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Izmaksās
pabalstus

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu, Vecumnieku novadā deklarētās politiski represētās personas saņems svētku pabalstu
15 latu apmērā. To paredz spēkā esošie saistošie noteikumi
«Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem».
Novadā ir 114 politiski represēto: 10 – Bārbeles pagastā,
pieci – Kurmenes, 19 – Skaistkalnes, septiņi – Stelpes, 17 –
Valles un 56 Vecumnieku pagastā, informē novada Domes
Sociālā dienesta vadītāja Ina
Jankeviča. Pašvaldības budžetā šo pabalstu izmaksai ieplānoti 1800 latu.

Vallē atklāj piemiņas akmeni

«Nepiepildītajiem mūžiem par Latviju»

Noskaņu rada
ķekatnieki

Mārtiņdienas gadatirgus Vecumniekos 10. novembrī daudz
pārsteigumu sagādāja gan pircējiem, gan pārdevējiem. Ar jestriem priekšnesumiem klātesošos iepriecināja tautas nama deju
kolektīvu «Ozols», «Vēveri» un
«Vēverīši» dalībnieki un vokālās
studijas meitenes – Laura Bogdanoviča, Anna Kupča, Viktorija Kuzņecova un Marta Šilova.
«Tautas nama amatiermākslinieku saime ar tirgus pārvaldnieku Ingu Liepu sadarbojas visos gadskārtu godos, kopīgi radot noskaņu tirgus laukumā un
kopjot latviešu tautas tradīcijas,» atklāj kultūras iestādes vadītāja Valda Kaufmane, kura arī
bija Mārtiņbērnu pulkā.
Pašdarbnieki, pārtapuši dažādos tēlos, aicināja ļaudis iesaistīties rotaļu dejās. Ķekatnieku jautrošanās pievērsa ikviena
uzmanību, bet vēderu sildīja vistas zupa. Virumu no lielā katla
tuvus un tālus ceļus nākušajiem
un braukušajiem piedāvāja Vistiņa un Aitiņa – senioru deju kopas «Ozols» dalībnieces Gita
Ozola un Līga Caunīte-Zandberga.
ŽANNA ZĀLĪTE

Valles pagasta iedzīvotāji nolika ziedus, aizdedza svecītes un pieminēja tos ļaudis, kuri, iestājoties par Latviju, piedzīvojuši dažādu varu netaisnīgo attieksmi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, klātesot vairāk nekā
simt cilvēkiem, Vallē pie
evaņģēliski luteriskās
baznīcas tika atklāts piemiņas akmens to ļaužu atcerei, kuri savas zemes mīlestības vārdā piedzīvojuši
svešinieku pārestības.
Nu arī Vallē ir vieta, kur atnākt un pieminēt tos, kuri cietuši laika griežos no dažādu
varu attieksmes un kuru mūžs
aprāvās nepiepildīts, iestājoties
par mūsu Latviju.

Jāzina vēsture

Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas valsts himnas, aplausiem
skanot, 3. klases skolnieces Daniela Puriņa no Valles vidusskolas un Ilze Ozola no Jaunjelgavas vidusskolas noņēma
pārklāju, sanākušo skatam atsedzot akmeni sirdsmieram.
Tas tapis ar šovasar dibinātās

biedrības «Valles klēts» gādību. Dedzīgā un darbīgā organizācijas valdes priekšsēdētāja Diāna Ruģele uzrakstīja projektu, un tas saņēma «Hipotēku bankas» klientu kluba «Mēs
paši» finansiālu atbalstu – 300
latu piemiņas zīmes izgatavošanai.
«Latviešu tautai ir daudz
liktenīgu dienu – 25. marts,
14. jūnijs, 11. un 18. novembris
un citas, kad visiem ir jābūt
kopā kaut uz mirkli, jāaizdedz
svecītes un jānoliek ziedi. Mūsu bērniem un mazbērniem ir
jāzina vēsture, mums ir jāstāsta viņiem par tālo dienu notikumiem un jānāk uz šejieni,
domās sūtot sveicienu tiem,
kuri palika svešumā,» uzrunājot valliešus, uzsvēra Dace Anna Paegle, aktieru brāļu Amtmaņu muzeja vadītāja.
Pelēkais laukakmens nāk
no Aperānu dzimtas mājām
«Zvejnieki» Valles pagastā.

Arī viņi bija spiesti doties
prom no Latvijas un dzīvot
svešumā. Piemiņas akmeni rotā uzraksts «Nepiepildītajiem
mūžiem par Latviju» un dzejnieces Broņislavas Martuževas vārdi:
«Mēs nākam, nākam atpakaļ,
Pa brūcēm sirdīs cirstām!»

Sava zeme
ir jāsargā

Svētot piemiņas simbolu,
Tomes draudzes evaņģēlists
Arnis Eltermanis sacīja: «Mēs
esam tie, kuri palikuši, lai atcerētos un pieminētu to cilvēku ciešanas, kuri tika izsūtīti.
Caur viņu pārdzīvojumiem mēs
esam izauguši un mantojuši
cerību, kura ar Dieva žēlastību
mums ir dāvināta. Tā ir mūsu
Latvijas brīvība. Lai Dievs
svēta šo piemiņu, kas iekalta
akmenī!»
à6. lpp.

2. lpp.
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Patriotisms un valsts
P

ēc saspringta darba cēliena
novembris Latvijā atnācis
ar gariem un tumšiem vakariem,
ļaujot cilvēku solim kļūt lēnīgākam un prātam vairāk kavēties
pārdomās. Tās, gaismas alkās,
aicina veļu laikā iedegt svecītes sev tuvajiem aizgājējiem
kapukalnā, noliekt galvu, godinot neatkarīgās Latvijas valsts
armijas cīnītāju piemiņu, kuri
guva uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī, un svinīgi pieskaitīt gadskārtu 1918. gada 18. novembrī
dibinātās Latvijas Republikas
mūžam.
Šis mēnesis vairāk nekā citi
noskaņo patriotiskām izjūtām,
domājot par zemi, kurā dzīvojam. Sarežģīts ir mūsu Latvijas
gadu vijums. Cilvēku attieksme
pret savas zemes mīlestību arī
šodien nav viennozīmīga. Ļaužu runās dzirdama gan sūrošanās par ikdienu, gan lepnums
par savu sētu, pagastu un valsti.
Mūsu novadā tādu, kam patīk
gausties, par laimi, nav daudz,
un apkārtējo rosīgums arī viņus aicina domāt gaiši un justies labi vidē, kurā dzīvojam.
Daudzu ikdienas apstākļu
dēļ cilvēki brīžiem aizmirst par
patriotismu pret savu valsti,
bet valsts – tie taču esam mēs,
visi Latvijā dzīvojošie ļaudis,
un tā mums katram ir tikai viena. Šodienas attīstības gaitā daudzas agrāk apdzīvotas vietas
paliek bez cilvēkiem, Latvija,
gluži kā sirma māmuļa, tiek
atstāta viena. Tas smeldz un
liek aizdomāties par to, ka Latvija kā vietvārds pastāvēs arī
bez mums, bet Latvija kā valsts
bez mums pastāvēt nevar. Kam

«Latvija bez mums
pastāvēt nevar.»

piederēs mūsu patriotisms? Kam
atdosim savu Tēvzemes mīlestību? Mūsu tauta patriotismu
vairāk glabā zemapziņā, sirds
tālākajā vietā, un ļaudis nav raduši ar to ik mirkli karsti lielīties. Bieži vien šīs izjūtas tiek
slēptas, kautrējoties no emocijām. Katrs patiess var būt tikai
savas sirdsapziņas priekšā.
ecumnieku novada ļaudis
svētkus veido ar savu ikdienas darbu, iecerēm un skatu rītdienā. Sirdī prieku rada
mūsu iedzīvotāju rosība, gādājot par savu māju un darbavietu
sakoptību, pašdarbnieku kuplās
saimes radošums, jauniešu panākumi, biedrību aktivitātes, kā
arī daudzie ikdienas pienākumi
un kopīgie pasākumi. Tas viss
saskarsmē citam ar citu veido
mūs labākus un dara lepnus
par savu novadu un valsti.
Varbūt to īsti nemaz neapzināmies, bet lielākā dāvana savai valstij ir cieņa pret to. Tāpat
kā mēs, gatavojoties svinībām,
uzvelkam goda kārtu, ietērpsim
arī savu Latviju svētku drānās –
sarkanbaltsarkanos karogos!
Lai katrās mājās ienāk labestība un gaišums, jo Latvija mūs
visus ir ielūgusi uz savas
dzimšanas dienas svinībām!

V

ARVĪDS
ZVIRBULIS,
Vecumnieku
novada
Domes
deputāts

SVĒTKU SARĪKOJUMI
NOVADĀ

BĀRBELĒ
17. novembrī plkst. 19 Bārbeles tautas namā notiks
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums «Tu
esi Latvija». Koncertā piedalīsies deju kolektīvi «Rakari» un
«Bārbele», amatierteātris «Bārbelīši» un lauku kapela «Savējie».
Plkst. 22 – balle. Spēlēs Gunārs no Iecavas. Ieeja – bez maksas.
KURMENĒ
17. novembrī plkst. 19 Kurmenes tautas namā – Latvijas
Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Koncertu sniegs VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis no Rīgas (vadītājs – komponists Vilnis Salaks). Pēc
koncerta – balle pie galdiņiem kopā ar Rīgas muzikantiem.
Ieeja – Ls 1,50.
MISĀ
16. novembrī plkst. 13.15 Misas tautas namā notiks
Misas vidusskolas svētku koncerts kopā ar viesiem no Iecavas – folkloras kopu «Tarkšķi». Plkst. 22 – atpūtas vakars.
Muzicē grupa «Kopā» no Aizkraukles. Ieeja – Ls 2.
SKAISTKALNĒ
16. novembrī plkst. 16 – ziedu nolikšana piemiņas vietās (klostera dārzā, P. Lukašēvica atdusas vietā, pie represēto piemiņas akmens).
17. novembrī plkst. 18 – lāpu gājiens no skolas uz centru un svinīgs pasākums pie karoga. Plkst. 19 – svētku koncerts «Mana mazā, mīļā Latvija!» tautas namā. Piedalās:
pūtēju orķestris «Skaistkalne», jauniešu deju kolektīvs «Vanadziņi», bērnu popgrupa «Domino» un sieviešu koris
«Skalve». Pēc koncerta – disko balle latviešu deju ritmos.
STELPĒ
16. novembrī plkst. 14 Stelpes pamatskolā – Latvijas
Republikas dzimšanas dienai veltīts koncerts «Tev, Latvija!».
VALLĒ
17. novembrī plkst. 19 Valles saieta namā – Latvijas
dzimšanas dienas svinības. Koncertā piedalīsies Valles pagasta pašdarbnieki un Misas tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis «Vēja meitenes». Plkst. 22 – balle pie galdiņiem
ar līdzpaņemtiem groziņiem. Spēlēs Ilmārs no Vangažiem.
Ieeja – Ls 1,50, pēc plkst. 24 – Ls 2.
VECUMNIEKOS
16. novembrī plkst. 9 Vecumnieku tautas namā valsts
svētku pasākumu «Mūsu Latvijas valsts» rīko Vecumnieku
vidusskolas kolektīvs.
18. novembrī plkst. 18 Vecumnieku tautas namā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.
Tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi «Gada cilvēks»,
«Goda raksts» un «Atzinības raksts». Plkst. 21 – svētku balle. Muzicēs grupa «Pilnmēness». Ieeja – Ls 2.

Pasaulē nākuši septiņi bērniņi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 22. oktobra
līdz 9. novembrim reģistrēta
septiņu mazuļu dzimšana. Pasaulē nākušas piecas meitenītes – Gabriela Kristīne, Madara, Lelde, Loreta, Kristiana
Elizabete – un divi puisīši –
Niks un Ričards Roberts.
Laulību noslēdzis viens pāris.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Edmunds Trūba (1933. ga-

da 29. jūlijs – 2012. gada 27. oktobris).
STELPES PAGASTĀ
Jānis Eihbaums (1943. gada 13. jūnijs – 2012. gada 7. novembris).
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Marta Liepiņa (1926. gada 11. marts – 2012. gada
25. oktobris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Zigurds Dombrovskis
(1942. gada 21. maijs – 2012. gada 26. oktobris),

Velta Balgalve (1920. gada 1. septembris – 2012. gada
29. oktobris),
Ona Šlikaite (1937. gada
5. janvāris – 2012. gada 27. oktobris),
Genādijs Zikins (1951. gada 12. jūlijs – 2012. gada 26. oktobris),
Jānis Miķelsons (1929. gada 1. septembris – 2012. gada
4. novembris).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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3. lpp.

Atver jaunu veikalu

Īstenos projektu

Preces dārzam, mežam, auto
Mārtiņdienā, 10. novembrī, pirmos apmeklētājus
sagaidīja dārza un meža
tehnikas un auto rezerves
daļu veikals un tam līdzās
iekārtotā darbnīca Vecumniekos, Rīgas ielā 15a un 15b.
Tur saimnieko SIA «DM
Tehnika». Tās īpašnieks – Vecumnieku iedzīvotājs Aldis Lebedis.

Liela interese

Kopš 2006. gada uzņēmējs
kopā ar dzīvesbiedri Ingu strādā savā veikalā Rīgā, kur tiek
tirgoti un remontēti zāles pļāvēji, trimeri, dārza frēzes, motorzāģi un cita tehnika.
Redzot, ka liela interese par
dažādu agregātu iegādi un remontu ir novada ļaudīm, A. Lebedis apsvēris ideju par veikala
un darbnīcas izveidošanu Vecumniekos.
Šī gada martā bijušā tirgus
laukuma gaļas bodītē SIA «DM
Tehnika» iekārtoja nelielu veikaliņu. Pamati jaunajai ēkai turpat līdzās tika ielikti jau pērn.
A. Lebedis, ģimenes atbalstīts
un iedrošināts, šovasar uzsāka
veikala un darbnīcas būvniecību, un nu iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumus, kas
novadā līdz šim nebija pieejami.

Plašs piedāvājums

Veikalā var iegādāties dārza tehniku: zāles pļāvējus, tri-

Jaunā veikala atvēršanas svētkos tradicionālo lenti griež SIA
«DM Tehnika» īpašnieks Aldis Lebedis. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
merus, frēzes, zaru un lapu
smalcinātājus, sniega pūtējus,
arī darbarīkus – lāpstas un
grābekļus, ir pieejami ūdenssūkņi, mājas elektrostacijas.
Preču klāstā ir mežizstrādes
darbiem nepieciešamas lietas,
kā arī darba apģērbi. Tirgotavā var nopirkt auto rezerves
daļas un riepas, iznomāt piekabes. Darbnīcā pieredzējuši meistari veiks riepu montāžu un
balansēšanu, riteņu ģeometrijas regulēšanu, bremžu pārbaudi uz stenda, jo viss nepieciešamais aprīkojums ir sagādāts.
Jaunajā veikalā Vecumniekos strādā Igors Vlasovs, darbnīcā – Vilnis Nire, Laimonis
Grigorjevs un Mihails Zaranko.

Ar veco gadsimtu lepošos aizvien –
tad mana Latvija lepni un brīvi sākās!
Dievs, dod tai turpināties, turpināties vien!
Ar veco gadsimtu lepošos aizvien
pat stundās tajās, kad cerības garām skrien
un nav nevienas uguns gaišākās bākās.
Ar veco gadsimtu lepošos aizvien –
tad mana Latvija lepni un brīvi sākās!
			
