa

28. novembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Iegādāsies mūzikas
instrumentus

Piešķirts līdzfinansējums –
Ls 397,10 – biedrības «Kurmenes viļņi» projekta «Folkloras kopas izveide Kurmenes
pagastā» īstenošanai.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi biedrības
«Kurmenes viļņi» projektu, kura
kopējās izmaksas ir Ls 3971.
Par iegūtajiem līdzekļiem nevalstiskā organizācija iegādāsies
folkloras kopas izveidei nepieciešamos mūzikas instrumentus.
G. Skribāne atzīmēja, ka no
šogad plānotā finansējuma nevalstisko organizāciju atbalstam – 8500 latu – pašlaik ir
iztērēti 5848 lati.

Akreditēsies
programmai

Novada Dome akreditēsies
Eiropas brīvprātīgā darba programmai. Šādu lēmumu atbalstīja 12 deputātu, no balsojuma atturējās Andris Lisovskis
un Jānis Kalniņš.
Biedrības «Stelpīte» pārstāve Kristīne Rulle deputātus
iepazīstināja ar Eiropas brīvprātīgā darba būtību. Viņa uzsvēra, ka tā ir iespēja jebkurai
nevalstiskajai organizācijai vai
pašvaldības iestādei (piemēram, skolai, jauniešu vai sociālā

atbalsta centram) uzņemt pie
sevis jauniešus no citām valstīm,
kuri ar savām idejām un darbu
palīdzēs realizēt organizācijas
mērķus, ļaus paplašināt redzesloku. Jau vairākus gadus brīvprātīgie no dažādām valstīm apmeklē Stelpes pagastu – jaunieši
piedalās gan skolas, gan vietējās
sabiedriskās dzīves dažādošanā.
K. Rulle piebilda, ka akreditācija neprasa finanšu ieguldījumus, tā radīs tikai papildu slodzi
grāmatvedībai. «Ja Dome akreditēsies Eiropas brīvprātīgā darba programmai, ieguvējas būs
pašvaldības iestādes un biedrības, kurām vairs nebūs nepieciešams akreditēties katrai atsevišķi,» viņa sacīja. Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis paskaidroja – ja Eiropas brīvprātīgajam darbam akreditējas
Dome, tai arī jāseko līdzi projekta virzībai un jāuzņemas atbildība.

Saskaņo attīstības
plānu

Dome nolēma saskaņot
Skaistkalnes vidusskolas attīstības plānu 2012. – 2016. gadam
un Stelpes pamatskolas attīstības plānu 2012. – 2015. gadam.

Apstiprina izsoles
rezultātus

Apstiprināti nekustamā īpašuma «Katlu māja–1» Stelpes
pagastā izsoles rezultāti. Par uz-

varētāju atzīta SIA «KEEFA»,
kas objektu ieguva par Ls 3000.

Slēgs līgumu

Dome nolēma slēgt sadarbības līgumu ar zemnieku saimniecību «Jaunlādzēni» Stelpes
pagastā par Vecumnieku autoostas paviljona apsaimniekošanu. Līguma termiņš – viens
gads (ar iespēju pagarināt to
uz trim gadiem).
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka, realizējot projektu,
2011. gadā tika veikta Vecumnieku autoostas rekonstrukcija. Labiekārtojot teritoriju, izbūvēts paviljons, kurā varētu iekārtot informācijas centru, piedāvāt sabiedrisko transportu
gaidošajiem pasažieriem bezalkoholiskos dzērienus un uzkodas vai tml. Diemžēl pašvaldībai līdz šim nav radusies iespēja sadarboties ar šāda pakalpojuma nodrošinātāju.
Interesi par objektu izrādījusi z/s «Jaunlādzēni», lūdzot
nodot lietošanā paviljonu pie
Vecumnieku autoostas ātro uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai. Slēdzot sadarbības līgumu, pašvaldības interese ir paviljona un apkārtējās
teritorijas uzturēšana kārtībā un
lietderīga izmantošana, kā arī iespēja izplatīt tūrisma un citu
informāciju.
ŽANNA ZĀLĪTE

Skaistkalnē īsteno ūdenssaimniecības
attīstības projektu
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Vecumnieku novada dome
īsteno Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projektu «Ūdenssaimniecības
attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta
Skaistkalnes ciemā», nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/005/044.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti ūdenspiegādes tīkli (to

kopgarums – 262 m), jauna
notekūdeņu attīrīšanas ietaise
(jauda – 60 m³ diennaktī), jauni kanalizācijas tīkli, kuru
kopgarums ir 6478 m (t. sk.
spiedvads – 2101 m), sešas
kanalizācijas sūkņu stacijas.
Finansējuma sadalījums ir
šāds: 85% no attiecināmajām
izmaksām – ERAF līdzfinansējums, 15% – pašvaldības finansējums. PVN daļa tiek segta no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Būvniecības līgums noslēgts ar
SIA «Build Up Development»
par Ls 331 303,92 bez PVN.
Būvuzraudzību objektā veic
SIA «RS Būvnieks», līguma

summa – Ls 2845 bez PVN.
Autoruzraudzību veic projektēšanas birojs «Ē.Tilgalis un
partneri», līguma summa –
Ls 2975 bez PVN.
Pašlaik darbus nedaudz kavē nelabvēlīgie laika apstākļi,
traucē arī Skaistkalnes pusei
raksturīgās ģeoloģiskās īpatnības – dolomīta ieži un augstais gruntsūdens līmenis.
Projektu paredzēts realizēt
līdz 2013. gada februārim.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada domes
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

5. lpp.

Nr. 21(76) 2012. gada decembris

Apliecina zināšanas un erudīciju

Piedalās vēstures konkursā «Manai Latvijai!»
Nopietns zināšanu un erudīcijas pārbaudījums aptuveni
pusotras stundas garumā
22. novembrī bija jāiztur
Vecumnieku un Neretas
novada izglītības iestāžu
8. klašu audzēkņiem –
vēstures konkursa «Manai
Latvijai!» dalībniekiem.

Jāatpazīst un
jānovērtē

Skolēniem bija jāzina Latvijas Valsts prezidentu dzīves un
darba gaitas, jāapliecina prasme
orientēties mūsu valsts tapšanas
laika sarežģītajos vēstures līkločos un simbolikā, jāatpazīst fotoattēlos un jānovērtē arī Jāņa
Čakstes un Kārļa Ulmaņa līdzgaitnieku Miķeļa Valtera, Franča Trasuna, Marģera Skujenieka un citu sabiedriski politisko
darbinieku ieguldījums Latvijas valsts izveidē.
Uzdevumos bija iekļauti
arī saturiski citkārt nebijuši
jautājumi, piemēram, par Latvijas valstiskuma alternatīvām
1918./1919. gadā – Apvienoto
Baltijas hercogisti un Latvijas
Sociālistisko padomju republiku, to simboliku, politiskajiem
līderiem un viņu mērķiem.
Erudīcija un zināšanas bija
jāapliecina, atpazīstot nozīmīgus Latvijas galvaspilsētas arhitektūras pieminekļus un to
vēsturisko saikni ar mūsu
valsts izveidi.

Trešo gadu

Vecumnieku novadā Latvijas vēstures konkurss 8. klašu
skolēniem noritēja jau trešo gadu, šoreiz, Latvijas 94. dzimša-

Latvijas vēstures konkursa dalībnieki – piecu izglītības iestāžu pārstāvji – un žūrija.
nas dienu godinot, – Stelpes pamatskolā.
Pasākuma dalībniekus sirsnīgi uzņēma un sveica izglītības iestādes direktore Dagmāra Venclova. Viņa ciemiņus iepazīstināja ar skolas daudzveidīgo dzīvi un darbu, demonstrējot emocionāli krāsainu pašu režisētu dokumentālo filmu. Klātesošos uzrunāja Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kalniņš, pasākumu atzinīgi novērtējot kā patriotisma nedēļas turpinājumu.

Pateicības raksti
un balvas

Konkursā piedalījās komandas no Valles, Misas un Skaistkalnes vidusskolas, Stelpes pamatskolas, kā arī Neretas nova-

Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi cenšas tikt galā ar konkursa
uzdevumu.

8. klašu skolēnu Latvijas vēstures konkursa rezultāti
Izglītības iestāde
Iegūtie punkti
Vieta
Misas vidusskola
5.
83
Skaistkalnes vidusskola
1.
108
Sproģu pamatskola
4.
88
Stelpes pamatskola
3.
101
Valles vidusskola
2.
103
da Sproģu pamatskolas 8. klases labākie vēstures zinātāji
skolotājas Ivetas Muraškas vadībā. Interesantus un daudzveidīgus uzdevumus bija sagatavojuši un komandu atbildes vērtēja mūsu novada vēstures skolotāji Aloida Baķe, Ingrīda
Vaisjune, Skaidrīte Baturoviča,
Voldemārs Barens un Ingus
Pavinkšnis.
Pasākuma izskaņā pašvaldības izglītības metodiķe Vija
Beļūna komandu dalībniekiem

pasniedza Pateicības rakstus
un saldās balvas. Vēsturiskā
mirkļa dokumentēšanai konkursanti un žūrija vienojās kopīgam foto.
Paldies skolēniem un viņu
pedagogiem, kā arī novada Domei par ieguldīto darbu valstiskās identitātes un patriotisma
stiprināšanā.
I. PAVINKŠNIS,
novada vēstures un
sociālo zinību metodiskās
apvienības vadītājs

Pateicības rakstu Sproģu pamatskolas 8. klases audzēknei Rasai Pelekevičai pasniedz novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš.
Foto – V. BARENS

6. lpp.
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Rada iespēju uzlabot dzīves kvalitāti
m Turpinās īstenot projekta otro kārtu

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!            
Vecumnieku novada Domes
Sociālais dienests 2012. gada
sākumā sāka realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektu «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība
Vecumnieku novadā»,
nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/075.
Tā mērķis – attīstīt un
pilnveidot alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vecumnieku novadā, lai
uzlabotu dalībnieku sociālās
un funkcionālās prasmes, kā
arī, lai veicinātu šo personu
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Diskutē par
atkarībām

Viena no projekta darbībā
iesaistītajām grupām – personas, kuras ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām.
Projekta darbība tiek īstenota atbalsta grupu veidā. Tas
nozīmē, ka dalībnieki tiekas
divas reizes mēnesī sešu mē-

nešu garumā un, sadarbojoties
ar atbalsta grupas vadītāju,
speciālisti, kura brauc no Rīgas, pārrunā dažādus jautājumus. Tiek diskutēts par to, kas
ir atkarība un kā tā veidojas,
vai un kādā veidā tā attiecas
uz dalībniekiem, ko darīt, lai
uzlabotu savu dzīves situāciju
un ierobežotu atkarīgo vielu
lietošanu, kā arī pārrunāti jautājumi par ģimenes lomu cilvēka dzīvē. Dalībniekiem ir
iespēja noskaidrot dažādus sev
interesējošus jautājumus saistībā ar smēķēšanu, alkohola un
citu atkarību izraisošu vielu
lietošanu. Katram atbalsta grupas dalībniekam ir iespēja saņemt arī individuālas konsultācijas pie psihologa.
Atbalsta grupas darbības
pēdējos trīs mēnešos dalībnieki tiek aicināti apgūt iemaņas
darbam ar datoru. Dalību projektā nodrošina ESF finansējums, tāpēc projekta aktivitātēs ir iespējams iesaistīties
cilvēkiem no visa Vecumnieku novada, jo nokļūšanai uz
nodarbībām tiek nodrošināts
transports.

Vērtē pozitīvi

Noslēdzies projekta pirmais posms. Tajā piedalījās
15 dalībnieki – personas, kas

ir atkarīgas no psihoaktīvām
vielām. Par projekta aktivitātēm no 2012. gada atbalsta
grupas dalībniekiem saņemtas
pozitīvas atsauksmes.
Ieva (vārds mainīts) raksta: «Man atbalsta grupa deva
iekšēju mieru, ļāva apjaust, ka
stresa situācijā nevajag ķerties
pie alus glāzes. Varēju ļauties
pārdomām par saviem bērniem. Viņi tagad ir daudz priecīgāki un laimīgāki.» Jānis
(vārds mainīts): «Ieguvu sapratni, pretimnākšanu un pašnovērtējumu, arī draugus un
jaunus domubiedrus. Tik saprotošā un draudzīgā kolektīvā biju pirmo reizi. Nu man ir
viela pārdomām par sevi un
savu rīcību.»
Sociālā dienesta darbiniekus iepriecina tas, ka ir iespējams pieaicināt speciālistus,
kuri līdz šim Vecumnieku novadā nebija pieejami, un dot
iespēju iedzīvotājiem uzlabot
savu dzīves līmeni.

Aicina
pieteikties

2013. gadā Sociālais dienests turpinās realizēt projekta
otro kārtu. Tajā atkal būs iespēja piedalīties 15 dalībniekiem, kuri ir atkarīgi no psihoaktīvām vielām.

