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Skanēs zvani

Zvani ir īpaši, jo tie vieno
zemi un debesis. Tie, piestiprināti mājlopiem, skanējuši un
skan gan zemnieku sētās un
Alpu kalnos, gan dažādos zvanu torņos. Zvani ir gan prieka
vēstneši, gan brīdinātāji, ja piemeklējusi nelaime vai steidzami
kopā jāpulcina ļaudis. Tie ir
neatņemami dievnamu atribūti.
Zvani ir arī mūzikas instrumenti, kas spēj uzrunāt un saviļņot cilvēkus. To maģiskajā skanējumā otrajā Adventē, 9. decembrī, plkst. 14 Misas tautas
namā varēs ieklausīties ikviens,
kurš apmeklēs Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas vidusskolas
zvanu ansambļa «Campanella»
(vadītāja Astra Ziemele) koncertu. Plkst. 17 kolektīvs muzicēs Vecumnieku tautas namā.
S. VĒVERE,
Misas tautas nama vadītāja

Pasniedz Domes apbalvojumus
¦ Godina visdrosmīgākos un uzņēmīgākos ļaudis

Pošas svētkiem

Veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» saime Ziemassvētku sarīkojumā kopā pulcēsies 21. decembrī plkst. 13,
informē iestādes vadītāja Zaiga
Švāģere.
Programmā paredzēts gan
viesmākslinieku – grupas «Mazā ģilde» – koncerts, gan personāla iestudēts humoristisks
priekšnesums un līnijdeju demonstrējumi.
Jau par tradīciju kļuvusi
«Atvasarā» strādājošo iesaistīšanās svētku prieka radīšanā
ļaudīm, kuri slimības dēļ vai
vientulības mākti savas dienas
vada sociālās aprūpes iestādē.
Tuvojoties latviešu gadskārtu
svētkiem vai citiem godiem,
sirmgalvji un invalīdi ar nepacietību gaida darbinieku sagādāto pārsteigumu. Pansionāta
saimnieces svētku dienā «Atvasaras» ļaudīm būs sarūpējušas īpašu maltīti, ciemos ieradīsies arī Ziemassvētku vecītis.
Sociālās aprūpes iestādē
pašlaik mājvietu raduši 52 iemītnieki.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novada Domes augstāko apbalvojumu – «Gada cilvēks» – saņēma Bārbeles pagasta brīvdabas muzeja «Ausekļu dzirnavas» saimnieks Mārtiņš Mediņš (no labās) un liliju selekcionārs, bijušais Vecumnieku pagasta iedzīvotājs Jānis Vasarietis.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Latvijas valsts dzimšanas
dienai veltītā sarīkojumā
18. novembrī Vecumnieku
tautas nama zālē svinīgu
noskaņu radīja Latvijas
sarkanbaltsarkanais karogs,
novada ģerbonis un floristes
Līgas Lauriņas veidotais
skatuves noformējums.
Vāzēs smaržoja lilijas un
ziedu pušķi, bet uz galda bija
sarindoti ierāmēti Atzinības
rakstu un Goda rakstu, kā arī
pašvaldības augstākā apbalvojuma – «Gada cilvēks» – apliecinājumi un balvas.

Novēl izturību

Atbildīgs šis vakars bija Vecumnieku vidusskolas 1.b klases skolniekam Gustavam Batņam, kurš stājās publikas priekšā un uzsāka dziedāt Valsts
himnu. Zēnam pievienojās visi klātesošie.

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā sava
novada iedzīvotājus sveica pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis. Viņš novēlēja izturību,
izturību un vēlreiz izturību, jo
darāmā ir ļoti daudz. Domes
priekšsēdētājs uzsvēra, ka svētku sarīkojums veltīts tiem mūsu novada ļaudīm, kuri šodienas grūtajos apstākļos spējuši
apliecināt drosmi, iniciatīvu, apņēmību un pratuši sasniegt atzīstamus rezultātus, par kuriem
priecājas novadā un visā Latvijā. «Šodien ir grūti laiki, ir
daudz problēmu, kas mums kopīgi jārisina, tāpēc jo īpašs
prieks, ka novada pagastos ir
tik daudz krietnu cilvēku, kas
paveikuši labus darbus un guvuši panākumus. Domei bija grūti izvērtēt sasniegumus un ieteiktos kandidātus pašvaldības
apbalvojumu saņemšanai. Tos
ieguvuši šī gada veiksminieki –

visdrosmīgākie un uzņēmīgākie ļaudis,» sacīja R. Melgailis.
Svinīgajā ceremonijā tika
pasniegti 26 novada Domes Atzinības raksti, seši Goda raksti
un divas nominācijas «Gada
cilvēks». Par katru, kurš tika
aicināts zāles priekšā, vakara vadītāji Katrīna Kordasa un Artis Burkevics sniedza īsu raksturojumu.
Apbalvojumu saņēmējiem
ziedus dāvāja pagastu pārvalžu un pašvaldības iestāžu vadītāji, tuvinieki, radi, draugi
un kaimiņi.

Viens nav karotājs

Sarīkojuma dalībnieki neslēpa gandarījumu par to, ka novada Dome pratusi novērtēt kuplo
saimju nesavtību, sirsnību un gādību, lai viņu bērni varētu attīstīt savas prasmes un talantus un
izaugt par krietniem cilvēkiem.
à10. lpp.
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Vajag tikai būt

Veltai Šneiderei, pansionāta «Atvasara» saimei, aktieru brāļu
Amtmaņu muzeja vadītājai Dacei Annai Paeglei no Valles pagasta un Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītājai Laimai
Indriķei, Teseļsku ģimenei un
ikvienam individuālajam sveicējam. Priecājos un pateicos
par jauniem muzeja krājuma
materiāliem. Paldies par labajiem darbiem pirms jubilejas
pasākuma: Agrim Rāgam – par
prezentācijas materiālu sagatavošanu un demonstrēšanu; algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veicējiem – vīriem, kuri Aivara
Petruševica vadībā sakārtoja
piemiņas akmens apkārtni, un
sievām, kuras, Dainas Caunes
organizētas, sakopa muzeja teritoriju; Antonam Sparānam –
par palīdzību izstādes iekārtošanā. Paldies ziedu veikala
«Ziednese» vadītājai Inesei
Priedei par sagādātajiem skaistajiem ziediem un kafejnīcas
«Vecumnieki» kolektīvam par
garšīgajiem pīrāgiem un kliņģeri.
Pasākuma noslēgumā īpaši
iepriecināja katoļu draudzes
locekles Austra Kļaviņa un Vaida Dreijere, kuras, gaišā noskaņojumā par piedzīvoto, palīdzēja savākt eksponātus un sakārtot muzeja telpu darbam.
Paldies par kopīgo finansējumu
Vecumnieku novada Domei.
Uz tikšanos atkal ikdienas
darbos un kopīgos pasākumos!
A. BAĶE,
muzeja vadītāja

T

iem, kuri meklē vainas un
trūkumus administratīvi teritoriālās reformas būtībā, varu
likt pretī savu «trumpi» – nebūtu šo pārkārtojumu, man
nebūtu bijusi iespēja satikt un
iepazīt tik daudz krietnu, lielisku, izdarīgu un gudru cilvēku. Par to aizdomājos, piedaloties valsts svētku sarīkojumā
18. novembrī Vecumnieku
tautas namā, kad vairāk nekā
30 novada iedzīvotājiem svinīgā ceremonijā tika pasniegti
novada Domes apbalvojumi.
Biju lepna, ka vai katru no viņiem pazīstu vaigā.
Ja man būtu ļauta vaļa dalīt
ietvarā iestiprinātos Atzinības
rakstus un Goda rakstus, piešķirt Gada cilvēka vai kādu citu titulu, balvas aizceļotu uz
daudzu Vecumnieku novada
iedzīvotāju mājām.
Vispirms es dotos uz Skaistkalni, lai paspiestu roku «vecās
raudzes» skolotājam Jānim Pavilonam un pasniegtu zeltā kaldinātu monētu ar gravējumu
«Novada simtgadnieks». Tāds
pats naudas gabals nonāktu Valles pagastā, kur mani uz savas
mājas sliekšņa sagaidītu otra
mūsu novada ilgdzīvotāja –
žirgtā Zelma Priede. Man laimējās viņus abus sastapt jau pērn,
biju arī šī gada dižjubilāru
simtās dzimšanas dienas viesu
pulkā un, tāpat kā citi, smēlos
iedvesmu, dzīvesprieku un viedumu, kas dāsni ieausts viņu
raibraibi izrakstītā mūža gados.
Sarkanbaltsarkans motīvs
rotātu apbalvojumu «Novada
patriots». To es aizvestu visiem sirsnīgajiem un darbīgajiem ļaudīm, kuru mājas un

«Viņu prasme degt
par savu lietu
iedvesmo daudzus.»

sētas, uzņēmumus un saimniecības šovasar apmeklēja konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas komisija. Tas tiktu nogādāts arī tiem, kuri konkursā
nepiedalījās, bet ar savu darbu
apliecina mīlestību pret dzimto zemi un sīksti jo sīksti pie
tās turas. Tā būtu balva par uzticību, par to, ka viņi vēl ir –
savās mājās, savā pagastā, novadā un Latvijā.
epojos ar pašvaldības apbalvojuma «Gada cilvēks»
ieguvējiem – Mārtiņu Mediņu
un Jāni Vasarieti. Viņu uzņēmība, gara spēks un prasme degt
par savu lietu iedvesmo daudzus ļaudis.
Lai katram novada iedzīvotājam reiz izdodas saņemt Atzinības rakstu, Goda rakstu un
kļūt par «Gada cilvēku»! Lai ikviens kaut domās pieļauj iespēju tikt pie godalgas – arī tādas,
kas Vecumnieku novada Domes
apbalvojumu nolikumā vēl pat
nav iekļauta! Tas nav nemaz
tik neiespējami – vajag tikai
būt, dzīvot, strādāt, mīlēt un
līdz sirds dziļumiem sajusties
piederīgam savam ciemam,
pagastam, novadam un valstij.

L

ŽANNA
ZĀLĪTE,
«Vecumnieku
Novada
Ziņu»
redaktore

Uzdāvina
dzērvenes

Smaržīgu lilijas ziedu sūtu
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājam Rihardam Melgailim par sagādāto pārsteigumu veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» saimei.
Kādu dienu pašvaldības vadītājs ienāca mūsu iestādes virtuvē, nesot rokās kasti ar paša
purvā izaudzētām lielogu dzērvenēm. Dāvinot vērtīgo un vitamīniem bagāto produktu, viņš
vēlēja to iekļaut ēdienkartē, lai
stiprinātu «Atvasaras» ļaužu veselību. Jau vairākas reizes pansionāta iemītnieki baudījuši no
brangajām dzērvenēm gatavotu ķīseli un desertu.
Sirsnīgs paldies par dāvinājumu!
«Atvasaras» saimes vārdā –
Z. ŠVĀĢERE,
pansionāta vadītāja

Apsveikumi,
ziedi, vēlējumi

Aizvadīts Vecumnieku pagasta muzeja 15 darba gadu jubilejas pasākums.
Mīļš paldies visiem, kuri
pulcējās muzeja dibinātājas Veltas Teseļskas atdusas vietā, lai
atcerētos un godinātu. Paldies
par apsveikumiem, ziediem un
novēlējumiem novada Domei,
Vecumnieku vidusskolai, Mūzikas un mākslas skolai un
personīgi direktorei Ivetai Lavrinovičai par muzikālo līdzdarbību pasākuma laikā, Vecumnieku luterāņu draudzei, tautas nama un bibliotēkas darbiniecēm,
politiski represēto pārstāvei

Trīs meitenes un zēns

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Dzimtsarakstu nodaļā no
9. līdz 27. novembrim reģistrēta četru bērniņu – Līvas,
Keitas Austras, Kevina un
Adrianas Martas – dzimšana.
Laulību noslēguši trīs pāri.
Mūžībā aizgājuši:
STELPES PAGASTĀ
Uldis Krastiņš (1929. gada 30. decembris – 2012. gada
13. novembris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Lilija Giptere (1963. gada

30. aprīlis – 2012. gada 13. novembris),
Velta Kauliņa (1923. gada 23. janvāris – 2012. gada
20. novembris),
Antons Čikste (1938. gada 7. februāris – 2012. gada
21. novembris).
VALLES PAGASTĀ
Valentīna Barena (1943. gada 26. jūnijs – 2012. gada 20. novembris).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Palīdz sarīkot
svētkus

Jauks bija Mārtiņdienas sarīkojums, kas 10. novembra
pēcpusdienā notika Vecumnieku tautas namā.
Par izpalīdzēšanu svētku
sarīkošanā mīļš paldies SIA
«Pīlādzis» saimniekiem – Lilitai un Ērikam Pīlādžiem un
pīrāgu cepējām. Paldies par
atbalstu tautas nama darbiniecēm. Visskaistākos mārtiņrožu pušķus sūtām Baibai Škrjabai, Valdai Kaufmanei un Aijai Dreimanei, kā arī Ingum
Liepam, kurš bez atlīdzības
gādāja par pasākuma muzikālo ietērpu. Paldies!
Senioru deju kopas
«Rudens rozes»
DALĪBNIECES
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Uzbrukumā brikšņiem – ar «Shark»

Sakops grāvjus un nodalījuma joslas

Vecumnieku novada
dome noslēgusi līgumus
ar uzņēmējiem,
kuri no nākamā gada
1. janvāra līdz
31. decembrim
attīrīs pašvaldības
ceļus no sniega.