/U. Auseklis/
Lai mīlestība un lepnums par savu novadu un valsti,
ticība tās izaugsmei nākotnē, rīcības un domas brīvība,
cieņa un godprātība citam pret citu saliedē ļaudis
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagastā, piepildot sirdis ar gaišumu un prieku!

Sveiciens Latvijas valsts
dibināšanas 94. gadskārtā!

Vecumnieku novada Dome

Uzņēmumā darāmā netrūkst arī
Lebežu ģimenes bērniem –
Elīnai, Edgaram un Artim.
Tirgotavai vēl nav izdomāts
nosaukums, taču uzņēmēja
mamma Alma Lebede ierosināja, ka labi izskatītos izkārtne,
ko veidotu trīs skanīgi vārdi –
«Dārzam, mežam, auto». Tie
precīzi un nepārprotami raksturo uzņēmējdarbības jomu
un sniegtos pakalpojumus.
Veikals, darbnīca un autoserviss ir atvērts ik darbdienu
no plkst. 9 līdz 17, sestdienās –
no plkst. 9 līdz 14, bet sezonas
laikā darba grafiks tiks pieskaņots pakalpojumu saņēmēju interesēm.
ŽANNA ZĀLĪTE

Apstiprināts tehniski ekonomiskais pamatojums
projektam «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku
novada Valles ciemā».
To pēc Valles pašvaldības
aģentūras pasūtījuma izstrādājusi SIA «Vides konsultantu
aģentūra».
Domes sēdē 25. septembrī
Valles pašvaldības aģentūras direktors Ziedonis Jankužs informēja, ka investīciju projekta
kopējais plānotais finansējums
ir Ls 425 183,42, t. sk. Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzekļi – Ls 298 682,57, pašvaldības – Ls 52 708,59.
Z. Jankužs deputātus iepazīstināja ar pašreizējo ūdenssaimniecības sistēmu Vallē, izstrādāto ūdenssaimniecības attīstības projektu un paredzētajiem rekonstrukcijas darbiem.
Plānota arī jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve Dārza un
Ezera ielā. Projektēšana varētu tikt sākta nākamā gada janvārī, būvdarbus paredzēts uzsākt vasaras vidū.
Pašvaldības finansējums
būs nepieciešams 2013. gadā.
Z. SKARA
Vecumnieku novada
Domes nākamā
sēde
notiks
28. novembrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

Vallē būs tirgus laukums
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Ir saņemts lēmums no
Lauku atbalsta dienesta par
biedrības «Valles klēts»
projekta «Vietējās tirdzniecības vietas izveide Valles
pagastā» apstiprināšanu.
Tas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īsteno-

šanas teritorijā» ietvaros. Projekta realizācijas gadījumā būs
iespēja saņemt publisko finansējumu – Ls 13 389,34 un Vecumnieku novada Domes līdzfinansējumu 10% apmērā.
Tirdzniecības vieta tiks izveidota pie SIA «Krīči» būvmateriālu veikala «Rosmes».
Tiks nobruģēts laukums un
uzstādītas tirdzniecības nojumes.
Būvdarbus veiks SIA «Kvintets M».
Iecere jārealizē līdz 2013. gada 1. septembrim.
D. RUĢELE,
biedrības «Valles klēts»
valdes priekšsēdētāja

4. lpp.

Iekļaus
budžetā

Jautājums par finansējumu
regbija vārtu iegādei un
uzstādīšanai Misas vidusskolā tika izskatīts Domes
sēdē 24. oktobrī.
Misas vidusskolas 12. klases audzēknis Aivars Spangers
piedalījās «Hipotēku bankas»
klientu kluba «Mēs paši» projektu konkursā, cerot iegūt līdzekļus regbija vārtu iegādei
un uzstādīšanai Misas vidusskolas stadionā. Tā kā projekts netika atbalstīts, izglītības iestāde lūdz piešķirt 400
latu šīs ieceres īstenošanai.
Dome nolēma nepiešķirt finansējumu regbija vārtu iegādei un uzstādīšanai. Nepieciešamā summa tiks paredzēta Sporta skolas 2013. gada budžetā.

Piedalīsies
«Eirokausā»
Piešķirts finansējums –
Ls 110 – Andra Lungeviča
dalībai nedzirdīgo basketbola sacensībās «Eirokauss».
Biedrība «Rīgas sporta
klubs «Nedzirdīgo sports»»
Domi informē, ka kluba basketbola komandai, kas ir Latvijas čempione, dota iespēja piedalīties 4. starptautiskajās nedzirdīgo basketbola federācijas
sacensībās, kas no 28. novembra līdz 1. decembrim norisināsies Kauņā, Lietuvā. Komandas sastāvā iekļauts arī Vecumnieku novada iedzīvotājs Andris
Lungevičs. Biedrība lūdz atbalstīt viņa dalību sacensībās,
piešķirot 110 latu ceļa, trīs diennakšu uzturēšanās un dalības
maksas izdevumu segšanai.
Domes sēdē 24. oktobrī Finanšu nodaļas vadītāja Gita
Skribāne informēja, ka šī gada
30. maijā ar Vecumnieku novada Domes lēmumu A. Lungevičam tika piešķirti 135 lati basketbola turnīra Stokholmā izdevumu segšanai. Deputāts Andris Lisovskis kolēģiem atgādināja par norunu katra sportista
atbalstam piešķirt finansējumu
līdz 150 latiem gadā. Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis rosināja tomēr atbalstīt
A. Lungeviča dalību basketbola
sacensībās «Eirokauss». No balsojuma atturējās A. Lisovskis.
Z. SKARA
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Svētkos godinās 34 novada ļaudis

24. oktobrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Izstrādā noteikumus
Apstiprināti
noteikumi
«Kārtība, kādā tiek noteikta
un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu». Finanšu nodaļas
vadītāja Gita Skribāne informēja, ka tie izstrādāti, ņemot
vērā Valsts kontroles ieteikumus par to nepieciešamību.

Apstiprina grafiku

Apstiprināts Vecumnieku
novada domes 2013. gada budžeta projekta izstrādes procesa kalendārais grafiks.
Lai sagatavotu ieņēmumu
un izdevumu plāna projektu,
budžeta izstrādāšanas procesa
kalendārajā grafikā noteiktajā
termiņā Domes priekšsēdētājam ar rīkojumu jānosaka pamatbudžeta plānoto bāzes izdevumu lielums atbilstīgi LR Saeimas un Ministru kabineta
(MK) pieņemtajiem likumiem
un normatīvajiem aktiem, vienlaikus izvērtējot pašvaldības
funkcijas.
Finanšu nodaļai vienlaikus
ar 2013. gada budžeta projekta sagatavošanu, pamatojoties
uz veiktajiem pašvaldības darbinieku amatu klasificēšanas
rezultātiem atbilstīgi likumam
«Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības sistēmu» un citiem normatīvajiem
aktiem, kas regulē atlīdzību,
jāsagatavo projekts par līdzekļiem, kas nepieciešami atlīdzībai 2013. gadā.

Izdara grozījumus

Veikti grozījumi novada
Domes 2012. gada 25. septembra lēmumā «Par sagatavošanas klašu un interešu un neformālās izglītības programmu pakalpojumu cenrādi Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā». Pirmais punkts papildināts ar teikumu: «..par vienu
mācību stundu nedēļā, ja mācību stundas pasniedz pedagogs,
kurš ieguvis 4. kvalitātes pakāpi, – Ls 23,60 mēnesī.»
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne paskaidroja, ka
izmaiņas pakalpojumu cenrādī izdarītas, pamatojoties uz
Vecumnieku mūzikas un māk-

slas skolas direktores Ivetas
Lavrinovičas iesniegumu. Viņa
lūgusi apstiprināt vienas mācību stundas izmaksu 4. kvalitātes pedagogiem par vienu mācību stundu nedēļā –
Ls 23,60 mēnesī. Mācību maksa tiek aprēķināta atbilstīgi
MK noteikumiem nr. 836 «Pedagogu darba samaksas noteikumi». Tie nosaka – pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos» ietvaros ir ieguvuši 4. un
5. kvalitātes pakāpi, par veikto pedagoģisko darbu nosaka
piemaksu attiecīgi astoņu un
12 procentu apmērā no mācību priekšmeta pedagoga mēneša darba algas likmes.
Pārējie skolotāji par vienu
mācību stundu nedēļā saņem
Ls 21,90 mēnesī.

Saņem mērķdotāciju

Veiktas izmaiņas Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos nr. 1 «Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta
apstiprināšanu 2012. gadam»,
iekļaujot ieņēmumos un izdevumos piešķirto mērķdotāciju –
Ls 4709 – tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs ir noteicis Vecumnieku novada kolektīvus, kuru vadītājiem, saskaņā
ar MK noteikumiem nr. 629
«Kārtība, kādā tiek aprēķināta
un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadā» (18.09.2012.),
pienākas mērķdotācija. Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirta oktobrim, novembrim un
decembrim Ls 4709 apmērā,
paskaidroja Finanšu nodaļas
vadītāja Gita Skribāne.

Piešķir apbalvojumus

Izskatīts jautājums par
Vecumnieku novada Do-

mes apbalvojumu piešķiršanu.
Pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis informēja, ka
apbalvojumu piešķiršanas komisija (Rihards Melgailis, Jānis Kovals, Sarmīte Ķīse, Pēteris Lungevičs, Ērika Našeniece, Aiga Saldābola, Arvīds
Zvirbulis) 18. oktobrī izvērtēja saņemtos pieteikumus. Pieņemts lēmums apbalvojumu
«Gada cilvēks» un naudas
balvu – Ls 200 pēc likumā paredzēto nodokļu nomaksas –
piešķirt divām, Goda rakstu
un naudas balvu – Ls 50 pēc
likumā paredzēto nodokļu nomaksas – sešām, bet Atzinības
rakstu 26 personām.
Balsojumā nepiedalījās deputāts Mārtiņš Mediņš, atturējās – Jānis Bračka.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītā svinīgā ceremonijā 18. novembrī Vecumnieku tautas namā.

Izmaiņas
komiteju sastāvā

Dome nolēma atbrīvot
Česlavu Batņu no pienākumu pildīšanas Attīstības komitejā un apstiprināt Jāni Strēli
par Attīstības komitejas locekli.
Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists Arvīds Zvirbulis
informēja, ka novada Domes
deputāts Č. Batņa lūdzis viņu
izslēgt no Attīstības komitejas
un iekļaut Finanšu komitejas
sastāvā.
Tā kā Zaļo un zemnieku savienība neizteica vēlmi Č. Batņas vietā virzīt savu kandidātu, Mārtiņš Mediņš ierosināja
par Attīstības komitejas locekli apstiprināt J. Strēli. Atbalstu viņa kandidatūrai pauda arī Andris Lisovskis.
Atbilstīgi Vecumnieku novada pašvaldības nolikumam
Dome ievēl Finanšu komiteju
deviņu locekļu, Attīstības komiteju – septiņu locekļu sastāvā. Tā kā Finanšu komitejā
jau darbojas deviņi deputāti,
Č. Batņa turpmāk būs tikai Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas loceklis.
Z. SKARA
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Vecumniekus apmeklē Latvijas eksprezidente

Freibergu pāris parkā iestāda pīlādzi un kļavu
Bijusī Valsts prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga kopā
ar dzīvesbiedru Imantu
Freibergu 31. oktobrī
viesojās Vecumniekos.
Viņi, atsaucoties pazīstamā
liliju selekcionāra Jāņa Vasarieša aicinājumam, iesaistījās
parka atjaunošanā un iestādīja
saldogu pīlādzīti un sarkano
kļavu. Kopā ar viesiem savā
kādreizējā dzīvesvietā ciemojās arī J. Vasarietis, pēc kura
ierosmes senajiem kokiem līdzās cits pēc cita savu lapotni
pret sauli vērš jauni kociņi.

Jātiecas pretī
saulei

Klātesošos uzrunāja un ciemiņus sveica tautas nama vadītāja Valda Kaufmane. Lība
Škrjaba un Marta Šilova skandēja latviešu tautasdziesmas.
Tikšanos pirms astoņiem gadiem ar Vecumnieku lauku sieviešu kluba «Maijas» dalībniecēm eksprezidentei lika atcerēties biedrības aktīviste Leontīna Grinberga.
«Lai šodien iestādītie kociņi zaļo un zeļ, lai tie ikvienam
atgādina, ka cilvēkam, gluži kā
kokam, vienmēr ir jātiecas pretī
saulei,» vēlēja V. Vīķe-Freiberga. «Pīlādzis ir īpaši vērtīgs,
mūsu senči to uzskatīja par
svētu koku. Katrai odziņai galā ir krustiņš, katrs zariņš nes
svētību. Lai pīlādzītis pasargā
Vecumnieku novadu no visa
ļauna!»
I. Freibergs uzsvēra, ka viņam ir īpašs prieks iedēstīt
krāšņo sarkanlapu kļavu. Zīmīgi, ka kļava ir arī Kanādas nacionālais koks, ar ko Freibergu pārim saistās atmiņas par
emigrācijā pavadīto laiku.
Viesiem kociņus palīdzēja
iestādīt Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Gints Durans
un Deniss Ņeverovs, sociālais
pedagogs Renārs Sprancis.

Uzdāvina
grāmatas

V. Vīķe-Freiberga un I. Freibergs viesojās arī Vecumnieku
pagasta bibliotēkā. Eksprezidente atzinīgi novērtēja telpas un
pauda gandarījumu, grāmatu
klāstā pamanot emigrācijā iz-

Eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas stādītais pīlādzītis augs netālu no viņas dzīvesbiedra
Imanta Freiberga iedēstītās kļavas.
dotus latviešu autoru darbus.
Viņa bibliotēkai uzdāvināja divas savas grāmatas: «Kultūra
un latvietība» un Saules dainu
cikla «Trejādas saules» izdevumu «Meteoroloģiskā saule.
Gaišā saule», atstājot tajās autogrāfu.
I. Freibergs interesējās par
iedzīvotāju iespējām izmantot
internetu. Viņš bija viens no
tiem, kas rosināja uzsākt datorprasmju apmācību Latvijā, kā
arī šī pakalpojuma ieviešanu
bibliotēkās. Tikšanās bija ļoti
sirsnīga un patīkama.