Aicinām visus, kuriem ir
radusies interese, pieteikties
pie Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem pagastos – Skaistkalnē, tālruņa numurs 27877075, Kurmenē,
tālr. nr. 65152731, Vallē, tālr.
nr. 65152805, Bārbelē, tālr.
nr. 26677630, Stelpē, tālr.
nr. 63945076, Vecumniekos,
tālr. nr. 27477999. Jaunās grupas nodarbības sāksies nākamā gada janvārī.
Projekts tiek realizēts darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 1.4. prioritātes «Sociālās iekļaušanas veicināšana» 1.4.1. pasākuma «Sociālā iekļaušana» 1.4.1.2. aktivitātes «Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas
pilnveidošana» 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» ietvaros.
Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra,
vadošā iestāde – Labklājības
ministrija.
J. VEIDE,
Vecumnieku novada Domes
Sociālā dienesta
sociālā darbiniece

Sakārto ūdenssaimniecību
Bārbeles ciemā
IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš «Vecumnieku
Novada Ziņu» janvāra
numuriem –
2. un 15. janvāris.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Vecumnieku novada dome
īsteno Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
projektu «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku
novada Bārbeles pagasta
Bārbeles ciemā»,
nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/006/045.
Tā ietvaros tapis jauns urbums, rekonstruēti un no jauna izbūvēti ūdenspiegādes tīkli, ūdens sagatavošanas staci-

ja, veikta notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un kanalizācijas
sūkņu stacijas, spiedvada un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, izbūvēti jauni pašteces
kanalizācijas tīkli.
Realizējot projektu, tiks
nodrošināta prasībām atbilstīga notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, tādējādi radot kvalitatīvu dzīves vidi
Bārbeles ciema iedzīvotājiem.
Tiks samazināts ūdenspiegādes avāriju skaits, kā arī izveidoti papildu pieslēgumi gan
centralizētajiem ūdenspiegādes, gan kanalizācijas tīkliem.
Finansējuma sadalījums ir
šāds: 85% no attiecināmajām
izmaksām ir ERAF līdzfinansējums, 15% – pašvaldības fi-

nansējums. PVN daļa tiek segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Būvniecības līgums noslēgts ar SIA «Build Up Development» par Ls 329 387,91
bez PVN. Būvuzraudzību objektā veic SIA «RS Būvnieks»,
līguma summa – Ls 2930 bez
PVN. Autoruzraudzību veic
projektēšanas birojs «Ē.Tilgalis un partneri», līguma
summa – Ls 2980 bez PVN.
Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2012. gada decembrī.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes Attīstības un
plānošanas nodaļas
vadītāja, projektu vadītāja
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Iededz egli pie tautas nama

Poš telpas,
gaida svētkus

Pagasta egle pie tautas
nama Vecumniekos svinīgi
tika iedegta 8. decembra
pievakarē.

Biedrība «Jaunatne
smaidam» sadarbībā ar
Vecumnieku novada
Domes jaunatnes iniciatīvu
centru «Active» un
Bārbeles tautas namu
aktīvi gatavojas Ziemassvētku sagaidīšanai.

Balvas pasniedz Ziemassvētku vecītis

Pasaku tēli

Vispirms gan bērni un pieaugušie pulcējās zālē. Tur
klātesošos priecēja Ozolnieku
tautas nama amatierteātra dalībnieki, kuri izrādīja teatralizētu uzvedumu «Ziemassvētki Rūķu ciemā» un iesaistīja
tajā arī sarīkojuma apmeklētājus.
Sanākušie kopā ar krāšņi
tērptajiem pasaku tēliem –
Kodi, Feju, Rūķi un Ziemassvētku vecīti – dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Pēc tam visi
ģērba mugurā ziemas drānas,
lika galvā cepures un devās
laukā pie apsnigušās un izrotātās zaļsvārces. Lai tajā iedegtos gaismiņas, bija jāpaveic kāds darbiņš, proti, jāsumina veiksmīgākie konkursa
dalībnieki.

Sveic
laureātus

Tradicionāls ir Vecumnieku bibliotēkas un tautas nama
rīkotais Ziemassvētku radošais konkurss 1. – 4. klašu
skolēniem. Iepriekšējos gados
bērni rakstīja pasakas, dzejoļus. Tā kā Ziemassvētki un
gadu mija ir laiks, kad mēdz
notikt brīnumi, šogad zēni un
meitenes tika aicināti savu

Ziemassvētku vecītis bērnus un pieaugušos aicināja pie eglītes, lai kopīgi lūgtu tai iemirdzēties svētku rotā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ziemassvētku brīnumu uzzīmēt. Konkursa rezultāti tika
paziņoti egles iedegšanas pasākumā, un četri labāko zīmējumu autori saņēma balvas.
Tās pasniedza Ziemassvētku
vecītis.
Konkursā «Kāds ir tavs
Ziemassvētku brīnums?» piedalījās 31 skolēns. Bērni bija
ļoti centušies, tāpēc žūrijai nenācās viegli izvērtēt darbiņus
un izraudzīties vislabākos.
Pēc spraigām debatēm par labāko zīmējumu autoriem tika
atzīti: Katrīna Lavrinoviča
(4.a klase) – 1. vieta, Linda
Libere (2.b klase) – 2. vieta,

Vita Kalniņa (1.a klase) –
3. vieta, Brigita Elena Auziņa
(4.a klase) – 4. vieta.
Konkursu aktīvi atbalstīja
skolotājas Anita Čerpinska,
Ina Sirmoviča un Aija Staškeviča. Arī viņas tika pie veltēm
no Ziemassvētku vecīša maisa.
Pēc tam bērni, raugoties
uz eglīti, lūdzās, lai tā iemirdzas un rada visiem prieku.
Brīnums notika! Eglīte iedegās, un ikviens, kurš zināja
kādu dzejolīti, saņēma saldumus.
M. BOŠA,
bibliotekāre

Kurmene – jauna ceļa sākumā
Decembrī ļaudis parasti
mēdz atskatīties uz paveikto, bet Kurmenes pagastā
gada nogale šoreiz ir jauna
ceļa sākums – sākta projekta «Kurmene ar skatu uz
nākotni» īstenošana.
Gada garumā Kurmenes
pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja
mācīties, piemēram, apgūt angļu valodu vai rokdarbu prasmes. Par projektā iegūtajiem
līdzekļiem tiks labiekārtotas
dušas telpas Kurmenes pamatskolas ēkā un iegādāta veļas
mazgājamā mašīna, kas būs
pieejama ikvienam.

Nodibinājums
«Sorosa
fonds-Latvija» turpina jau
pirms trim gadiem uzsākto
iniciatīvu «Pārmaiņu iespēja
skolām», rudenī izsludinot otrās kārtas konkursu «Skola kā
kopienas attīstības resurss».
Tajā piedalījās Vecumnieku
novada Dome sadarbībā ar
biedrību «Kurmenes viļņi», sagatavojot projektu «Kurmene
ar skatu uz nākotni». Iniciatīva paredz atbalsta sniegšanu
mazo skolu pārveidei par
daudzfunkcionāliem vietējās
kopienas izglītības, kultūras,
nodarbinātības un sociālā atbalsta centriem, lai veicinātu
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību

savas kopienas dzīvē, risinātu
mūžizglītības un sociālos jautājumus, piedāvātu kvalitatīvas izglītības iespējas skolas
vecuma bērniem.
2009. gadā arī Kurmenes
pamatskola piedalījās projektu konkursā un kļuva par pārmaiņu skolu. Lai arī skola pašlaik kā izglītības iestāde vairs
nepastāv, pirms trim gadiem
iesākto darbu turpina biedrība
«Kurmenes viļņi».
Projektu finansē Atvērtās
sabiedrības fondi.
K. JANSONE,
biedrības
«Kurmenes viļņi»
valdes priekšsēdētāja

Šajā laikā īpaši tiek domāts par latvisko tradīciju iepazīšanu.
Pirmssvētku nedēļā jaunatnes iniciatīvu centrā «Active» notika vairākas aktivitātes. 17. un 18. decembris aizritēja, gatavojot rotājumus.
Kopīgi tika greznotas iniciatīvu centra telpas, interesenti
darināja arī rotas savas mājas
izdaiļošanai. 19. decembrī bija iespēja izzināt latviskās
maskošanās tradīcijas un iemēģināt roku masku gatavošanā. 20. decembrī jaunatnes
iniciatīvu centrā norisinājās piparkūku cepšana. Ar tām tiks
cienāti Ziemassvētku pasākuma dalībnieki. 21. decembrī
ikviens tiek aicināts noskatīties kādu Ziemassvētku filmu
un kavēt laiku sarunās pie tējas tases un cepumiem.
Pirmssvētku nedēļā jaunatnes iniciatīvu centrā tiek
gaidīti gan bērni un jaunieši,
gan vecāki. Darba laiks – no
plkst. 16 līdz 20.
Ziemassvētku svinēšanā
22. decembrī no plkst. 16 tiek
aicināts piedalīties ikviens.
Būs maskošanās, dziedāšana,
rotaļas, zīlēšana, bluķa vilkšana un citas izdarības, bet
plkst. 17 tiks iedegta Bārbeles
pagasta galvenā egle. Par
svētku jauku noslēgumu parūpējušies tautas nama amatierteātra «Bārbelīši» ļaudis, kuri
plkst. 18 aicina uz izrādi
«Ādams un Ieva».
Jaukus un gaišus svētkus!
R. MANUILOVS,
biedrības
«Jaunatne smaidam»
valdes loceklis
24. decembrī plkst. 14 –
Ziemassvētku
DIEVKALPOJUMS
Bārbeles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā.
Baltus Ziemassvētkus un
svētīgu Jauno gadu
Kristus mīlestībā!
Bārbeles draudze

8. lpp.

Raksta un zīmē

Sagaidot Latvijas 94. dzimšanas dienu, Vecumnieku
vidusskolas 1. – 4. klašu
skolēni piedalījās Latviešu
valodas aģentūras rīkotajā
radošo darbu konkursā
«Latvija, es esmu tavs bērns».
Tas tika organizēts, lai popularizētu latviešu valodu, sekmētu tās vērtības apzināšanos
un celtu nacionālo pašapziņu.
Skolēni gan zīmēja, gan
rakstīja. Žēl, ka konkursa komisijai varēja iesniegt tikai trīs
radošos darbus.
Veiksmīgākie zīmētāji bija
1. klases skolnieks Jānis Bramans un 2. klases skolniece
Kristiāna Asare, bet par labāko rakstītāju tika atzīts 2. klases audzēknis Matīss Lediņš.
Interesanti bija vairāki darbiņi. Lūk, labākie!
Latvijā es piedzimu,
Latvijā es augu,
Latvijā es mācīšos,
Latvijā es dzīvošu,
Latvijā es strādāšu,
Latviju es sargāšu,
Latviju es godāšu.
/Matīss Lediņš, 2. klase/
***
Es piedzimu Latvijā
Rudzu krāsas matiņiem,
Zaļām meža actiņām,
Skaņu, laipnu valodiņu,
Darbīgām rociņām.
Es uzaugšu Latvijā,
Gudru ņemšu padomiņu,
Čakli skolā mācoties.
/Samanta Cibule, 2. klase/
***
Es esmu dzimusi Latvijā.
Man te patīk. Te ir mana mamma un manas māsas. Te es varu
runāt latviešu valodā. Man patīk peldēties ezerā, pļavā plūkt
puķes, mācīties skolā, spēlēties ar draugiem. Es mācos arī
Mūzikas skolā. Kad izaugšu
liela, būšu komponiste un rakstīšu dziesmas par Latvijas pļavām, ezeriem un mežiem.
/Lelde Libere, 2. klase/
***
Santīmiņš pie santīma –
Tās ir mūsu zīles,
Latiņi pie latiņa –
Tas ir mūsu ozols.
Turu saujā lepni tos –
Esmu latviets – lepojos!
/Ričards Onušs, 4. klase/
Paldies visiem rakstītājiem
un zīmētājiem par aktīvu piedalīšanos konkursā.
A. ČERPINSKA,
skolotāja
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Mīlestība ir lielākā dāvana

Aicina dzīvot saskaņā ar nemainīgām vērtībām
Uz tikšanos ar priesteri
Andreju Mediņu
Stelpes pamatskolā
27. novembrī bija
atnākuši ap 90 cilvēku.
To rīkoja vēstures skolotāja Aloida Baķe un kultūras
darba organizatore Sandra Neliusa.
Ar spilgtiem piemēriem
viesis atklāja, cik svarīgi ir sevi mīlēt, dzīvot saskaņā ar nemainīgām vērtībām un cik
muļķīgi ir attaisnot vienaldzīgu attieksmi pret saviem tuvākajiem ar klišejisko teicienu
«Tādi laiki...».

Labie vārdi

«Sabiedrības lielākā bezjēdzība ir tā, ka labie vārdi, ko
mums ik dienu vajadzētu pasacīt tuviem cilvēkiem, tiek
taupīti bēru mielastam,» sacīja A. Mediņš. Viņš lūdza klātesošos pagriezties vienam pret
otru un pateikt paldies par to,
ka viņi ir mums līdzās. Cilvēki uzsmaidīja cits citam,
teica paldies un sirdī apņēmās
neaizmirst to darīt arī turpmāk.
Mācītājs stāstīja par kādu
vecu sieviņu, kuras trīs meitas
pie viņas braukušas ciemos labi ja trīsreiz gadā. Priesteris
uzmeklējis vienu no šīm sievietēm un sacījis, ka neļaušot
viņai nākt uz mātes bērēm, jo
viņš negribot, ka pie zārka
tiek raudāts un spēlēts teātris,
publiski rādot, cik ļoti viņa
māti mīlējusi. Kopš tā laika
meitas sākušas katru nedēļu
apciemot savu veco māmuļu,
un nu tas turpinoties jau sešus
gadus.
A. Mediņš runāja par to,
ka mūsdienās ļaudis bieži
mēdz aizbildināties ar laika
trūkumu. Patiesībā teiciens
«Man nav laika» nozīmē «Es
tevi nemīlu un tāpēc neredzu jēgu veltīt tev savu laiku». «Cilvēks ir lielākā dāvana, kas mums dota, un tā ir
dota tikai uz laiku. Uz laiku
mums ir doti mūsu vecāki un
bērni. Steigsimies pateikt viņiem, ka viņi mums ir svarīgi,
lai vēlāk nebūtu žēl, ka neesam to darījuši!» viņš rosināja.