Novada domes autoceļu pārraugs Mārtiņš Mediņš (no labās) ar traktoristu Mārtiņu Skursteni
diskutē par jaunās krūmu pļaujmašīnas iespējām.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
SIA «Jaunolis» iegādājusies
krūmu pļaujmašīnu «Shark
R650-125 (Z)», kas tiks
izmantota pašvaldības
autoceļu grāvju un nodalījuma joslu kopšanai visā
novada teritorijā.
«Jaunā ierīce paredzēta pļaušanai un krūmu apauguma noņemšanai, tā var nogriezt un
sasmalcināt brikšņus, kuru stublāja diametrs ir līdz 5 cm. Iekārtas darba platums ir 1,25 metri,»
tehnikas iespējas atklāj nova-

da domes autoceļu pārraugs
Mārtiņš Mediņš.
Pļaujmašīnu, kas iegādāta
par aptuveni 11 tūkstošiem latu, SIA «Jaunolis» saņēma
pirms valsts svētkiem, 16. novembrī, un tūdaļ jau to izmēģināja. Agregātu darbina lieljaudas traktors «Valtra», kas
uzņēmuma rīcībā ir kopš
2011. gada jūlija vidus. Traktorists Mārtiņš Skurstenis jau
iemanījies likt lietā jauno iekārtu un pašlaik kopj brauktuves Vecumnieku pagasta teri-

Līgumi
noslēgti

torijā. Izlases veidā «Shark»
uzbrukumā brikšņiem devās
ceļa posmā Vecumnieki–Saulgrieži–Ķeiri, pašlaik grāvji un
nodalījuma joslas tiek sakārtotas ceļa posmos Spāres–Bruši–Strauti un Priedītes–Staņas–Zeltkalni. Pēc tam no zāles un krūmu apauguma tiks
atbrīvotas brauktuves novada
citos pagastos.
Pašvaldības ceļu kopgarums Vecumnieku novadā ir
340,01 km, ielu – 40,3 km.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bārbeles pagastā to darīs zemnieku saimniecība
«Lielpurviņi» (tālr. 29457653)
un SIA «OEG ceļi» (tālr.
29348670), Kurmenes – SIA
«OEG ceļi» (tālr. 29348670),
Skaistkalnes – a/s «Latvijas
autoceļu uzturētājs» Jelgavas
ceļu rajona Bauskas nodaļas
Skaistkalnes iecirknis (tālr.
26517347), Stelpes – Jānis
Troškins (tālr. 29376502),
Valles – SIA «OEG ceļi» (tālr.
29348670), Vecumnieku pagastā – SIA «Jaunolis» (tālr.
29436875).
Katrā pagastā ir privātie
uzņēmēji, kuri sniedz pakalpojumus māju ceļu un pagalmu attīrīšanā no sniega. Sīkāku informāciju var saņemt
pagastu pārvaldēs.
Iedzīvotāji, kuri automašīnas novietojuši uz pašvaldības ielu braucamās daļas un
ilgstoši tās neizmanto, tiek aicināti savus spēkratus nekavējoties pārvietot, lai tie netraucētu sniega tīrīšanai.
Z. SKARA

Ierobežo kravas transporta satiksmi
Uz vairākiem pašvaldības
ceļiem tiks ierobežota
kravas transportlīdzekļu
plūsma un izvietotas aizlieguma zīmes.
«Nelabvēlīgie laika apstākļi būtiski ietekmē brauktuves,
tāpēc nepieciešams ierobežot
kravas transporta satiksmi uz
atsevišķiem pašvaldības autoceļiem,» Domes sēdē 28. novembrī paskaidroja pašvaldības autoceļu pārraugs Mārtiņš
Mediņš. Lai saudzētu brauktuves, viņš rosināja kolēģus pieņemt lēmumu par satiksmes
ierobežojumiem, izvietojot masas ierobežojuma zīmes uz vairākiem autoceļiem.
Lēmums pieņemts saskaņā
ar likumu «Par autoceļiem»,

Ministru kabineta noteikumiem
nr. 456 «Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi
un ierobežojumi» (15.12.1998.)
un novada Domes Attīstības komitejas atzinumu (20.11.2012.).
«Svara ierobežojuma zīm-

ju izvietošana netraucēs veikt
uzņēmējdarbību. Sasaluma periodā, saņemot pašvaldības atļauju, drīkstēs iebraukt «zem
zīmes», lai izvestu kokmateriālus un transportētu citas smagsvara kravas,» atzīmēja M. Mediņš. Sīkāka informācija par
transporta kustības ierobežo-

Transportlīdzekļu kustības ierobežojumi
Pagasts
Ceļa nosaukums
Zeltkalnu ceļš
Bārbeles
Kazemnieku ceļš
Vizbuļi–Kraukļi
Kurmenes
Māliņi–Gobiņas
Pienjāņi–Tīterkrogs
Skaistkalnes
Krusa–Pienjāņi
Stelpes
Roņuki–Vanagi
Valles
Stūrmaņi–Kaprāļi
Staņas–Birzemnieki
Vecumnieku
Priedeskroga kapi–Staņķis

Kategorija
A12
A8
A1
B4
A1
A2
A11
A18
C10
C4

jumiem, zvanot pa tālruni
29197412 (Mārtiņš Mediņš).
Administratīvā pārkāpuma
protokolu par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu ir
tiesīgas noformēt pašvaldības
pilnvarotas amatpersonas vai
Valsts policijas darbinieki.
Z. SKARA
Garums
4,67
2,78
3,31
2,32
9,97
2,57
3,90
1,9
1,05
1,68

Seguma veids
Grants
Grants
Grants
Grants
Grunts
Grunts
Grants
Grunts
Grants
Grants

4. lpp.

Nodos nomā

Jautājums par nedzīvojamo
telpu nomu ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai Misas vidusskolā izskatīts Domes sēdē 24. oktobrī.

Pašlaik ēdināšanas pakalpojumus Misas vidusskolai sniedz
SIA «Sakri», kas nonākusi finanšu grūtībās, informēja Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš. Lai telpas ēkā «Pakalpojumu centrs Misā» varētu iznomāt kādam citam ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējam, nepieciešams Domes lēmums par
to nodošanu nomā.
Tā kā tiks veikts iepirkums
par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Misas vidusskolā, iepirkuma noteikumu
neatņemama sastāvdaļa ir nedzīvojamo telpu nomas līguma
slēgšana ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas vajadzībām.
Iznomāšanai ir paredzētas telpas
nr. 2, 4, 5, 6, 7, kuru platība ir
37,6 m2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem izcenojums mēnesī ir Ls 27,07 (bez PVN).
Dome nolēma atļaut nodot
nomā telpas nr. 2, 4, 5, 6, 7 nekustamajā īpašumā «Pakalpojumu centrs Misā» ar kopējo
platību 37,6 m2 un apstiprināja
to nomas maksu – Ls 27,07 mēnesī (bez PVN) – sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Misas vidusskolā.
Z. SKARA
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Bauda dzīvi uz citu rēķina

SIA «Mūsu saimnieks» gatavo brīdinājumus
Izbūvējot jauno centralizēto
ūdensvadu Vecumniekos,
iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja pieslēgties
ūdensvadam Jaunā, Parka,
Kastaņu, Upes, Aizupes
un Bērzu ielā.
Pievads no mājas līdz pieslēguma vietai uz ielas bija jāierīko pašiem, tāpat arī jāiegādājas un jāuzstāda ūdens skaitītājs. Diemžēl tikai daži, kuri
izmantojuši šo iespēju, ieradušies SIA «Mūsu saimnieks» noslēgt līgumu par ūdens piegādi.

Administratīvi sodīs

Atkārtoti aicinu šo ielu privātmāju īpašniekus, kuri jau izmanto vai gatavojas saņemt
ūdens piegādes pakalpojumus
no centrālā ūdensvada, ierasties
SIA «Mūsu saimnieks» Ceriņu
ielā 9a Vecumniekos noslēgt
līgumu par ūdens piegādi. Līdzi jāņem personu un īpašumtiesību apliecinoši dokumenti,
uzstādītā ūdensskaitītāja pase.
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 48. pants nosaka – «par ūdens objektu patvaļīgu aizņemšanu, ūdeņu patvaļīgu lietošanu, ūdeņu lietošanas tiesību tālāknodošanu, kā
arī citiem darījumiem, ar kuriem

atklātā vai slēptā veidā pārkāptas ūdeņu īpašuma tiesības, – uzliek naudas sodu līdz 250 latiem».
Joprojām turpinās sadzīves
atkritumu ievietošana koplietošanas konteineros, par to nemaksājot. Tvertnēs tiek bērti arī būvgruži, kas ir kategoriski aizliegts un par ko uzņēmumam
nākas maksāt soda naudu. Informēju, ka pie koplietošanas konteineriem Vecumniekos ir uzstādītas video novērošanas kameras, un atkritumu konteineru
izmantotāji, kuri nav noslēguši
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA «Mūsu saimnieks», bet ievieto drazas uzņēmuma apmaksātajos konteineros, tiks administratīvi sodīti
saskaņā ar Vecumnieku novada
Domes saistošajiem noteikumiem.

Pārtrauks ūdens
piegādi

Komunālo pakalpojumu parādniekiem tiek gatavoti brīdinājumi par pakalpojumu sniegšanas līgumu pārtraukšanu, t. sk.
ūdens piegādes atslēgšanu. Ūdeni par samaksu varēs saņemt
katlumājā Ceriņu ielā 17. Par
ūdens piegādes atslēgšanu un
atkārtotu pieslēgšanu pēc parā-

Turpinās ūdenssaimniecības rekonstrukcija
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Pirms gada uzsākto
ūdenssaimniecības
sakārtošanu Vecumnieku
ciemā plānots pabeigt
nākamā gada pavasarī.

Labāka pakalpojumu
kvalitāte

Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» (nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
VIDM/017) ietvaros ir realizēta būvdarbu līguma 3. daļa
«Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un paplašināšana». Tas tika noslēgts
2011. gada 12. augustā ar piln-

sabiedrību «Abora K», līguma
summa bez PVN – Ls 404
648,94. Būvdarbi tika pabeigti
šī gada oktobrī.
Līguma ietvaros izbūvēts
jauns ūdensvads un kanalizācijas spiedvads, divas kanalizācijas sūkņu stacijas – Rīgas
ielā 29 un pie Veselības centra. Projekta 3. daļas būvdarbu
līguma īstenošanas rezultātā
lielākam skaitam iedzīvotāju pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens un kanalizācijas
pakalpojumi. Paveiktais ir
sekmējis ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves
vidi un samazinot piesārņojumu dabā.
Autoruzraudzību šim būvdarbu līgumam veica SIA
«Akvateks», ar kuru līgums

par Ls 6076 bez PVN tika noslēgts 2011. gada 30. augustā.

Top jauna
attīrīšanas iekārta

Rit darbi, kas jāveic atbilstīgi projekta ietvaros noslēgtajiem
būvniecības līgumiem ar piegādātāju apvienību, kuras dalībnieki ir SIA «Build up development» un SAS «August
Ir Ko». Projekta 1. daļā –
«Ūdens ieguves, sagatavošanas
un uzglabāšanas ietaises Vecumniekos» – un 2. daļā – «Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve
Vecumniekos» – paredzētos
būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2013. gada 30. aprīlim.
Abiem līgumiem ir izstrādāts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja un norit darbi pie
trīs ūdenspiegādes urbumu, jaunu tīrā ūdens uzglabāšanas re-

da nomaksas tiks aprēķināts divu uzņēmuma darbinieku atalgojums pēc noteiktās stundu
likmes. SIA «Mūsu saimnieks»
izprot diezgan smago pašreizējo finansiālo situāciju ģimenēs,
taču zināms, ka starp grūtībās
nonākušajiem ir arī ļaunprātīgi parāda nemaksātāji, kuri
mierīgu sirdi sildās un bauda
dzīvi uz citu rēķina.
Ikdienā nākas dzirdēt runas
par līdzekļu nesaimniecisku izmantošanu, nepaveiktajiem darbiem, par to, ka nezinām, kur
paliek mūsu nauda, par kaimiņu
neprasmi vienoties par prioritāriem darbiem mājās un kārtību
koplietošanas telpās. Diemžēl
daudzi šīs sabiedrības ļaudis
vairāk ir patērētāju un čīkstētāju, mazāk – darītāju paaudzes
pārstāvji.
Novēlu ikvienam ieklausīties eksprezidentes V. VīķesFreibergas teiktajā, proti, «valsts
ir tikai tik stipra, cik stipra ir
tās iedzīvotāju gatavība strādāt
tās labā».
Lai visiem gaišs noskaņojums, gada pēdējo mēnesi sagaidot sakoptā, siltā un mājīgā vidē
un ar labi paveikta darba apziņu!
I. STAŠKEVIČS,
SIA «Mūsu saimnieks»
valdes loceklis

zervuāru, otrā pacēluma sūkņu
staciju, dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, maģistrālo
ūdensvadu un jaunas attīrīšanas iekārtas izbūves.
Projekta finansējuma sadalījums ir šāds: Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 94,9%,
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 5,1%.
Projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī
projekta ietvaros ir SIA «Mūsu saimnieks».
Administratīvās, finanšu un
tehniskās vadības uzraudzību
nodrošina Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Z. BALCERE,
projektu koordinatore

5. lpp.
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Stelpē svin Lāčplēša dienu

Koncertu apmeklē vairāk nekā simt skatītāju
Ar šaha turnīru, lāpu gājienu un koncertu Stelpē tika
atzīmēta Lāčplēša diena.
11. novembra rītā uzņēmīgākie Stelpes jaunieši atsaucās
aicinājumam piedalīties šaha
un dambretes turnīrā. To Stelpes pamatskolā rīkoja un balvas sagādāja sporta darba organizators Ivars Sproģis. Sacensību galvenais tiesnesis bija
šaha spēles entuziasts Māris
Kalniņš.
Par uzvarētāju šahā kļuva
Kārlis Augusts Mežsēta, bet
spēcīgākais dambretists izrādījās Jānis Kodols.
«Tur jau laikam sākas tas
Lāčplēša gars, kas neļauj svētdienas rītā ilgi gulēt, bet mudina celties un doties pretī izaicinājumam,» sacīja skolotāja
Sandra Neliusa, atzinīgi novērtēdama jauniešu cīņas gribu.

Nes lāpas un karogu

Pievakarē interesenti pulcējās pie Stelpes veikala, lai
piedalītos lāpu gājienā, pieminot par Latvijas brīvību kritušos cīnītājus. Aizdegto lāpu
gaismā plīvojošais valsts karogs aicināja arī garāmgājējus
pievienoties dalībnieku saimei.
Pulksten 18 visi stājās aiz
karoga un uzsāka gājienu virzienā uz Stelpes pamatskolu.

Skanēja dziesma «Div’ dūjiņas» un citas strēlnieku iecienītas melodijas. Svinīgā noskaņā ļaudis dalījās priekā par
to, ka šajā laikā ir ļauts brīvi
lietot savas valsts simbolus.
Vēl ne tik sen par to izmantošanu draudēja cietumsods.

Pīrādziņi un tēja

Kad visi sapulcējās ap
ugunskuru, uzrunu teica pamatskolas direktore Dagmāra
Venclova. Kopīgu dziedāšanu
vadīja skolotāja Inese Freiberga.
Pasākumā piedalījās arī jaunieši no Francijas, kuri iesaistījušies brīvprātīgo kustībā un
apmaiņas projekta ietvaros
pašlaik viesojas Stelpē. Viņi
pārsteidza un iepriecināja klātesošos, cienājot visus ar latviešu gaumē ceptiem speķa pīrādziņiem un tēju.
Pēc piemiņas brīža visi devās uz skolas zāli, kur, izrādījās, bija jāienes vēl papildu
krēsli, lai visiem iznāktu vietas. Svētku dalībniekus sveica
pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis. Viņš godināja
okupācijas režīma represijas
pārdzīvojušos stelpiešus Mirdzu Rūtiņu-Rūtenbergu, Elzu
Urtāni un Kārli Biti. Tiem, kuri pasākumu neapmeklēja, pagasta pārvaldes sveiciens tika
nogādāts mājās.