Sniedz
koncertu

Vecumnieku novada domē viesus sagaidīja pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis, kurš V. Vīķi-Freibergu ciemos bija uzņēmis arī 2001. gada 23. augustā, toreiz būdams
Vecumnieku pagasta padomes
priekšsēdētājs. Eksprezidente
apsveica R. Melgaili, kurš vēl
aizvien turpina vadīt pašvaldību, tādējādi apliecinot – virziens, kādā attīstās novads, ir
pareizs, un to novērtējuši arī
iedzīvotāji. V. Vīķe-Freiberga
interesējās par dzīvi pagastos
pēc administratīvi teritoriālās

Vaira Vīķe-Freiberga priecājas par atkalredzēšanos ar Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāju Rihardu Melgaili.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
reformas, par īstenotajiem projektiem un nākotnes iecerēm.
Mūzikas un mākslas skolā
ciemiņiem koncertu sniedza
jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi», ko vada Solvita
Loka un Aigars Dziļums. Iestādes direktore Iveta Lavrinoviča pastāstīja par bērnu iespējām izkopt savas dotības
mūzikā un mākslā, uzsvēra
pieaugušo interešu izglītības
nozīmi, slavēja sadarbību ar

pašvaldību un audzēkņu vecākiem.
«Šis koncerts man bija kā
dzimšanas dienas dāvana, jo
pavisam drīz, 1. decembrī, ģimenes lokā atzīmēšu savu 75
gadu jubileju. Mīļš paldies!»
atvadoties no Mūzikas un
mākslas skolas saimes, pateicās V. Vīķe-Freiberga.
M. BOŠA,
bibliotekāre
ŽANNA ZĀLĪTE
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Vallē atklāj piemiņas akmeni

Zemessardzes 55. kājnieku bataljona vīri Mārtiņš Ārents (no
labās), Edgars Puriņš un Rolands Salgrāvis stāv goda sardzē pie
piemiņas akmens Vallē.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
à1. lpp.
Vēsturniece Gina ViegliņaValliete uzsvēra Lāčplēša dienas
nozīmi un pieminēja Latvijas
Brīvības cīņu dalībniekus –
Valles iedzīvotājus, kuru varonība izpaudās gan kaujas laukā,
gan iekopjot brīnišķīgas saimniecības. Viņa aicināja godināt
dažādos režīmos cietušo valliešu piemiņu un atcerēties, ka sava zeme ir jāsargā.
Novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis sveica
klātesošos Lāčplēša dienā un
pateicās darbīgajiem ļaudīm,
kuri īstenoja ieceri par piemiņas akmens izgatavošanu. Pārstāvot arī «Hipotēku bankas»
klientu klubu «Mēs paši», viņš
uzsvēra, ka projekta vērtēšanas
komisija vienbalsīgi bija par
līdzekļu piešķiršanu šī labā

nodoma realizēšanai. «Lai ikviens, te piestājot vai garām
ejot, smeltos spēku katras dienas darbam!» noliekot ziedus,
vēlēja pašvaldības vadītājs.
Sanākušos uzrunāja Valles
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta
Radziņa, iedzīvotāju vārdā paldies D. Ruģelei sacīja kultūras
darba organizatore Aija Skosa.

Aicina izjust mīlestību

Skanēja dzeja, dziesmas,
mūzika. Ļaudis nolika ziedus,
aizdedza svecītes un kavējās atmiņās. «Daudzi guļ tur, kur nav
neviena akmens, nevienas piemiņas zīmes, kur ir mūžīgais
sasalums. Lai šo akmeni respektē jaunā paaudze! Nepiedodami
ilgi skolās vēsture netika mācīta
pa īstam,» sacīja Artija Zvirbule.
Viņa uz Omsku tika izsūtīta

Ceremonijas dalībnieki izpildīja vairākas patriotiskās dziesmas, kas pelēko novembra pēcpusdienu vērta jo svinīgāku.
1949. gada 25. martā no Vecumnieku dzelzceļa stacijas
nepilnu 13 gadu vecumā.
Muzeja vadītāja D. A. Paegle mudināja jauno paaudzi saviem klasesbiedriem izstāstīt
par akmens atklāšanu, parādīt
viņiem šo piemiņas vietu un
vienmēr turēt to svētu.
«Liels paldies visiem, kuri
šodien ieradušies, paldies «Hipotēku bankai», kas atbalstīja
projektu un piešķīra finansējumu, paldies akmeņkalim Reinim Martinsonam, kurš laukakmeni mākslinieciski apstrādāja, un SIA «Krīči», kas nodrošināja transportu piemiņas
zīmes atvešanai, un puišiem, kuri to uzstādīja. Paldies biedrības
«Valles klēts» dalībniekiem,
kuri palīdzēja veikt šo svētīgo
darbu,» pateicās D. Ruģele.
Viņa vēlēja katram izjust mī-

Piemiņas akmens atrodas pie
Valles baznīcas, labi pamanāmā vietā.
lestību pret savu zemi, savu
Latviju.
ŽANNA ZĀLĪTE

Plāno siltināt sākumskolas ēku Skaistkalnē
Dome piedalīsies atklātā
projektu konkursa «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» otrajā kārtā par
Skaistkalnes vidusskolas
sākumskolas ēkas siltināšanu.
Piešķirts finansējums –
3000 latu (ar PVN) – energoaudita veikšanai un apliecinājuma kartes izgatavošanai un
saskaņošanai Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas ēkai.
Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš sēdē 24. oktobrī
informēja par projekta iesniegšanas termiņu un nosacījumiem.
Sākotnēji bija doma projektu

konkursam pieteikt arī Misas
vidusskolas ēku, taču «būtu
problemātiski sasniegt nepieciešamo CO2 izmešu samazinājumu», līdz ar to tika rosināts iesniegt projekta pieteikumu tikai par Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas ēku. Tai
savulaik jau bija sagatavots
rekonstrukcijas tehniskais plāns,
taču to nepieciešams pārstrādāt, lai tas atbilstu pašlaik spēkā esošajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem par siltināšanas projektiem.
Domes ārkārtas sēdē 31. oktobrī G. Kalniņš klātesošos
iepazīstināja ar projekta izmaksām, līdzfinansējuma apjomu

un tā aprēķināšanas principiem.
Deputāte Svetlana Vāverniece
informēja, ka rekonstrukcijas
projekts jau ir sagatavots un
apkures nodrošināšanai projekta ietvaros paredzēts uzstādīt siltumsūkņus.
Sēdē nolemts Skaistkalnes
vidusskolai iesniegt projekta
pieteikumu «Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana». Finansējuma sadalījums būs šāds: projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
Ls 211 577,39. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums veido 56,04% jeb
Ls 118 567,56 no kopējām at-

tiecināmajām izmaksām, savukārt projekta iesniedzēja līdzfinansējums ir 43,96% jeb
Ls 93 009,83 no kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējums projekta īstenošanai
tiks piešķirts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 559 «Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai» nolikums»
(14.08.2012.) ar grozījumiem
konkursa otrajai kārtai.
Z. SKARA
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Iešķiebj pa puslitram kultūras

Kurmenē satiekas novada amatiermākslinieku saime

Kurmenes tautas nama saimniece Sarmīte Ķīse (vidū) ar ziediem sveica kolektīvu vadītājus, bet katra pagasta pašdarbnieku saime tika pie gardas plātsmaizes. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
amatiermākslinieki tradicionālajos gada kopā sanākšanas svētkos ar daudzveidīgiem priekšnesumiem
27. oktobrī pieskandināja
Kurmenes tautas namu.
Šī bija jau ceturtā reize, kad
nenogurdināmie tautas mākslas
tradīciju kopēji satikās atpūtas
vakarā, lai radītu prieku paši
sev. 2009. gadā pulcēšanās notika Vecumnieku tautas namā, pēc
tam – Misā, bet pērn viesus
savās mājās uzņēma bārbelieši.

Izspēlē
nerātnās dainas

Koncertā «Lustīga dzīvošan’
lai tālu skan...» novada kultūras iestāžu pašdarbības kolek-

tīvu dalībnieki dejoja, dziedāja, muzicēja un spēlēja teātri,
izrādot īpaši šim vakaram sagatavotus numurus. Lai gan bija noteikts, ka uzvedumam jāatvēl stundas ceturksnis, daudzi
priekšnesumi aizņēma krietnāku laika sprīdi. Un kā nu ne!
Gan lieli, gan mazi vēlējās atklāt savu brašumu un talantu,
lai labā slava izskanētu pa visu novadu.
Tā arī notika! Vēl ilgi tika
daudzināta stelpiešu nerātno
dainu izspēle, Vecumnieku «viltīgāko» pašdarbnieku izgājiens,
Kurmenes Sarkangalvītes un
pleiboja zaķu parādīšanās, valliešu sultāna kaprīzes un viņa
iztapīgās sievas, Bārbeles blice
«Djego Viepļi», Misas tautas
nama saimes prasme iešķiebt
katra pagasta pārstāvim pa
puslitram kultūras, Skaistkalnes
pūtēju dūšīgais bundzinieks un
visi citi, kuri dejā ieauda soļu
rakstus, skanīgi dziedāja, muzicēja, un, ne nieka nebēdājot,
plēsa jokus uz skatuves.

Vēl izturību

Tautas dainās skandētās puišu un meitu nerātnības uz skatuves izdzīvo Stelpes pagasta
pašdarbnieki Dagmāra Venclova un Valdis Rusiņš.

Klātesošos sveica Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs
Agris Kondrāts. Izturību, ļaujoties Dziesmu svētku kustības
nepārtrauktībai, vēlēja novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kalniņš: «Šovasar tikāmies novada svētkos, nākamvasar piedalīsimies lielajos latviešu Dziesmu un deju svētkos, pēc tam atkal līksmosim
savā novadā, bet 2015. gadā –
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.»

Iznesīgumu demonstrē senioru deju kopas «Ozols» vīri un sievas no Vecumniekiem.

Novada pašvaldības finansētie
tautas mākslas kolektīvi, to vadītāji

v Bārbeles tautas namā:
jauniešu deju kolektīvs «Rakari» (vadītāja Agita Seglicka),
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Bārbele» (Agita Seglicka),
amatierteātris «Bārbelīši» (Ingus Pavinkšnis), lauku kapela «Savējie» (Dace Starta);
v Kurmenes tautas namā:
amatierteātris «Kurmene» (Gunta Drezova), ritma deju grupa (Andžela Briča);
v Misas tautas namā:
amatierteātris «Misa» (Sandra Vēvere), sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» (Olga Černišova-Stūriška), bērnu vokālais ansamblis «Adatiņas» (Gunta Rumševiča);
v Skaistkalnes tautas namā:
jauniešu deju kolektīvs «Vanadziņi» (Baiba Vanaga), amatierteātris «Gadījums» (Aija Skosa), pūtēju orķestris «Skaistkalne» (Jānis Kalniņš), bērnu popgrupa «Domino» (Ingrīda Zemļinska);
v Stelpes pagastā:
deju kolektīvs «Stelpe» (Lāsma Skābuliņa), amatierteātris
«Urguči» (Lilita Berliņa), sieviešu vokālais ansamblis «Zeltenes» (Kristīne Rulle);
v Valles saieta namā:
amatierteātris (Aija Skosa), vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Valle» (Astrīda Celmiņa);
v Vecumnieku tautas namā:
senioru deju kopa «Ozols» (Baiba Škrjaba), vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» (Sarmīte Vēvere), jauniešu deju
kolektīvs «Vēverīši» (Agita Seglicka), senioru koris «Atbalss»
(Māra Lagzdiņa), jauktais koris «Maldugunis» (Ilze Bērziņa,
Agita Alde), jauniešu koris «Via Stella» (Liene Batņa), bērnu
vokālais ansamblis «Zīļuki» (Dace Starta), amatierteātris «Vecmuiža» (Baiba Škrjaba), floristikas pulciņš (Līga Lauriņa).
Katras kultūras iestādes pārstāvji bija atveduši ciemakukuli
namamātei – Kurmenes tautas
nama vadītājai Sarmītei Ķīsei.
Pēc koncerta ballēšanās ļaužu
pārpildītajā zālē turpinājās līdz
trijiem rītā, dejojot grupas «Bruģis» spēlētās mūzikas ritmos.

«Priecājos, ka varam pavadīt vakaru, lustējoties tik
kuplā pulkā. Maniem pašdarbniekiem šādas kopā būšanas
patīk!» atzina Stelpes pagasta
kultūras darba organizatore
Sandra Neliusa.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Starp svētkiem un ikdienu

Vecumnieku pagasta muzejam – 15
Pirms 15 gadiem dibināta
pašvaldības iestāde –
Vecumnieku pagasta muzejs.
Daudzu gadu garumā ilggadējā Vecumnieku vidusskolas
vēstures skolotāja Velta Teseļska
vāca un rūpīgi krāja novadpētniecības materiālus. Skola piedalījās toreizējā Bauskas rajona
izglītības iestāžu novadpētniecības izstādēs, gūstot labus panākumus. V. Teseļskas sapnis –
iekārtot pagastā vēstures muzeju – piepildījās, un 1997. gada
11. novembrī ar pašvaldības atbalstu tas tika atklāts bijušās
Sarkanās skolas telpās (sākumskolas klases uz Vecumnieku
bērnudārza ēku tika pārceltas
jau 1993. gada rudenī). Šis brīdis bija svinīgs – ļaudis zem
sarkanbaltsarkanā karoga pulcējās pie piemiņas akmens
vietā, kur 1842. – 1843. gadā
celta Vecmuižas pirmā pagastskola, un tad devās apskatīt iekārtoto ekspozīciju.
Skolotājas V. Teseļskas apkopotos materiālus arī turpmākajos gados papildināja arvien jauni ieguvumi. Diemžēl
telpu šaurības dēļ tos nav iespējams izlikt apskatei ikdienā, taču, gatavojoties kādam
konkrētam pasākumam, tiek
iekārtotas nelielas izstādes.

Senlietas un
dokumenti

15 gadu laikā iestādi apmeklējuši vairāk nekā 3000 interesentu. Biežākie ciemiņi –
skolēni. Pirmsskolas izglītības
iestāžu un jaunāko klašu audzēkņi iepazīstas ar senlietām
(vērpjamo ratiņu, vīzēm, pastalām, bezmēniem u. c.), vecāko
klašu jaunieši, tuvojoties Latvijas Republikai nozīmīgām gadskārtām, izzina materiālus, dokumentus, aplūko fotogrāfijas
par Brīvības cīņu ceļu un citiem valstij svarīgiem notikumiem. Projektu nedēļas laikā
krājumā esošās vērtības un informāciju liek lietā skolēni,
daudz noderīga muzejā atrod
arī studenti, izstrādājot kursa
vai diplomdarbus.
Liela kultūrvēsturiska nozīme ir pašvaldības izdevumiem
«Vecumnieku Pagasta Ziņas»
(iznāca no 1995. gada marta līdz
2009. gada jūnijam) un «Ve-

Sarkanās skolas ēka, kurā iekārtots Vecumnieku pagasta muzejs, pieder luterāņu draudzei.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
cumnieku Novada Ziņas» (iznāk kopš 2009. gada augusta).
Tajos atspoguļoti praktiski visi aktuālākie vietējās dzīves
notikumi, deputātu lēmumi,
saistošie noteikumi un cita informācija, kas nosaka kārtību
mūsu administratīvajā teritorijā un tajā dzīvojošo ļaužu
pienākumus.

Atceres brīži

Muzejs uztur saikni ar politiski represētajām personām. Ik
gadu 25. martā un 14. jūnijā
tālo notikumu aculiecinieki, viņu tuvinieki un sabiedrības
pārstāvji tiek aicināti uz atceres brīdi pie piemiņas akmens
Vecumnieku dzelzceļa stacijā,
no kurienes tika deportēti cilvēki 1941. un 1949. gadā. Pēc
skaudro notikumu pieminēšanas sarunas tiek turpinātas muzejā pie kafijas tases.
Jau desmit gadu tiek organizēts brauciens uz Ikšķili, kur
ik vasaru salidojumā satiekas
politiski represētie no visas Latvijas. Ar pašvaldības gādību to
apmeklē Vecumnieku pagasta,
bet pēdējos gados – arī novada ļaudis.
Tradicionāla ir Lāčplēša
dienas atzīmēšana 11. novembrī ar piemiņas brīdi Rešnenieku kapsētā pie pieminekļa
Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem.
Viens no nozīmīgākajiem
notikumiem – mūsu novadnieka diplomāta, vēsturnieka, profesora Arnolda Spekkes un viņa dzīvesbiedres Aleksandras
Stērstes-Spekkes pīšļu pārap-

bedīšana Vecumnieku centra kapos 2007. gada 20. septembrī.
Tautas nama zālē pulcējās
daudz mūsu valstī ievērojamu
ļaužu un skolu jaunatne, notika
vēsturiskie lasījumi, koncerts
un pārapbedīšanas ceremonija.