Stelpes pamatskolas vēstures skolotāja Aloida Baķe pateicas
mācītājam Andrejam Mediņam par laiku, ko viņš veltīja tikšanās dalībniekiem.
Foto – E. NELIUSS

Jātic
brīnumam

Runājot par lūgšanas spēku un nozīmi, garīdznieks sacīja, ka, lūdzot Dievu, ir svarīgi ticēt brīnumam. Sakot, ka
kaut kas nav iespējams, tiek
aizcirstas durvis Dieva priekšā, neļaujot Viņam rīkoties.
Turpretim, ja cilvēks spēj
ticēt, dzīvē ienāk notikumi,
ko ar prātu nevar pat izskaidrot.
Priesteris minēja piemēru
par kādu mazu zēnu, kuru notriecis auto, sadragājot galvaskausu. Kad puisēns nogādāts
slimnīcā, ārsti sacījuši, ka viņam nav cerību izdzīvot. Tomēr viņa vecāki un mācītājs
lūguši Dievu par zēna dziedināšanu, saglabājot ticību neiespējamajam, un – brīnums
notika. Par spīti bezcerīgajai
situācijai un ārstu drūmajām
prognozēm galvaskauss saauga. Puisēns atguva spēju kustēties un runāt, un ir dzīvespriecīgs, kā vairums bērnu viņa vecumā.

Par godu
Dievam

Mācītājs A. Mediņš rosināja domāt par to, ka ikdienas
darbi kļūst patīkamāki, ja tos
veic par godu Dievam. Ilgsto-

ši nesaņemot atzinību no ģimenes locekļiem par pagatavotām pusdienām vai izmazgātu grīdu, iestājas pagurums.
Ir svarīgi apzināties, ka ne
jau cilvēkiem mēs strādājam,
bet Dievam. Tad katrs darbs
kļūst par lūgšanu, pati darīšana sniedz prieku un piepildījumu.
Iedarbīgs lūgšanas veids ir
uzlūkošanas lūgšana. Ja ilgāku laiku uzlūko kaut ko skaistu, piemēram, ziedu, skulptūru vai mākslinieciski augstvērtīgi veidotu krustiņu ar
Jēzus tēlu, var atbrīvoties no
nelāgiem ieradumiem, depresijas un atgūt līdzsvaru dvēselē.
Īpaša lūgšana ir pateicība.
Pateicīga sirds ir priecīga un
apmierināta. Ir jāpateicas arī
tad, ja gadās sasisties vai kaut
ko salauzt. (A. Mediņš uz tikšanos bija ieradies ar lauztu
kāju.) Pateicoties cilvēks mācās neuztraukties par sīkumiem, pamanīt skaisto, mīlēt
sevi un citus.
Nobeigumā A. Mediņš novēlēja – lai Adventes laiks
kļūst par mīlestības laiku un
lai mīlestība ir lielākā dāvana, ko ļaudis sniedz cits citam.
E. NELIUSS
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Dot ir iespējams tad, ja pats esi saņēmis
Tuvojas Ziemsvētki –
gada gaišākie svētki,
kurus Baznīcā iesāk gaidīt
ar Adventa laika pirmo
svētdienu, šogad –
2. decembri.

Netiekties pāri
noliktajam

Ziemsvētki ir ģimenes svētki, kurus ir labi plānot pavadīt
kopā ar saviem tuvākajiem.
Šogad arī Dieva radītā daba
mūs ir apdāvinājusi ar balto
sniedziņu jau pirms Adventa
pirmās svētdienas. Sēžot savā
darba istabā un rakstot šo
Ziemsvētku vēstulīti Jums, mīļie Vecumnieku novada iedzīvotāji, raugos ārā pa logu
skaisti baltajā ziemas ainavā.
Balts sniedziņš snieg uz
skujiņām
Un maigi dziedot pulksten’s
skan...
Kautrējos būt pārāk sentimentāls vai pat salkans, bet šīs
J. Poruka dzejas rindiņas allaž
manu acu priekšā uzbur sapņu
ziemas ainavu. Tajā kopā sadzīvo divas pretējas lietas –
stindzinošais sals un sirds siltums. Tas ir iespējams, atrodoties Dieva tuvumā.
Nemanot ir pagājuši pieci
gadi, kopš es kalpoju Vallē (no
2008. gada 1. maija) un Vecumniekos (no 2007. gada 16. decembra). Protams, ir gribējies
izdarīt daudz vairāk, nekā paveikts, bet es esmu priecīgs par
katru, kuru izdevies kaut nedaudz iepriecināt, un katru lielāku vai mazāku darbu, kas
paveikts. Mācītāja darbs ir neredzams un arī augļi dažkārt
parādās tikai kaut kad vēlāk
un pat citā vietā... Cilvēciskā
lepnība dažkārt kārdina, bet
Dievs atgādina – netiekties
pāri noliktajam.
Kaut ko dot ir iespējams
tad, ja pats esi saņēmis.

Vieglāk vienoties,
nevis izskaidrot

Ikviens ir saskāries ar eksistenciālajiem jautājumiem par
Dieva eksistenci. Neesmu sastapis cilvēku, kurš būtu sacījis, ka ārpus mūsu redzamās –
racionālās – pasaules nekā nav.
Citi teic, ka tas ir kāds augstāks
saprāts, vēl kāds pieļauj, ka
mēs esam kādas citas civilizācijas novērošanas objekts, cits

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā baznīca 2012. gada decembrī.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
domā, ka dievi ir kāda augstāk
attīstīta dzīvības forma, bet vēl
kāds pielūdz dabas spēkus, uzskatot, ka Dieva radītais varētu būt arī pats Dievs... Katrā
ziņā par Dieva eksistenci ir
vieglāk vienoties, nekā to caur
racionālo saprātu uzlūkot un
izskaidrot kā izpētes objektu.
Lietu, ko nav iespējams sev
un citiem paskaidrot, ļaudis
mēdz saukt par brīnumu. Daudzi pravieši un svētie Dievu
jau ir nosaukuši par brīnumu.
«Jo mums ir piedzimis
Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem.
Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.» Jes 9:5
Tā senlaiku pravietis Jesaja,
kurš dzīvojis 8. gs. pirms
Kristus piedzimšanas, tātad –
pirms gandrīz 3000 (!) gadu –,
ir pravietojis Dieva nākšanu
pasaulē. Dievs savā pilnībā apvienojis ļoti daudzas mums,
cilvēkiem, zināmas īpašības, ar
to atšķirību, ka Viņš ir taisnīgs,
bet nav ļauns, un noteikti nav
atriebīgs.

Abstrakts jēdziens

Tāpat kā visi, kas reiz sākuši domāt par pārlaicīgām
lietām, arī es biju un esmu patiesības meklējumos. Jautājums «Kas ir aiz tā...?», šķiet,
var sniegt atbildi un jautājumu
«Kas es pats esmu un kādēļ
esmu nācis šajā pasaulē?». Visas reliģijas kaut kādā veidā
mēģina sniegt atbildes uz
šiem jautājumiem. Tās saņem
tie, kuri cenšas pēc iespējas
vairāk izlasīt un saprast izlasīto. Eksistē arī dažādu veidu

garīgās meditācijas, kuras mūs
it kā var tuvināt vai attālināt
no atbildēm.
Cilvēks pēc savas būtības
ir garīgs, kuru tikai ietver miesīgais apvalks, tātad – būtība
ir garīga. Tam ir daudz plusu
un mīnusu. Pluss praktiskajā nozīmē ir progress un visi sasniegumi, kas ir iespējami tikai
cilvēkam. Mīnuss – neviena
dzīva būtne necieš no tādas atkarību daudzveidības, kā cilvēks, un šo atkarību cēlonis ir gara nepiepildījums.
Tātad – cilvēks ir pilnībā garīga būtne.
Tā caur gudrības meklējumiem es nonācu pie kādas patiesības, kas nav rodama gudrībā, bet mīlestībā. Vārds
«Dievs» ir abstrakts jēdziens,
ar kuru tiek apzīmēts tas, kam
ticam un uz ko paļaujamies,
bet tas nav Dieva personvārds.
Viņš var saukties visādi. Ja
man būtu jādod Viņam vārds,
kurš raksturotu Dievu, tas būtu «Mīlestība».

Izvēlējās nomirt
par savējiem

Vai var būt kas vērtīgāks
par pašu mīlētiem bērniem?
Protams, ka mūsu mīlestība
var būt dalīta, tā tiek dota dzīvesbiedram, tuviniekiem, darbam, tēvzemei... Bet mīlestība
uz pašu bērniem vai mazbērniem ir īpaša...
Dievs ir taisnīgs, Viņš vienmēr ir turējis doto vārdu. Ja
reiz Viņš bija noteicis, ka grēka alga ir nāve, tad cilvēkam
par grēkiem bija jāmirst. Ja
būtu jāizvēlas starp savu nāvi
vai bērna nāvi... Briesmīgi.
Dievs izvēlējās nomirt par

mums, sūtot pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu. Vai pasaulē
ir vēl kāds dievs, kurš būtu
nomiris par savējiem?
«Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam
būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs
sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet
lai pasaule caur viņu tiktu
glābta.» Jņ 3:16-17
Mīlestībā Dievs mums ir
atklājies Jēzū Kristū, kura pasaulē piedzimšanas svētkus mēs
gaidām atnākam Adventā, un
priecīgi svinam Ziemsvētkos.
Pat visu pasaules tautu valodas kopā saņemtas nav spējīgas izteikt vārdos to, kā Dievs
mūs mīl. Tā ir pati pilnība un
visu cilvēku ilgu piepildījums.
Kā gan mēs varam Viņam pateikties? Visvienkāršākais –
neturēties pretī Viņa mīlestībai, bet, saņemot to, sniegt tālāk. Kā raksta apustulis Pēteris: «Par visām lietām lai jums
būtu sirsnīga mīlestība citam
pret citu, jo mīlestība apklāj
grēku daudzumu.» 1Pēt 4:8
Novēlējumā gribu ikvienam dot skaisto Asīzes Franciska (1181–1226) lūgšanu:
«Ak, Kungs,
dari mani par savu miera
ieroci,
lai es mācītu mīlestību tur,
kur ienīst,
lai piedotu tur, kur apvaino,
lai vienoju tur, kur naids,
lai modinu cerību tur, kur
valda izmisums,
lai iededzu gaismu tur, kur
valda tumsa,
lai nesu prieku tur, kur mājo rūpes.
Ak, Kungs,
neļauj man dzīties pēc tā,
kas mani mierinātu, bet, ka es
mierinātu,
ne lai mani saprastu, bet,
ka es saprastu,
ne lai mani mīlētu, bet, ka
es mīlētu.
Jo, kas tā atrod, tas saņem,
kas sevi aizmirst, tas atrod,
kas piedod, tam piedod,
un kas tā mirst, tas atmostas mūžīgai dzīvei.»
Mācītājs
J. MORICS
2012. gada Ziemsvētkos
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Māksliniece var atļauties savus darbus

Baudu sagādā zīda apgleznošana un iespēja eksperimentēt

Pašportrets. Autores veidota
personālizstādes vizītkarte.
Šis gads ļoti radošs bijis
Vecumnieku pagasta amatiermāksliniecei Brigitai
Stenclavai. 15. decembrī
tautas namā viņa sagaidīja
savas ceturtās personālizstādes apmeklētājus.
Dažādās tehnikās veidotos
darbus šopavasar varēja aplūkot
Vecumnieku tautas namā, vasaras vidū – salonā «Meistars Gothards» Bauskā, bet pavisam nesen – Misas bibliotēkā.

Brigitas Stenclavas (no kreisās) radītos lietišķās mākslas darbus atzinīgi novērtē Vecumnieku tautas
nama vadītāja Valda Kaufmane un pensionāre Dzidra Krūmiņa.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Lai gūtu priekšstatu par izmantoto tehnisko risinājumu
daudzveidību, kolekcijā iekļautie lietišķās mākslas darbi ir jāaplūko tuvplānā. Tie ir oriģināli,
gaumīgi veidoti un perfekti izpildīti, tāpēc izraisa izstādes viesu neviltotu interesi. Uzzinot, ka
zīda apgleznošana, filcēšana, rotu, aksesuāru un interjera priekšmetu darināšana ir juristes

B. Stenclavas vaļasprieks, pārsteigums ir jo lielāks. Neparasto un iedvesmojošo darbu autore agrāk adījusi un tamborējusi, taču dotības izpausties tik
daudzveidīgi ļāvis apjaust kāds
nejaušs gadījums.
2010. gadā vīrs viņu pieteicis
rokdarbu studijā, ko Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā interešu un neformālās izglītības
programmā pieaugušajiem vadīja skolotāja Iveta Bērziņa. Apgūstot dažādas prasmes, papildinot zināšanas un attīstot idejas,
atklājies talants, ko B. Stenclava

Filcēšanas tehnikā veidotais
brieža portrets darināts aptuveni nedēļu.

Uz zīda atainotais šķīvis tapis pēc
porcelāna apgleznotājas Elizabetes Gegello darba motīviem.

Nejaušs gadījums

Vairums izstādē apskatāmo
darbu tapuši šovasar. Pārsvarā
tie ir gleznojumi uz zīda. Pilnveidojot savas iemaņas, amatiermāksliniecei šoreiz interesentus
izdevies pārsteigt ar pavisam
citu tehnisko izpildījumu. Šallītes, kurās dominē dažādu ziedu

motīvi, veidotas, materiālu gan
batikojot, gan apgleznojot. Arī
apskatei izliktās ainavas, piemēram, Liepājas baznīca atšķiras no
iepriekš radītajiem darbiem. «Nepārtraukti eksperimentēju, jo tas
ir tik aizraujoši – ikreiz izdomāt
ko jaunu!» teic B. Stenclava.
Zīmējot uz zīda, viņa izraugās tikai baltu audumu, jo tad
iespējams panākt vēlamo toni,
turklāt arī krāsas ir izteiksmīgākas. «Gūstu baudu no tā, kā
zīds uztver krāsu, kā tā plūst,»
radošā procesa nianses atklāj
autore.