Lāčplēša dienai veltītā lāpu gājiena dalībnieki pulcējās pie kopīgi aizdegta ugunskura Stelpes pamatskolas pagalmā.
Foto – S. NELIUSA

Dzimtās zemes
skaistums

«Dūmi un lūgšanas debesīs
kāpj» – tāds bija nosaukums
Kristīnes Dinas Bitēnas un Atvara Sirmā sniegtajam Lāčplēša dienas koncertam Stelpes
pamatskolā, uz kuru bija pulcējušies vairāk nekā simt skatītāju.
Dziesmas un tēlojumi stāstīja par dzimtās zemes skaistumu, cilvēku centieniem sakopt savu māju un sētu, nepieciešamību saglabāt saikni ar
savu dzimto vietu un valsti. Daļu no skatuves noformējuma

veidoja pašvaldības avīzes «Vecumnieku Novada Ziņas» redaktores Žannas Zālītes fotogrāfiju demonstrējums. Attēli
stāstīja par konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas komisijas pārstāvju redzēto, apmeklējot ciema un daudzdzīvokļu
mājas, lauku sētas, saimniecības un uzņēmumus. Mākslinieki atzina, ka fotogrāfijas
organiski papildināja koncertu
un šķita, ka vizuālais akcents
ir īpaši plānota programmas
daļa.
E. NELIUSS

Piegādā datorus novada izglītības iestādēm
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Vecumnieku novada dome
īsteno Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF)
projektu «Izglītības
iestāžu informatizācija»,
nr. 2009/0293/3DP/3.2.2.
1.2./09/IPIA/VIA/555,
kas tika uzsākts 2009. gadā.
Projekta mērķis – nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstīgu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju infrastruktūru, lai
skolās un mācību procesā plašāk un efektīvāk izmantotu

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti.
Pašlaik projektā ir iesaistītas četras izglītības iestādes –
Vecumnieku, Misas un Valles
vidusskola, Stelpes pamatskola.
2010. gadā Vecumnieku
novada dome noslēdza līgumu
ar SIA «Komerccentrs Dati»
par lokālā tīkla ierīkošanu
projektā iesaistītajās izglītības
iestādēs. Par stacionāro, portatīvo datoru un multimediju
kabineta aprīkojuma iegādi
Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrija rīkoja
centralizēto iepirkumu. Par
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju vienību piegādi

izglītības iestādēm līgums noslēgts ar SIA «Lattelecom».
Vecumnieku vidusskolai
tika piegādāti 40 stacionārie
datori, Misas vidusskolai –
12 stacionārie, divi portatīvie
datori un viena multimediju
iekārta, Valles vidusskolai –
12 stacionārie, divi portatīvie
datori un viena multimediju
iekārta, Stelpes pamatskolai –
seši stacionārie, divi portatīvie datori un viena multimediju iekārta.
Projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz
2012. gada 15. decembrim. Kopējās izmaksas ir Ls 71 098,07.
Projekta realizāciju pilnā apjomā finansē ERAF.
D. ŠILEIKA,
projektu vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī,
taču decembrī
tiks izdots tikai viens
«Vecumnieku Novada
Ziņu» numurs.
Tas nāks klajā pirms
Ziemassvētkiem.
Materiālu iesniegšanas
pēdējā diena –
5. decembris.
E-pasts: <zanna.
zalite@gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

6. lpp.

Veselības
aprūpe mājās

Ja pacientam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju
dēļ viņš nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās
aprūpes saņemšanai, veselības
aprūpes pakalpojumus mājās
sniedz sertificēta medicīnas māsa vai ārsta palīgs (feldšeris).
Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar šādām diagnozēm:
t Psihiski traucējumi;
t Ļaundabīgs audzējs (gulošiem pacientiem);
t Izgulējumi;
t Cerebrālā trieka un citi
paralītiski sindromi;
t Pārvietošanās traucējumi (ja ir konkrēta diagnoze);
t Ar tuberkulozi slimojušiem HIV/AIDS pacientiem;
t Pacientiem, kuri izrakstīti no slimnīcas pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
t Pacientiem, kuriem nepieciešama mājas aprūpe ģimenes ārsta norīkotos gadījumos.
Veselības aprūpes pakalpojumus mājās persona var
saņemt, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums
(pēc izrakstīšanas no stacionāra), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus
nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā
tas jānodrošina.
Veselības aprūpes pakalpojumus mājās Vecumnieku novadā sniedz: Zinaida Sprance,
ģimenes ārsta prakse (apkalpojamā teritorija – Stelpes un
Vecumnieku pagasts), SIA «Cilvēks» (Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes un Valles pagasts).
Sīkāka informācija – pie
ģimenes ārstiem.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja
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Skaistkalnes vidusskolā –
jaunas izglītības inovācijas

Metodiskie materiāli un elektroniskie mācību līdzekļi

Tas ļāva pilnveidot izglītības
vidi, organizēt un īstenot radošu izglītības procesu, sekmēt
izglītojamā pašpilnveidi un sociāli aktīvu attieksmi, attīstot domāšanas prasmes un izpratni
par problēmām, to risinājumu
iespējām un daudzveidību. Projekts deva iespēju nodrošināt
valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

kie mācību līdzekļi vispārējās
vidējās izglītības modernizētā
satura ieviešanai mākslas jomā:
literatūrā, kā arī metodiskie materiāli e-materiālu pielietošanā.
Lai uzlabotu mācību procesa
kvalitāti un pieejamību, skolas
pedagogi un informācijas tehnoloģiju speciālisti projekta ietvaros izstrādāja 29 mūsdienīgus
un inovatīvus mācību materiālus
sociālo zinātņu jomu priekšmetos – Latvijas un pasaules
vēsturē, ekonomikā, politikā
un tiesībās, kulturoloģijā un
ētikā, piecus mākslas jomas
priekšmetā – literatūra un desmit
interaktīvās simulācijas ekonomikas jomā. Lai nostiprinātu
teorētiskās zināšanas, pasniedzēji šiem materiāliem pievienoja arī 34 pašpārbaudes iespējas sociālo zinātņu un mākslas
jomas mācību moduļu apguvei.

Kvalitāte un
pieejamība

Rokasgrāmata
pedagogiem

Noslēdzies Valsts izglītības
attīstības aģentūras un
Izglītības un zinātnes
ministrijas projekts
nr.1.5-8501 «Izglītības
inovācijas Skaistkalnes
vidusskolā».

Piedaloties projektā «Izglītības inovācijas Skaistkalnes
vidusskolā», tika izvirzīts šāds
mērķis – veicināt inovāciju ieviešanu Skaistkalnes vidusskolā, tādējādi sekmējot mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju
apguvē. Lai to sasniegtu, bija
jāveic vairāki uzdevumi. Tika
izstrādāti metodiskie materiāli
vispārējās vidējās izglītības
modernizētā satura ieviešanai
sociālo zinātņu jomā: Latvijas
un pasaules vēsturē, ekonomikā, politikā un tiesībās, kulturoloģijā un ētikā. Tapa elektronis-

Nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju un kvalitatīvu mācību materiālu izmantošanu,
projekta ietvaros tika izstrādāta
rokasgrāmata (sešas instrukcijas) darbam ar konkrētā mācību
priekšmeta moduļiem. Tā noderēs pedagogiem, kas strādās ar
šo materiālu Skaistkalnes vidusskolā, kā arī tiem, kuri to
izmantos, apmeklējot interneta mājaslapu www.skolas.lv.
Instrukcija būs nepieciešama
arī tad, ja mainīsies pedagogs,
kurš pasniedz konkrēto mācību
priekšmetu. Tas dos iespēju jau-

najam skolotājam pašmācības
ceļā apgūt prasmes darbā ar
moduļiem.
Projekta laikā tapušie materiāli ir interaktīvi, tajos izmantotas multimediju un animāciju iespējas (moduļi satur
tekstuālus, vizuālus materiālus, video un audio utt.), kas
ļauj veidot lekcijas tā, lai skolēni ne tikai klausās, bet arī
pārbauda savas zināšanas mācību stundas laikā, izmantojot
interaktīvās pašpārbaudes iespējas.
Elektroniskie mācību materiāli sniedz iespēju skolēniem atkārtot grūtāk apgūstamās tēmas sev izdevīgā laikā
un vietā. Pieredze rāda, ka daudzi audzēkņi vēlas atsākt mācības pēc vairāku gadu pārtraukuma, taču ne visi spēj iekļauties esošajā tempā. Elektronisko mācību materiālu izstrāde
ļauj novērst šādas problēmas,
jo ieviestā e-apmācību vide
ikvienam Latvijas skolēnam
dod iespēju piekļūt materiāliem 24 stundas diennaktī septiņas dienas nedēļā.
Projekta «Izglītības inovācijas Skaistkalnes vidusskolā»
mērķi ir sasniegti pilnībā, īstenojot visus iesniegumā norādītos uzdevumus.
Projekta īstenošanu finansē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.
S. VĀVERNIECE,
Skaistkalnes vidusskolas
direktore, projekta vadītāja

Aicina sportot un ballēties
8. decembrī plkst. 12 tūrisma un orientēšanās sporta klubs
«Eko O» rīko šī gada noslēguma
sacensības orientēšanās sportā
«Skrējiens pēc O-Vecīša».

Optikas salons «Metropole»
piedāvā iespēju 4. decembrī
Vallē apmeklēt optometristu un veikt
pilnu redzes pārbaudi.
Vizītes laikā ikvienam būs iespēja konsultēties ar optometristu, kā arī nepieciešamības gadījumā izvēlēties un
pasūtīt redzi koriģējošas brilles par īpašām cenām.
Pieteikties līdz 4. decembrim,
zvanot pa tālruni 65035635.

Sacensības norisināsies Misas kartē. Aicināti piedalīties
gan «Eko O» biedri un atbalstītāji, gan ikviens orientēšanās sporta entuziasts. Šī būs
visīstākā reize, kad jaunpienācējiem un interesentiem iepazīt šo piedzīvojumiem bagāto
sporta veidu.
Noslēgumā – veiklāko sumināšana pie kopēja ugunskura. Ikviens tiek aicināts ņemt
līdzi savu krūzīti, lai varētu
cienāties ar siltu tēju.
Vakara turpinājumā, sākot

no plkst. 20, – «Eko O» gada
balle novada Domes jaunatnes
iniciatīvu centrā «Active»
(Bārbeles pagasta tautas namā). Būs dejas, dziesmas un
jautras spēles. Ierašanās ballē, tērpjoties atbilstīgi tēmai
«..reiz, pirms piecdesmit gadiem...».
Sīkāka informācija pa tālruni 28663569 vai rakstot epastā: <ekoo@jaunatne-i.lv>.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Nr. 20(75) 2012. gada novembris

7. lpp.

Sarīkojumā piedalās Saeimas deputāte

«Kādi būsim mēs, tāda – valsts»
Katrā Vecumnieku novada
izglītības iestādē tika
rīkoti Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīti pasākumi.
Skaistkalnes vidusskolas
saimei valsts svētku
noskaņās aizritēja
16. novembris.
Lieli un mazi pulcējās tautas namā uz Latvijas dzimšanas dienai veltīto sarīkojumu.
Ik pa brīdim publika zālē mainījās, jo skolēni vienlaikus
bija gan sagatavoto priekšnesumu vērotāji, gan koncerta
programmā iekļauto numuru
izpildītāji.

Labais piemērs

Pēc kopīgi nodziedātas
Valsts himnas un pamatskolas
klašu kora uzstāšanās klātesošos uzrunāja svētku viešņa –
11. Saeimas deputāte Vineta Poriņa («Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»), kura darbojas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijā.
«Skola plaukst, pateicoties
direktores iniciatīvai, skolotāju
entuziasmam, brīnišķīgajiem
bērniem un viņu vecākiem. Man
ir iespēja dažādās Saeimas aktivitātēs atsaukties uz jūsu skolu kā uz labo piemēru. Tad, kad
tiek runāts par Latvijas mazajām
skolām, kurām nav nākotnes,
minu Skaistkalnes vidusskolu,
kur ar labām zināšanām un pārvaldības metodēm tiek celts izglītības iestādes prestižs,» skaistkalniešus slavēja parlamentāriete, zinātniece un daudzbērnu mamma. V. Poriņa nolasīja
savu pēdējo laiku mīļāko dzejoli – Ingas Gailes «Aizbraucot» (no patriotiskās dzejas izlases krājuma «Man nav izvēles – es dzirdu tavu balsi») un,
uzsverot katra cilvēka dvēselisko un valstisko vērtību, aicināja
jauniešus palikt Latvijā un nemeklēt labumus citur.
Saeimas deputāte skolas
bibliotēkai uzdāvināja A. Klimoviča grāmatu «Personiskā
Latvija», bet 12. klases audzinātājai Ludmilai Lācītei –
krūzītes, lai viņa kopā ar jauniešiem varētu iemalkot siltu
tēju un parunāt par to, kāda
būs absolventu nākotne Latvijā.

Pārdomas rosinoša bija Skaistkalnes vidusskolas audzēkņu iestudētā literārā montāža.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Saeimas deputāte Vineta Poriņa
atzinās, ka viņai ļoti sāp sirds
par tiem, kuri brauc prom no
Latvijas.

Grumbas
Latvijas «sejā»

Vārds tika dots Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētāja
vietniekam Jānim Kalniņam.
Pēc iepriekšējā dienā
(15. novembrī) notikušās Saeimas sēdes, kad tika pieņemts
budžeta projekts 2013. gadam
un vairākuma atbalstu neguva
pašvaldību priekšlikumi par
mērķdotācijām pašvaldību ielām un ceļiem un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa pārdalīšanu par labu vietvarām, viņš,
nespējot valdīt emocijas, sacīja:
«Esmu «uzvārījies» pēc vakardienas lēmuma, kas bija tikpat
svarīgs un vēsturisks kā valsts

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece sveic
jaunsargu organizācijas dalībnieci Solvitu Tēraudi.
neatkarības atjaunošana 4. maijā pirms 22 gadiem. Saeima
ignorē pašvaldību tiesības uz
finansējumu funkciju izpildei,
un tas nozīmē, ka Latvijā nebūs ne ceļu, ne bērnu. 30. gados Latvija visās tautsaimniecības nozarēs bija pirmajā
sešniekā Eiropā, tagad – stabili pēdējā vietā.»
J. Kalniņš, runājot alegorijās, uzsvēra, ka Skaistkalne ir
Latvijas seja. «Iebraucot no
Lietuvas Latvijā, ikvienu sagaida skaisti sakopts ciems.
Pa elles izdangātu ceļu var nokļūt Rīgā. Vai tiešām nav neviena lata, lai brauktuvi sakār-

totu, lai izlīdzinātu Latvijas
«sejā» šīs grumbas?» viņš retoriski vaicāja. «Skaistkalnē
pašlaik ir vairāk nekā desmit
tukšu māju. Vai tas liecina par
izaugsmi, ekonomisko izrāvienu? Kāpēc tiek mānīti cilvēki, kāpēc netiek sacīta patiesība?»
Noslēgumā J. Kalniņš vēlēja godam atzīmēt savas māmuļas Latvijas dzimšanas dienu: «Viņa jau nav vainīga, ka
mēs esam tādi izauguši. Neviena māte negrib, ka bērni
dzīvē aiziet neceļos, mātes mīl
savus bērnus.
à9. lpp.
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Rēzeknes novada pedagogi pieredzi
smeļas Skaistkalnē

Daudz iespaidu un interesantu tikšanos
Lai iepazītu darbu
izglītības jomā un smeltos
labākās idejas, oktobra
nogalē Rēzeknes novada
skolu direktori un
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāji devās
divu dienu pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Skaistkalni.
Skaistkalnes vidusskola ir
izvietojusies muižas kungu mājā, kas celta 1901. gadā pēc
Liepājas arhitekta M. Berči
projekta. Apbrīnojams ir iestādes vadītājas Svetlanas Vāvernieces ieguldījums skolas attīstībā un izaugsmē. Liels un
neatlaidīgs darbs paveikts senās
ēkas atjaunošanā: kungu mājas salonā ir restaurēts greznais neorenesanses stilā būvētais kamīns, kas veicina skolēnu izpratni par vēstures liecību saglabāšanu. Vairākās
telpās ir atjaunoti griestu rotājumi, kas ataino muižas seno
laiku greznību. Pēc direktores
iniciatīvas skola ir iesaistījusies Latvijas Piļu un muižu
asociācijā, tādējādi radot plašākas iespējas piesaistīt projektu līdzekļus kultūrvēsturiskās vides atjaunošanā.