Daudz tikšanos

Muzejā kopā aicināti
1991. gada janvāra barikāžu
aizstāvji. Kopīgi ir vērotas dokumentālās filmas, sekots līdzi
bibliotēkas darbinieču sagatavotajam apskatam par barikāžu
laika atspoguļojumu grāmatās
un presē, aplūkotas tālo dienu
fotogrāfijas, iepazītas pārdomas,
ko rakstījuši cilvēki, 1991. gada janvārī atrodoties postenī…
Trīs reizes organizēta Barikāžu
dalībnieku piemiņas zīmju pasniegšanas ceremonija. Valsts
apbalvojumu saņēmuši 138 Vecumnieku pagasta ļaudis.
Organizēta tikšanās ar Eiroparlamenta struktūrvienību darbiniekiem Eduardu Stipro un
Zandu Grauzi, pensionētajiem
skolotājiem, absolventu grupām. Muzeju apmeklējuši kāzinieki, nozīmīgās dzīves jubilejās – bijušie Vecumnieku vidusskolas audzēkņi.

Atmiņas – videofilmā

Ar Vecumnieku fotogrāfa
un videofilmu meistara Artūra
Zuikas gādību tapis daudz dokumentālu ierakstu – par Kārļa Ulmaņa valdības žurnālistu
Osvaldu Porieti, ilggadējo Misas kūdras fabrikas direktoru Jāni Krūmiņu, iemūžinātas
amatierteātra izrādes («Indrā-

ni» u. c.), deju svētki. Pagājušajā gadā ciklā «Viņu mūžs
dāvāts Vecumniekiem» radīts
videomateriāls par kultūras un
sabiedrisko darbinieci Mirdzu
Narunovsku, bijušo Vecumnieku ciema padomes priekšsēdētāju Dzidru Krūmiņu, brāļiem
Siliņiem – Andri (arodbiedrību darbinieks) un Aivaru (Dailes teātra aktieris).
Muzejs iesaistījies Stelpes
pagastā esošās svētvietas – Ķuņķu svētozola – piemiņas saglabāšanas pasākumos, ko organizē šī īpašuma mantiniece –
enerģiskā Inta Groskaufmane.
Lieliska sadarbība izvērtusies
ar novada kultūrvēstures izzinātāju un vairāku grāmatu autori Ginu Viegliņu-Vallieti no
Valles pagasta. Viņa izpētījusi
un ieguvusi ļoti dziļu un plašu
materiālu par Vecumnieku novada vietu, dzimtu un saimniekošanas vēsturi.
Ar «Lorumu» meiteņu –
Zaigas Auziņas, Anitas Skurules un praktikantes Lienes Skurules – aktīvu līdzdarbošanos
muzeja krājumi papildināti ar
foto materiāliem, interesantām
seno dokumentu kopijām, daudziem vietējo ļaužu atmiņu stāstiem.
2011. gada vasarā pirmo
reizi tika organizēti ielas svētki
Vecumniekos. Šoreiz interesenti pulcējās Kalna ielā. Varbūt
citreiz par savu esamību vēlēsies atgādināt kādas citas ielas
iedzīvotāji?
***
Tā – starp svētkiem un ikdienu – aizritējuši 15 muzeja
darba gadi. Man no tiem pieder 13. Liels paldies par sadarbību Vecumnieku novada domei, pašvaldības avīzes «Vecumnieku Novada Ziņas» redaktorei Žannai Zālītei, fotogrāfam Artūram Zuikam, Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ivetai Lavrinovičai, skolotājiem un audzēkņiem, Vecumnieku luterāņu draudzei,
tautas nama un bibliotēkas
darbiniecēm, Vecumnieku vidusskolas saimei un ikvienam,
kurš labu vēlējis un krietnu
darījis, kopā gan vēstures, gan
ikdienas ceļus mijot!
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Lolo sapni par plašākām telpām

Rūp kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Aloida Baķe muzeju vada kopš 1999. gada augusta. Saņemot
novada Domes priekšsēdētāja Riharda Melgaiļa (vidū) un izpilddirektora Gunta Kalniņa apsveikumu, viņa vēlējās sadzirdēt pašvaldības pārstāvju solījumu piešķirt papildu telpas iestādes vajadzībām.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ar atceres brīdi vēstures
skolotājas Veltas Teseļskas
atdusas vietā Vecumnieku
centra kapos un tikšanos
Sarkanās skolas ēkā
10. novembrī tika atzīmēta
Vecumnieku pagasta muzeja
15 darba gadu jubileja.
Kapsētā pulcējās arī V. Teseļskas dēli Aivars un Dzintars,
vedekla Marija un mazmeita
Maija.

Noliek ziedus

Godinot muzeja dibinātājas V. Teseļskas piemiņu, iestādes pašreizējā vadītāja Aloida Baķe uzsvēra: «Veltiņas
mūžs ar krāšņiem dzīpariem ir
ierakstīts Vecumniekos. Viņa
paguva būt visur – deju kopas
«Ozols» un amatierteātra dalībnieku pulkā, kora dziedātāju rindās, skolā un muzejā.
Viņai patika šūt, adīt, rušināties
savā dārziņā un konservēt.»
Noliekot ziedus V. Teseļskas
piemiņai, domās kavējās viņas
līdzgaitnieces Ingrīda Tamane,
Anita Skurule, Biruta Cīrule,
Aina Tamane, Mārīte Boša un
mazmeita Maija Teseļska. Pēc
tam visi devās uz muzeju, cenšoties draudzīgi satilpt telpā,
kur vieta rasta gan senajiem
darba un sadzīves rīkiem, gan
fotogrāfiju stendiem, dokumentiem un citām vēsturiskām liecībām. Šaurības dēļ visus savāktos un glabātos materiālus
nav iespējams eksponēt, tāpēc
tie krājas plauktos un kastēs.

Muzeja 15. dzimšanas dienas viesi arī šaurībā jutās omulīgi,
cits ar citu tērzējot un ielūkojoties dokumentos, kas raksturo
dzīvi pagastā pirms vairākiem gadu desmitiem.

Ziedus Veltas Teseļskas atdusas vietā noliek Vecumnieku evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Dita Starta. Kad viņa bijusi skolniece, V. Teseļska strādājusi par mācību pārzini, vēlāk
viņas kļuvušas par kolēģēm, kopā spēlējušas arī teātri.

Svētītus turpmākos darba gadus kolēģei Aloidai Baķei (no
labās) vēlēja Dace Anna Paegle, brāļu Amtmaņu muzeja vadītāja no Valles pagasta.

kas atspoguļo muzeja organizētos pasākumus un tikšanās.
To bijis daudz.

Ievērojamākās
personības

Neļauj
aiziet nebūtībā

Pārlūkojot 15 gadu laikā
iespēto, A. Baķe raksturoja Vecumnieku pagasta un tuvākās
apkaimes ievērojamākās personības – zinātnieku un diplomātu Arnoldu Spekki, mācītāju un profesoru Visvaldi Varnesi Klīvi un Kārļa Ulmaņa
valdības žurnālistu Osvaldu
Porieti. Materiāli tiek krāti arī
par ļaudīm, kuru devums izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā īpaši nozīmīgs
bijis vietējai sabiedrībai ne tik
senā pagātnē.
Ar pašvaldības vecākā datortīklu administratora Agra
Rāga atbalstu klātesošie uz ekrāna varēja vērot fotogrāfijas,

A. Baķe ar ziediem pateicās klātesošajiem, kuri snieguši atbalstu vēsturisko liecību un vērtību vākšanā, saglabāšanā un šī nozīmīgā veikuma daudzināšanā.
Arī dzimšanas dienā iestādes krājumu papildināja vairāki
vērtīgi materiāli. Ainars Ķienis
nodeva glabāšanā dokumentus,
kas raksturo Atmodas laika sākumu Vecumniekos, Ulrika Morica draudzes vārdā uzdāvināja
fotogrāfiju sējumu, kurā attēloti Latvijas dievnami 30. gados, arī Vecmuižas baznīca.
Apsveicēji muzeja saimniecei vēlēja turpināt nozīmīgo
darbu, krājot lietas, vācot doku-

mentus, pierakstot atmiņu stāstus, organizējot tikšanās, pulcinot kopā ļaudis un neļaujot
aiziet nebūtībā Vecumnieku pagasta kultūrvēsturiskajam mantojumam. Savukārt pašvaldības
iestādes vadītāja A. Baķe pauda
cerību, ka kādreiz īstenosies
viņas sapnis par plašākām telpām, lai daudzu gadu garumā
veidotais krājums ikvienam interesentam sniegtu daudzpusīgu
priekšstatu par dzīvi pagastā.
«Man arī mājās ir daudz
materiālu, bet kur tad tu tos liksi, ja atnesīšu?» A. Baķei retoriski vaicāja 81 gadu vecā Dzidra Krūmiņa, bijusī Vecumnieku
ciema padomes priekšsēdētāja.
Viņa vēlēja muzejam piedzīvot
paplašināšanos, jo kultūrvēsturiskais mantojums ir jāsaglabā
un jānodod nākamajām paaudzēm.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Gleznainās dabas, senās vēstures un likten

Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas kom
Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012»
vērtēšanas komisijas pārstāvji, 6. septembrī braucot
uz Skaistkalni, pat iedomāties nevarēja, ka viņiem
būs jāmin velosipēda pedāļi
un jāļauj sevi izvizināt ar
melnu «Volgu».
Ceļotājiem ciems pierobežā,
ko no Lietuvas šķir Mēmeles
upe, saistās ar otru nozīmīgāko
svētvietu Latvijā pēc Aglonas –
balto Romas katoļu baznīcu kalna galā, kapenēm un klosteri.
Plaši apmeklēts un daudzināts
ir slavenais Kanepenes gadatirgus, kas lieliski iekļaujas
Skaistkalnes gadskārtas svinībām
veltītajā pasākumu programmā.
Tūristi alkst savām acīm skatīt
neparasto ģeoloģisko procesu
rezultātā radušās karsta kritenes
un dzirdēt nostāstus par zemes
pēkšņajiem iegruvumiem.
Apskates vērta ir Skaistkalnes vēsturiskā koka apbūve, kas
ciema teritorijai piešķir īpašu
šarmu, staltā Šēnbergas muiža,
kur jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā iekārtota skola, kā
arī citas būves ar senatnes «piesitienu».

Paši appļauj
ceļmalas

Šogad Skaistkalnē īstenoti
vairāki nozīmīgi projekti. Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, pērn tika uzsākta tautas nama rekonstrukcija, kas noslēdzās šopavasar.
Pašvaldība finansējusi apgaismojuma ierīkošanu Rīgas un
Kurmaņa ielā, gaišāks kļuvis arī
baznīcas kalns. Pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā ir gandarīta, ka līdz nākamā gada februārim tiks sakārtota ūdenssaimniecība – pašlaik norit
ūdens piegādes tīklu rekonstrukcija, projekts paredz arī
jaunas notekūdeņu attīrīšanas
ietaises un kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Skaistkalnieši īpaši rūpējas
par apkārtnes sakopšanu. Daiļākas vides veidošanā aktīvi
iesaistās lauku sieviešu klubs
«Mēmelīte», bet dievnama apkārtni palīdz sapost pensionāru
klubiņa «Saulgriezes» dalībnieces. Skolas plašo teritoriju –

Piebalgu ģimenes lauku sētā uzmanību piesaista pārdomāti izraudzītā karoga masta vieta, kas
liecina – nama saimnieki lepojas gan ar savu pagastu, gan valsti.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
3,5 hektārus – aprūpē dārzniece Austra Lukašēviča. Tā kā
samazināti valsts piešķirtie līdzekļi pašvaldības ceļu un ielu
uzturēšanai, brauktuves, kuru
kopgarums ir 54,62 km (t. sk.
ielas – 7,56 km), nav iespējams
sakārtot tā, kā «treknajos gados». «Patīkami, ka iedzīvotāji
izprot situāciju un paši appļauj
ceļmalas, «samet» naudiņu greidera pakalpojumiem,» savus ļaudis slavē I. Skustā.

Laimē braucienu
ar «Volgu»

Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāvji apmeklēja Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuvi «Novadnieki», pagasta bibliotēku un Skaistkalnes vidusskolu. Šogad izglītības
iestādē iekārtots muzejs.
Rosīga ir pagasta kultūras
dzīve, ko daudzveidīgāku dara tautas mākslas kolektīvu dalībnieki – ap simt pašdarbnieku. Par to vērtētāji varēja
pārliecināties, viesojoties tautas namā un baudot bērnu popgrupas «Domino» un pūtēju
orķestra «Skaistkalne» koncertu, kā arī iesaistoties iestādes
vadītājas Līgas Baļčūnes sagatavotajās aktivitātēs. Viena no
tām – izloze, kurā četri veiksminieki tika pie izvizināša-

SKAISTKALNES PAGASTS
Kopējā platība – 10 614 ha, t. sk. mežiem klātā teritorija –
5064,3 ha (48%). Pagasta austrumu, ziemeļaustrumu daļā izplatītas karsta reljefa formas 97,47 ha platībā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars – 3257 ha. Vērtīgākās zemes atrodas
Mēmeles un Krusas teritorijā.
Pagastā ir ģipšakmens atradnes 4 km² platībā.
Skaistkalne ir pagasta administratīvais centrs. Mēmele – apdzīvota vieta, kas veidojusies ap bijušo Ānmēmeles muižu ceļa
Skaistkalne–Jaunsaule–Bauska malā, 7 km no pagasta centra. Putni atrodas 5 km attālumā no Skaistkalnes, Mēmeles krastā. Apdzīvotā vieta radusies 70. – 80. gados saistībā ar ražošanas uzņēmuma – putnu fermas – izveidošanu.
Iedzīvotāju skaits: 1244, t. sk. vīrieši – 604, sievietes – 640.
Sadalījums pa vecuma grupām: bērni (līdz 15 gadu vecumam) –
125, darbspējas vecumā (no 16 līdz 61 gadam) – 818, pensionāri
(no 62 gadu vecuma) – 301.
Tautības: latvieši – 1098, lietuvieši – 106, krievi – 15, ukraiņi – 8, baltkrievi – 6, poļi – 4.
Dati – 10.09.2012. Avots: Skaistkalnes pagasta pārvalde
nās ar «Volgu», ko restaurējis
Leons Baļčūns.
No pagasta pārvaldes ēkas
uz skolu, tad – uz baznīcu un
visbeidzot uz tautas namu konkursa komisijas pārstāvjus ar
auto vis’ neviens neveda. Turp
bija jādodas, «pilnā ekipējumā» stūrējot divriteni. Velosipēdi iegādāti par biedrības
«Mēmelīte» projektā iegūtajiem līdzekļiem. Nevalstiskā
organizācija saņēmusi atbalstu
arī Spēka takas izveidei Skaistkalnē.

Saimnieko divas
paaudzes

Šogad konkursa komisijai
bija jāvērtē septiņi apskatei pieteiktie objekti.
Ēka Slimnīcas ielā 2 jeb klostermāja un tās teritorija ikdienā
apmeklētājiem nav pieejama.
Skaistkalnes paulīniešu mūku
klostera dārzu, kam ir apļveida labirinta forma, ciemiņiem izrādīja tēvs Jānis. Dobēs kārtoti dažādi augi un ziedi, arī lavanda.
Kad pirms vairākiem gadiem
uzņēmīgi ļaudis izstrādāja Mēme-
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nī ieaustās dzīvesgudrības aplaimoti

misija – Skaistkalnes pagastā

Z/s «Baltiņi» trīs paaudžu sievietes – saimniece Gunta Pētersone
(no labās), viņas meita Sandra Marcinkēviča un mazmeitiņa Marta.