Akts atklāj sievietes ķermeņa
skaistumu un tēla raksturu.

Pirmais sniegs samulsinājis vārnas pīlādžkoka zarā.

izkopj jau trešo gadu. Šajā laikā
apgleznotas neskaitāmas šallītes,
kaklasaites, tunikas, uz zīda zīmētas ainavas, gatavotas rotas,
veidoti darbi filcēšanas tehnikā u. c.

Izdodas pārsteigt
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s nepārdot

SVĒTKU SARĪKOJUMI
BĀRBELĒ
22. decembrī plkst. 17 – egles iedegšana pie tautas nama, Ziemassvētku rotaļdejas pie ugunskura. Plkst. 18 –
R. Paula un G. Rača muzikālo Ziemassvētku pasaku maziem
un lieliem «Ādams un Ieva» izrādīs Bārbeles tautas nama
amatierteātris «Bārbelīši».
25. decembrī plkst. 14 gan mazi, gan lieli mīļi aicināti uz
Ziemassvētku sarīkojumu. Tautas namā viesosies «Pārsteigumu karuseļa» radošā komanda – jautrās mikipeles Minnija
un Mikijs un Ziemassvētku vecītis. Visus gaida piedzīvojumiem bagāts ceļojums, daudz jautru dziesmiņu, rotaļu un
dāvaniņu.
KURMENĒ
25. decembrī plkst. 11 tautas namā – Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst. 20 – Ziemassvētku balle kopā ar pašdarbniekiem un grupu «Tērvete».

Filcēts Adventes vainags un
apgleznota zīda sedziņa.

Savam priekam

Veidojot mākslas darbus,
B. Stenclava idejas rod, vērojot
to, kas ir visapkārt. Kad šoziem
uzkritis pirmais sniegs, viņa savas mājas pagalmā pamanījusi
divas vārnas, kas sēdēja uz pīlādža zara. Drīz pēc tam tapa
gleznojums uz zīda.
Pirmie vērtētāji ir amatiermākslinieces tuvinieki – vīrs
Andris, meita Terēza, dēls Arturs un mazbērni Rihards, Dace, Viktorija un Sāra Debora.
«Man patīk visi mammas
darbi. Apbrīnojami – kur viņa
rod idejas, lai katrreiz pārsteigtu ar kaut ko jaunu!» tā Terēza
Stenclava.
Vairāki izstādes apmeklētāji
interesējās par iespēju darbus
iegādāties. «Neesmu gatava no

Interjera dekors – filcēšanas
tehnikā veidota Ziemassvētku
eglīte.
tiem šķirties. Darinu savam priekam, dāvinu savējiem. Jā, šis vaļasprieks prasa lielus ieguldījumus – jāiegādājas audumi un citi
materiāli, krāsas, darbi jāierāmē,
taču advokātes prakse mani materiāli nodrošina, tāpēc varu atļauties savus darbus nepārdot,»
teic B. Stenclava, kura arī lasa
lekcijas Baltijas Starptautiskajā
akadēmijā.
«Straujajā dzīves ritmā aizraušanās ar rokdarbiem man ir
veids, kā nomierināties. Reizēm
ir tā, ka nevaru sagaidīt, kad tikšu līdz audumam un krāsām – tik
ļoti mani saista šī nodarbe!» atklāj amatiermāksliniece.
B. Stenclavas darbu izstāde
tautas namā būs apskatāma
līdz 10. janvārim.
ŽANNA ZĀLĪTE

Dievkalpojumi Ziemsvētku laikā
Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas (LELB) Vecumnieku draudzē:
21. decembrī plkst. 10.30 – Vecumnieku vidusskolas Ziemsvētku dievkalpojums Vecumnieku baznīcā,
24. decembrī plkst. 18 – Svētvakara dievkalpojums,
25. decembrī plkst. 13 – Ziemsvētku dievkalpojums pansionātā «Atvasara»,
30. decembrī plkst. 11 – dievkalpojums svētdienā pēc
Ziemsvētkiem,
1. janvārī plkst. 11 – Jaungada rīta svētbrīdis ar sadraudzību,
6. janvārī plkst. 11 – Zvaigznes dienas dievkalpojums.
LELB Valles draudzē:
21. decembrī plkst. 9 – Valles vidusskolas Ziemsvētku dievkalpojums Valles baznīcā,
24. decembrī plkst. 16 – Svētvakara dievkalpojums,
6. janvārī plkst. 14 – Zvaigznes dienas dievkalpojums.
Visi mīļi aicināti un laipni gaidīti!

MISĀ
22. decembrī plkst. 14 tautas namā – Ziemassvētku sarīkojums Misas apkārtnes pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
29. decembrī plkst. 15 tautas namā – Ziemassvētku eglīte Misas apkārtnes bērniem. Ziemassvētku vecītis īpašas dāvaniņas būs sagatavojis Vecumnieku pagasta bērniem līdz
četru gadu vecumam.
1. janvārī plkst. 1 tautas namā – Jaungada balle kopā ar
grupu «Rožmalas muzikanti».
Ieeja – Ls 2.
SKAISTKALNĒ
25. decembrī plkst. 16.30 – Ziemassvētku sarīkojums
pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst. 22 – Ziemassvētku balle
kopā ar grupu «Brīvdiena». Ieeja – Ls 2.
VALLĒ
26. decembrī plkst. 12 saieta namā Stelpes pagasta amatierteātris «Urguči» izrādīs V. Plūdoņa pasaku «Eža kažociņš».
Pēc uzveduma – Ziemsvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
28. decembrī plkst. 19 saieta namā – R. Paula un G. Rača muzikālā pasaka «Ādams un Ieva» Bārbeles tautas nama
amatierteātra «Bārbelīši» izpildījumā. Uzvedums visu paaudžu skatītājiem.
1. janvārī plkst. 1 saieta namā – Brīnumu nakts karnevāls. Spēlēs Māris no Baldones. Ieeja – Ls 1,50, maskām –
bez maksas.
VECUMNIEKOS
25. decembrī plkst. 19 tautas namā – koncerts «Lai sveces iedegas». Gaišs un emocionāls Ziemassvētku stāsts. Ieeja – bez maksas.
29. decembrī plkst. 11 tautas namā – eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem. Būs iespēja noskatīties izrādi «Vecīša cimdiņš». Ciemosies Ziemassvētku vecītis ar dāvanām.
1. janvārī plkst. 1 tautas namā – Jaungada disko balle.
Ieeja – Ls 2.

12. lpp.

Zīmējums –
reklāmas stendā
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Audzēkņi apglezno porcelānu

Muzejā norit radošas praktiskās nodarbības
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas 3. un
5. klases audzēkņi
16. novembrī apmeklēja
Porcelāna muzeju Rīgā,
Konventa sētā.

Unda Rušmane kopā ar savu
skolotāju Andu Sproģi.
Foto – A. SPROĢE
Dziesmu un deju svētku rīkotājs – Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs –
un ilggadējs svētku sadarbības
partneris – vides reklāmas uzņēmums «Clear Channel Latvia» – šopavasar izsludināja
vizuālo darbu konkursu bērniem un jauniešiem «XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus sagaidot».
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas audzēkne, deviņus gadus vecā Unda Rušmane 26. novembrī saņēma
balvu un atzinību par veiksmīgu dalību šajā konkursā. Meitenes zīmējums «Kora «Via Stella» dalībnieces» (tas bija publicēts «Vecumnieku Novada
Ziņu» jūnija numurā) tika atzīts par vienu no sešiem labākajiem Latvijā. Tas tapis
skolotājas Andas Sproģes vadībā.
Pavisam konkursam tika
iesniegti 260 darbu.
Latvijas mākslas skolu bērni un jaunieši gatavošanos
Dziesmu un deju svētkiem attēloja brīnišķīgos, kolorītos darbos, atklājot savu izpratni un
redzējumu.
No 1. oktobra žūrijas izraudzītie darbi eksponēti «Clear
Channel Latvia» stendos Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Daugavpilī. Tie greznos pilsētu
vidi līdz pat lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, kas norisināsies nākamā gada vasarā.
Paldies Undai Rušmanei
par centību. Lai radošs gars
arī turpmāk!
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
direktores vietniece
mācību darbā

Nodarbības muzejā kļuvušas jau par tradīciju, tās ļauj
dažādot mācību procesu un
paplašina bērnu redzesloku.

Smalki darinājumi

2001. gadā atklātais Rīgas
porcelāna muzejs ir mazs, toties ļoti krāšņs un bagātīgs.
Kolekciju veido bijušās Rīgas
porcelāna rūpnīcas muzeja
krājums – astoņi tūkstoši dažādu porcelāna un fajansa
priekšmetu, kas izgatavoti laikā no 19. gs. vidus līdz 20. gs.
beigām. Proporcionāli ekspozīcijas lielāko daļu veido
lietas, kas uzņēmumā ražotas
20. gs. 50. – 90. gados, tāpēc
krājums sniedz pilnvērtīgu
priekšstatu par Rīgas porcelāna rūpnīcas sērijveida izstrādājumu dizainu. Muzejā iespējams aplūkot Jesena un Kuzņecova fabriku darinājumus.
Interesants bija gides stāstījums par pašu Kuzņecovu,
kurš māksliniekus vedis no
Krievijas, atņēmis viņiem pases un licis strādāt savā rūpnīcā. Uzņēmuma īpašnieks nodarbinājis arī mazas meitenes,
kuras porcelānu apgleznojušas ar pirkstiem.
Kā lielu dārgumu un vērtību muzeja darbiniece izrādīja
Jesena fabrikas smalkos veidojumus. Trauku zīmējumos
un gleznojumos atspoguļojas
ainavas, augļi un dažādas augu un ziedu vītnes. Rūpnīca
piederējusi vācietim Jesenam.
Atsevišķā ekspozīcijas telpā
aplūkojami padomju ideoloģijai nozīmīgiem notikumiem
veltīti dekoratīvi priekšmeti –
vāzes, šķīvji, sīkplastika.

Unikāls eksponāts

Muzeja
apmeklējuma
programmā iekļauta animācijas filma par to, kā top porcelāns, no kādām sastāvdaļām
tas tiek veidots, kā tiek atliets
formā, apdedzināts un apglez-

Rīgas porcelāna muzejā Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi iemēģināja roku porcelāna apgleznošanā.
Priekšplānā – Katrīna Lavrinoviča.
Foto – A. SPROĢE
nots, līdz nonāk ļaužu virtuvēs vai viesistabās.
Liels bija bērnu pārsteigums, uzzinot, ka no porcelāna top ne tikai trauki, bet arī
elektrības «korķi» un tualetes
podi.
Ar sajūsmu tika aplūkots
un novērtēts unikāls eksponāts – lielā porcelāna vāze,
kas izgatavota Jesena fabrikā
1901. gadā un eksponēta Rīgas 700 gadu jubilejai veltītajā izstādē. Tā «augumā» ir
pārāka par audzēkņiem, tāpēc
bērniem likās jo īpaši iespaidīga.

Izdaiļo traukus

Lai izpratne par porcelāna
priekšmetu tapšanu būtu pilnvērtīgāka, muzejs piedāvā arī
praktiskas nodarbības – porcelāna figūru veidošanu un
apgleznošanu.
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas audzēkņi izvēlējās izdaiļot dažādus traukus –
šķīvīšus, vāzītes, krūzītes un
krējuma kanniņas, kas paredzētas kafijas galdam.
Katrs varēja izvēlēties sev
tīkamu priekšmetu. Pēc tam
muzeja māksliniece iepazīstināja audzēkņus ar krāsu klāšanas paņēmieniem un tehnikām. Tad sākās radīšanas process. Pārsvarā bērni gleznojumu izvēlējās veidot kā
veltījumu sev vai savai ģime-

nei, daži iespaidojās no muzejā redzētās ekspozīcijas.

Krāsa pārtaps
glazūrā

Radošā gaisotnē aizritēja
divas stundas. Audzēkņi secināja, ka nav nemaz tik vienkārši strādāt ar profesionālajām porcelāna krāsām, jo ar
tām ir jāsarod, jāapjauš, cik
ātri tās žūst, cik biezu vai plānu kārtiņu klāt, lai krāsa netecētu. Apgleznotie trauki tika
atstāti muzejā apdedzināšanai
īpašās krāsnīs. Karsēšanas
procesā krāsa pārtaps glazūrā,
kas skaisti saplūdīs ar porcelāna masu.
Apmierināti un noguruši
bērni cauri Vecrīgai devās uz
autobusu, kļūstot arī par gaismas festivāla «Staro Rīga»
atklāšanas lieciniekiem. Zvani
Svētā Pētera baznīcā spēlēja
«Rīga dimd».
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece mācību darbā
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolai ir sava
interneta mājaslapa –
www.vecumniekumms.lv.
Aicinām to
apmeklēt!
Mūzikas un
mākslas
skolas saime
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Gūst atzinību starptautiskā konkursā

Laureātus pārsteidz ar cirka izrādi

Lauras Spurķes zīmējums.
Otro gadu pēc kārtas
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas audzēkņi
piedalījās pasaules
mēroga bērnu zīmējumu
konkursā, kas notika
Ķīnā, un ieguva četras
atzinības.
Konkurss norisinājās sadarbībā ar Taipejas misiju
(Taivānas pārstāvniecība Latvijā).
Oktobra beigās Mūzikas
un mākslas skolu sasniedza
iepriecinoša ziņa – 43. pasaules bērnu zīmējumu konkurss
ir noslēdzies, un bērni no Latvijas saņēmuši daudz godalgu. Atzinības sertifikātus ieguvuši četri Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – Tīna Karīna Anšance,
Zane Sirmoviča, Miks Reinis
Veismanis un Laura Spurķe.