Īsteno 11 izglītības
programmas

Skaistkalnes vidusskolā
mācās 222 izglītojamie. Skola
realizē 11 izglītības programmas, t. sk. pirmsskolas izglītības, trīs speciālās izglītības, pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) neklātienes programmu un vidējās
izglītības tālmācības programmu. Mācību iestāde aktīvi darbojas kā «Zaļā punkta»
skola un jau trešo gadu ir saņēmusi ekoskolas Zaļo karogu.
Ar interesi apskatījām modernizēto skolas apkures sistēmu. Siltuma nodrošināšanai
ēkās tiek izmantota zemes
enerģija. Piesaistīja arī skolas
īstenotais Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts
«Izglītības inovācijas Skaistkalnes vidusskolā».

Skaistkalnes vidusskolā Rēzeknes novada pedagogi izzināja kolēģu pieredzi izglītības jomā, lai
aizgūtu labākās idejas.
Foto – E. OPINCĀNE

Apmeklē stundas
un nodarbības

Skaistkalnes vidusskolā ar
temperamentīgām latgaliešu
tautas dziesmu melodijām mūs
sagaidīja pūtēju orķestris, ko
vada pedagogs un novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kalniņš. Skolā pavadītā
diena bija patīkamu iespaidu
un interesantu tikšanos pilna:
izzinājām pieredzi projektu
rakstīšanā un īstenošanā, apmeklējām desmit mācību stundas dažādās klasēs un mācību
priekšmetos, arī nodarbības
pirmsskolas grupās, noskatījāmies koncertu – mazo skaistkalniešu veikumu interešu izglītības jomā, apskatījām ciema ievērojamākos vēstures un
dabas objektus – karsta kritenes un Skaistkalnes Romas
katoļu baznīcu.
Latvijā varenākās karsta
kritenes vērojamas tieši Skaistkalnes pusē. Ar tām mūs iepazīstināja ģeogrāfijas skolotāja
Lolita Grīnberga. Vārds «karsts»
nebūt nav saistīts ar temperatūru, tas ir starptautisks termins
ģeoloģijā, kas cēlies no kalnainā Karsta plato apvidus
Slovēnijā, kur itin bieži novē-

rojams šis savdabīgais ģeoloģiskais process. Latvijas ģeologi
kriteņu izcelsmi Skaistkalnē
skaidro ar pie mums visai reti
sastopamu procesu – pazemes
ūdens straumēm, kas no Iecavas
upes pārplūst uz Mēmeli. Mūs
pārsteidza gan lielākas, gan
mazākas kritenes, kas rudeņos
parasti ir pildītas ar ūdeni.
Skaistkalnes Romas katoļu
baznīcu 1692. gadā uzcēla Jezuītu ordenis un iekārtoja Latvijai vēl neierastā barokālā
greznībā. Tas ir nozīmīgākais
katoļticības centrs Zemgalē un
Latvijā, otra populārākā svētceļojuma vieta pēc Aglonas.
Katru gadu augusta pirmajā
svētdienā Skaistkalnē notiek
Kanepene – baznīcas svētki
un gadatirgus.

Vakarē «Ausekļu
dzirnavās»

Diena noslēdzās ar kopīgu
vakarēšanu Bārbeles pagasta
«Ausekļu dzirnavās» – brīvdabas muzejā, kur iespējams
aplūkot latviešu lauku sētas
seno darbarīku kolekciju, izmēģināt savus spēkus daudzveidīgajos zemnieku darbos,
vērot seno tehniku darbībā. Ik

pavasari un rudeni muzejā notiek Sējas un Pļaujas svētki ar
seno lauku darbu un amatu
demonstrējumiem, kuros tiek
iesaistīti arī apmeklētāji. «Ausekļu dzirnavās» mūs sagaidīja un laipni savu ekspozīciju
demonstrēja saimnieks Mārtiņš Mediņš.
Otro dienu veltījām Lietuvas pilsētas Biržu un tās tuvākās apkārtnes kultūrvēstures un
tradīciju izpētei kopā ar gidi –
Skaistkalnes novadpētniecības
materiālu krātuves «Novadnieki» vadītāju Laimu Indriķi.
Rēzeknes novada pedagogi pateicas Skaistkalnes vidusskolas direktorei Svetlanai
Vāverniecei, pedagogu un skolas saimei, novada Domes
priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kalniņam par laipno uzņemšanu un skolas darba prezentēšanu, Laimai Indriķei –
par piesātināto otrās dienas
plānojumu un vispusīgo ieskatu kaimiņvalsts Lietuvas
tradīcijās.
E. OPINCĀNE,
Rēzeknes novada
pedagoģiski metodiskā
darba un mūžizglītības
speciāliste
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Papildina ideju bagāžu

Skolotāja darbs ir māksla
Klases audzinātājs ir īpašs
cilvēks... Šādu atziņu
25 novada skolotāji guva
rudens brīvlaikā,
1. novembrī piedaloties
seminārā klašu audzinātājiem «Es un mana klase –
stabils savienojums».
Semināru vadīja Narmadas
tautskolas pasniedzēja Ieva
Smildzēja. Viņa ir psiholoģijas
skolotāja, klases audzinātāja,
mentore, tālākizglītības pasniedzēja, izglītības vadības maģistre, aizrautīga un interesanta personība. Mācību nodarbību organizēja Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļa.
Semināra mērķis bija skolotāju
profesionālo kompetenču paaugstināšana un ideju bagāžas
papildināšana klases audzinātāja darbā.

Direktora mudināti

Klases audzināšana nenozīmē tikai puķes 1. septembrī
un skaistu runu izlaidumā, tas
ir smags un atbildīgs darbs, kuru nevar apgūt nevienā augstskolā. Audzinātājam ir jāpaspēj
daudz: jāizglīto bērni dažādās
dzīvei nepieciešamās jomās,
kas nav iekļautas neviena mācību priekšmeta programmā, jāmotivē skolēni, jāorganizē ārpusklašu aktivitātes, jāsaliedē
klases kolektīvs, jāsadarbojas ar
vecākiem, jābūt informētiem
par visu un visiem, turklāt vēl
jāpagūst sagatavot un novadīt
sava priekšmeta stundas. Ie-

Semināru Vecumnieku novada pedagogiem vadīja Narmadas tautskolas pasniedzēja Ieva Smildzēja. Foto – L. SILAKAKTIŅA
spējams, tāpēc daudzi par klašu
audzinātājiem nekļūst pēc pašu iniciatīvas, bet gan direktora mudināti.
Seminārā skolotāji guva
idejas un spēku jaunajam darba cēlienam, dalījās pieredzē,
guva pleca izjūtu – ka neesi
viens, ka arī citiem klājas līdzīgi.

Atziņas sapurina

Semināra vadītāja I. Smildzēja ir apkopojusi atziņas un
savdabīgus citātus, kas uzmundrina grūtos brīžos, ļauj sapurināties, novērtējot to, kas katram no mums pieder. Lūk,
daži no tiem!
v Vienmēr esi tu pats!
Vienmēr atceries, kas tu esi,
jo, ja tu nezināsi, kas tu esi, tu
centīsies būt kāds cits!

v Mūsu domas ir kā dārzs,
vajag tikai sliktās domas kā
nezāles izrakt.
v Ik brīdi atceries, ka tu
pats esi savas dzīves noteicējs,
kā tu domāsi par sevi, tā par
tevi domās arī citi.
v Tu nebūsi ne lieks, ne
mazvērtīgs, ne sīks, ja esi kādam ļoti vajadzīgs.
v Pat tuvākie draugi nespēj ietekmēt mūsu dzīvi tik
ļoti, kā to var izdarīt mūsu pašu dziļākās domas.

Spēks nav teorēmās

Semināra vadītāja stāstīja
par saviem novērojumiem un
veiksmīgākajām sadarbības formām ar vecākiem. Viņa uzsvēra, ka tieši vecāki ir tie, kuri attīsta (vai neattīsta) bērna
gribu darīt, darboties. To var

veicināt, darot kopā, neatlaidīgi, dažkārt nepiekāpjoties. Bērns mācās atdarinot,
sākotnēji viņš atdarina tikai
un vienīgi savu mammu un
tēti.
Lektore aicināja skolotājus
atcerēties sevi, savu dzīvi, savu personisko telpu, bet neaizmirst par sapņiem. Sapņi šai
pasaulei piedod jēgu, rada interesi par notiekošo apkārt, jo
vienmēr būs kāds, kas teiks:
«Tas nav iespējams...,» – tā
Iemesls. «Tas ir neprāts,» sacīs
Pieredze. «Tas ir neiespējami!»
iesauksies Lepnums. Savukārt
Sapnis nočukstēs: «Pamēģini!»
I. Smildzēja nodarbības noslēgumā novēlēja: «Esi patiess,
prasi no otra tikpat daudz, cik
spēj dot pats pretī. Nemainies
savā būtībā, maini attieksmi
pret lietām, notikumiem, emocijām. Esi tas, kas otru rosina
darīt, nevis ar vienu skaļu
saukli aizver otra cilvēka durvis uz: es varu, man patīk, man
sanāk. Atceries, ka spēks nav
teorēmās, ballēs vai citu stereotipos par to, kā ir pareizi.
Spēks ir cilvēka attieksmē,
vārdos, kas pauž dvēseles iekšējo būtību un prāta spēku.
Skolotāja darbs ir māksla, paņem krāsu un zīmē!»
Lai ikvienam izdodas realizēt kursos gūtās idejas dzīvē
un darbā!
L. SILAKAKTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
ārpusklases darba
organizatore

Sarīkojumā piedalās Saeimas deputāte
à7. lpp.
Mīlēsim arī mēs savu Latviju
kā māti!»

Jāsaglabā svarīgākais

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece,
sveicot klātesošos, uzsvēra: «Šo
valsti veidojam mēs paši, un
kādi būsim mēs, tāda būs
valsts. Tikai kopā darbojoties
un atbalstot cits citu, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums
pieder – tā ir ģimene un valsts.»
Iestādes vadītāja atzīmēja, ka
skola lepojas ar saviem audzēkņiem, skolotājiem, darbiniekiem

un vecākiem. Viņa pauda prieku, ka 18. novembrī svētku parādē Rīgā piedalīsies jaunsargi
no Skaistkalnes. S. Vāverniece
pateicās Solvitai Tēraudei, Rebekai Žeirei un bijušajam audzēknim Laurim Kļaviņam par
skolas vārda popularizēšanu.
Direktore pasniedza Atzinības
rakstus skolas darbiniecei Aigai Mikalauckai, pedagogiem
Jānim Kalniņam, Gunāram Puziņam, Ingum Pavinkšnim, Ligitai Banei un priesterim Jānim Vīlakam. Latvijas Valsts
prezidenta Andra Bērziņa pateicību par dalību skolēnu ra-

došo darbu konkursā saņēma
9. klases audzēkne Egija Cēne. Par iesaistīšanos sociālajā
projektā «Dāvini savai Latvijai» paldies tika teikts audzēkņiem, kuri darbmācības stundās piedalījās Likteņdārza sienas tapšanā un darināja koka
klucīšus ar vēlējumu. Tie ir puiši no 9. klases – Jānis Zariņš, Pēteris Mednis, Artūrs Letkovskis, Viesturs Igaunis un 8. klases skolnieks Kristaps Ķīlis.

No visas sirds

Tēvs Jānis, vēlot gaišus svētkus, atgādināja: «Ja cilvēks kaut

ko dara no visas sirds, tad arī
Dievs viņam dod savu svētību.
Ļoti ceru, ka Latvijai klāsies
arvien labāk.»
Daudzveidīga bija skolēnu
sagatavotā svētku koncerta programma, kurā labi iekļāvās skolotājas Ligitas Banes vadībā iestudētais literārais uzvedums
«Tai mirklī...». Priekšnesumus
sniedza pamatskolas klašu koris, vairāki vokālie ansambļi (pedagoģe Ingrīda Zemļinska), dažāda vecuma bērnu deju kolektīvi (Baiba Vanaga) un pūtēju orķestris (Jānis Kalniņš).
ŽANNA ZĀLĪTE

10. lpp.
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Pasniedz Domes apbalvojumus

Pašvaldības apbalvojumus pasniedza novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, ziedus – sekretāre Līga Krēmere.
à1. lpp.
Atzinības rakstus saņēma Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu
biedrības «Saulgrieze» ieteiktie ļaudis – trīs bērnu vecāki
Daiga un Zigmunds Alekšūni
un Daiga un Vasilijs Ņikiforovi, bet Goda rakstu – Iveta un
Aldis Vietnieki, kuri audzina
piecas atvases.
Svētku vakarā labi vārdi tika sacīti par skolotājiem, zemniekiem, uzņēmējiem un citiem
saimnieciski rosīgiem un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem, kuru pašaizliedzīgais darbs
veicina visu novada pagastu izaugsmi.
Par sasniegumiem sportā Atzinības rakstu saņēma valliete,
Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkne Laura Zilvere. Viņa, izcīnot medaļas airēšanā Latvijas
Jaunatnes olimpiādē un Latvijas 3. olimpiādē, Vecumnieku
novada vārdam lika izskanēt visā valstī. Savukārt šķēpmetējs
Ainārs Kovals tika apbalvots
ar Goda rakstu. Viņš Latvijas
3. olimpiādē novadam izcīnīja
zelta medaļu.
«Tautā ir iesakņojies teiciens, ka viens nav karotājs. Tā
ir balta patiesība! Es šovakar
saku paldies savai ģimenei –
bērniem un vīram Egilam –,
kolēģiem Stelpes skolā un pagasta pārvaldē, kā arī visiem

Stelpiete Sandra Neliusa (no labās) ir gan brīnišķīga svētku organizatore, gan izcila un
ļoti radoša skolotāja.