Klostera dārza ainavā lieliski iekļaujas gan saulespuķu «mūris»,
gan košās samtenes, kas papildina citu augu kolekciju.
Foto no J. Vīlaka personiskā arhīva.
les krastā esošās Saules muižas
rekonstrukcijas tehnisko projektu, neviens tā īsti neticēja, ka
pussagruvušais nams, kam bijuši
vairāki īpašnieki, piedzīvos «saullēktu». Tas ir noticis! Saules muižas dzīvojamā ēka, kas celta
1881. gadā, rekonstruēta kā ģimenes atpūtas māja, saglabājot tās
vēsturisko tēlu un autentiskumu.
Z/s «Baltiņi», izrādās, ir lielākā dārzeņu audzētāja ne tikai
Skaistkalnes pagastā, bet visā
Vecumnieku novadā. Gunta un
Ilmārs Pētersoni pirms aptuveni
desmit gadiem lauksaimniecību
sākuši izvērst «no nulles». Pašlaik tiek apstrādāti ap 500 ha
zemes, sezonas laikā dodot darbu vairāk nekā desmit skaistkalniešiem. Audzēti tiek graudaugi un kartupeļi, septiņās lielās
siltumnīcās – dārzeņi. Saimniecībā plecu pie pleca rosās divas
paaudzes – meita Sandra Marcinkēviča ir z/s «Baltiņi» biznesa
attīstības un personāla vadītāja,

bet dēls Mārtiņš atbild par produkcijas noieta tirgus veidošanu un strādā filiālē Rīgā.

Mīl, bet dara pāri

A/s «Latvijas Autoceļu uzturētājs» Jelgavas ceļu rajona
Bauskas nodaļas Skaistkalnes iecirknī savulaik strādājuši vairāk
nekā 50 darbinieku, tagad – tikai deviņi. Nelielais kolektīvs
lepojas ar sakopto teritoriju un
nekautrējas to rādīt arī citiem.
Divstāvu namā Meža ielā 2
dzīvo divas Kaminsku ģimenes.
Apkārtne ir pārdomāti un racionāli iekārtota. Bez liekas greznības un pārspīlējumiem mājas
saimnieces Mārīte un Elita veidojušas puķu un augu stādījumus, kārtība valda arī saimnieciskām vajadzībām paredzētajā
īpašuma daļā. Komisijas pārstāvi Inesi Strūbergu pārsteidza
červeļainais vītols. «Tik lielu to
redzu pirmoreiz!» viņa atzinās.
Laivu piestātni un atpūtas

Gādīgu roku izveidotā un koptā puķu dobe raksturo Meža ielas 2.
nama ļaužu attieksmi pret savu dzīvesvietu.

Vietai, kur piestāj laivotāji un pulcējas dažādu paaudžu skaistkalnieši, jau izsenis ir īpaša aura.
Vērtēšanas komisijas pārstāvju ATZIŅAS
«Skaistkalne – tā ir skaista baznīca skaistā kalnā un Kanepenes
svētki augustā. Skaistkalne – tie ir rosīgi, darbīgi ļaudis gan lauksaimnieciskās ražošanas, gan kultūras jomā un sabiedriskajās aktivitātēs.»
INESE STRŪBERGA
«No augstākā kalna plūst enerģijas avots, kas uzlādē ļaudis,
dodot spēku rosīties.»
ANDA ŠIMĒNA
vietu «Pie gobas» vietējie bija
iecienījuši jau tad, kad upes malā vēl nebija ne nojumes, ne
ugunskura vietas un laukuma
sportiskām aktivitātēm. Jaunieši sanākuši kopā un rīkojuši
ballītes, «griežot» plašu atskaņotāju, daudzi te svinējuši jubilejas,
pulcējušies salidojumā un skolas
izlaiduma vakarā. «Šī vieta ir
saistīta ar daudzu skaistkalniešu
likteņiem. Cits, raugoties Mēmeles plūdumā, atzinies mīlestībā,
vēl kāds piedzīvojis pirmo skūpstu, vērojot saulrietu,» atklāj
I. Skustā. Īpašuma saimnieces Rita Grinberga un Lolita Grīnberga
piebilst, ka ļaudis šo vietu ir iemīļojuši, taču dara arī tai pāri.
«Piebalgām» ir lauku sētai

netipiski maza teritorija – tikai
0,3 ha. Elita un Kristaps Piebalgi māju netālu no Skaistkalnes
centra uzcēluši pirms aptuveni
trim gadiem, plika lauka malā.
Pamazām apkārtne tiek apdzīvota, un sakoptā ģimenes ligzdiņa
veido pamanāmu akcentu pagasta kopainā.
***
Ne tikai gleznainie dabas
skati, vilinošie apskates objekti
un senajām liecībām bagātā
vēsture veido Skaistkalnes pagasta atpazīstamību. To rada
arī rosīgie ļaudis un viņu dzīvesgudrība, apzinoties – sapņi
allaž tiek dāvāti tikai tāpēc, lai
tos piepildītu.
ŽANNA ZĀLĪTE

12. lpp.
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«Draugi» koncertē Luksemburgā un

Simfoniskais orķestris sagatavo programmu ārzemju klausītājiem
Turpinājums. Sākums –
«Vecumnieku Novada Ziņu»
oktobra nr. 18(73).

Eņģeļu katedrāle

No Luksemburgas līdz Parīzei ir 400 kilometru. Ceļā dodamies 20. septembra rītā. Visi
ir pacilāti un gaidu pilni beidzot
ieraudzīt Francijas galvaspilsētu. Grupas pavadonis Alfs
Trepšs brauciena plānā iekļāvis
arī Reimsas katedrāli, jo būtu
grēks atrasties tās tuvumā un
neapmeklēt vietu, kur savulaik
kronēti visi Francijas karaļi.
Baldones un Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas apvienotā simfoniskā orķestra
«Draugi» dalībniekiem aizraujas elpa, ieraugot gotiskā stilā
celto Dievmātes katedrāli. Tas
tiešām ir arhitektūras brīnums,
kurā apvienojas monumentalitāte un harmonija. Šajā vietā katedrāle bijusi jau 401. gadā, taču pašreizējo celtni sāka būvēt
1211. gadā. Ar statujām bagātīgi izrotātā Reimsas Notre-Dame bieži tiek dēvēta par Eņģeļu
katedrāli. Tur mūs sagaida smaidošs eņģelis ar paceltiem spārniem. Tas ir slavenākais no daudzajiem eņģeļiem, kas izdaiļo
Reimsas katedrāli. Raksturīgākā
daļa ir rietumu fasāde, ko rotā
vairāk nekā 2300 skulptūru. Karaļu galeriju veido 56 Francijas
valdnieku akmens figūras.
Atrodoties katedrāles iekšpusē un vērojot skaistās logu
vitrāžas, gribas aizvērt acis un
iztēloties kādu no kronēšanas
ceremonijām.

Parīzes «garša»

Vēlā pēcpusdienā iebraucam Parīzē. Pirmais iespaids,
pārvietojoties pa automašīnu pilnajām ielām, vērojot grafiti uz
sētu un namu sienām un netīrību,
kāda valda pilsētā, – vilšanās.
Mūsu apmešanās vieta ir
liels jauniešu hostelis, kur sastopami dažādu tautību ļaudis.
Īpaši grūti ir pierast pie melnādaino rases pārstāvjiem, kuru
Parīzē ir uzkrītoši daudz. Tā kā
otrā dienā orķestrim paredzēts
atbildīgs koncerts Madlēnas
baznīcā, A. Trepšs ar viesnīcas
administrāciju sarunā nelielu
telpu mēģinājumam. Mūzikas
skaņas pārņem viesnīcas gai-

Baldones un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas apvienotā simfoniskā orķestra «Draugi»
dalībnieki pie baltās Svētās Sirds bazilikas Parīzē.
teņus, bet es kolektīva spēli
klausos ārā uz ielas, jo mēģinājuma telpa orķestrim ir krietni
par šauru. Vai tiešām esam Parīzē?
Otrā rītā, ieturējuši franču
brokastis – bageti (garas formas baltmaize) ar kausētu sieru un ievārījumu, kafiju, sulu
un tēju, steidzīgi saliekam autobusā instrumentus un koncerttērpus, bet paši dodamies
uz metro, lai sāktu iepazīšanos
ar Parīzi.
Arī metro vēl nevaram atgūties no pirmajiem iespaidiem.
Lielpilsēta ar multikulturālo sabiedrību, tūristu grupām, troksni un steigu visapkārt – tā nav
vis’ vide, ko esam ieraduši
baudīt, dzīvojot Latvijas lauku mierā un klusumā. Tomēr
jāatzīst, ka skaistā arhitektūra
un kultūrvēsturiskās celtnes
mūs apbur arvien vairāk.
19. gadsimta beigās celtā
izcilā Svētās Sirds bazilika atrodas Montmartre kalna virsotnē, un no tās paveras skaists
skats uz pilsētu. Aizstaigājam
līdz «mākslinieku ieliņai», kas
pārsteidz ar bohēmisko vidi
un māksliniecisko idilli. Īpaši
uzrunā ielu muzikanti. Trīs
melnādaini puiši izpilda fran-

Arī Madlēnas baznīcas eņģeļi ieklausās orķestra «Draugi» muzicēšanā.
ču šansonus populārās mūzikas manierē. Ieklausos šajā
skaistajā valodā un sāku sajust Parīzes «garšu».
Tā kā laika nav daudz,
A. Trepšs mūs ātriem soļiem
izved cauri Parīzes ielām līdz
Pompidū – mūsdienu kultūras
un mākslas centram.

Muzicē Madlēnas
baznīcā

Pēc pusdienām ar metro
beidzot sasniedzam vietu, kur
jāmuzicē simfoniskajam orķes-

trim «Draugi». Ieraugot lielo
un svarīgo Madlēnas baznīcu,
kura atrodas netālu no Konkordijas laukuma un Parīzes centra,
dziļi ievelkam elpu un apmulstam. «Ak, Dievs! Dod
spēku un izdošanos!» Paskatos uz diriģenti Solvitu Loku
un saprotu, ka viņa domā tieši
tāpat!
Koncertu Madlēnas baznīcā atklāj Latvijas kultūras atašeja Francijā Elīna Grīnpauka.
Un tad spēlē «Draugi». Izjūtas
ir neaprakstāmas, domājot par
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Francijā

Tiekas ar pasaules apceļotāju

Mareks Mūrmanis kopā ar interesentiem pie Skaistkalnes
pagasta bibliotēkas pirms došanās tālajā ceļā uz Āfriku.
Foto – D. JAKUŠKA

Orķestra «Draugi» mūziķi un gids Alfs Trepšs (no labās) ar kuģīti vizinās pa Sēnas upi.
Foto – I. LAVRINOVIČA

Viņš ar velosipēdu šķērsojis
Austrāliju, izbraukājis Dienvidameriku – Urugvaju, Paragvaju, Argentīnu – un pabijis ceļojumā aiz Polārā loka ņencu zemē.
Stāstot par savu ceļojumu aprakstiem, M. Mūrmanis atzīst:
«Šeit jūs neizlasīsit par populāriem tūrisma objektiem, muzejiem, izklaidēm utt. Šis ceļojums būs par vietām, kur tūristi
iegriežas reti. Vairāk tās būs
neitrāla novērotāja ceļmalas piezīmes, kurš visu informāciju ieguvis ar acīm, ausīm un degunu,

nevis ar interneta vietņu Google
vai Wikipedia starpniecību, turklāt Dienvidamerikā – ar «mikroskopiskām» spāņu valodas zināšanām. Un ar velosipēdu…»
21. oktobrī M. Mūrmanis
ar divriteni no Valmieras atkal
devās eksotiskā braucienā uz
Āfriku. Pirms došanās prom no
Latvijas viņš paviesojās Skaistkalnes pagasta bibliotēkā un
pastāstīja par iepriekšējos ceļojumos piedzīvoto.
Novēlot labu ceļavēju, pavadījām jaunieti tālajā braucienā. Viņa gaitām sekosim ar
saziņas līdzekļu starpniecību un
gaidīsim atgriežamies ar jauniem iespaidiem, foto un ceļojuma aprakstiem.
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

to, ka mūsu bērniem ir dota
iespēja muzicēt šajā skaistajā
vietā. Klausītāju pulkā ir gan
tūristi, gan franči un, mums
par brīnumu, arī daži latvieši,
kuri speciāli ieradušies paklausīties savus tautiešus. Programmā J. K. Baha, J. H. Romana,
A. Jurjāna skaņdarbi, kā arī
latviešu tautas dziesmu virkne
A. Krūmiņa aranžējumā. Koncerta nobeigumā orķestris atskaņo E. Marricones mūziku
no kinofilmām (klarnetes solo
izpilda Andris Dziļums, Līna
Kreicberga, saksofona solo –
Gundars Kokins). Tā iegūst tikpat lielu publikas atsaucību,
kā latviešu tautas mūzika.
Pēc koncerta paši mūziķi

tot krāšņo Aleksandra tiltu,
Konkordijas laukumu, līdz nonāku Luvrā. Muzejs ir neizsakāmi liels, un uzreiz top
skaidrs, ka vienā dienā to apskatīt nav iespējams. Priekšroku dodu vecmeistariem, senās
Ēģiptes mākslai un skulptūru
zālēm. Vislielākais ļaužu pūlis
pulcējas pie Leonardo da Vinči meistardarba «Mona Liza».
Tik daudz mākslas, skaistuma un oriģinalitātes! Vērot
savām acīm un baudīt to, kas
līdz šim skatīts tikai bildēs...
Jūtu, ka «noreibstu» no tā visa.
Diena noslēdzas, braucot ar
kuģīti pa Sēnas upi. Vērojam
Parīzes Dievmātes katedrāli un
citas vietas, kas jau pa dienu

apskatītas, staigājot pa pilsētu.
Sāk satumst, izgaismojas Eifeļa tornis, un kuģīšos uz Sēnas
iedegas gaismiņas. Atgriežoties
krastā, slavenajā tornī var vērot
gaismas šovu, bet akordeona
skaņas aicina iegriezties kādā
kuģīša kafejnīcā. Atklājas pavisam cita Parīze – aicinoša, noslēpumaina, romantiska. Gribas klīst pa pilsētas ielām un
elpot tai līdzi. Metro skan
franču dziesmas kontrabasa
pavadījumā. Beidzot esam sajutuši šīs pilsētas burvību!
(Nobeigums – nākamajā
numurā.)
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

Tie, kuri par desmit eiro iegādājās kompaktdisku, Parīzes ielu
muzikantu aizraujošās dziesmas var klausīties arī Latvijā.

operatīvi savāc aparatūru un
instrumentus un rūpīgi saliek
autobusā. Pirmo reizi šī ceļojuma laikā līst. Vienojamies, ka
dosimies uz viesnīcu, lai atpūstos un krātu spēkus nākamajai dienai.