Klauns un
vēja suņi

Par godu šim notikumam
Taipejas misija Latvijas Republikā organizēja svinīgu apbalvošanas ceremoniju.
6. novembrī Rīgas cirkā
pulcējās laureāti un viņu ģimenes locekļi. Organizatori
bija parūpējušies par jauno talantu svinīgu sagaidīšanu, pieaicinot Latvijā pazīstamas radošas personības. Viņu vidū –
arī gleznotājs Jānis Anmanis,
kurš jau daudzus gadus ir šī
konkursa patrons Latvijā. Sagaidītāji bija iejutušies karaļu,
klaunu un citos tēlos. Katram

Tīnas Karīnas Anšances zīmējums.

Zanes Sirmovičas zīmējums.
bērnam bez maksas tika piedāvāts popkorns.
Apbalvošanas pasākumu
ievadīja brīnišķīga cirka izrāde, kurā varēja vērot mazas
lauviņas, pumas un panteras.
Bērnus smīdināja klauns, un
valša mūzikas pavadījumā uzstājās vēja suņi.
Pēc izrādes uzrunu teica
Taipejas misijas Latvijā vadītājs Gerijs Kuang-Jehs Ko
(Gary Kuang-Yueh Ko). Jaunie zīmētāji saņēma Atzinības
rakstus un balvas. Pasākums
noslēdzās ar fotosesiju.

Iesūta 14 darbus

Kopumā konkursam tika
iesniegti ap 30 tūkstoš zīmējumu no 53 valstīm. Latvija šogad ir ieguvusi vienu zelta,
vienu sudraba un divas bronzas
godalgas, kā arī 47 atzinības.
No Vecumnieku mūzikas

Mika Reiņa Veismaņa zīmējums.
un mākslas skolas 2012. gada
pavasarī konkursam tika iesūtīti 14 darbu, kas tapuši pedagogu Andas Sproģes, Ivetas
Bērziņas un Ligitas Oses vadībā. Profesionālās izglītības
iestādes saime patiesi lepojas
ar audzēkņiem, kuru veikums
guvis atzinību.

Foto – A. SPROĢE

Paldies bērniem par darbu, skolotājiem – par prasmi
pamanīt audzēkņu talantu un
veicināt tā izkopšanu.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
direktores vietniece
mācību darbā

Virs galvas mākoņi,
zem kājām zeme balta,
un balta sarma koku zaros krīt.
Lai baltas atmiņas un domas baltas,
un balti sapņi būtu arī rīt!
/I. Puidze/
		

Baltus Ziemassvētkus un veiksmīgu
2013. gadu Vecumnieku novada un
Valles pagasta ļaudīm
vēl Valles pagasta pārvalde.

14. lpp.
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Notikumi gadam piešķir īpašu akcentu
Gads, kam pēc dažām
dienām teiksim ardievas,
bijis raibs kā vecmāmiņas
adītais cimdu pāris – ar
dažādiem notikumiem,
piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem bagāts.
Ikdienas steigā ne visi pamana, ka bibliotēka ir tā vieta,
kur var rast idejas un piepildīt
savu laiku. Tie, kuri ir atraduši
ceļu uz bibliotēku, zina, ka,
iesaistoties iestādes piedāvātajās aktivitātēs, var uzzināt
un izbaudīt ko nebijušu.

Dodas ekskursijā

Katra gada sākumā priecīgs notikums sagaida lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu un jauniešu žūrija»
ekspertus. Viņi saņem balviņas gan no projekta organizatoriem, gan novada Domes.
Aktīvākie tiek arī uz Rīgu, kur

Ķīpsalā ik pavasari pulcējas
čaklākie grāmatu draugi.
Katrs savu iniciatīvu var
izrādīt aprīlī, Bibliotēkas nedēļā. Misas bibliotēka ir viena
no astoņām Jušu kustības vēstniecībām Latvijā. Skolēniem,
sākot no 3. klases, interesants
piedzīvojums bija piedalīšanās Jušu projektā. Tā mērķis
bija iepazīstināt bērnus no visas Latvijas ar vasaras saulgriežiem. Misas bibliotēkas
«Jušu štābiņš» pētīja papardes
ziedu.
Skolēnu vasaras brīvlaikā
visi čaklie lasītāji devās apskatīt Latviju. Šoreiz ceļš veda uz Tukuma pusi. Ekskursanti pabija uzņēmuma «Pure
Chocolate» šokolādes muzejā,
viesojās «Salmu darbnīcā»
Tukumā, iepazinās ar Baskāju
taku atpūtas centrā «Valguma
pasaule» Engures novadā un
noslēgumā apskatīja dzīvnieciņus un izvizinājās karuselī.
Iesaistoties akcijā «Biblio-

tēka man, es bibliotēkai», tika
savākts necerēti daudz makulatūras – 3700 kg. Atbalstītāju
bija ļoti daudz. Paldies ikvienam, kurš atnesa kaut vai mazu sainīti ar nederīgu papīru.
Katrs ir pelnījis atzinību par
to, ka Misas bibliotēka Līgatnes papīrfabrikai nodeva tik
prāvu kravu ar makulatūru.

Pēc remonta –
izstāde

Septembris ir Grāmatu
svētku mēnesis, kad visi tiek
aicināti piedalīties lielajā pasākumā Bauskā. Šajā laikā arī
dzejas mīļotāji tiek gaidīti ikvienā bibliotēkā. Misā atnācēji varēja iepazīt Ginas Viegliņas-Vallietes un Ainas Pikas
daiļradi.
Mazas neērtības bibliotēkas cītīgākajiem lietotājiem
radās remonta laikā, taču tie,
kuri iestādi apmeklē retāk, to
pat nepamanīja. Pēc remonta
visi tika aicināti uz amatier-

mākslinieces Brigitas Stenclavas izstādes atklāšanu. Vecumnieku iedzīvotājas darbi
radīja patīkamu gaisotni un
priecēja apmeklētājus vairāk
nekā mēnesi.
Novembrī, kad norisinās
Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa, arī Misā sveču gaismā
tiek lasīts kāda ziemeļzemju
autora darba fragments.
Tās ir tikai dažas krāsas,
kas šim gadam piešķīrušas
īpašu akcentu. Nākamajā gadā
ikviens tiek aicināts ieaust savu dzīparu Misas bibliotēkas
ikdienā.
..Vienalga, vai pulksteņi ir
no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu
mūsu labo nodomu,
Lielo darbu un jaunu cerību stundas.
/M. Čaklais/
S. ŠLIKAITE,
Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkas
vadītāja

Grāmatas tiek pie jauniem plauktiem
Dzīvojot Ziemassvētku un
gadu mijas gaidās, domas
kavējas pie šogad padarītā
un iesāktā, tiek plānoti arī
nākamajā gadā veicamie
uzdevumi.
Šogad Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēkas grāmatas ir tikušas pie jauniem
plauktiem, to nomaiņa turpināsies arī 2013. gadā.

Brauc uz teātri

Lietotājiem ir bijusi iespēja izlasīt 206 jaunas grāmatas,
pārlapot 23 dažādus preses izdevumus. Visvairāk pieprasītie
žurnāli ir «36,6°C», «Ilustrētā
Zinātne», «Ilustrētā Vēsture»,
«Praktiskais Latvietis», «Ieva»,
«Privātā Dzīve» u. c., iecienītākie laikraksti – «Latvijas Avīze», «Pavards». Ļaudis interesējas arī par citiem izdevumiem,
taču ierobežoto līdzekļu dēļ
visus žurnālus un avīzes abonēt
nav iespējams.
Grāmatas tiek iepirktas, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu
un domājot par bibliotēkas
krājumu papildināšanu ne tikai ar daiļliteratūru, bet arī ar
nozaru literatūras jaunākajiem

izdevumiem medicīnā, psiholoģijā, vēsturē un citās jomās.
Beibežnieki labprāt piedalās dažādos iestādes organizētos pasākumos. Ciemos bija uzaicināta dziedniece Rasma Mitkēvica, interesenti varēja uzzināt, «kā iegūt veselību bez
zālēm», noskatīties Vecumnieku tautas nama amatierteātra
uzvedumu «Sausā lapa». Tiek
rīkoti arī braucieni uz izrādēm
Rīgā. Lasītāji apmeklēja iestudējumu «100 grami žurkas»
un «Osedžas zeme» Latvijas
Nacionālajā teātrī, bet Dailes
teātrī – «Pirmā grēka līcis»,
kurā spēlē mūsu novadnieks
Aivars Siliņš. Viņš saņēma ziedu pušķi no savas dzimtās puses skatītājiem.

Rīko tikšanās

Atsaucību guva datorprasmju apmācība senioriem (sociālā projekta «Pieslēdzies, Latvija!» ietvaros). Neaizmirstama
bija ekskursija «Brauksim skatīt un baudīt Vidzemes jaukumus!». Interesenti apmeklēja
Limbažus, Veczemju klintis,
O. Kiršteina daiļdārzu Tūjā (viņa senči dzīvojuši Vecumniekos). Maiznīcā «Lielezers» bija

iespēja skatīt maizes ceļu no
miltiem līdz kukulītim. Daudz
jauna varēja uzzināt un ieraudzīt Dž. Brauna vīna darītavā
un vīna pagrabā, pārsteidza
vīndara stāstījums par dažādu
šķirņu vīna gatavošanas noslēpumiem. Tie, kuri vēlējās, varēja dzērienus arī nodegustēt.
Septembrī lasītāji piedalījās Bauskas 11. grāmatu svētkos un iesaistījās diskusijā «Kāpēc eiro?». Debatēs uzstājās Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs un politiķi K. Šadurskis,
K. Kariņš, V. Dombrovskis.
Bibliotēkā rīkota tikšanās
ar rakstnieku P. Strubergu, žurnāla «36,6°C» radošo komandu, žurnālistes L. Blauas grāmatas «Tintē, bet balts» varoni, Dailes teātra aktieri Jāni
Paukštello, kurš stāstīja gan
par grāmatu, gan dziedāja.

Mācās tapot

Beibežu bibliotēkā regulāri notiek dažādas izstādes. Šogad bijusi iespēja iepazīties ar
Gunitas Vucānes rokdarbiem
ekspozīcijā «Krustdūrieni gleznās», kā arī ar Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņu grafikas darbu (pasniedzēja

L. Ose) un pedagoģes A. Sproģes gleznu izstādi.
Atsaucību guvis aicinājums
A. Gapijenko vadībā apgūt tapošanu jeb adīšanu uz grābekļa. Rokdarbniecēm «talkā nāca» R. Konuhovas grāmata
«Tapošanas raksti».
Paldies apmeklētājiem, kolēģēm no pagasta bibliotēkām,
visiem, kuri izrādījuši pretimnākšanu un šogad aktīvi piedalījušies visos pasākumos.
Pateicos Vecumnieku novada
Domei par sniegto atbalstu.
Visiem novada iedzīvotājiem novēlu mīļus, gaišus Ziemassvētkus un labu veselību.
Lai ar labām domām, krietniem darbiem un veiksmi azotē atnāk 2013. gads!
Nāk Ziemassvētki no
sniegota sila
Un baltu mieru pār
pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu
šai naktī,
Kas cerību, gaismu
dvēselei krāj!
/K. Apškrūma/
G. SPIRA,
Vecumnieku pagasta
Beibežu bibliotēkas
vadītāja
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Iesaistās makulatūras vākšanā

Valles pagasta bibliotēka – starp līderēm
Papīrfabrikas «Līgatne» un
bibliotēku sadarbības akcija
«Bibliotēka man, es bibliotēkai» norisinājās no
23. jūnija līdz 31. oktobrim.
Tajā bibliotēku lietotāji un
atbalstītāji tika aicināti iesaistīties unikālā makulatūras vākšanas kampaņā, atbalstot vietējo ražotāju, veicinot videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu,
kā arī cīnoties par balvām.

Dāvinās papīru

Katra reģiona (Kurzeme,
Zemgale, Vidzeme, Latgale) rezultatīvākajai bibliotēkai papīra
ražošanas uzņēmums dāvinās
fotoaparātu un kliņģeri, lai var
nosvinēt panākumus ar visiem
akcijā iesaistītajiem dalībniekiem, bet par katriem nodotajiem 500 kg makulatūras – 2,5 kg
Līgatnē ražota papīra.
18. decembrī kļuva zināmi
kampaņas rezultāti. Zemgales

reģionā trešo vietu ieguva Valles pagasta bibliotēka, kas savāca 4300 kg makulatūras un
nopelnīja 21,5 kg jauna papīra
(pēc izvēles – biroja, mākslas
vai dizaina). Pavisam no Zemgales akcijā iesaistījās 20 iestādes, no Vecumnieku novada –
trīs. Misas bibliotēka ierindojās
ceturtajā vietā (3700 kg), Kurmenes pagasta bibliotēka –
14. vietā (876 kg). Makulatūru Līgatnes papīrfabrikai ārpus
akcijas nodeva Bārbeles pagasta bibliotēka (4100 kg). Kopumā
šīs akcijas laikā no visas Latvijas uz Līgatni aizceļoja 280 tonnas makulatūras, t. sk. no Zemgales reģiona – 46 209 kg. Kampaņā iesaistījās 127 bibliotēkas.