Novadpētniecības materiālu krātuves «Novadnieki» saimnieci
un gidi Laimu Indriķi (no labās) sumina Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja Ineta Skustā un skaistkalnietis Jānis Kalniņš.
atsaucīgajiem, enerģiskajiem un
uzņēmīgajiem stelpiešiem, jo
bez viņiem – nu nekā! Paldies
par atbalstu, palīdzību un padomu Vecumnieku novada Domei,» sacīja Stelpes pamatskolas pedagoģe un pagasta kultūras darba organizatore Sandra
Neliusa, kurai tika pasniegts
Goda raksts.
Ar Goda rakstu novērtēts
arī Skaistkalnes vidusskolas bioloģijas skolotājas un pulciņa
«Zaļās pēdas» vadītājas Austras
Augustes, Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītājas Laimas
Indriķes un Vecumnieku mūzi-

kas un mākslas skolas vijoļspēles skolotājas, simfoniskā orķestra «Draugi» diriģentes Solvitas Lokas veikums, veicinot
novada atpazīstamību.

Divi «Gada cilvēki»

Aizkustinošs bija brīdis,
kad paziņoja titula «Gada cilvēks» ieguvējus. Šogad tie ir
divi.
Ar augsto apbalvojumu novērtēts bārbelieša, brīvdabas
muzeja «Ausekļu dzirnavas»
saimnieka Mārtiņa Mediņa un
viņa ģimenes lielais ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizē-

Šķēpmetējs Ainārs Kovals visās sacensībās Latvijā pārstāv
Vecumnieku novadu.
šanā gan novadā, gan valstī.
Nozīmīgā nominācija piešķirta
liliju selekcionāram, Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalierim
Jānim Vasarietim, kurš augustā
nosvinēja 90 gadu jubileju. Pateicoties tieši viņam, Vecumnieku pagasta un arī novada
ģerboni rotā lilijas, un ar šo cēlo ziedu selekciju aizraujas vairāki puķkopji gan J. Vasarieša
kādreizējā dzīves vietā – Vecumniekos, gan citur Latvijā.
Pēc viņa ierosmes tiek atjaunots Vecumnieku sirmais parks –
līdzās vecajiem kokiem jaunus
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Vecumnieku novada Domes
APBALVOJUMI
Nomināciju «Gada cilvēks» saņēma:

Mārtiņš Mediņš – par izcilu un nesavtīgu ieguldījumu latviskā
darba tikuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, veicinot Vecumnieku novada atpazīstamību;
Jānis Vasarietis – par patiesu, godprātīgu un aktīvu darbu, iesaistoties pašvaldības sabiedriskajā dzīvē, veicinot Vecumnieku pagasta un novada atpazīstamību.

«Goda raksts» piešķirts:

Atzinības rakstus saņēma lauku attīstības speciāliste, Vecumnieku
pagasta zemnieku saimniecības «Madaras» īpašniece Anita Smilškalne (no kreisās) un Beibežu iedzīvotāja, pensionāre Ilga Kolosovska.

Austrai Augustei – par pašaizliedzīgu mācību darbu sakārtotas vides veidošanā un panākumiem izglītības jomā, Laimai Indriķei – par aktīvu darbību tūrisma attīstībā un sabiedriskajā dzīvē,
Aināram Kovalam – par pašaizliedzību un augstiem sasniegumiem sporta jomā, Solvitai Lokai – par aktīvu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu jauniešu simfoniskās mūzikas jomā
Latvijā, Sandrai Neliusai – par godprātīgu un nesavtīgu darbu kultūras, sabiedriskajā, sociālajā un izglītības jomā, Ivetai un Aldim
Vietniekiem – par ieguldījumu ģimenes vērtību kopšanā, veicinot
Vecumnieku novada atpazīstamību.

«Atzinības raksts» piešķirts:

Svētku koncertu jo svinīgu vērta viesmākslinieču Ievas Paršas
(no kreisās), Ilonas Meijas un Hertas Hansenas piedalīšanās.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
stāda mūsu valstī ievērojamas
personības.
Saņemot Goda diplomu,
krūšu nozīmi un naudas balvu,
vīri ar stalto stāju svinīgi sacīja: «Gods kalpot Latvijai!».

Latviskais
mantojums

M. Mediņš sacīja paldies
visiem atbalstītājiem – ģimenei, radiem, draugiem, ziedotājiem, eksponātu dāvātājiem,
pašvaldības amatierkolektīviem
un apmeklētājiem –, bez kuriem brīvdabas muzejs nebūtu
neko vērts, un atklāja savu dzinuli. Izrādās, aizrautīgās darbošanās virzītājspēks ir vēlme
saglabāt latvisko mantojumu,
lai bērniem un bērnubērniem
nebūtu sveši mūsu tēvutēvu tikumi. Viņš pateicās novada
Domei par atbalstu tradicionālo Sējas un Pļaujas svētku rīkošanā.
J. Vasarietis, uzrunājot pub-

liku, kā allaž, dzina jokus un
saņēma ziedus no savām «pielūdzējām». Un kā nu ne! Selekcionārs izveidojis ap 250
jaunu liliju šķirņu un tās visas,
kā viņš reiz atzinies, nosauktas
skaistu sieviešu vārdos.
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
koncertā publiku saviļņoja Vecumnieku tautas nama jauniešu
kora «Via Stella» neparastais
dziedājums (diriģente Liene
Batņa), kā arī viesmākslinieču – dziedātājas Ievas Paršas,
flautistes Ilonas Meijas un pianistes Hertas Hansenas – priekšnesums.
Sarīkojuma izskaņā zāli
pāršalca kopīgi izpildītā latviešu tautas dziesma «Pūt, vējiņi!». Tā svinību dalībniekus
«pacēla» uz viena viļņa un,
šķita – patriotisma dzirkstelīte
katra sirsniņā iegailējās ar vēl
lielāku kaismi.
ŽANNA ZĀLĪTE

Daigai un Zigmundam Alekšūniem – par mecenātismu un
aktīvu iesaistīšanos sabiedriskās dzīves norisēs, Aloidai Baķei –
par patriotismu un aktivitāti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā jauniešu vidū, Aijai Bērziņai – par ilggadēju, godprātīgu, profesionālu un iejūtīgu darbu medicīnas un sociālajā jomā, Edgaram Bričam – par uzņēmējdarbības veicināšanu
un iesaistīšanos sabiedriskās dzīves norisēs Kurmenes pagastā, Ligitai Briedei – par ilggadēju, godprātīgu, inovatīvu darbu izglītības jomā, Aigaram Dziļumam – par aktīvu, pašaizliedzīgu darbu
un nozīmīgu ieguldījumu jauniešu simfoniskās mūzikas jomā Latvijā, Jānim Folkmanim – par aktīvu un pašaizliedzīgu ieguldījumu mežsaimniecības un sabiedriskās dzīves jomā, Ārim Gothardam – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu pašvaldības saimnieciskās dzīves jomā, Antrai Gustsonei – par radošu,
pašaizliedzīgu darbu un sasniegumiem mākslas profesionālās izglītības jomā, Ziedonim Jankužam – par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu pašvaldības saimnieciskās dzīves jomā, Elladai Kazašvili – par pašaizliedzīgu ieguldījumu vides sakoptībā un jāšanas
sporta popularizēšanā, Ilgai Kolosovskai – par entuziasmu un iedzīvotāju iesaistīšanu daudzdzīvokļu mājas «Laimas 1» labiekārtošanā un sakoptībā, Jānim Lagzdiņam – par mecenātismu un aktīvu darbu lauku uzņēmējdarbības jomā, Renāram Manuilovam –
par ieguldījumu darbā ar jauniešiem, projektu īstenošanu kultūras
dzīves un sabiedrības labā, biedrībai «Skaistkalnes lauku sieviešu
klubs «Mēmelīte»» – par sabiedrībai nozīmīgu projektu realizēšanu un ieguldījumu Skaistkalnes pagasta labiekārtošanā un sakoptībā, Daigai un Vasilijam Ņikiforoviem – par ieguldījumu un
sasniegumiem ģimenes vērtību veidošanā, Gitai Priedei – par neatlaidību un uzņēmību sakoptas un ekonomiski attīstītas lauksaimnieciskās dzīvesvides veidošanā, Rudītei Romanovai – par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu Vecumnieku vidusskolā, Agitai Seglickai – par ilggadēju un pašaizliedzīgu ieguldījumu kultūras un izglītības jomā, Inai Sirmovičai – par pašaizliedzīgu mācību
darbu sakārtotas vides veidošanā un panākumiem izglītības jomā,
Anitai Smilškalnei – par attīstītas lauku uzņēmējdarbības vides veidošanu un aktīvu līdzdalību sociālās dzīves jomā, Svetlanai Štrobinderei – par aktīvu darbību kultūras un sabiedriskās dzīves jomā, Ainai Tamanei – par enerģisku uzņēmējdarbību un atsaucību
darbā ar klientiem, Ginai Viegliņai-Vallietei – par pašaizliedzīgu
vēstures notikumu un cilvēka dzīves atspoguļojumu prozā un dzejā,
Austrai Zalcmanei – par apzinīgu un nenogurstošu darbošanos sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Laurai Zilverei – par pašaizliedzīgu mācību darbu un augstiem sasniegumiem sporta jomā, veicinot
Vecumnieku novada atpazīstamību.
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«Draugi» koncertē Luksemburgā un

Simfoniskais orķestris sagatavo programmu ārzemju klausītājiem
Nobeigums. Sākums –
«Vecumnieku Novada Ziņu»
oktobra nr. 18(73) un novembra nr. 19(74).

Izmēģina vistrakākās
atrakcijas

Svētdienas, 23. septembra,
agrā rītā ieturam kārtējās franču
brokastis – bageti ar kausēto
sieru un ievārījumu – un dodamies pretī šī brauciena pēdējam trakajam piedzīvojumam,
uz Asterika atrakciju parku.
Tas atrodas 35 km no Parīzes
un darbojas kopš 1989. gada.
Grupas biļete vienam cilvēkam
uz visu dienu maksā 25 eiro.
Ieejot pilsētiņā, pārņem
nereāla sajūta, jo visur sagaida
Francijas multfilmas galvenie
varoņi – leģendārie galli Asteriks un Obeliks, kā arī pārējie
tēli. Parka tematika balstīta uz
Alberta Uderzo un Renē Gošinī grāmatu par Asteriku, kā arī
senajiem grieķiem un romiešiem. Tas atspoguļojas dekorācijās, iekārtojumā, interjerā,
karuseļu atribūtikā. Varu iedomāties, kā jūtas bērni, kuri uzauguši kopā ar šīs filmas varoņiem. Atrakciju parkā bērnu
nudien netrūkst! Uzreiz jūtams, ka francūžu ģimenes iecienījušas šo vietu. Cilvēku ir
ļoti daudz, tāpēc uz atrakcijām
jāstāv rindā, uz dažām – pat
līdz divām stundām.
Parkā izvietoti visdažādākie
karuseļi, arī Eiropā lielākais koka karuselis un vizināšanās ierīce, kas traucas ar ātrumu apmēram 150 km/h. Skan mūzika, un
no dažādām pusēm var dzirdēt
kliedzienus un spiedzienus.
Interesanti – aiz sajūsmas vai
aiz bailēm?
Arī mēs, skolotāji, izmēģinām dažas «baisas» ierīces,
bet, izrādās, tie ir tikai «ziediņi». Parkā atrodas tādi karuseļi, kuros es noteikti nekāptu
ne par kādu pasaules naudu.
Bet... tā nebūt nedomā orķestra «Draugi» mūziķi. Viņi izmēģina visātrākās un trakākās
atrakcijas!
Saņēmuši lielu daudzumu
adrenalīna, pēcpusdienā dodamies tālajā mājupceļā. Autobusā ļoti ātri norimst sarunas,
nogurums ir vārdos neizsakāms.

Simfoniskā orķestra «Draugi» dalībnieki Francijas koncerttūres laikā pēdējo reizi visi kopā nofotografējās Polijā pie Svētā Maksimiliāna baznīcas.
Foto – I. LAVRINOVIČA

Uz atpūtu
nav ko cerēt

Mājupceļš ved cauri Beļģijai. Vakarā ap plkst. 22 ierodamies ļoti skaistā, sakoptā Rietumvācijas ciematiņā Soulingenburgā. Tur mājīgā un pedantiski tīrā jauniešu hostelī
mūs sagaida laipna saimniece,
atstājot telpas orķestra dalībnieku rīcībā. Kā katru vakaru,
Solvita Loka un Aigars Dziļums visus aicina uz iestiprināšanos – galdā ir sviestmaizes,
kellogs, tiek izdalīti «svētie»
roltoni (sausās zupas) un griķu biezputra sausā veidā. Pašiem tikai jāpielej ūdens un –
vakariņas gatavas.
Nākamajā rītā jau ap plkst. 8
šoferīši gaida pie autobusa, lai
kārtējo reizi rūpīgi saliktu visus
čemodānus braucamajā. Līdz
Vecumniekiem vēl apmēram
1700 km, taču par to neviens
neraizējas, jo mājupceļš allaž
šķiet īsāks.
Šajā dienā tiek «pieveikti»
apmēram 1000 km un tieši pusnaktī ierodamies Polijā, Teresovas pilsētā, Maksimiliāna
Kolbes klosterī. Tālais ceļš nogurdinājis tik ļoti, ka visi ātri
dodas pie miera. Klostera istabi-

Pēc Asterika parka atrakcijām enerģijas pilnas jūtas Terēze Neliusa (no kreisās), Māra Lagzdiņa, Silga Loka un Līna Kreicberga.
ņas ir vienkāršas, bet mājīgas
un tīras.
Otrā rītā apskatām Svētā
Maksimiliāna baznīcu. Rīts ir
skaists un saulains. Pie dievnama diriģente Solvita Loka
sapulcina visus kopā un no
sirds teic paldies par kopīgo
braucienu, par atsaucību, sapratni un ieguldīto darbu orķestra repertuāra veidošanā.
Noslēgumā viņa piebilst, ka
uz atpūtu nav ko cerēt, jo koncertu grafiks ir izplānots jau
pusgadu uz priekšu.

Pieczvaigžņu
brauciens

25. septembra vakarā iebraucam Vecumniekos – laimīgi un emociju pārpilni, bet galvenais – visi sveiki un veseli.
Lūk, dažas orķestrantu atziņas, kas tika paustas mājupceļā!
«Viens cilvēks, tas nav orķestris. Orķestris ir visa šo labsirdīgo, jautro, atvērto cilvēku
kopa. Mēs pilnveidojam sevi,
gluži vienkārši esot kopā. Šādi
ceļojumi kolektīvu padara vēl
saliedētāku un profesionālāku.
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Francijā

SVĒTKU SARĪKOJUMI

Viens no Asterika parka «trakajiem» karuseļiem.