Pilsētas burvība

22. septembra agrā rītā dodamies uz slaveno Eifeļa torni.
No metāla veidotā 300 m augstā
celtne dienas gaismā īpašu sajūsmu neizraisa. A. Trepšs
mums dod brīvu laiku līdz vakaram, kad plkst. 19 jātiekas pie
Sēnas upes. Katrs izvēlas savu
maršrutu. Es, tāpat kā daudzi
citi, dodos gar Sēnas upi cauri
kastaņu alejai, pa ceļam apska-

Skaistkalnes pagasta
bibliotēkā 23. oktobrī bija
iespēja tikties ar pasaules
apceļotāju, uzņēmīgu un
pārdrošu jaunieti – ģeogrāfu Mareku Mūrmani.
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A. DAUGAVIETE

Mūsdienu
Mārtiņdienai par godu

Mārtiņdienas galdā liku,
Maizi, gaļu, plācenīti,
Krūzē saldu medus alu
Mārtiņbērnu cienastam.
Mārtiņiem vistu pirku
Lielpilsētas veikalā,
Lai sanāk budēlīši
Mārtiņsvētkos mieloties.
Mārtiņš bāra kaimiņ Tinci
Mārtenīša vakarā,
Kam baroja puišus, meitas
Ar lieso miežu putru.
Mārtiņdiena ilgi nāca,
Visi līksmi sagaidīja,
Jautri, jautri sagaidīja,
Noskumuši pavadīja.
Ej ar Dievu, Mārtiņdēls,
Līdz citam rudeņam,
Gaidīsim Mārtiņdienu
Citu gadu atnākam.
INTA KRŪMIŅA

Kalna ielai

Nav gara mūsu Kalna iela
Un arī kalns pavisam mazs,
Gar ielas malu mājas, nami
Tāpat kā lielās pilsētās.
Ir dievnams redzams ielas galā
Ar torni augsti pacelto,
Tā zvanu skaņas aicinošās
Var dzirdēt katru svētdienu.
Kad rudenī ver durvis skola
Un arī plašais bērnudārzs,
Tad bērnu smiekli,
balsis skaļas
Ir dzirdamas ik pagalmā.
Daudz labu cilvēku šeit dzīvo,
Kas katrs savās gaitās iet,
Un ieliņu šo iemīļoto
Tie uzskata par savējo.
GINA VIEGLIŅAVALLIETE

Etīde

Ceļi aizaug ar tumsu,
Egles dūmaka sedz,
Skatos tālumā pļavās,
Baltu miglu vien redz.
Dzērves izkliedz vēl ilgas,
Laikam tālumi sauc,
Sēžu viena pie loga,
Domas savādas trauc.
Zvaigznes līgani vijas,
Man uz galda kūp nakts,
Ai, cik savādi griežas
Sapņu iegrieztais rats.
Ceļi, zvaigznes un tumsa,
Liepas samtaini tvīkst,
Klusums apskāvis pļavas,
Bērzi sveicinot līgst.

Mākslas vēsturi apgūst muzejā

Iepazīst senos kulta priekšmetus
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas audzēkņiem
nodarbības priekšmetos
«Mākslas vēsture» un
«Mākslas valodas pamati»
notiek arī ārpus skolas
telpām – muzejos.
Tas audzēkņiem ļauj paplašināt redzesloku un aplūkot
reālus mākslas darbus un priekšmetus dabā, nevis priekšstatu
gūt, pētot mācību grāmatās un
interneta vidē publicētos attēlus. Ne reti tie var būt maldinoši, turklāt nesniedz pilnīgu
priekšstatu par darba izmēru,
būtiskām detaļām utt.

Lielākā glezna

16. oktobrī Vizuāli plastiskās
mākslas programmas 4., 6. un
7. klases audzēkņi kopā ar skolotāju Andu Sproģi devās uz
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju «Rīgas Birža», kas agrāk
tika dēvēts par Ārzemju mākslas muzeju un atradās Rīgas
pilī. Nu tas iemājojis modernajās Rīgas Biržas telpās, ieguvis jaunu elpu un citu nosaukumu.
Nodarbības laikā muzeja
darbiniece iepazīstināja bērnus
ar jaunajām telpām un tajās
izvietotajām ekspozīcijām, kā
arī parādīja vērtīgākos darbus,
kuru autori ir franču gleznotājs Klods Monē un tēlnieks
Ogists Rodēns. Liels bija pārsteigums, ka Latvijā apskatāms arī šo mākslinieku veikums.
Audzēkņi varēja apbrīnot
lielāko gleznu muzeja kolekcijā. Pastāvīgajā ekspozīcijā aplūkojama austriešu mākslinieka Hansa Makarta (1840 –
1884) eļļas glezna «Lapitu un
kentauru cīņa» (1878). Tās
augstums ir 190,5 cm, platums – 381,5 cm. Šī ir lielākā
glezna, kas eksponēta Latvijas
muzejos. Skolēni bija aizkustināti un pārsteigti par darba
izmēru un uzlūkoja to ar bijību.
Audzēkņi ar interesi klausījās stāstījumu par kādu gleznu, kuru gribēja no muzeja
nozagt, bet darbinieki zagli
laikus pamanīja un aizturēja.
Diemžēl darbs ar nazi jau bija

Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi (no kreisās):
Zane Sirmoviča, Alvis Mačukāns, Martins Balosa, Daniels Kuprinskis, Kristers Čepulis un Karolīna Spirodonova ar zīmējumiem, kuri tapa nodarbības laikā, iespaidojoties no seno Austrumu mākslas kulta priekšmetiem.

Pēc muzeja apmeklējuma audzēkņi nofotografējās pie Melngalvju nama Rīgā.
Foto – A. SPROĢE
sabojāts un to vajadzēja restaurēt. Pašlaik gleznu «sargā»
signalizācija.

Mācās ieraudzīt
skaisto

Uz muzeju braucām ar
mērķi aplūkot un darboties
Austrumu mākslas nodaļā.
Skolēni iepazina senās Ēģiptes, Japānas, Ķīnas, Indijas un
Indonēzijas salu mākslas un
kulta priekšmetus.
Īpaši interesanta likās no
Ēģiptes atvestā 2000 gadu vecā mūmija, saistīja Indonēzijas
salu kulta priekšmeti – maskas un dunči.
Pēc gides stāstījuma audzēkņi ņēma rokās papīru un

eļļas pasteļu krītiņus. Bērniem
bija jāuzzīmē kāda no eksponēto mākslas darbu kopijām.
Skolēni darbojās stundu, atainojot sev tīkamāko, interesantāko vai skaistāko priekšmetu.
Nodarbības nosaukums bija
«Skaistā ieraudzīšanas skola».
Par darbu muzejā katrs saņēma novērtējumu arī ballēs. Zīmējumi aplūkojami Mūzikas
un mākslas skolas pirmā stāva
gaitenī.
Paldies audzēkņiem par čaklo un rūpīgo darbu, paldies vecākiem par atbalstu, rodot iespēju bērniem apmeklēt muzeju.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas skolotāja
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Labiekārto Vecumnieku centru

Biedrība «Virši» īsteno projektu
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrība
«Virši» piedalījās «Hipotēku
bankas» klientu kluba «Mēs
paši» projektu konkursā.
Pirms pieteikuma iesniegšanas biedrības pārstāvji tikās ar
novada Domes priekšsēdētāju
Rihardu Melgaili un dārznieci
Vēsmu Veinbergu, lai apspriestos, kur Vecumnieku centrā būtu veicami uzlabojumi. Tika secināts, ka varētu labiekārtot teritoriju Rīgas ielas malā pretī
Mūzikas un mākslas skolai.

Koki un soliņi

Biedrība «Virši» pieteica
konkursam projektu «Apzaļumota un labiekārtota teritorija»,
kas paredzēja iestādīt dekoratīvos kokus un novietot soliņus.
Ieceres īstenošanai bija plānots
iegūt 339 latus. Septembra sākumā tika saņemta priecīga ziņa,
ka projekts ir atbalstīts, un tā

realizēšanai piešķirti 250 latu.
Sākās darbs pie ieceres īstenošanas. Ar novada Domes atbalstu no Grobiņas tika atvesti
koku stādi. Divpadsmit skābaržu tika iedēstīti izraudzītajā teritorijā. Par iegūtajiem līdzekļiem «Viršu» pārstāvji iegādājās divus solus, nokrāsoja tos un
novietoja vispiemērotākajā vietā. Žēl, ka rosīšanos nedaudz aizēnoja nepatīkamais gadījums ar
SIA «Piebalgas» sarūpētajiem
mietiņiem, kas bija nolikti pie
tautas nama. Pirms to izmantošanas kāds divus stabiņus (tie
bija paredzēti skābaržu nostiprināšanai) bija piesavinājies.

Jauka atpūtas vieta

Darbu veikšanā aktīvi iesaistījās L. Enkurs, J. Lustiks,
U. Zadovskis, T. Riekstiņš,
A. Sparāns, V. Janišone, B. Enkure, Dz. Artemjeva. Mīļš paldies par atsaucību! Pateicos par

Pensionāru un invalīdu biedrība «Virši» šoruden radīja jauku
atpūtas vietu Vecumnieku centrā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
sadarbību dārzniecei V. Veinbergai un pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājam Aivaram Petruševicam. Paldies par
viesmīlību Vecumnieku tautas
nama saimei, bet par kokmateriāliem – SIA «Piebalgas».
Īstenojot projektu, sasniegts
mērķis – radīt Vecumnieku cen-

trā skaistu atpūtas vietu. Ir patiess prieks par apzaļumoto teritoriju un soliņiem, kur atvilkt
elpu var gan pensionāri, gan visi Vecumnieku iedzīvotāji un
viesi. Aicinu saudzēt iestādītos
kokus un nebojāt soliņus.
A. VĀJEIKA,
projekta koordinatore

Daudz jaunu grāmatu gaida lasītājus
Laiks iegriezies rudenī. Žurnālists Indulis Burka savā eseju
krājumā «Nepateiktie vārdi»
raksta: «Ieskatieties dzeltenā kļavas lapā! Tā glabā tik daudz siltuma un mīlestības. Paturiet to
savā sirdī, un rudens varbūt nešķitīs tik drūms.» Arī man gribētos uzmundrināt tos, kuri
skumst pēc siltās un saulainās
vasaras.
Šis ir laiks, kad tumšos un
lietainos vakarus var izmantot
lasīšanai. Atliek vien iegriezties
Vecumnieku pagasta bibliotēkā,
kur ikvienu gaida daudz jaunu
un interesantu grāmatu, kā arī
žurnāli. Jaunums ir izdevumi
«L‘Officiel» un «Intelligent Life», kas tiek laisti klajā latviešu valodā.

Tiesu labirinti

Tiem, kurus interesē tālas
zemes, noderēs Ilonas Balodes
grāmata «Rīga–Pekina». Tajā
aktrise stāsta par ceļojumu kopā ar mūziķi Rolandu Ūdri septiņu mēnešu garumā. Braucienā
viņi devās bez finansiāliem iekrājumiem, paļaujoties uz veik-

smi, izturību un ļaužu labvēlību.
Par advokāta Holera piedzīvojumiem tiesu labirintos var
lasīt Maikla Konelija juridiskajā trillerī «Piektais liecinieks»,
bet asa sižeta cienītājiem patiks
Daņila Korecka darbs «Pa velna pēdām».
Dvēselei – romantika, prātam – trakais notikumu virpulis,
ķermenim – piesātināti draiskā
erotika. Tā savu debijas romānu «Nepakļāvīgā» reklamē jaunā diplomētā zviedru psiholoģe Simona Ārnstede.
Angļu rakstniece Maeva Harana romānā «Lēdija gleznā»
stāsta par 16 gadu veco Frānsisu
Stjuarti, kura ierodas Anglijas
atjaunotajā galmā. Autore aicina
lasītāju izvērtēt, vai daiļdarbs
ir mīlas romāns vai traģēdija.
Ja ir vēlme paviesoties 18. gs.
Anglijas smalkajās aprindās, jāizlasa Džeinas Ostinas romāns
«Lepnums un aizspriedumi».

Slavas cena

Ieva Bērziņa uzrakstījusi latviešu romānu «Vecums nenāk
viens», iesākot to ar sakāmvārdu: «Ērgļa vecumdienas ir labākas nekā zvirbuļa jaunība».
Filozofe un psiholoģe Līza

Burbo grāmatā «Piecas traumas, kas neļauj būt tev pašam»
palīdz izprast to, ka visas fiziskās, emocionālās un mentālās
problēmas rodas no piecām galvenajām dvēseles traumām. Kādām? To var uzzināt, izlasot šo
darbu!
Sengrieķu matemātiķis un
filozofs Pitagors apgalvoja, ka
pasaules uzbūves pamatā ir
skaitļi. Vilinoši ir izzināt likteni.
Par to plašāk – apgāda «Vieda»
izdotajā grāmatā «Zvaigznes
un skaitļi. Numeroloģija».
Stilīgus un noderīgus padomus tērpu un modeļu zīmēšanā
sniedz Stefānija Korfija izdevumā «Pirmie soļi modes dizainā».
Pasaku stāstnieks Hanss
Kristians Andersens kļuva pasaulslavens, bet vai viņš bija laimīgs? Par to stāsta Inna Svečenovska grāmatā «Pasaku meistara slavas cena».
Mazos lasītājus priecēs
A. Vāgenhofas un Z. Lēbereres
darbiņš «Miedziņš nāk!». Interesanta ir arī grāmatiņa «Auniņš
Sprogainītis». Skolēniem saistoši būs iepazīties ar Daces Lasbergas darbu «Trīs stāsti lietainiem vakariem», bet Ansis Bērziņš aicina jauniešus izlasīt Bi-

tes un Bita mīlas stāstu «Pazibini
spārniņus».

Gardēžiem – «Kūkas»

Enciklopēdija «Klīniskā medicīna» Aivara Leimaņa redakcijā papildināta ar diviem jauniem sējumiem.
Latvijas Bībeles biedrība laidusi klajā Bībeles jauno tulkojumu mūsdienu latviešu valodā – Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām.
Gardēžiem, kuri vēlas nobaudīt Rikotas suflē kārtainajā
mīklā, melleņu bezē tornīšus vai
putotu olu baltumu torti, jāielūkojas žurnāla «Ieva» izdotajā
recepšu grāmatā «Kūkas».
Lirikas mīļotājus iepriecinās dzejnieces Lijas Brīdakas
krājums «Virši iezied atvasaru»
un Gundegas Salnas dzejas grāmatiņa «Man pieder laiks».
«Kāpēc raudāt rudenī? Ne
jau tāpēc, ka sāp.
Vien tāpēc, ka mīlam šo pasauli,
Šo labā un ļaunā planētu
līdz smeldzei.
Klausies kā zīles krīt.»
/G. Salna, dzejas krājums
«Sarmoti ziedi»/
M. BOŠA, bibliotekāre
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Valsts un savas dzimtās puses patriote

No skolotājas Lidijas Drevinskas atvadoties...
26. oktobris, kad Mūžības
ceļā tika pavadīta skolotāja
Lidija Drevinska, bija
atnācis ar skarbu vēju,
sniegu un lietu, taču
Vecumnieku baznīcā un
Bauskas novada Dāviņu
pagasta Janču kapsētā
pulcējās daudz ardievu
teicēju.
Skolotājas mūža nozīmīgākie skaitļi: nodzīvoti 82 gadi, viņa ir Vecumnieku vidusskolas pirmā – 1950. gada –
izlaiduma absolvente, 53 gadus
nostrādājusi savā vienīgajā darba vietā – Vecumnieku vidusskolā.