Atbrīvo istabaugšas

Pateicos visiem labas gribas
cilvēkiem, kuri atsaucās aicinājumam un bibliotēkā nogādāja
nevajadzīgos papīra krājumus.

Daudzi bija priecīgi par iespēju
atbrīvot mājokļus un istabaugšas.
Paldies par atsaucību Bārbeles pamatskolas kolektīvam,
SIA «Krīči», Taurkalnes bibliotēkai, veikalam «Vesko» un
SIA «Stelpes konservi».
Izsaku pateicību par atbalstu
un devumu Valentīnai Veigurei,
Gitai Eriņai, Skaidrītei Baturovičai, Anitai Komas, Vijai Kruvesei, Annai Sokolovskai, Austrai Urlovskai, Regīnai Polānei,
Ligitai Dīcei, Emīlijai Pancei,
Ģertrūdei Komas, Evitai Caunei, Anitai Kampai, Inai Kovaļevskai, Ilzei Maldonei, Arvīdai
Miškai, Inesei Zalakai, Aijai
Skosai, Eduardam Kaupmanim,
Zigrīdai Veļķerei, Valērijai Nikmanei no Kurmenes, kā arī visiem tiem, kuri atstāja makulatūru un nepieteicās.
Gaišus svētkus!
I. KĻAVIŅA,
Valles bibliotēkas vadītāja

Cieņā – latviešu autoru darbi
Šajā gadā Vecumnieku
pagasta Umpārtes bibliotēkā grāmata savu vērtību
nav zaudējusi – informācijas tehnoloģijām to nav
izdevies izkonkurēt.
Joprojām cieņā ir latviešu
autoru darbi. Pašlaik vislasītākā
ir Lijas Brīdakas grāmata «Sadalītā dzīve», daudz neatpaliek
arī krievu autoru detektīvromāni un pasaules bestselleri.
Liela nozīme lasītāju dzīvē
ir nozaru literatūrai. Lai veiksmīgāk tiktu galā ar dažādām
problēmām, tiek studēta psiholoģija, grāmatas par dabas
dziedniecību u. c. Daudz vērtīgu padomu un atziņu bibliotēkas lietotāji gūst, pārlapojot
preses izdevumus.

Veicas konkursā

Lai informētu un saliedētu
mūspuses lasītājus, rīkoti vairāki tematiski pasākumi. Nesen notikušajā «Neklātienes
ceļojumā pa Ziemeļvalstīm»
interesentiem bija iespēja iepazīties ar Zviedrijā gūtajiem
iespaidiem, kuros dalījās Anita
Smilškalne. Par visinteresantāko tematisko ekspozīciju šogad tika atzīta «Sēņu izstāde».

Tās apmeklētāji varēja apskatīt mežā salasītās veltes – vairāku sugu sēnes – gan uzturā
lietojamas, gan indīgas.
Šogad veiksmīgs bija starts
Monētu dienu konkursā, kas
Latvijas publiskajās bibliotēkās norisinājās jau otro gadu.
Apmeklētājiem tika dota iespēja atrisināt krustvārdu mīklu
un izvēlēties sev balvu – vienu
no monētām. No 1242 dalībnieku iesūtītajām atbildēm 417
tika atzītas par pareizām. Izlozē tika noteikti pieci veiksmīgākie krustvārdu mīklas risinātāji. No Umpārtes bibliotēkas veicās Spodrim Dātavam.

Lai nezūd
lasītprieks!

Paldies visiem aktīvajiem
apmeklētājiem un čaklajiem
grāmatu lasītājiem, kā arī atsaucīgajiem bibliotēkas aktivitāšu atbalstītājiem. Lai nezūd lasītprieks arī nākamgad!
Radīsim kopā pozitīvas emocijas un vērtīsim dzīvi krāsaināku!
Paldies visiem, kuri veicinājuši bibliotēkas sekmīgu
darbību: Vecumnieku novada
Domei, Vecumnieku cietumam, lauku attīstības speciā-

«Sākot lasīt grāmatu, es
pārdzīvoju apmēram to pašu,
ko iesēzdamies lidmašīnā. Pēc
pacelšanās gaisā aiz logiem
brīdi vēl zib zemes skati, bet
es jau vairs tai nepiederu. Mana pasaule tagad ir lidmašīna.
Tā kļuvusi par manu likteni.
Līdz lidojuma beigām, kad riteņi atkal pieskaras skrejceļam un es atgriežos uz zemes.
Arī grāmata ir tāda atsevišķa
radīta pasaule, lasītājam reizē
gan cietums, gan augstākā brīvība ārpus ikdienišķās gravitācijas un ierastās šaurības.»
/Zigmunds Skujiņš,
citāts no atziņu krājuma
«Dzīvo skaisti»/
listei Anitai Smilškalnei un
kolēģēm Vecumnieku pagasta bibliotēkās, kā arī Stelpes
pagasta bibliotēkas vadītājai
R. Matuševai.
Sveicu visus novada iedzīvotājus Ziemassvētkos. Lai
veiksmīgs, jaunām cerībām piepildīts un idejām bagāts Jaunais
gads! Lai ikdienas steigā un
rūpēs nepazūd optimisms un
smaids!
I. DĀTAVA,
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

Datoru telpa –
mājīgāka

Ziemassvētki – gaismas,
auglības un cerību svētki –
nāk ar savām krāsām, smaržām, gaismām un dziesmām.
Smaržo eglīte un piparkūkas, laistās sveču liesmiņas
un skan labi vārdi. Šajā laikā ierasts izvērtēt aizvadīto periodu, jo tikai dažas dienas vien palikušas līdz gadu
mijai.
Vecumnieku pagasta bibliotēkā lietotāju skaits pārsniedz jau tūkstoti. Liela daļa interesentu ir pastāvīgie lasītāji. Bibliotēkas grāmatu
krātuve papildināta ar daudz
jauniem izdevumiem – gan
daiļliteratūru, gan nozaru literatūru. Lasītājus priecē žurnālu plašais klāsts, jo daudzi materiālu apstākļu dēļ nevar atļauties tos abonēt. Lai
gan telpas ir šauras, izdevies iekārtot nelielu stūrīti arī
mazajiem lasītājiem. Pēc remonta skaista un mājīga ir
kļuvusi bibliotēkas datoru telpa.
Šogad Vecumniekos viesojās daudz sabiedrībā pazīstamu cilvēku, kuri pēc liliju selekcionāra Jāņa Vasarieša iniciatīvas iesaistījās parka atjaunošanā un tikās ar
iedzīvotājiem. 31. oktobrī pīlādzīti iestādīja Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, bet sarkanlapu kļavu – viņas dzīvesbiedrs Imants Freibergs. Viņi apmeklēja arī
bibliotēku, paužot par iestādi
tikai atzinīgus vārdus. Tā bija
ļoti sirsnīga tikšanās.
Lai gan secen nav gājušas sadzīviskas ķibeles, jāatzīst, 2012. gads bijis jauks.
Paldies visiem, kuri bija kopā
ar mums, kuri atbalstīja un palīdzēja. Lai «cerībām ir zaļas
egles sīkstums, darbiem –
dvēseles mūžība un domām –
Ziemassvētku sniega baltums!».
Apsnigsim baltā ticībā –
Stiprā kā egles sirds,
Kas sniegputeņiem cauri
Cīruļus debesīs dzird...
Apsnigsim baltā ticībā
To brīnumu ieraudzīt,
Kas katra paša dvēselē
Kā pērle pērlenē mīt.
/G. Salna/
M. BOŠA
Vecumnieku pagasta
bibliotēkā
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Visi brīnumi ir negaidīti

Kur gan ir rakstīts, kādiem
jāizskatās Ziemassvētkiem? Un
kur gan ir teikts, kā pareizi tajos justies? Neskatieties velti
debesīs, cerot, ka Lielais Ziemassvētku Noskaņu Dalītājs
piešķirs «īsto» sajūtu!
Visiem brīnumiem ir viena
kopēja pazīme – tie ir negaidīti. Cik daudzas reizes, gaidot
«pareizo» brīnumu, netiek pamanīts īstais, patiesais brīnums,
kas klusi gaida tepat līdzās –
saprotošs skatiens, atbalsts apjukumā, laipns vārds, nezināma
cilvēka paveikts labs darbs...
Lai Svētvakara miers ienāk
katrās mājās ar Guntas Micānes dzejoli «Vecrīgas Ziemsvētku rūķītis»!
Zem Vecrīgas kārniņu jumta
Mazs Ziemsvētku rūķītis dzīvo.
Nu nav jau gan tā, ka viņš
skumtu, –
Viņš skatās, kā pilsēta mirgo,
Kā putenis griež sniegpārslas
dejā
Un baltus sedz namus un ielas,
Kā ļaudis ar gaišumu sejā
Nes eglītes mazas un lielas.
Pie rūķīša Adventa laikā
nāk eņģelis – kā katru gadu.

Pie rokas viņš rūķīti paņem
Un līdz sev pa jumtiem vadā.
Pa sniegotās karnīzes malu
Gar gaismotiem logiem tie
staigā
Un lūkojas mājās, kur mātes
Ar bērniņiem runājas maigi.

Tad logā, kas augstu virs ielas,
Abi sudraba papardes zīmē.
Plaukst bērniņam teiksmaini
ziedi
Un skaistākās Ziemsvētku
vītnes.
Pēc darba uz sniegaina jumta
Eņģel’s rūķi ar spārniņu
glāsta.
Kad baznīcu torņos skan
zvani,
Par putniem viņš rūķītim
stāsta,
Par mākoņiem augstiem un
zvaigznēm,
Par Ziemsvētku sapņiem un
ilgām,
Kas paceļ pār zemi un
aiznes
Uz svētbrīža debesīm zilgām.
Baltus, klusus un mierīgus
Ziemassvētkus!
V. KAUFMANE,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

Jāgrib un mazliet jāpiepalīdz
Pēc Adventes svecīšu liesmiņu iedegšanas ikviens jau
domās sāk kavēties Ziemassvētkos. Dažs pārdomā aizejošā gada veikumu, atceras jaukākos brīžus un spilgtākos notikumus, cits vēl steidz pabeigt
iesāktos darbus. Katram gribas
sakārtot savas domas, lai Jauno gadu varētu sākt ar skaidru
redzējumu – ko gribētos paveikt.
Tumšajos vakaros, pārlaižot skatienu zvaigžņotajām debesīm, varbūt izdodas ieraudzīt
krītošu zvaigzni. Tad lai galvā
novirmo vispārdrošākās vēlēšanās! Tās piepildīsies. Ir tikai
jāgrib un pašiem mazliet jāpiepalīdz. Ikviens spēj paveikt
lielas lietas, un nav nemaz tik
neiespējami daudz laba padarīt vēl šajā gadā.
Ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam novēlu justies labi savā ģimenē, darīt laimīgus savus tuvākos, vairāk
smaidīt un nākotnē raudzīties
ar optimismu. Pašdarbības kolektīviem novēlu izskanēt tālu

aiz Latvijas robežām un godam pārstāvēt amatiermākslas
kolektīvu saimi 2013. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkos.
Lai Jaunais gads atnāk bagāts un dāsns! Lai Ziemassvētkos katrā mājā uz bagātīgi
klāta galda smaržotu rauši un
piparkūkas, lai bērni priecātos
par krāšņu eglīti un pūkainu
sniedziņu, lai pie katra nama loga rūts pieklauvētu sirmais
Ziemassvētku vecītis ar dāvanu
maisu! Es zinu, ka tas viss būs –
gan Ziemassvētku brīnums, gan
gaidītā laimes sajūta. Tikai nevajag palaist to garām!
Es ticu mūžīgai
apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu
padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku
brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
/S. Kaldupe/
S. VĒVERE,
Misas tautas nama
vadītāja

Nāc, atmiņa mana,
iesim pa taku,
Kur dienas skanīgas gāja,
Varbūt vēl mūsu smiekli tur skan,
Un ar putniem jaunība sarunājas...
Nāc, brīdi vēl iesim pa taku,
Kur putnu dziesmotā balss.
			
/P. Vīlips/
Sveicam Ritu Geriku 70. dzimšanas dienā!
Vēlam veselību un vēl daudzus saules
apspīdētus gadus mīļo pulkā nodzīvot!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valde
Lai jau skrien tie zilie gadu putni,
Vēl par agru matos sarmu klāt.
Un tiem gadiem, kas jau nodzīvoti,
Tikpat daudz vēl jāpievieno klāt.
		
/J. Grots/
Mīļi sveicam Valentīnu Jermacāni
65. dzīves gadskārtā!
Lai ikdienas gaitās ejot,
negurst rokas un sirds!
Katrai dienai vēlam prieku un veselību!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valde
Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai smaidīdama kā arvienu
Tu atskaties un tālāk ej!
/V. Kokle-Līviņa/
Sveicam Rutu Kalbergu
75. dzīves jubilejā.
Daudz baltu dieniņu,
gaišu domu, labu veselību!
Lai ar padomu un mīļu vārdu vēl ilgi esi ar mums!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valde
Un kā lai skumstu es, ka vasara jau garām,
Ka atkal pagājis viens gads.
Ja sirds dzied līdzi zelta auzu skarām,
Ja sirds kā rožābols tvīkst ābeļzarā
Un rudens prieka pielijis es pats.
			
/I. Ziedonis/
85. dzimšanas dienā
Kārlim Heniņam vēlam:
lai dzidra balss, lai dziesma skan, lai prieks
un smaids, lai solis raits! Veselību!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valde
Gadskārtu gobelēnos
izteikts bezgala daudz,
līdz pat mūža beigām
tur atklāsmes lasīt varam;
galvenais –
lai tās ikdienas saknēm ir
dzīvības strauts,
baltā krāsā,
kas uzplaukt liek likteņa zariem.
		