Pēc laivu brauciena no augstā kalna visi bija slapji. Drēbes
varēja izžāvēt speciāli tam paredzētā kabīnē.
Paldies par šo pieredzi un orķestri «Draugi».» /Kalvis Ņikiforovs/
«Jauki pavadītas deviņas
dienas! Daudz smaidīju un
priecājos. Paldies! Jāatkārto!»
/Anete Rēzija Bērziņa/
«Pieczvaigžņu brauciens,
jo visi kopā – pa draugam.
Citādi nav vērts, citādi varbūt
var ērtāk, bet tukšāk... Pateicība vecākiem. Kā vienmēr.
Un neizsakāms paldies kolēģiem. Da Capo al Fine! (No
sākuma līdz beigām! – itāļu
val.)» /Diriģente Solvita Loka/
Arī es pievienojos labajiem vārdiem. «Draugi» mūzikā un arī ikdienā – tāds varētu
būt simfoniskā orķestra moto.
Paldies!
Kolektīva vārdā pateicos
Vecumnieku novada Domei
par finansiālu atbalstu un
vecākiem – par ieguldījumu

Dārta Drava un Kaspars Kokorēvičs kādā no Asterika atrakciju parka mazajiem veikaliņiem piemiņai iegādājušies krekliņu.
koncertturnejas nodrošināšanā.
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

BĀRBELĒ
22. decembrī plkst. 17 – egles aizdegšana pie tautas nama, Ziemassvētku rotaļdejas pie ugunskura. Plkst. 18 – R. Paula
un G. Rača muzikālo Ziemassvētku pasaku maziem un lieliem «Ādams un Ieva» izrādīs Bārbeles tautas nama amatierteātris «Bārbelīši».
25. decembrī gan mazi, gan lieli mīļi aicināti uz Ziemassvētku sarīkojumu. No plkst. 11 līdz 12.30 tautas namā viesosies «Pārsteigumu karuseļa» radošā komanda – jautrās
mikipeles Minnija un Mikijs un Ziemassvētku vecītis. Visus
gaida piedzīvojumiem bagāts ceļojums, daudz jautru dziesmiņu, rotaļu un dāvaniņu.
KURMENĒ
9. decembrī plkst. 13 tautas namā – Santas Zapackas un
Harija Ozola koncertprogramma.
14. decembrī plkst. 22 tautas namā notiks koncerts –
diskotēka kopā ar Sabīni Berezinu un Raselu.
25. decembrī plkst. 11 tautas namā – Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst. 20 – Ziemassvētku balle kopā ar pašdarbniekiem un grupu «Tērvete».
MISĀ
7. decembrī plkst. 18 – egles iedegšana Misas centrā.
9. decembrī plkst. 14 tautas namā – zvanu ansambļa
«Campanella» (Liepāja) koncerts Ziemassvētku noskaņās.
15. decembrī plkst. 18 tautas namā – Vecumnieku
daudzbērnu ģimeņu biedrības «Saulgrieze» Ziemassvētku
sarīkojums.
16. decembrī no plkst. 10 līdz 14 tautas namā – lielā
Ziemassvētku andele.
20. decembrī tautas namā – Misas vidusskolas Ziemassvētku koncerts.
22. decembrī plkst. 14 tautas namā – Ziemassvētku sarīkojums Misas apkārtnes pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lūgums uz sarīkojumu pieteikties tautas
namā līdz 20. decembrim.
29. decembrī plkst. 15 tautas namā – Ziemassvētku eglīte Misas apkārtnes bērniem. Ziemassvētku vecītis īpašas
dāvaniņas būs sagatavojis Vecumnieku pagasta bērniem
līdz piecu gadu vecumam.
1. janvārī plkst. 1 tautas namā – Jaungada balle kopā ar
grupu «Rožmalas muzikanti». Ieeja – Ls 2.
SKAISTKALNĒ
21. decembrī tautas namā notiks Skaistkalnes vidusskolas Ziemassvētku sarīkojumi.
25. decembrī plkst. 16.30 – Ziemassvētku sarīkojums
pirmsskolas vecuma bērniem. Plkst. 22 – Ziemassvētku balle kopā ar grupu «Brīvdiena». Ieeja – Ls 2.
STELPĒ
8. decembrī plkst. 12 Stelpes pamatskolā – Ziemassvētku sarīkojums. Svētki domāti ikvienam, bet īpaši tiek aicināti pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Līdzi jāņem «groziņi».
15. decembrī plkst. 12 Stelpes pamatskolā – Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem.
VALLĒ
13. decembrī plkst. 12 aktieru brāļu Amtmaņu muzejā –
pensionāru klubiņa «Brūklenājs» Adventes laika apcere
Ziemsvētku noskaņās.
26. decembrī plkst. 12 saieta namā Stelpes pagasta amatierteātris «Urguči» izrādīs V. Plūdoņa pasaku «Eža kažociņš». Pēc uzveduma – Ziemsvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
28. decembrī plkst. 19 saieta namā – R. Paula un G. Rača
muzikālā pasaka «Ādams un Ieva» Bārbeles tautas nama
amatierteātra «Bārbelīši» izpildījumā. Uzvedums visu paaudžu skatītājiem.
31. decembrī/1. janvārī saieta namā – Jaungada nakts balle.
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Debitē Eiropas Jauniešu parlamentā

Diskutē par ES aktuāliem jautājumiem

viss, ko darījām, kļuva saistošs
un aizraujošs. Protams, patika
arī mazā ballīte pirmās dienas
vakarā.
Otrā diena bija nogurdinoša un darba piesātināta. Trešā
diena sākās jau pulksten septiņos no rīta, un prezentācijai bija
atvēlēts vien pāris stundu. Tomēr – viss izdevās, viss sanāca
un, pats galvenais, mūsu komitejas
darbu
apstiprināja.
Dalība šajā sesijā – tā bija lieliska iespēja sevi pilnveidot un
iepazīties ar jauniem draugiem.»

Četras dienas (no 31. oktobra
līdz 3. novembrim) jaunieši
no Kurzemes un Zemgales,
kā arī organizatori un
komiteju vadītāji no Latvijas, Igaunijas, Ukrainas,
Turcijas, Polijas un Lielbritānijas – kopā ap simt
dalībnieku, pulcējās Iecavas vidusskolā, lai angliski
diskutētu par Eiropas
Savienībai (ES) aktuāliem
jautājumiem.
Pirmo reizi Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) reģionālo
sesiju pārstāvēja arī Vecumnieku vidusskolas audzēkņi –
Jorens Janišonis, Nauris Šulckis, Kalvis Ņikiforovs, Edgars
Demaškēvics, Antra Vietniece
un Daila Žukauska.

Darbs mijas ar
izklaidi

Delegāti tika sadalīti septiņās komitejās.
Mūsu skolas jaunieši pārstāvēja ārlietu komiteju, un tās
uzdevums bija diskutēt par ES
un Vidējiem Austrumiem, to demokratizācijas procesu (J. Janišonis un N. Šulckis). Savukārt E. Demaškēvics darbojās kultūras un izglītības komitejā un sprieda par to, kā lai
eiropieši sasniedz kultūras vienotību, saglabājot nacionālo
identitāti. Civiltiesību komitejā, kas izvirzīja argumentus
par cilvēktiesību ievērošanu
Baltkrievijā, iesaistījās K. Ņikiforovs. D. Žukauskas pārstāvētā komiteja debatēja par finanšu tirgus reformām un krīzes
problēmām Eiropā. A. Vietniece
diskutēja par to, kā ES vajadzētu saliedēt dažādas kultūras, minoritātes un reliģijas bez konflikta.
Nopietnais darbs mijās ar
izklaidi, rīkojot gan saliedējošas un jautras spēles, gan ikvakara saviesīgos pasākumus.

Lietderīgi pavada
brīvlaiku

Katrai komitejai līdzās bija
divi vadītāji, kuri palīdzēja
darbā un atpūtas brīžos, kā arī
viens žurnālists, kurš sekoja līdzi notiekošajam, intervēja delegātus un fotografēja, gatavojot materiālus ikdienas avīzes

Eiropas Jauniešu parlamenta reģionālajā sesijā piedalījās Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Edgars Demaškēvics (no kreisās), Daila Žukauska, Kalvis Ņikiforovs un Antra Vietniece.
Attēlā nav Jorena Janišona un Naura Šulcka.
Foto no V. Lauciņas-Veineres arhīva.
izlaidumam un interneta mājaslapai. Mediju pārstāvjiem bija
iedalīta viena telpa, kurā visas
diennakts garumā tika veidota
avīze, lai jau no rīta katrs delegāts varētu lasīt iepriekšējās dienas jaunumus, baumas, jokus un
iepazīties ar komiteju darbu.
Bez žurnālistiem un komiteju vadītājiem sesijas darbu koordinēja organizatoru komanda,
kuras kompetencē bija saimnieciskie jautājumi – jāsarūpē
kafijas pauzes delegātiem, jāsakārto nodarbību telpas u. c.
Liels prieks, ka jaunieši savā
brīvlaikā labprāt un ar lielu entuziasmu iesaistījās ārpusstundu
aktivitātēs un izvēlējās lietderīgi
pavadīt šīs dienas. Paldies Vecumnieku vidusskolas direktoram Aivaram Ķiņķevskim par
atbalstu un skolas darbiniecei
Sarmītei Pētersonei par transporta pakalpojumiem.

Draugi un
jauna pieredze

Vislabāk par EJP sesiju zina teikt paši delegāti. Lūk, viņu atsauksmes!
Nauris Šulckis: «Šī bija
mana pirmā sesija. Par šo pasākumu iepriekš biju dzirdējis,
bet tā īsti nezināju, kas tas ir.
Nu es sapratu! Galvai tika dota
dubultslodze, jo cītīgi bija jādomā par savas komitejas tēmu,
turklāt angļu valodā, kas ir ļoti grūti. Protams, bija arī pozi-

tīvā puse – ieguvu jaunus
draugus, milzīgu pieredzi, brīvajos brīžos varēju baudīt arī
nelielu izklaidi. Lai gan nebija
viegli, man patika. Paldies komitejas biedriem, kuri izpalīdzēja ik uz soļa. Bijām īsta
komanda!»
Kalvis Ņikiforovs: «Atsauksmes par EJP sesiju – pašas labākās! Tā bija jauna pieredze, kuru diez vai kādā citā
vietā būtu iespējams iegūt.
Varēju pielietot un pilnveidot
angļu valodas zināšanas, strādāt grupā ar cilvēkiem, kurus
sastopu pirmo reizi mūžā. Pēc
kopā piedzīvotā un paveiktā
šķita, ka ar visiem esmu jau
sen pazīstams.
Reģionālā sesija iekrāsoja
manu brīvlaiku spilgtākās krāsās. Nenožēloju ne tos brīžus,
kad bija jautri, ne arī tos, kad
likās – diskusijas tēma ir bezjēdzīga. Uzņemot un «sagremojot» informāciju, radās pārliecība – tikai debatējot un argumentējot lietas svarīgumu,
var pierādīt savu taisnību.»

Iespēja
sevi pilnveidot

Jorens Janišonis: «Pirmās
dienas ievaddaļā, kad sākās
teambuilding (komandas saliedēšana) un iepazīšanās ar
komitejas biedriem, likās –
pilnīgi garām. Kā tas mēdz
notikt, domas ātri mainījās un

Sniedz vērtīgus
padomus

Antra Vietniece: «Viss iesākās ļoti lielā satraukumā, jo
līdz šim šāda veida pasākumā
nebiju piedalījusies. Pirmā diena aizritēja, iepazīstot tuvāk
savas komitejas pārstāvjus, izzinot viņu intereses un spējas.
Komandu saliedēja spēles. Vakarā vajadzēja izveidot nelielu
skeču par savu tēmu.
Otrā diena iesākās pavisam
miegaini, jo nebijām kārtīgi
izgulējušies, taču priekšā bija
pats svarīgākais darbs – rezolūcijas izdomāšana. Tā kā gandrīz visi komitejas pārstāvji
šādā pasākumā piedalījās pirmo gadu, rezolūcija sagādāja
nelielas problēmas, jo nezinājām, kādai tai ir jāizskatās. Palīgā nāca mūsu chair jeb vadītājs un sīki izstāstīja, minot
piemērus, kādai tai ir jābūt.
Diena bija grūta, tā pagāja
plānojot, diskutējot, domājot.
Apsveicami, ka visas komitejas rezolūcijas nodeva laikā.
Trešajai diena bija raksturīga
steiga, jo vajadzēja pabeigt defend speech (aizstāvības runu),
pārtulkot sum-up speech (kopsavilkumu), bet arī to paveicām
laikā. Ģenerālajā asamblejā visas komitejas aizstāvēja savas
rezolūcijas, tās tika pieņemtas.
Organizatori bija ļoti labi
pastrādājuši, vadītāji sniedza
vērtīgus padomus un prata mūs
«noturēt grožos», lai visas lietas izdarītu plānotajā laikā. Šīs
trīs dienas man deva jaunas
zināšanas un pieredzi, kas turpmāk lieti noderēs.»
V. LAUCIŅA-VEINERE,
angļu valodas
skolotāja
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Pedagogi apgūst vides izglītības programmu

Zināšanu noturību pārbauda interneta spēlē «Mežotājs»
Vecumnieku vidusskola,
kam piešķirts tituls
«Mammasdabas
vēstniecība», 30. oktobrī
aicināja novada skolu
pedagogus apmeklēt
kursus vides izglītībā.
Tos Vecumnieku vidusskolai piedāvāja a/s «Latvijas valsts meži» sadarbībā ar
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtu un Latvijas Valsts
mežzinātnes institūtu «Silava».

Veicina izpratnes
veidošanos

Tālākizglītības kursu programma «Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
vides izglītībā par ilgtspējīgu
meža apsaimniekošanu» ir saskaņota Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijā 12 stundu apjomā un tiek
īstenota starptautiskās vides
izglītības programmas «Izzini
mežu»/«Learning about Forest» ietvaros. Šī programma
kopš 1997. gada darbojas vairāk nekā 15 pasaules valstīs.
Tās mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu izpratnes veidošanos par meža daudzveidīgo
nozīmi mūsu dzīvē, iesaistot
mežu kā tēmu un vietu vispārējās izglītības mācību procesā.
Skolotāji par kursiem izrādīja lielu interesi, un apliecī-

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktors Andrejs Domkins (no
kreisās) stāsta par koka izmantošanas daudzveidību.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
bas saņems 40 Vecumnieku novada pedagogu.