Precīza, zinoša,
mīloša

Ar sirsnīgiem vārdiem atvadu dievkalpojumu vadīja luterāņu draudzes mācītājs Juris
Morics, par ērģeļu un čella skanējumu gādāja Mūzikas un
mākslas skolas pedagoģes Iveta Lavrinoviča un Māra Lagzdiņa. Nezinot, kādi laika apstākļi
var pārsteigt kapsētā, klātesošie atvadu vārdus sacīja dievnamā.
Vecumnieku vidusskolas
pārstāvji pateicās par ilggadējo un godprātīgo skolotājas darbu 53 gadu garumā. Precīza,
zinoša, bērnus izprotoša un
mīloša – tāda bija Lidija Drevinska, kura mācīja turēt godā
ētiskās un morālās vērtības.
Viņas darbam cauri vijās valsts
un savas dzimtās puses patriotisms.
Novada Domes darbinieki
atcerējās Lidijas Drevinskas
deputātes veikumu gan kādreizējā ciema izpildkomitejā,
gan pagasta padomē, kur viņai
vienmēr bija stingra nostāja
jautājumu izlemšanā par labu
Vecumnieku ļaudīm. Viņa iestājās par kultūras problēmu
risināšanu un kultūrvērtību saglabāšanu. Savulaik deputāte
ierosināja rast iespēju sameklēt telpas pagasta vēstures muzejam.

Konfesiju sadarbība

Katoļu draudzes pārstāvji
teica paldies par drošu un noteiktu rīcību Atmodas laika
sākuma gados, uzņemoties ka-

toļu kopā aicināšanu un ilgus
gadus esot draudzes vadītājai.
Šajā laikā paveikti daudzi labi
darbi Dieva godam – svētceļnieku uzņemšana un gādība
par viņiem, braucieni uz Aglonu, Ziemassvētku sarīkojumu
organizēšana draudzē, lūgšanas pirms Svētās Mises u. c.
Lidija Drevinska vienmēr prata pateikties Dievam un cilvēkiem gan svētku reizēs, gan
pēc labi paveikta darba.
Pateicības vārdus Lidijai
sūtīja arī mācītāji, ar kuriem
kopā tika sākts apgūt katoļu
dievkalpojuma un lūgšanu rituālus, – priesteris Pēteris Skredeļs (tagad viņš kalpo Dobelē)
un tēvs Benedikts (kalpo Viļānos).
Luterāņu draudze pateicās
par kopīgo sadarbību, kad skolotāja Drevinska pasniedza
kristīgo mācību 5. – 9. klašu
audzēkņiem – katoļiem, bet
skolotāja Dita Starta – luterāņu bērniem. Skaista tradīcija
skolā bija Klusās nedēļas četru darbdienu rītos noturēt svētbrīdi ar Bībeles lasījumiem,
sarunām un kristīgo dzeju, bet
Lielās Piektdienas rītā kopīgā
Krustaceļa gājienā tika aicināts doties ikviens, kurš to vēlējās. Skolotāja Drevinska ik
gadu bija gājiena dalībniece.
Abu konfesiju sadarbība izpaudās arī skolas dievkalpojumos Vecumnieku baznīcā.

Deja, dziesma
un teātris

Ilgi sadarbības gadi skolotāju Lidiju Drevinsku saistīja
ar Vecumnieku tautas namu.
Pagājušā gadsimta 50. gados
viņa vadīja tautisko deju kolektīvu, vienmēr ir bijusi Vecumnieku koru dalībnieku pulkā. Viņa bija to astoņu pedagogu vidū, kuri daudzus gadus
brauca uz Bausku un dziedāja
skolotāju korī «Daina», ko vadīja Gido Kokars un Ludmila
Pismennaja. Ar šiem kolektīviem daudzas reizes būts Vispārējos latviešu Dziesmu un
deju svētkos un koncertizbraukumos.
Visilgāk skolotāja darbojusies ar vietējo amatierteātri.
Režisores Lidijas Drevinskas
vadībā iestudētas gandrīz vi-

Divus sasaukumus Lidija Drevinska (vidū) bija Vecumnieku
pagasta deputāte.
Foto no Vecumnieku pagasta muzeja krājuma.
sas Rūdolfa Blaumaņa lugas.
Kopā ar skolēniem gatavotas
gan izrādes, gan vērienīgas dzejas kompozīcijas, piedzīvotas
daudzas skates, saņemta atzinība.
Pēdējos darba gados skolā
Lidija Drevinska vadīja retorikas stundas. Atceros, kā delverīgi lauku zēni paši brīnījās,
cik labi izdevies norunāt uzticēto dzejas pantu, jo skolotāja
bija pārliecinājusi, ka viņi to
varēšot.
Vecumnieku vidusskolas
pirmā izlaiduma klasesbiedri
atceras – Lidiju jau skolas gados interesējusi pašdarbības
māksla, saistījusi dziesma un
teātris. Viņa arvien bija aizrautīga kultūras pasākumu apmeklētāja.
Tik daudz gaišu atmiņu –
mūžs godam nodzīvots…

Gaišas atmiņas

Kamēr pavadītāji kavējās
atmiņās, pa baznīcas logu iespīdēja spoža saule un rotājās
uz dusošās Lidijas Drevinskas
vaiga. Arī Janču kapsētā, kur
Zemes klēpī tika guldīta skolotāja, noslēdzot savu tuvinieku
kapu kopiņu rindu, sildīja rudenīga saule, skarbie vēji bija
pierimuši, mākoņi atstājuši debesis. Valdīja rāms miers.

Vecumnieku vidusskolas pirmā izlaiduma absolvente Lidija Drevinska 1953. gada 1. janvārī uzsāka pedagoģes darba
gaitas savā skolā.
28. oktobrī Svētā Mise katoļu draudzē bija veltīta Lidijas Drevinskas piemiņai. Muzeja telpās pie karstas tējas un
draudzes locekļu sarūpētā mielasta tika pārcilāts daudz gaišu
atmiņu par Lidijas darbu draudzē. Pārdomu noslēgumā –
katoļu lūgšanas vārdi: «Mūžīgo mieru dod viņai, Kungs! Un
mūžīgā gaisma lai atspīd viņai.
Lai viņa dus mierā! Āmen.»
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

Bārbeles evaņģēliski luteriskās baznīcas mirušo piemiņas
dienas DIEVKALPOJUMS notiks 25. novembrī:
Salmiņu kapos – plkst. 13,
Zvejnieku kapos – plkst. 14,
Centra kapos (baznīcā) – plkst. 15.
Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze
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Rīkos piemiņas koncertu

Un tādēļ aizmirsīšu visu,
Kas bijis – bijis, laika maz,
Es eju baznīcā pie Dieva,
Man palīdz Viņš un lūgšanas.

Daudzas tradīcijas

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā baznīca, raugoties uz to no
ezera puses.
Foto – A. VĪTOLS
na, ko sauc par Mūžības svētdienu. Tā ir pēdējā svētdiena
pirms Adventa laika, kad ļaudis
sāk gaidīt Ziemsvētkus. Šogad
Mūžības svētdiena būs 25. novembrī. Ar šiem kristīgajiem
svētkiem mēs esam unikāla liecība pasaulei. Tā ir mūsu kultūra un gara bagātība – pieminēt
priekšgājējus, kuru darbu mēs
turpinām no paaudzes paaudzē.

Veltīs aizgājējiem

Šovasar, kapusvētku laikā,
Vecumnieku draudzē sadarbībā
ar Mūzikas un mākslas skolu
radās ideja par koncertu, kuru
Mūžības svētdienas priekšvakarā varētu veltīt aizgājējiem. Viņu
vidū ir gan izcilas personības,
gan gluži vienkārši labi cilvēki, kuri ir rūpējušies par to, lai
citi kļūtu par izcilniekiem. Tā-

Aicina uz tikšanos
Katram gribas justies labi,
pasargātam un drošībā. Ikviens
vēlas, lai viņam būtu ģimene,
draugi un lai sirdi pildītu
prieks. Tomēr ne vienmēr viss
notiek pēc mūsu prāta. Nereti
nākas meklēt ārsta palīdzību,
vērsties pie tuviniekiem vai
gluži svešiem cilvēkiem. Ko
darīt, ja nav neviena, kas spētu palīdzēt?
«Esam izdarījuši visu, kas
mūsu spēkos. Tagad atliek vienīgi lūgt Dievu!» – tā bieži
dzirdēts sakām. Vai lūgšana spēj
ko mainīt? Kas ir lūgšana – pēdējais salmiņš, pie kā tverties,
vai spēcīgs ierocis? Kad lūgša-

Es eju baznīcā
pie Dieva

Sen esmu visu piedevusi,
Bet aizmirsusi gan neko,
Kopš eju baznīcā pie Dieva,
Laiks aizmēž visu bijušo.
Jā, ļaunums mani spīdzināja,
Un bailes spieda zemoties,
Es jūtu, atmiņas, kā vienmēr,
Gan gremdē, gan liek pacelties.

Mūžības svētdienas
priekšvakarā – sestdien,
24. novembrī, plkst. 17 –
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
notiks piemiņas koncerts
«Lai paliek tev šī krāsa
baltā…». Tas veltīts mūsu
aizgājušajiem mīļajiem,
tuvajiem draugiem un
domubiedriem.
«Svētīgi mirušie, kas mirst
iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas
no savām pūlēm, jo viņu darbi
tos pavada. Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves
vairs nebūs, nedz bēdu, nedz
vaidu, nedz sāpju vairs nebūs,
jo kas bija, ir pagājis.» (Jņ. Atkl. 14:13 & 21:4)
Mūsu tauta gadsimtu gaitā
ir gan izveidojusi, gan arī saglabājusi daudzas cienījamas
tradīcijas. Viena no tām – mūžībā aizgājušo atcerēšanās un
svinīga pieminēšana. Tuvinieki tiek paturēti atmiņā, sakopjot viņu kapavietas un noliekot tur svaigus ziedus.
Par neatņemamu vasaras
tradīciju ir kļuvuši kapusvētki. Gada tumšākajā laikā tiek
svinēti Svecīšu vakari. Nav būtiski, kurā rudens mēneša dienā tas tiek darīts, bet, ja ir vēlme noteikt kādu konkrētu dienu, tad vispiemērotākā būtu
Baznīcas gada pēdējā svētdie-

GINA VIEGLIŅAVALLIETE

na darbojas labāk – ja to ticībā
piekopj ik dienu vai ja lūdz tikai tad, ja nekas cits vairs nepalīdz?
27. novembrī plkst. 13
Stelpes pamatskolā par lūgšanas spēku runās mācītājs
Andrejs Mediņš. Būs piemēri
no dzīves. Ikviens tiek mīļi aicināts.
A. BAĶE
S. NELIUSA
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

du ir ļoti daudz, bet minēšu
tikai dažus: Zaiga Grandberga,
Lidija Drevinska, Velta un Viktors Teseļski, Harita un Egons
Nēringi, Austra Vikmane u. c.
Ikviens tiek aicināts saukt
vārdā un pieteikt tos mūžībā
aizgājušos, kurus ir vēlme pieminēt šajā koncertā vai nākamās dienas – Mūžības svētdienas – dievkalpojumā Vecumnieku baznīcā plkst. 16. Pieteikt
šos ļaudis var, zvanot Ditai
Startai (tālrunis 26149261)
vai Ivetai Lavrinovičai (tālrunis 29112194).
Vecumnieku luterāņu
DRAUDZE
Vecumnieku mūzikas un
mākslas SKOLA
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskās draudzes
mācītājs J. MORICS
Beibežu bibliotēkā
līdz 18. decembrim
apskatāma Vecumnieku
mūzikas un mākslas
skolas
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas audzēkņu
grafikas darbu un
skolotājas Andas Sproģes
gleznu IZSTĀDE.

Tas viss
no debesīm...

Tas viss no debesīm, no Dieva,
Cik strauji laika kumeļš
skrien!
Kad atskaties, tev nav vairs
miera,
Jo mirklis, saules pilna diena
Ir atmiņas un mīla vien.
Virs galvas lido stārķu bari,
Tu stāvi izbrīnīta tur,
Kur saplūst meži, pļavas,
debess,
Kas trauksmi tavās krūtīs nes,
Un mīlestības liesmas kur.
Tas viss no debesīm, no Dieva,
Kā laika kumeļš skrien un
skrien!
Tu tālē skaties, nav vairs
miera,
Jo sapnis, saules pilna diena
Ir ilgošanās, mīla vien.

Vecmāmuļas
lūgšana

Tu pusceļā starp nakti, dienu,
Tu bieži jūti – elpa trūkst,
Tu bērnos, bērnu bērnos
raugies
Un Dievu lūdz, lai saule
nepietrūkst.
Dzeļ balto sniegu silti saules
stari,
Un ledus dīķī lēnītiņām kūst,
Tu skaties pasaulē, kur lido
putnu bari,
Un Dievu lūdz, lai siltums
nepietrūkst.
Tu atvadies no kādām
ilūzijām
Un redzi: zvaigžņu krelles
ceļā trūkst,
Tur sapņu kuģis šūpojas,
ko meklē,
Bet tu, kā parasti, par
bērniem Dievu lūdz.

18. lpp.
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Skaistās garās izspēles neizdodas pārvērst
Sporta kluba (SK) «Vecumnieki» vīriešu volejbola
komanda 2012./2013. gada
sezonu Latvijas čempionātā volejbolā vīriešiem
Nacionālajā līgā 21. oktobrī
uzsāka, izbraukumā
tiekoties ar Burtnieku
novada sportistiem.
Šosezon ir notikušas ievērojamas pārmaiņas mūsu novada komandas sastāvā. Šogad
no volejbola lietpratējiem – Pētera Plūmes, Ulda Baranova,
Māra Garklāva, Uģa Dombrovska un Oskara Lisovska – būs
atkarīgs rezultāts, jo viņiem šajā līgā ir jau vairāku gadu pieredze. Liels pienesums tiek gaidīts no jaunajiem – Dāvja Ivanova, Jorena Janišona, Alvja
Spangera, Rinalda Zariņa, Ričarda Ziediņa un Jāņa Veides.
Šie puiši līdz šim vēl nav savus
spēkus pārbaudījuši Nacionālajā līgā, kas pēc ranga ir otra
spēcīgākā līga Latvijā. Sezonas
laikā sastāvs, iespējams, tiks
papildināts ar vēl kādiem vietējiem spēlētājiem, kuri būtu
gatavi palīdzēt komandai.

Pirmās
ugunskristības

Pirmā spēle norisinājās Rencēnos. Stājoties pretī Burtnieku
novada volejbolistiem, mūsu
komandā starta drudzis bija pārņēmis pat vīrus ar rūdījumu, un
tas neļāva izšķirošos brīžos nospēlēt tā, lai rezultāts būtu pozitīvs.
Pirmā seta galotnē vairākkārt tika pieļautas kļūdas uzbrukuma virziena izvēlē, līdz ar
to nācās piekāpties pretiniekiem
ar rezultātu 20:25. Otrā seta
vidusdaļā izdevās nodrošināt
agresīvu servi, kas ļāva veiksmīgi darboties blokā, dodot nepieciešamo izrāvienu uzvarai
otrajā setā (25:19).
Trešais sets līdzinājās pirmajam, jo mūsu vīriem pietrūka
veiksmes uzbrukumā (19:25).
Ceturtā seta sākumā Burtnieku
komandai izdevās izrauties, taču
līdz seta galotnei punktu starpība saruka (16:18). Vecumnieku komandas pārstāvji turpināja spēlēt pārgalvīgi, bet šoreiz tas vēlamo rezultātu ne-

Šogad sporta kluba «Vecumnieki» vīriešu volejbola komandā nav izteiktu līderu, tāpēc ļoti
svarīga ir katra spēlētāja pienesums. Spraiga cīņa pie tīkla risinājās 25. oktobrī, kad Valles vidusskolas sporta zālē mūsu sportistu (laukuma labajā pusē) pretinieki bija Mārupes vīri. Attēlā
fiksēts mirklis, kad Pēteris Plūme (3. nr.) ceļ bumbu, Jānis Veide (5. nr.) uzbrūk, bet Uldis Baranovs (2. nr.) gatavojas uzbrukuma otrajam vilnim.
deva, un spēlei tika pielikts
punkts (18:25).
Līdz ar to mūsu volejbolistiem sezonas pirmajā spēlē
pret Burtnieku novada vīriem
nācās piedzīvot zaudējumu ar
rezultātu 1:3.
Šīs bija pirmās nopietnās
ugunskristības jaunajiem spēlētājiem, jo ģimenes apstākļu
dēļ pirmajā spēlē nepiedalījās
Uģis Dombrovskis un Māris
Garklāvs. Vislabāk no «pirmgadniekiem» sevi apliecināja
Dāvis Ivanovs, kurš iesaistījās
spēlē libero pozīcijā, kad traumu guva Alvis Spangers.