/K. Apškrūma/
Sveicam Vilni Zemīti 65 gadu jubilejā, Elgu Balodi
70. dzimšanas dienā un Jezupu Reiniku 75. mūža gadskārtā.
Lai sniega baltums dara baltas visas dzīves dienas!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
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Svarbumbu cēlāji iekaro Latviju

bāko rezultātu un sasniegt jaunu Latvijas rekordu – 181 reize
ar 16 kg smagu bumbu. Tas
skaistkalnietei ļāva iegūt 1. vietu svara kategorijā +68 kg.
LSCA valdes priekšsēdētājs
V. Giņko S. Juškēvicai pat uzticēja tik augsta mēroga sacensību tiesāšanu. Jāatzīmē,
ka Latvijas veterānu izlase ierindojās 2. vietā pasaulē, piekāpjoties tikai sāncenšiem no
Krievijas.

Šogad sporta kluba
«Vecumnieki» paspārnē
sācis iedzīvoties jauns
sporta veids – svarbumbu
celšana. Sportisti guvuši
gan vērtīgu pieredzi, gan
atzīstamus panākumus.

Valsts izlases
sastāvā

Gada sākumā skaistkalnieši Edgars Getmančuks un Sanita Juškēvica devās uz Daugavpili, kur norisinājās Latvijas svarbumbu celšanas sacensību pirmais posms. Startējot
Rugāju sporta centra komandas sastāvā, E. Getmančuks
ierindojās 4. vietā, bet S. Juškēvica sieviešu konkurencē izcīnīja zeltu gan svara kategorijā +68 kg, gan veterānu grupā (vecumā no 35 līdz 39 gadiem). Balvu novada Rugāju
skolā tika rīkotas Latvijas kausa trešā posma sacensības. Abi
skaistkalnieši Rugāju komandai palīdzēja izcīnīt 1. vietu kopvērtējumā. Individuāli E. Getmančuks ierindojās 5. vietā,
bet S. Juškēvica kļuva par divu zelta medaļu īpašnieci.
Šogad Baltijas valstu čempionāts bija jārīko igauņiem.
Latvijas Svarbumbu celšanas
asociācija (LSCA) aicināja
S. Juškēvicu pievienoties Latvijas izlasei. Šajās sacensībās
viņa ierindojās 3. vietā.
No 6. līdz 9. jūlijam Lietuvā, Šauļos, norisinājās TAFISA
Pasaules spēles, kas ir plaša mēroga sporta un kultūras pasākumu festivāls. Sacensības notiek
reizi četros gados un ir kā Olimpiādes analogs neolimpiskajiem sporta veidiem. Ar nova-

Saņem Goda zīmi

Sanita Juškēvica, Edgars Getmančuks (vidū) un Māris Rubulis šogad piedalījušies vairākās svarbumbu celšanas sacensībās un
guvuši panākumus.
Foto no svarbumbu cēlāju personiskā arhīva.
da Domes atbalstu tajās bija
iespēja piedalīties arī S. Juškēvicai. No šīm sacīkstēm, kurās
startēja sportisti no 58 valstīm,
skaistkalnietei izdevās mājās
pārvest bronzas kaluma medaļu.

Pārsteidz pat
čempionu

Latvijas kausa piekto –
noslēdzošo – posmu rīkoja Jēkabpils Jāņa Āboliņa sporta
klubs. Uz šīm sacensībām devās trīs sportisti: E. Getmančuks, Māris Rubulis un S. Juškēvica. Pateicoties LSCA valdes priekšsēdētājam Vasīlijam

..Viss labais, kas sapņots pirms
Ziemassvētkiem,
nu mirdzošā gaismā pārvērties šķiet,
un žubītes dvaša kā cerība gaiša
loga rūtī rakstaini zied.
/U. Auseklis/

Pateicamies
Vecumnieku novada Domei,
Bārbeles pagasta pārvaldei
un tās vadītājai Ērikai Našeniecei
par mūsu mājas atjaunoto fasādi un
priecīgajiem krāsu toņiem!
«Zemitānu» iedzīvotāji
Bārbeles pagastā

Giņko un pārējo klubu vadībai,
sportisti varēja startēt kā Vecumnieku novada komanda.
E. Getmančukam tikai pāris punktu pietrūka, lai varētu
kāpt uz apbalvošanas pjedestāla, viņš palika 4. vietā. M. Rubulim šīs bija pirmās tik augsta
mēroga sacensības. Viņa rezultāti pārsteidza pat sacīkšu rīkotājus un čempionu svara kategorijā +105 kg, kuru mūsu novada pārstāvim izdevās pārspēt.
M. Rubulis ieguva 1. vietu vīriešu konkurencē un 2. vietu
vecuma grupā no 40 līdz 45
gadiem. S. Juškēvica izcīnīja
divas 1. vietas un saņēma divus
kopvērtējuma kausus par gada
veikumu. Šajās sacensībās mūsu vienība 11 komandu konkurencē ierindojās 7. vietā.
Šogad starptautiskie mači
veterāniem tika rīkoti Latvijā,
Talsos. Liels paldies LSCA par
sniegto atbalstu dalības maksas
un viesnīcas rēķina apmaksāšanā, paldies Vecumnieku novada
Domei par transporta izdevumu segšanu.
Sieviešu veterānu grupā, kurā startēja sportistes vecumā
no 35 līdz 39 gadiem, S. Juškēvicai izdevās uzrādīt visla-

Latvijas čempionāts svarbumbu sportā notika 24. novembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpās Rīgā.
Uz tām devās pieci sportisti:
Kaspars Bartaševics, Edgars
Getmančuks, Andrejs Getmančuks, Māris Rubulis un Sanita
Juškēvica. Veiksmīgi starti padevās M. Rubulim un S. Juškēvicai. Mārim savus konkurentus izdevās pārspēt par 0,5
punktiem un viņš godam izcīnīja 1. vietu. S. Juškēvica par savām sāncensēm bija pārāka par
50 punktiem. Izrāviens pamatīgs un – 1. vieta gan sieviešu
grupā, gan starp veterānēm!
Prieks par divām zelta medaļām. E. Getmančukam pietrūka
0,5 punkti līdz 4. vietai, līdz ar
to viņam bija jāsamierinās ar
piekto labāko rezultātu. A. Getmančuks ierindojās 7. vietā, bet
K. Bartaševics veiksmīgi apsteidza divus puišus un izcīnīja
6. vietu. Kopvērtējumā sporta
kluba «Vecumnieki» svarbumbu cēlāji ieguva 5. vietu, pārspējot septiņas komandas.
Latvijas čempionātā S. Juškēvicai tika pasniegta trešās
pakāpes Goda zīme par nozīmīgu ieguldījumu LR un Latvijas sporta slavas celšanā, nacionālā un starptautiskā līmenī parādot drosmi un meistarību.
30. novembrī S. Juškēvica
un E. Getmančuks bija uzaicināti uz Skaistkalnes vidusskolu, lai iepazīstinātu audzēkņus
ar svarbumbu celšanu un pastāstītu (arī parādītu!) par šo
sporta veidu. Skolēni un pedagogi varēja aplūkot medaļas,
ko S. Juškēvica sapelnījusi
piecu gadu laikā. Jācer, ka izveidosies sadarbība ar skolas
jauniešiem.
S. JUŠKĒVICA

18. lpp.

Sveiciens
donoriem!
Sirsnīgi sveicu
Ziemassvētkos visus
Vecumnieku un apkārtējo
pagastu iedzīvotājus, kuri
70. – 90. gados iesaistījās
donoru kustībā.
Atceroties laiku, kad sākās
aktīva donoru kustība Vecumniekos, jāpiemin pirmie atsaucīgākie ļaudis – uzņēmumā
«Piebalgas» strādājošie ar Helēnu Kokinu priekšgalā. Viņi
arī bija pirmie mūspusē, kuri
ieguva Latvijas PSR Goda donora, pēc tam – PSRS Goda
donora nosaukumu.
Asinis labprāt ziedoja arī
toreizējā Stelpes pienotavā
strādājošie, Misas kūdras fabrikas darbinieki Sarkanā Krusta pirmorganizācijas priekšnieces Rutas Krūmiņas vadībā.
Beibežu meliorācijas un izmēģinājumu stacijas ļaudīm piemēru rādīja Valentīna un Ilmārs Kamaldiņi, Gunta un
Pēteris Pātagas. Gandrīz katrs
trešais donors pārstāvēja toreizējo Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcu vai Vecumnieku 2. PMK. Aktīvi šajā
kustībā iesaistījās brāļi Jānis,
Vilis un Ernests Mačukāni un
viņu māsa Veneranda Eplere
ar ģimeni, Gargurnu dzimtas
pārstāvji.
Toreiz cilvēki bija pretimnākoši un jau pēc pirmā aicinājuma nepieciešamības gadījumā ārpus kārtas ziedoja savas asinis, lai palīdzētu citiem.
Iedzīvotāji asinis nodeva labprāt, jo saņēma pelnītu pateicību. Būt par donoru toreiz
bija goda lieta.
Sarkanā Krusta Vecumnieku iecirkņa komitejas darbs
un donoru kustība bija augstu
novērtēta gan toreizējā Bauskas rajonā, gan visā Latvijā.
Par to paldies visiem labajiem
ļaudīm – dāsnajiem donoriem.
Lai visiem priecīgi Ziemassvētki, laimīgs 2013. gads un
laba veselība!
V. STRAUTIŅA,
bijusī Sarkanā Krusta
Vecumnieku iecirkņa
komitejas priekšsēdētāja
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Kausu iegūst Valles futbolisti

Uzvarētāju noskaidro pēcspēles sitienos
Vecumnieku novada
Domes organizētā
Rudens kausa izcīņa
futbolā norisinājās
10. novembrī Valles
vidusskolas sporta zālē.
Turnīrā piedalījās deviņas
komandas, kas tika sadalītas divās apakšgrupās.

Sacenšas divās
grupās

A grupā startēja «Vecumnieki», «Valle», «Mazzalve»,
futbola kluba «Iecava» otrā
komanda, «Lats uz nedēļu»
(Iecava). Pieveicot visus pretiniekus, pārliecinošu uzvaru
izcīnīja komanda «Lats uz nedēļu». Par otro ceļazīmi uz pusfinālu spēkojās vienību «Valle» un «Vecumnieki» pārstāvji. Šoreiz veiksmīgāka izrādījās Valles komanda, kam bija
labāka vārtu attiecība.
B grupā tika ielozētas šādas vienības: futbola kluba
«Iecava» trešā un pirmā komanda, «Bārbele», «Koijoti»
(Jaunjelgava). Pārliecinošu pārspēku guva Iecavas pirmā komanda, bet par otro ceļazīmi
uz pusfinālu sacentās «Koijoti» un «Bārbele». Sīvā cīņā
pārāki bija «Koijoti».

Liela nozīme
pieredzei

Pusfinālā tikās Iecavas pirmā vienība un Valles futbolisti.
Ar rezultātu 3:0 uzvarēja vallieši. Labākais šajā spēlē bija
Valles komandas vārtsargs Jānis
Kļaviņš. Arī otrs pusfināls bija
gana aizraujošs. Tajā sacentās
komandas «Lats uz nedēļu» un
«Koijoti». Ar rezultātu 3:0 uzvarēja «Lats uz nedēļu».
Par trešo vietu cīnījās Iecavas
pirmā vienība un Jaunjelgavas
«Koijoti». Ar rezultātu 2:0 pārsvaru guva iecavnieki. Iecavas
komandai uzvara nenāca viegli – tikai pašās spēles beigās sportistiem izdevās iekarot «Koijotu» vārtus, ko ļoti prasmīgi sargāja jaunjelgaviešu vārtsargs.
Par «Rudens kausu» sacentās komandas «Valle» un «Lats
uz nedēļu». Saistošā spēle beidzās neizšķirti bez vārtu guvuma. Uzvarētāju nācās noskaidrot pēcspēles sitienos. Tajos
veiksmīgāka bija Valles komanda, kas ar rezultātu 4:2 pieveica
sāncenšus. Vallieši pierādīja, ka
pieredzei ir ļoti liela nozīme,
savukārt jaunie un talantīgie
spēlētāji no komandas «Lats
uz nedēļu» par panākumiem
nākotnē var neuztraukties –
tie noteikti būs.

Cīnās līdzīgi un sekmīgi
Aktīvi sacenšas
Vecumnieku novada
volejbolisti.
Pirmā turnīru uzsāka Nacionālās līgas vienība, sacensībās
sevi apliecinājuši arī vīri – veterāni, kā arī jauktā jeb mix
komanda Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA) mačos.

Veterāniem –
pirmā vieta

18. novembrī Bauskas novada Griķu pamatskolā norisinājās volejbola turnīrs veterāniem – «Jāņa Kalēja balvu izcīņa». Deviņu vienību konku-

29. decembrī Skaistkalnes tautas namā –
šī gada pēdējais ZOLES TURNĪRS.
Reģistrācija – sākot no plkst. 9.30. Sākums – plkst. 10.

Tiks apspriests nākamā gada zoles sacensību kalendārais plāns.
Sīkāka informācija pa tālruni 28864042.

rencē Vecumnieku vīri ieguva
pirmo vietu. Komandā spēlēja: Guntis Kalniņš, Edgars Balodis, Jānis Kovals, Māris
Plēsnieks, Andris Tupiņš un
Ivars Sproģis.
1. decembrī veterāni pirmajā sabraukumā Griķu pamatskolā uzsāka 2012./2013. gada Bauskas novada balvas izcīņas spēles volejbolā.
Sīva cīņa notiek LTSA sacensībās, kurās Vecumnieku
novads piedalās ar divām mix
komandām (trīs kungi un trīs
dāmas) – vienībām «Valle» un
«Vecumnieki». Abas komandas cīnās līdzīgi un sekmīgi.
Vecumniekus pārstāv: Zane
Saudorga, Egija Caune, Ilze
Kļaviņa, Kristīne Lankša, Paulis Meduņeckis, Gints Kalniņš,
Artūrs Kauliņš, Andris Sīmansons un Ivars Sproģis.