Inovācijas
koksnes apstrādē

Ko tad jaunu uzzināja mūsu skolotāji?
Pirmā lekcija notika Rīgā,
Mežaparka izstāžu kompleksā. Tur Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» vadošais pētnieks Jurģis Jansons
pedagogus iepazīstināja ar
profesionālās mežsaimniecības
principiem Latvijā, informēja

Praktikuma laikā Skaistkalnes meža iecirknī Kaspars Riže Vecumnieku vidusskolas skolotājai Anitai Čerpinskai māca mērīt
mežu.

par meža resursiem un to dinamiku. Savukārt Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūta direktors Andrejs
Domkins izrādīja ekspozīciju
«Iepazīsties – koks!» un stāstīja par inovācijām koksnes
apstrādē. Skolotājiem tika uzdots arī mājas darbs – pārbaudīt iegūto zināšanu noturību
jaunajā interneta spēlē «Mežotājs».
Pēc lekcijām un diskusijām
kursu dalībnieki īpaši novērtēja
piedāvāto lauka ekskursiju uz
mežu, kurā varēja mežsaim-

niecības pārstāvja Kaspara Rižes vadībā izzināt meža darbus praksē.
Paldies a/s «Latvijas valsts
meži» un «Mammaidabai» par
iespēju satikt interesantus cilvēkus un iegūt jaunas zināšanas. Aicinu ikvienu apciemot
«Mammasdabas» interneta mājaslapu www.mammadaba.lv
un atklāt teiksmainās takas, kas
aizvedīs uz jaukākajām atpūtas vietām Latvijas dabā.
I. SIRMOVIČA,
«Mammasdabas»
palīdze

Skolotāji iepazīstas ar jauno interneta spēli «Mežotājs».
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Gūst atzinību starptautiskā konkursā

Laureātiem roku paspiež Čehijas vēstnieks
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas programmas audzēkņi katru
gadu piedalās starptautiskajā bērnu radošās mākslas konkursā «Lidice»,
kas norisinās Čehijā.
Šogad 26 064 darbu konkurencē saņemtas divas atzinības. Tās ieguvuši Alvis Mačukāns un Kalvis Jurgelis.

Četrdesmito reizi

Konkurss tiek rīkots jau
40 gadu, pieminot bojā gājušos bērnus.
Čehijā, Lidices ciemā, Otrā
pasaules kara laikā norisinājās
traģēdija – atriebjoties par atentātu pret Trešā Reiha Čehijas
un Morāvijas protektorāta galvu Rainhardu Heindrihu, fašisti nolīdzināja ciemu līdz ar
zemi, gandrīz visus tā iedzīvotājus iznīcinot. Starp bojā gājušajiem bija ap 80 bērnu.
Viņu piemiņai Lidicē ir uzcelts piemineklis un katru gadu tiek organizēts starptautisks
bērnu radošo darbu konkurss
un izstāde «Lidices roze», kurā
piedalās zēni un meitenes vecumā no četriem līdz 16 gadiem.
Starptautisko bērnu mākslas
izstādi «Lidice» ik gadu izsludina un organizē Lidices memoriāls sadarbībā ar Kultūras
ministriju, Ārlietu ministriju,
Izglītības ministriju un UNESCO Čehijas komisiju.

Tēma – «Teātris»

15. novembrī Rīgas Domē
tika atklāta 40. starptautiskā
bērnu mākslas izstāde «Lidice
2012». Tā tika veidota kā retrospekcija konkursa laureātu
izstādei, kas norisinājās Čehijas pilsētā Lidicē no 31. maija
līdz 31. oktobrim.
Latvijai šāda iespēja tika
dota otro reizi. Pirmo reizi
starptautiskā izstāde Rīgā tika
sarīkota 2002. gadā.
Ekspozīcijā apskatāmi vairāk nekā 600 darbu, ko veidojuši bērni no 67 pasaules valstīm.
To skaitā – arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas programmas
audzēkņu Kalvja Jurgela un
Alvja Mačukāna zīmējumi par
tēmu «Teātris». Tie tapuši skolotājas Andas Sproģes vadībā.

Piedalās izstādes
atklāšanā

15. novembrī devāmies uz
Rīgu, lai piedalītos izstādes atklāšanā un saņemtu nopelnītos
Atzinības rakstus.
Konkursa dalībniekus sveica un 40. starptautiskā bērnu
mākslas konkursa «Lidice 2012»
laureātus apbalvoja Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Pavols Šepeļāks un galerijas «Lidice» vadītāja, konkursa organizatore un izstādes kuratore
Čehijā Ivona Kasalicka. Mūsu
skolas zēni ar bijību novērtēja
to, ka pasākumā piedalījās

Starptautiskajā bērnu radošās mākslas konkursā «Lidice 2012»
atzinību izpelnījās Alvja Mačukāna (no kreisās) un Kalvja Jurgela zīmējumi. Par audzēkņu panākumiem priecājas skolotāja
Anda Sproģe.
Foto – A. SPROĢE
vēstnieks, lai paspiestu roku
katram laureātam un pateiktos
par skaistajiem zīmējumiem.
P. Šepeļāks, slavējot izstādi,
teica, ka vērtējot to ar atzīmi
«viens». Tas bērnos izraisīja
smieklus, taču, izrādās, Čehijā
tā ir pati augstākā atzīme, kas
nozīmē – izcili.

Saņem sava
darba reprodukciju

Latvijas jaunie mākslinieki saņēma 85 apbalvojumus –
74 Atzinības rakstus un 11
medaļas «Lidices roze». Katrs
laureāts balvā ieguva arī uz
kartona nodrukātu sava darba
reprodukciju. Tā paliks par
piemiņu, jo oriģināldarbi kon-

kursa dalībniekiem atpakaļ
netiek izsniegti.
No Latvijas konkursa organizatori Čehijā saņēmuši 773
darbus.
Izstāde Rīgas Domē būs apskatāma līdz 30. novembrim,
decembrī tā tiks eksponēta Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā, bet nākamā
gada sākumā bērnu zīmējumi ceļos uz Lietuvu un Baltkrieviju.
Apsveicam konkursa laureātus Kalvi Jurgeli un Alvi
Mačukānu ar lieliskajiem panākumiem!
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece mācību darbā

Izveido paši savu Latvijas karogu
Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» Kurmenes
pirmsskolas grupā «Rūķu
skola» novembrī tika atzīmēta Mārtiņdiena un
Latvijas Republikas dibināšanas gadskārta.
8. novembrī tika svinēta
Mārtiņdiena. Ciemos bija atnācis Mārtiņa labākais draugs Ješka. Viņš iepazīstināja ar Mārtiņdienas tradīcijām, ticējumiem un
tautasdziesmām. Kā to darījuši
senči, arī kurmenieši «izdzina»
no skoliņas «sliktos garus», lai
labāk veiktos mācībās un katru
dienu būtu priecīgs prāts. Bērni ar interesi klausījās Ješkas
stāstījumā un papildināja to.

Par prieku Mārtiņam, Ješkam
un sev kopīgi tika izveidots Mārtiņa gailis. Bērni gāja rotaļās un
iesaistījās sporta stafetēs, bet
noslēgumā – jautri izdancojās.
16. novembrī par godu Latvijas dzimšanas dienai katram
tika gabaliņš no gardā «Latvijas karoga» (no želejas gatavots
deserts). Bērni veidoja paši savu mūsu valsts karogu un pēcpusdienā kopā ar Kurmenes pagasta pārvaldes vadītāju Agri
Kondrātu un vecākiem aizdedza
svecītes un nodziedāja Valsts
himnu. Paldies A. Kondrātam,
vecākiem un vecvecākiem par
piedalīšanos svētkos.
Z. SAULE,
pirmsskolas skolotāja

Rūķu skolas bērniem prieku sagādāja darbošanās, atveidojot
Mārtiņdienas gaili.
Foto – Z. SAULE
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Seniori ieskandina Mārtiņdienu

Svētkos ļauj vaļu dziesmām un dejām
Sarīkojumā «Mārtiņdienas
iedancošana» pulcējās
septiņi senioru kolektīvi –
ap divsimt dalībnieku – no
Aizkraukles, Baložiem,
Bauskas, Jaunjelgavas un
Vecumniekiem.
10. novembrī Vecumnieku
tautas namā ņirbēja krāšņi tērpi un aksesuāri, zāli pieskandināja jautras un smeldzīgas
melodijas, savam un citu priekam tika vīti soļu raksti un dejas noskaņa ieausta graciozās
kustībās.

Ciemakukulī –
priekšnesumi

Koncertu atklāja svētku iniciatores – senioru dāmu deju
kopas «Rudens rozes» dalībnieces. Kolektīva vadītājai Austrai
Zalcmanei radās ideja uzaicināt ciemos amatiermāksliniekus no kaimiņu novadiem, lai
kopīgi atzīmētu Mārtiņdienu.
Viesiem bija piekodināts uz
Vecumniekiem nebraukt ar «tukšām rokām» – katram kolektīvam ciemakukulī bija jāatved
priekšnesumi un stāsts par to, kā
Mārtiņi tiek svinēti viņu pusē.
Dejas mijās ar dziesmām,
ticējumus papildināja tradīciju
godā celšana, jo paražu, kas
saistītas ar senajiem latviešu
svētkiem, ir gana.
Par sarīkojuma raitu norisi
gādāja svētku vadītāja Arta Ivanova no Jaunjelgavas.

Groziņš ar
«vitamīniem»

Šī diena tiek daudzināta kā
mūsu tautas bagātākie svētki,
tāpēc arī Mārtiņbērnu «pūrā»
bija gan skaistas meldijas, gan
danči.
Dažādus ritmus uz skatuves izdzīvoja dāmu deju kolektīvi: «Vēlreiz» no Bauskas
kultūras centra, «Vīzija» no
Jaunjelgavas, «Ābeļzieds» no
Baložu kultūras nama, «Jautrās
vecmāmiņas» no Aizkraukles
kultūras nama un «Rudens rozes» no Vecumniekiem. Aizkustinošs bija Vecumnieku tautas
nama senioru jauktā kora «Atbalss» sniegums, bet nerimstošus aplausus un īpašas ovācijas izpelnījās Aizkraukles kultūras nama sieviešu vokālā

Deju kolektīva «Ābeļzieds» pārstāves klātesošos mudināja uz dancošanu un mīklu minēšanu.
ansambļa «Maļinovij zvon»
dziedājums.
Koncerta izskaņā svētku
namamātes – «Rudens rozes»
dalībnieces – pateicās ciemiņiem par atsaucību un katram
kolektīvam uzdāvināja Ulda
Zadovska pītu groziņu ar «vitamīniem» – lielogu dzērvenēm un ķiplokiem.
Bez veltēm nepalika arī
sarīkojuma organizatores, jo
katrs vieskolektīvs līdzi bija
atvedis gan ziedus, gan dažādus kārumus. Protams, neiztika arī bez «gaiļa», kas bija atceļojis no Jaunjelgavas, un
Baložu «zoss». Dāvinot Austrai Zalcmanei simbolisku
Mārtiņdienas gaili, deju kolektīva «Vīzija» dalībnieces
sacīja: «Kad gailis sāks dziedāt – jums jāpošas uz Jaunjelgavu!»

«Jautrās vecmāmiņas» no Aizkraukles Austrai Zalcmanei (no
labās) pasniedz sarūpētās rudens veltes – krizantēmas, medus
kūku un medalu.

Vakara «nagla»

«Septembrī viesojāmies
Stelpes pagastā un tur mūs
«noskatīja» kolektīva «Rudens rozes» dalībnieces,» atklāj «Ābeļzieda» vadītāja Regīna Grebežniece no Baložiem.
«Sievas ar prieku pieņēma uzaicinājumu kuplināt Mārtiņdienas koncertu Vecumniekos, jo te vēl nebijām dejojušas.»
«Koncerts bija brīnišķīgs.
Vakara «nagla», protams, –
«Maļinovij zvon»!» sacīja jauk-

Vokālā ansambļa «Maļinovij zvon» dalībnieču priekšnesums
bija skanīgs un atraktīvs.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tā kora «Atbalss» pārstāve
Ērika Trofimoviča.
Sarīkojuma otrajā daļā dalībnieki baudīja līdzpaņemto
cienastu, tērzēja, dziedāja, de-

joja, gāja rotaļās, atpūtās un
baudīja dīdžeju apvienības
«IMI–3» sagatavoto mūzikas
programmu.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Ķekatniekus Bārbelē dzird jau pa gabalu

Balvā – gardas rudens veltes
Mārtiņi jeb Mārteņa diena
latviešu gadskārtu paražās
iezīmē rudens beigas un
ziemas sākumu.
Saules meita, kā stāsta teiksma, šajā laikā atrodas «ledus
kalna galiņā» un gaida savu
Vedēju. Mārteņos sākas arī ķekatu jeb masku gājienu laiks.
Mārteņdienas maskoto gājienu
tradīcijas sakņojas seno auglības rituālu maģijā un norāda
uz cilvēka saikni ar citiem
esamības līmeņiem.

Dzied un rībina

Tā nav nejaušība vai kļūda,
ka tiek daudzināts Mārteņš.
Tas tiek darīts, lai godinātu
Dieva dēlu Mārteni, protams,
atstājot vietu arī Mārtiņam,
kas 10. novembrī svin savu
vārdadienu.
10. novembrī Mārteņa bērni
pieskandināja Bārbeles parku
ar dziesmām un rotaļām. No
tautas nama līdz parkam ķekatnieki devās ar dziesmu «Kas
dimd, kas rīb». Mārteņa bērnus varēja dzirdēt pa gabalu,
jo ķekatnieki dziedāja, rībinā-

Anna Ozoliņa bija tērpusies
gaiļa maskā.

Bārbeles parkā sanākušie Mārteņbērni dziedāja un gāja rotaļās.
Foto – R. SEGLICKA

ja ar grabuļiem. Tika skandētas
dziesmas un izspēlētas rotaļas,
kas ir piederīgas Mārteņdienai, – «Kur tu teci, gailīti»,
«Adiet, bērni, ko adiet», «Kas
dārzā», «Vai ir visi Mārteņbērni sanākuši te» u. c.
Ķekatnieki bija tērpušies
gaiļa, lāča, kaķa, raganas un
citās maskās. Bija arī pats
Mārteņš, kurš pēc rotaļām ķekatniekus cienāja ar saldumiem.

Min mīklas

Pēc izdarībām parkā visi
devās uz tautas namu, kur
priekšnesumus izrādīja jauniešu deju kolektīva «Rakari» un
vidējās paaudzes deju kopas
«Bārbele» dalībnieki. Viņi dejoja, runāja tautasdziesmas. Interesanti bija uzzināt ar Mārteņdienu saistītos ticējumus. Skatītāji labprāt minēja mīklas. Tas,
kurš pirmais atbildēja, saņēma

balvu – gardas rudens veltes, ko
bija sagādājusi deju kolektīvu
vadītāja Agita Seglicka.
Mārteņdienas atzīmēšanu
organizēja biedrība «Jaunatne
smaidam», Vecumnieku novada Domes jaunatnes iniciatīvu
centrs «Active» un Bārbeles
tautas nams.
M. OZOLIŅA,
jaunatnes iniciatīvu
centra «Active» pārstāve

Veido dialogu starp valstīm
Latvijas tumšais un drēgnais novembris nav iedomājams bez Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas nestās
gaismas un kvalitatīvas
literatūras klātbūtnes.