Rāda saturīgu
sniegumu

25. oktobrī Valles vidusskolas sporta zālē SK «Vecumnieki» volejbola komandas dalībnieki sacentās ar sporta centra (SC) «Mārupe» vienību, kas
šogad pilda volejbola kluba
(VK) «Biolars» fārmkluba pienākumus. Tas nozīmē – daži šī
kluba sportisti var spēlēt arī
Nacionālajā līgā.
Pirmajā setā mūsu vīri pārāk daudz respektēja pretiniekus, un tas atspoguļojās arī rezultātā (22:25). Spēles otrajā
partijā, rādot saturīgu sniegumu, Vecumnieku volejbolisti

izvirzījās vadībā, un pārsvaru
prata nosargāt līdz seta beigām (25:19).
Trešais sets bija līdzīgs
spēles otrajai partijai, tikai šoreiz dažu punktu pārsvaru guva viesi. Viņi prata to nosargāt
līdz beigām, lai gan mūsu vīri
centās spēli lauzt. Sets noslēdzās ar rezultātu 25:19 mārupiešu labā.
Spēles izšķirošais sets risinājās punkts punktā, taču skaistās garās izspēles Vecumnieku
volejbolistiem neizdevās pārvērst punktos, līdz ar to ceturtajā setā bija jāsamierinās ar
zaudējumu.
Arī šīs sezonas otrajā spēlē mūsējie piekāpās sāncenšiem ar rezultātu 1:3, taču komandas kopējais sniegums liek
cerēt, ka ieguldītais darbs reiz
nesīs augļus.

Nespēj turēt līdzi

Otrajā mājas spēlē 3. novembrī Valles vidusskolas sporta zālē Vecumnieku sportisti tikās ar Kuldīgas novada Sporta
skolas/K-volejs komandu, kas
iepriekšējās sezonās bija pati
saliedētākā un uzvarēt gribošākā vienība līgā.
Šajā spēlē visu izšķīra pamata elementi – serve un ser-

vju uzņemšana, jo tieši to zemā efektivitāte neļāva pacīnīties par uzvaru kādā no setiem. Savukārt pretinieki ļoti
veiksmīgi tika ar šīm pozīcijām galā un visas spēles laikā
kāpināja uzņemto tempu, kam
nespēja turēt līdzi Vecumnieku volejbolisti. Līdz ar to mūsu vīri cīņā ar kuldīdzniekiem
piedzīvoja bezierunu zaudējumu – rezultāts 0:3 (22:25,
19:25, 16:25).
Šajā spēlē atklājās visi mūsu komandas vājie punkti, jo
īpaši stabilitātes un pieredzes
trūkums. Ar to būs jāpacīnās un,
cerams, jau kādā no nākamajām
spēlēm gan paši sportisti un
treneris, gan līdzjutēji un atbalstītāji varēs manīt progresu.

Ārzemēs un Latvijā

11. novembrī Valles vidusskolas sporta zālē mūsu vīri
tikās ar SK «Limbaži» komandu. Spēle noslēdzās ar rezultātu 2:3 viesu labā (25:23,
27:25, 22:25, 26:28, 8:15). Cīņa bija ļoti saspringta, un mūsējo «laime» bija tik tuvu...
17. novembrī plkst. 18
Valles vidusskolas sporta zālē
Vecumnieku volejbolisti stāsies
pretī VK «Cēsis» vienībai, bet
24. novembrī dosies uz Bal-
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punktos

Sākusies akcija
«Esi redzams!»
5. novembrī Valsts policija
uzsāka ikgadējo akciju «Esi
redzams!». Tā ilgs līdz pat
pavasarim, kad ārā atkal
kļūs gaišāks.

Spēles pārtraukumā volejbola komandas treneris Jānis Plūme
«nofiksē» Oskara Lisovska pirksta locītavu, lai tā būtu stingrāka pret triecieniem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
viem, lai sacenstos ar VK «Balvi» sportistiem.
Sezonas sākumu SK «Vecumnieki» volejbola komanda
uzsāka šādā sastāvā: 1. Uldis
Baranovs, 2. Pēteris Plūme,
3. Uģis Dombrovskis, 4. Māris Garklāvs, 5. Oskars Lisovskis, 6. Jānis Veide, 7. Ričards
Ziediņš, 8. Alvis Spangers,
9. Jorens Janišonis, 10. Rinalds Zariņš, 11. Dāvis Ivanovs.
Mūsu novada vīri šajā sezonā spēlē gan ārzemju sporta

klubos, gan Latvijā: Aivars
Petruševics – Somijā («Hurrikaani»), Andris Zadovskis –
komandā «Poliurs/Ozolnieki»,
kas sacenšas Schenker līgā, Jānis Zadovskis, Artūrs Kauliņš
un Atis Petruševics – vienībā
«Rundāle/Bauska», kas spēlē
pirmajā līgā, Edvīns Fjodorovs – Latvijas Universitātes
komandā (pirmajā līgā).
J. PLŪME,
volejbola komandas
treneris

Zagļi iekļūst veikalā
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 24. oktobra
līdz 9. novembrim.

Izraisa sadursmi

26. oktobrī plkst. 7.20 Vecumnieku pagastā uz ceļa Ķekava–Skaistkalne notika satiksmes negadījums. 1985. gadā
dzimis automobiļa «Ford Mondeo» vadītājs neizvēlējās laika
apstākļiem atbilstīgu ātrumu,
tāpēc notika sadursme ar priekšā stāvošo automašīnu «Opel
Astra Caravan». Taranētais auto trieciena rezultātā ieslīdēja
priekšā stāvošā automobilī «Audi-80». Bojāti transporta līdzekļi.
26. oktobrī īsi pēc plkst. 19
Vecumnieku pagastā uz ceļa
Ķekava–Skaistkalne notika sa-

tiksmes negadījums. 1982. gadā dzimis automašīnas «Hyundai Santa» vadītājs neizvēlējās
atbilstīgu ātrumu un spēkrats
uz slidenās brauktuves saslīdēja. Iebraucot pretējā joslā, notika sadursme ar kravas automobili «DAF XF105» ar
puspiekabi. Negadījumā bojāta arī automašīna BMW-318,
ko vadīja 1990. gadā dzimis
vīrietis. Miesas bojājumus guva
«Hyundai Santa» pasažiere –
1974. gadā dzimusi sieviete.

Izdemolē māju

28. oktobrī ap plkst. 23.30
Skaistkalnē, Rīgas ielā, aizturēts automobiļa BMW-325 vadītājs. 1988. gadā dzimušais
vīrietis pie auto stūres bija sēdies, būdams «kunga dūšā».
Mēraparāti viņa izelpā konstatēja 2,02 promiles alkohola.
Laikā no 27. oktobra plkst. 14
līdz 29. oktobra plkst. 19 Vecumnieku pagastā kādai mājai
mēģināts atlauzt durvis. Kad

Pasākuma mērķis ir izglītot, skaidrot un aicināt ikvienu
satiksmes dalībnieku diennakts tumšajā laikā pārvietoties ar gaismu atstarojošiem
elementiem (atstarotājiem, vestēm, lukturīšiem). Tas mazinās
risku iekļūt ceļu satiksmes negadījumā un ļaus justies drošāk līdzcilvēkiem – satiksmes
dalībniekiem.
Akcijas laikā paredzēts organizēt reidus un veikt preventīvos pasākumus, sadarbojoties ar izglītības iestādēm.

Uzrunās arī
autovadītājus

Pastiprināta uzmanība tiks
pievērsta gājējiem un velosipēdistiem, kuri pārvietojas
diennakts tumšajā laikā. Policija uzrunās arī autovadītājus,
jo – tiklīdz šoferis ir izkāpis
no automobiļa, viņš ir kļuvis
par gājēju un, nelietojot gaismu atstarojošu vesti, pakļauj
sevi riskam.
Maldīgi ir domāt, ka pilsētās, ciemu un pagastu centru
ielās, kas ir labi apgaismotas,
var iztikt bez atstarotājiem. Jāuzsver – tas, ko redz vai neredz
autovadītāji, atšķiras no tā,
kāds priekšstats par situāciju
ir gājējiem. Atstarotāju nēsāšana vienlīdz būtiska ir gan
lauku teritorijās, gan pilsētās.
tas nav izdevies, izsists logs
un māja izdemolēta. Uzlauzti
arī divi šķūnīši. Uzsākts kriminālprocess.
2. novembrī plkst. 10 Vecumnieku pagastā uz lauka, apmēram 300 metru no mājām,
tika uziets nesprādzis kara laika lādiņš. Par atradumu ziņots
Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem.

Dzer alu

Policijai ziņots par kādu
senāku notikumu. 24. septembrī Vecumnieku pagastā nelikumīgi nocirsts 21 koks, kopējā krāja – 7,27 m³.

Var saukt pie
atbildības

Valsts policija atgādina, ka
gaismu atstarojošu elementu
nenēsāšana ir gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana. Par
to pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (LAPK)
149.23 panta izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
pieciem līdz divdesmit latiem.
Nedrīkst aizmirst, ka arī
velosipēdam diennakts tumšajā laikā ir jābūt speciāli aprīkotam. Ceļu satiksmes noteikumu 223. punkts paredz – braucot diennakts tumšajā laikā
vai nepietiekamas redzamības
apstākļos, velosipēdam abos
sānos (riteņos) jābūt aprīkotam
ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem,
priekšpusē jādeg baltas gaismas, bet aizmugurē – sarkanas
gaismas lukturim. Ja lukturu
nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu, bet aizmugurē –
ar sarkanu atstarotāju.
Par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības
pēc LAPK 149.21 panta – par
velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību
pārkāpšanu un izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu
no pieciem līdz divdesmit latiem.
Sagatavojusi
L. JUBERTE,
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vecākā
speciāliste
8. novembrī ap plkst. 5 Vecumniekos, Rīgas ielā, izsitot
loga stiklu, iekļūts veikalā. Nozagtas dažādas mantas. Zaudējumu apmērs tiek precizēts.
Uzsākts kriminālprocess.
Par alkoholisko dzērienu
lietošanu sabiedriskā vietā administratīvo pārkāpumu protokoli noformēti 1976. un
1970. gadā dzimušiem vīriešiem. Viņi 8. novembrī plkst.
16.40 Bārbelē pie veikala dzēra alu.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes
priekšnieka palīdze

20. lpp.
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Laiks loka mirkļus zvaigžņu pūra lādē –
tur mirgo tie, dažs aizmirstībā krīt,
bet notvertie par savu gaismu stāstīs,
par vakardienu tiem, kas atnāks rīt.
		
/S. Upesleja/
Laba vēlējumus sūtām
Andim Jirjenam
50 gadu jubilejā,
Guntim Brūmelim
55. dzimšanas dienā
un Vladimiram Pankratam 65. šūpļa svētkos.
Bārbeles pagasta pārvalde
Laimīgos mirkļus der skaitīt,
Nevis gaistošās dienas.
Lai tās kā vārpas ir pilnas,
Tukšas lai nav nevienas!
		
/A. Auziņš/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Gaļinai Hvostkovai
60. dzimšanas dienā un
Emmai Zariņai
75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Vēl gribu,
lai sirds brīva kā putns
caur dzīves sekundēm,
caur tām nerimstošajām laižas.
		
/M. Laukmane/
Sveicam Brigitu Streļcovu un
Andri Erdmani
50 gadu jubilejā,
Aļģimantu Lukaševicu un
Silvu Rutkovsku 55. dzimšanas dienā,
Ainu Viļčinsku 75. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Ir tavi gadi –
Koki, ziedi, ļaudis,
Kam allaž prieks
Ir bijis palīdzēt, –
Ar padarītā
Labestības graudiem
Daudz paliekoša
Dzimtā pusē sēt.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Dzidru Vecvagari
75 gadu jubilejā!
Stelpes pagasta pārvalde
Lai laime un prieks dzimšanas dienā
vienmēr ir blakus.
Lai tikai saulainas, pieneņu zeltītas
dzīvē aizvijas takas.
Lai laimes kauss piepildās
smaržīga, dzirkstoša ziedlapu vīna,
Ko ziedonis sakrājis,
rasas podiņos ielejot malku,
lai tevi pagodina!
		
/R. Urtāne/
Sveicam Dzidru Vecvagari
75. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība
«Dižstelpe»

Lai gadi iet, tam tā ir jābūt,
Un lai tev to nekad nav žēl,
Vien gudru prātu, sauli sirdī
Un nākamos tik skaistus vēl!
		
/O. Lisovska/
Sirsnīgi sveicam
Voldemāru Ķikuru
50 gadu jubilejā,
Mārtiņu Dileviču,
Viju Kozlovsku un Mārtiņu Svarenieku
70. dzimšanas dienā un
Birutu Seili 80. šūpļa svētkos!
Valles pagasta pārvalde
Labam cilvēkam ir saule plaukstās,
Ar viņu nesalst arī ziemā aukstā,
Visapkārt darbi paveicas un zied,
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.
		
/E. Vēveris/
Mīļi sveicam skolotāju
Birutu Seili lielajā dzīves jubilejā.
Valles skolas 1969. gada absolventi
Darbs nosver katru mūsu mūža dienu,
Darbs pārbauda –
vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis,
kad caur viņu redzi,
Ka esi ļaudīm bijis vajadzīgs.
		
/K. Apškrūma/
Vislabākos novēlējumus sūtām
Silvijai Bramanei
70 gadu jubilejā un
Marijai Šenbergai 85. šūpļa svētkos!
Novada Sociālais dienests
24. novembrī plkst. 19
Stelpes pamatskolā Valles amatierteātris izrādīs
A. Niedzviedža lugu
«Trīsarpus atraitnes».
Kopš 6. novembra Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolai ir sava interneta mājaslapa –
www.vecumniekumms.lv.
Aicinām to apmeklēt un būt iecietīgiem,
jo mājaslapa vēl ir izstrādes stadijā.
Mūzikas un mākslas skolas saime

Līdz 30. novembrim
Kurmenes pagasta bibliotēkā aplūkojama
IZSTĀDE «Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās».
Ekspozīcijā apkopoti fotouzņēmumi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma un vairāku privātpersonu arhīviem. Tie aptver laika posmu no 19. gadsimta beigām līdz
20. gadsimta vidum.
Laipni aicināti apmeklēt izstādi!
Bibliotekāre Gita Skadiņa