Vērtīgākais
vārtu vīrs – Kļaviņš

Vērtīgākais spēlētājs bija
Vecumnieku komandas pārstāvis Ričards Vītols, kurš šoreiz
sacentās otrās vietas ieguvēju – vienības «Lats uz nedēļu» –
rindās. Par vērtīgāko vārtu vīru
tika atzīts Jānis Kļaviņš no Valles.
Valles komandā spēlēja:
A. Kupčiuns, E. Asmonavičs,
R. Ķikurs, J. Rudzinskis, J. Ruģelis, J. Kļaviņš, O. Briņķis,
O. Domšarovs. Vienību «Lats
uz nedēļu» pārstāvēja: R. Ivenkovs, R. Vītols, A. Barkovskis,
G. Kļaviņš, I. Porietis, D. Feldmanis, R. Kļaviņš, O. Dudurs.
Futbola kluba «Iecava» pirmajā
komandā spēlēja: J. Pakalns,
U. Pakalns, M. Ivanovs, M. Kohanovičs, R. Šostakovičs, O. Junolainens, J. Gedertsons, A. Tiščenko.
Paldies novada Domei par
vērtīgajām balvām, sporta darba organizatoram Ivaram Sproģim par ieguldīto darbu, kā arī
Valles vidusskolai par iespēju
izmantot sporta zāli. Paldies
līdzjutējiem, kuri gādāja par
labu gaisotni visas dienas garumā.
G. UPELNIEKS,
sacensību galvenais tiesnesis

Spēcīgas
konkurentes

1. decembrī Codē notika
sporta centra «Mēmele» kausa
izcīņa sievietēm. Vecumnieku
novadu pārstāvēja Valles dāmu
komanda. Turnīrā piedalījās
spēcīgas vienības arī no kaimiņu novadiem. Spraigā cīņā mūsu sportistes izcīnīja godpilno
3. vietu.
Visiem novada iedzīvotājiem, bet jo īpaši sportistiem
un sportisko aktivitāšu atbalstītājiem vēlu gaišus Ziemassvētkus un dzīvespriecīgu, možu un panākumiem
bagātu 2013. gadu! Lai tas ir
rosīgs, veselīgs un notikumiem
piesātināts!
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators
Vecumnieku un
Stelpes pagastā
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Jāzina aizliegumi un ierobežojumi
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa darbinieki novembrī piedalījās
deviņos izbraukumos.
1. novembrī Iecavā dega
sabiedriskā ēka 10 m2 platībā.
Vīri steidzās palīgā kaimiņu
novada kolēģiem.
3. novembrī Vecumnieku
pagastā tika glābts suns, kurš
bija iestidzis muklājā.

Sveces jāuzmana

Sveces svētku laikā tiek
izmantotas prieka un noskaņas radīšanai, taču jāatceras,
ka ar uguni jābūt ļoti uzmanīgiem.
Jāraugās, lai sveces vienmēr tiktu novietotas uz nedegošas virsmas. Nekad tām nevajadzētu atrasties citu siltuma avotu tuvumā, piemēram,
uz televizora, kamīna, pie
krāsns vai radiatoriem. Vienmēr ir jāpārliecinās, vai sveces ir stabili novietotas, vai
tām izraudzīts atbilstīga lieluma svečturis, kas nevar apgāzties. Sveces nedrīkst likt aiz-

karu un mēbeļu tuvumā, kā arī
vietā, kas pieejama bērniem
un mājdzīvniekiem.
Sveces ne uz brīdi nedrīkst
atstāt bez uzraudzības. Arī dodoties prom no mājas vai pirms
gulētiešanas ir jāpārliecinās,
vai sveces ir nodzēstas.
Jāuzmana arī Adventes vainagi, lai, izdegot svecēm, tie
neuzliesmotu.
Veikalu darbinieki, cenšoties radīt svētku noskaņu, izgrezno skatlogus un letes, taču
VUGD aicina, veidojot rotājumus, neizmantot sveces. Tās nevajadzētu degt arī iestāžu darba kabinetos, skolās un bērnudārzos. Visdrošāk ir iegādāties
elektriskās spuldzītes, taču arī
pirms to lietošanas ir jāizlasa
instrukcija, jāpārliecinās, vai
tās nav bojātas utt.
Ja tomēr notiek nelaime,
nekavējoties jāizsauc palīdzība, zvanot pa tālruni 112.
/VUGD preses centra
informācija./

Jāievēro
piesardzība

Izmantojot pirotehniku,
svētkus var padarīt interesantākus un oriģinālākus, protams, ja zina drošības noteikumus un bīstamības faktorus.
Pirotehnikas preces jāie-

gādājas tikai uzņēmumos, kam
ir izsniegta atbilstīga licence
šādu izstrādājumu tirdzniecībai. Pirms uguņošanas obligāti ir jāizlasa instrukcija – jāiepazīstas ar lietošanas pamācību un drošības noteikumiem.
Lai nenotiktu nelaime, ar pirotehnikas izstrādājumiem nedrīkst rīkoties bērni bez pieaugušo klātbūtnes, jo pat brīnumsvecīte vai plaukšķene var būt
bīstama, ja netiek ievērota
piesardzība.
Ja ir vēlme svētkos sarīkot uguņošanu, vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegumiem un ierobežojumiem (Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums,
23.09.2010.).
Viens no šī dokumenta
punktiem paredz – pirotehniskos izstrādājumus aizliegts
izmantot, ja tas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu
vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Ir virkne ierobežojumu, kas saistīti
ar uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu
lietošanu.
Arī pašvaldība, izdodot
saistošos noteikumus, ir tiesī-

ga ierobežot to izmantošanas
vietu un laiku.

Mierīgus svētkus!

Vecumnieku novada Dome ir izdevusi saistošos noteikumus nr. 4 «Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības un
administratīvās atbildības noteikumi» (23.09.2009.). Tie
paredz, ka par pirotehnikas
lietošanu sabiedriskās vietās
(izņemot ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos un
valsts noteiktajās svētku dienās, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības) tiek
uzlikts naudas sods no 20 līdz
50 latiem. Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts gada
laikā atkārtoti pēc administratīvā soda piemērošanas, naudas sods ir no 50 līdz 150 latiem.
Lai ikvienam šie Ziemassvētki ir klusi un sirsnīgi, lai
gadu mija ir gaiša un prieka
pilna, bet galvenais – mierīga!
Sargiet sevi, bērnus un tuviniekus no uguns, ūdens, kā arī
uz ielas!
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

Sabojā aizsargbarjeru un žogu, nolauž koku
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 28. novembra
līdz 19. decembrim.

Atrod granātu

28. novembrī laikā no
plkst. 2 līdz 8 Valles pagastā
no kravas automobiļa «Volvo», kas bija novietots mājas
pagalmā, atlaužot degvielas
tvertnei vāku, nozagti 250 litru dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
28. novembrī plkst. 16.30
Vecumnieku pagastā meža cirsmā atrasta nesprāgusi kara
laika granāta. Par atradumu
ziņots Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas

neitralizēšanas vienības speciālistiem.
3. decembrī plkst. 7 Kurmenes pagastā uz ceļa Skaistkalne–Kurmene 1966. gadā
dzimis automašīnas «VW
Transporter» vadītājs nobrauca no ceļa un apgāzās. Negadījumā cieta automobiļa vadītājs.
4. decembrī plkst. 8.30
Valles pagastā uz ceļa Bauska–Aizkraukle, 2,5 kilometrus no Taurkalnes, notika satiksmes negadījums. 1989. gadā dzimis vīrietis uz slidenās
brauktuves nespēja novaldīt
automašīnu «Suzuki Jimny»
un iebrauca grāvī. Bojāts
transporta līdzeklis.

Nesadala ceļu

7. decembrī plkst. 11.30
Vecumnieku pagastā uz šaura
meža ceļa sadūrās automobiļi

«Hyundai Santa FE» un «VW
Golf». «Hyundai Santa FE»
vadītājs – 1958. gadā dzimis
vīrietis – pie stūres bija sēdies
«kunga dūšā». Braucēja izelpā konstatētas 1,44 promiles
alkohola. Bojāti transporta līdzekļi.
7. decembrī plkst. 18 Vecumniekos, Kalna ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar
automašīnu «Mitsubishi Pajero» nobrauca no ceļa, bojājot
aizsargbarjeru un privātmājas
žogu. Nolauzts arī ceļa malā
augošs koks.
11. decembrī plkst. 17.45
Kurmenes pagastā notika ceļu
satiksmes negadījums. 1971. gadā dzimis automašīnas «Toyota
Avensis» vadītājs, veicot apdzīšanas manevru, nepārliecinājās
par tā drošību. Iestūrējis pretējā
braukšanas joslā, spēkrats sadūrās ar pretim braucošo auto-

mobili «VW Passat Variant».
Bojāti transporta līdzekļi.

Nenovalda auto

14. decembrī pēc plkst. 6
Vecumnieku pagastā kādās mājās konstatēts piedūmojums.
Atrasts 1943. gadā dzimuša
vīrieša līķis. Nāves cēlonis tiks
noskaidrots, veicot ekspertīzi.
Policija pieļauj, ka vīrietis, iespējams, nosmacis dūmos.
Uzsākts kriminālprocess.
16. decembrī plkst. 11.40
Stelpes pagastā 1961. gadā dzimusi automašīnas «Volvo S40»
vadītāja nenovaldīja spēkratu
uz slidenās brauktuves – auto
nobrauca no ceļa un apgāzās.
Par laimi, neviens nav cietis.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes
priekšnieka palīdze
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Un laikam ir labi tā,
Šie sirmie mati –
Daļa no mūsu prieka;
Šīs grumbas pierē –
Liecība labākā,
Ka dzīvots nav velti,
Ka neesam bijuši lieki.
		
/J. Sirmbārdis/
Sirsnīgi sveicam
Veltu Upelnieci 90. šūpļa svētkos!
Bārbeles pagasta pārvalde
Uz labu, viss dzīvē uz labu,
Uz labu gan bēdas, gan prieks,
Uz labu kā piedošana
Pār zemi nāk baltumbalts sniegs.
		
/D. Gasūna/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Agrim Baltulim 60. dzimšanas dienā
un Albīnam Skadiņam 75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde

Lai gadu labirintā
Rastu īstās durvis,
Lai neveiksmes
Var dzīvē uzvarēt,
Tev pašam jābūt
Karalim un burvim,
Kas apkārt spēj
Vien gaismas stundas sēt.
		
/K. Apškrūma/
Baltus sveicienus un laba vēlējumus sūtām Ritai Gerikai,
Terēzei Porietei, Lidijai Orlovskai un
Rutai Karpai 70 gadu jubilejā, Irinai Baldiņai un
Elmāram Skarcevam 75. dzimšanas dienā,
Jevgenijai Bohanei, Ernai Dobelniecei, Zinaidai Grigorjevai
un Zojai Kaļnobrickai 80. šūpļa svētkos,
Natālijai Fedorcai, Tatjanai Seļezņovai, Ivaram Vasermanim
un Kārlim Heniņam 85. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

Ne es no mirkļa,
Ne mirklis no manis, aizejot neatvadās:
Vējš vēl ilgi virpuļo skurstenī.
Projām zudusi sekunde met kūleņus domās,
un loga rūtij atkal no jauna pieklauvē,
Citu ziņu atnesot,
maza, nosalusi zīlīte.
		
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Ievu Podnieci un
Lolitu Grīnbergu 50 gadu jubilejā,
Mārīti Kaminsku 55. dzimšanas dienā,
Lūciju Barenu un Andreju Virsi 70. dzīves gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Dzīves pulkstenis, steigai par spīti,
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
			
/J. Rapša/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Inesei Popmanei un Viktoram Ostrovskim
50 gadu jubilejā, Raidai Skreijai un
Vladislavam Skrebutānam 55. dzimšanas
dienā, Vilnim Zemītim 65. šūpļa svētkos,
Elgai Balodei 70. mūža gadskārtā un
Jezupam Reinikam, 75 gadu slieksni pārkāpjot.
Stelpes pagasta pārvalde
Būs... būs, vēl tik daudz laba būs!
Būs saules apmirdzēti rudzu lauki,
Būs vēja dziesma koku galotnēs
Un pirmo bērza sulu pilni trauki.
Būs rudeņi, būs pavasara rīti,
Būs baltās kupenas, kad ziema nāks.
Bet vasarās, kad jaunu dienu sveiksi,
Tad liepu smarža vējos pagalmā.
			
/I. Puidze/
Dzīvesprieku un stipru veselību vēlam
Sarmītei Samai 50. dzimšanas dienā,
Ģertrūdei Komas un
Inai Kovaļevskai 80 gadu jubilejā!
Valles pagasta pārvalde

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīm dzied.
/K. Apškrūma/
			

Lai iepriecinātu mazās sirsniņas,
Vecumnieku novada Dome
aicina bērnus uz skaistu
KONCERTU
ar dažādu māksliniecisko tēlu
piedalīšanos un aktīvu
līdzdarbošanos
Vecumnieku tautas namā –
29. decembrī plkst. 11,
Misas tautas namā –
29. decembrī plkst. 15.
Bērnus līdz četru gadu
vecumam gaida pārsteigums
no Ziemassvētku vecīša un viņa draugiem.