Rada kopības izjūtu

Katru gadu novembra otrā
nedēļa ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Tā sākusies pirms
15 gadiem (1997. gadā) Ziemeļvalstīs – Zviedrijā, Norvēģijā,
Somijā, Islandē, tā notiek Fēru
salās un Grenlandē un, pārceļojusi pāri Baltijas jūrai, kļuvusi tuva arī Baltijas valstu – Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas – ļaudīm.
Šis projekts aizsākās, lai aicinātu cilvēkus sanākt kopā tumšajos rudens vakaros, mierīgi pasēdēt sveču gaismā, palasīt, apstāties un ieklausīties. Plašākā
nozīmē – iepazīstoties ar kaimiņzemju literatūru, veidot dialogu
starp valstīm. Šīs nedēļas sim-

bols ir svece, kuras spožā liesmiņa sasilda un rada kopības
izjūtu drēgnajās rudens dienās.
Stelpes pagasta bibliotēkā
šīs nedēļas laikā bija apskatāma
tematiskā literatūras izstāde,
kurā pieejami materiāli par
Ziemeļvalstu – Norvēģijas, Islandes, Zviedrijas, Somijas un
Dānijas – vēsturi un kultūru.
Tika sniegts ieskats šo zemju
vēsturē, folklorā, tradīcijās un
plašajā literatūras klāstā.

Dodas ceļojumā

13. novembra rītā bibliotēku
apmeklēja 1. klases skolēni. Nodzisa spožās griestu lampas un
tika iedegtas sveces. To rāmās
liesmas piepildīja telpu un atmirdzēja sanākušo acīs, balsis
kļuva rimtākas un sākās bērnu
neklātienes ceļojums pa Ziemeļvalstīm. Virtuāli tika iepazīta šo
zemju daba, klimats, dzīvnieku
pasaule. Skolēni izvēlējās dažādus pārvietošanās līdzekļus, lai
nokļūtu līdz Zviedrijai, Norvē-

Stelpes pamatskolas 1. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ilzi
Lukšu.
Foto – R. MATUŠEVA
ģijai un Somijai (prāmi, lidmašīnu, autobusu), pētīja Eiropas karti, meklēja labākos maršrutus.
Pēc Ziemeļvalstu izzināšanas
bērni iepazina norvēģu rakstnieka Turbjērna Ēgnera darbā «Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā» atainotos fantāzijas tēlus, kas savas īpašības aizguvuši gan no zvēriem,
gan cilvēkiem.

Ar lielu interesi un sajūsmu
pirmklasnieki klausījās bibliotekāres lasījumu par to, kas notika mežā, kamēr Pekainītis sagūstīts sēdēja klētī. Nobeigumā
katrs varēja panašķoties ar Pekainīša sarūpētajiem saldumiem,
tapa arī kopīgs foto.
R. MATUŠEVA,
Stelpes pagasta
bibliotēkas vadītāja
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Apkures ierīces regulāri jāpārbauda
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas Vecumnieku
posteņa darbinieki
oktobrī piedalījās
19 izbraukumos.

Aizdegas pirts

2. oktobrī Vecumniekos,
netālu no «Rūsiņiem», mežā
bija apmaldījies cilvēks. Viņa
glābšanā iesaistījās Vecumnieku posteņa vīri.
5. oktobrī Vecumnieku pagastā uz autoceļa Vecumnieki–
Nereta bija nepieciešama palīdzība, lai pēc satiksmes negadījuma no vieglās automašīnas
atbrīvotu cietušos.
6. oktobrī Kurmenes pagastā dega dzīvojamā māja 60 m²
platībā. Iemesls – apkures ierīces nepareiza ekspluatācija.
16. oktobrī Valles pagastā
pēc satiksmes negadījuma tika
veikta autoceļa Vecumnieki–Nereta braucamās daļas sakārtošana.
20. oktobrī Valles pagastā

dega pirts 60 m² platībā. Iemesls – apkures ierīces nepareiza ekspluatācija.
26. oktobrī tehniskā palīdzība bija nepieciešama Ķeguma
novada Birzgales pagastā. No
autoceļa Ķegums–Jaunjelgava
braucamās daļas tika novākts
koks.
31. oktobrī Vecumnieku
posteņa vīru palīdzība bija vajadzīga Stelpes pagastā pēc ceļu satiksmes negadījuma.

zonas laikā ne retāk kā divas
reizes – krāsnīm un virtuves
pavardiem, reizi mēnesī – ilgdedzes speciālajām krāsnīm.
Lietojot malkas plīti, jāatceras, ka tā laika gaitā nolietojas. Lai siltuma ierīces izmantošana ikdienā būtu droša,
plītij periodiski nepieciešama
atjaunošana – rūpīgi jāaizsmērē radušās plaisas, laikus jānomaina izdegusī cepeškrāsns,
jānostiprina durtiņas.

Plītis
nolietojas

Paštaisīti sildītāji

Sākoties apkures sezonai,
pieaug ugunsgrēku skaits. Visbiežāk tos izraisa nepareiza un
bojātu apkures ierīču ekspluatācija, netīrīti dūmvadi un pārkurinātas krāsnis.
Lai izvairītos no nelaimes
un varētu droši uzturēt siltumu,
kurinot malkas, gāzes vai cita
veida apkures ierīces, reizi trijos gados jāapseko dūmvadu,
dūmeju un dūmkanālu tehniskā kārtība. To drīkst veikt sertificēti skursteņslauķi. Sodrēji no
dūmeņiem, krāšņu un pavardu
dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un se-

Apkures sezonā vistraģiskākie ugunsgrēki notiek tieši
naktīs, kad cilvēki guļ, tāpēc
dzīvojamās telpas ir jāaprīko
ar dūmu detektoriem. Tie ar
skaņas signāla palīdzību brīdinās par nelaimi, ļaujot laikus
izsaukt glābējus.
Iestājoties vēsākam laikam,
aizvien vairāk ugunsgrēku notiek arī dārza mājiņās, neapsaimniekotos namos, šķūnīšos
un garāžās. Izplatītākie ugunsgrēku iemesli šādās ēkās ir neuzmanīga rīcība ar uguni, bojātas vai nepareizi izbūvētas apkures sistēmas, kā arī tīša dedzināšana.

Vīrs ar bisi sašauj dzīvesbiedri
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 10. līdz
27. novembrim.

Uzbrauc gājējai

Laikā no 10. novembra
plkst. 11 līdz 11. novembra
plkst. 10 Stelpes pagastā no
ganībām, kas atrodas pie mājas, pazudušas trīs govis. Mājlopi nebija piesieti. Iespējams,
govis tika nozagtas.
12. novembrī plkst. 13 Vecumniekos, Rīgas ielā, 1970. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu «Ford Mondeo» bija
neuzmanīgs. Viņš, braucot atpakaļgaitā, uzstūmās virsū
1935. gadā dzimušai gājējai.
Pēc pirmās medicīniskās palīdzības saņemšanas sieviete palaista mājās. Policija konstatējusi, ka automobiļa vadītājs

bija alkohola reibumā. Braucēja izelpā – 2,87 promiles
alkohola.

Bez gaismām

17. novembrī īsi pirms
plkst. 17 Vecumnieku pagastā uz ceļa Vecumnieki–Misa
(2. kilometrā) notika velosipēda un automobiļa sadursme.
1990. gadā dzimis vīrietis,
diennakts tumšajā laikā vadot
divriteni bez gaismām un atstarojošām ierīcēm, turklāt –
alkohola reibumā (2,52 promiles), izbrauca priekšā automašīnai «Audi A6 Avant».
Ceļu satiksmes negadījumā
bojāti transporta līdzekļi.
16. novembrī plkst. 10.30
Vecumniekos, Rīgas ielā, bez
pavadas staigāja suns. Mājdzīvnieks pieder 1954. gadā
dzimušam vīrietim. Uzsākta
administratīvā lietvedība.
Laikā no 7. līdz 18. novembrim Vecumnieku pagasta
Misā kādās mājās ciemojušies
garnadži. Atlaužot šķūnim

piekaramo atslēgu, nozagts
ripzāģis ar galdu un rokas ripzāģis. Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 21. novembra
plkst. 11 līdz 22. novembra
plkst. 7 Vallē, Liepu ielā, no
automašīnas «Man» degvielas
tvertnes nozagti apmēram 300
litru dīzeļdegvielas. Uzsākts
kriminālprocess.

Dod kukuli

20. novembrī ap plkst. 10
Vecumniekos, Rīgas ielā, Valsts
policijas patruļdienesta darbinieki apturējuši 1981. gadā dzimuša vīrieša vadīto automobili. Lai netiktu fiksēts noziedzīgs
nodarījums, viņš mēģināja policistu piekukuļot ar 10 latiem.
25. novembrī plkst. 5 Vecumnieku pagastā, kādā viensētā, ar medību bisi krūšukurvī
sašauta 1980. gadā dzimusi sieviete. Cietusī nogādāta slimnīcā
Rīgā. Aizdomās par noziedzīgo
nodarījumu aizturēts viņas
1942. gadā dzimušais dzīvesbiedrs. Alkohola lietošanas lai-

Bieži mazdārziņu apsaimniekotāji, mēģinot paildzināt
dārzkopības sezonu, savās dārza
mājiņās, kas nereti ir paredzētas
tikai instrumentu glabāšanai, paši «uzmeistaro» dažādas apkures ierīces vai arī izmanto vecus
elektriskos sildītājus. Aukstajā
laikā, veicot darbus garāžā vai
šķūnītī, ne reti tiek lietotas bojātas vai paštaisītas sildierīces.
Šāda rīcība ir vieglprātīga un
var radīt nopietnas sekas.
Apkures ierīču droša ekspluatācija ir saistoša arī mājlopu
īpašniekiem. Bieži vien ļaudis
kūtiņas apsildei izmanto nedrošas un, iespējams, jau savu laiku
nokalpojušas apkures ierīces. Tas
ir bīstami, jo kūtī atrodas viegli
uzliesmojoši priekšmeti, un, ja
ugunsgrēks izceļas naktī, to laikus pamanīt ir praktiski neiespējami.
/VUGD Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļas
informācija./
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

kā izcēlies strīds, un viņš sievu
sašāvis ar nereģistrētu bisi. Aizturētā vīrieša dzīvesvietā policijas darbinieki atraduši vēl vienu
nelikumīgi glabātu ieroci. Uzsākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu un šaujamieroču nelikumīgu glabāšanu.
Policijai ziņots, ka laika
periodā no 12. līdz 26. novembrim Vecumnieku pagastā
ceļa posmā Irbes–Brūveri nozagtas tilta metāla konstrukcijas. Uzsākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
Vecumnieku novada
domes Sabiedriskās
kārtības nodaļas vadītājs,
vecākais kārtībnieks
Edgars Polis apmeklētājus
pieņem pirmdienās no
plkst. 9 līdz 11 Vecumniekos, Rīgas ielā 29a.
Mobilais tālrunis
29157005.
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Pacel, dzīve, vēl uz spārniem,
ne jau lidot, – vēju just,
Vēju vien, kas dzīves burās
vēl aiz burātāja turas.
Vēju, kas vēl tiekties liek
un ar siltu elpu snieg
Pāri nodzīvotām dienām.
Pāri nodzīvotiem gadiem
pacel, dzīve, vēl uz spārniem.
			
/M. Bārbale/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Sarmītei Mentei 50 gadu jubilejā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Es dzīvoju ļoti labi,
Ko citu lai saku jums.
Man dienā zvaigzne ir viena,
Bet naktī pilns debesu jums.
Es dzīvoju, redzu un jūtu –
Ir labi, lai kā arī būtu.
/A. Medne/
Sirsnīgi sveicam
Jāni Blatu 75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Zib mūža rats – zelta rats
dienu skrejā.
Viss nāk un iet,
		
te mirdz, te tumst,
un ratam līdz skrejam mēs
augšā, lejā –
gan tu, gan es –
		
ikviens no mums.
			
/A. Krūklis/
Vislabākos novēlējumus sūtām
Marijai Aldei 55 gadu jubilejā,
Regīnai Zarembai un
Ārijam Ālmanim 60. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pārvalde
Vienkārši uzspurdz cīruļos,
Kad tevī upe palo.
Kad nāksi atpakaļ –
ikdiena nedusmosies,
Ikdiena atkal staros.
					
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Ligitu Bani
55 gadu jubilejā un
Edmundu Igauni
60. dzimšanas dienā!
Skaistkalnes pagasta pārvalde
No pērlēm var rotu virknēt,
No skaņām – atbalsi dzirdēt...
Tavs darbs, ko tu dzīvē spēji,
Sevi atdot nežēloji –
Ir tava veiksme, spēks un gods,
Mūžu strādājot, iemantots.
/V. Kokle-Līviņa/
Veselību un dzīvesprieku vēlam
Mildai Rušmanei, Jānim Spruktam
un Marijai Demeškevičai 70 gadu jubilejā,
Regīnai Kapeļkai 75. šūpļa svētkos
un Artemijam Blohinam 92. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

1. decembrī plkst. 16
Bārbeles tautas namā
Š. O’Keisija
KOMĒDIJU
«Iesākuma beigas»
izrādīs amatierteātris
«Gadījums»
no Skaistkalnes.

9. decembrī plkst. 14
Bārbeles tautas namā
viesojas Bauskas Tautas
teātris ar Margaretas
Meijo KOMĒDIJU trīs
cēlienos «Mans luteklītis».
Režisore –
Ināra Hegenbarte.

16. decembrī
no plkst. 10 līdz 14
Misas tautas namā notiks
lielā Ziemassvētku ANDELE.
Aicināti visi
pirkt un pārdot gribētāji ar saviem
kārumiem un darinājumiem.
Beibežu bibliotēkā
līdz 18. decembrim apskatāma
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli plastiskās
mākslas programmas audzēkņu
grafikas darbu un skolotājas
Andas Sproģes gleznu IZSTĀDE.
Skolēnu darbi tapuši pedagoģes
Ligitas Oses vadībā.
22. decembrī
Vecumniekos –
Ziemassvētku tirdziņš
ar tautas nama amatiermākslas
kolektīvu piedalīšanos.
Aicināti visi pirkt un
pārdot gribētāji!

SVĒTKU SARĪKOJUMI
VECUMNIEKOS
8. decembrī no plkst. 13 līdz 15 tautas namā – diskotēka bērniem ar rotaļām un atrakcijām. Ieejas «maksa» – viena konfekte. Plkst. 16 – pagasta egles iedegšana. Koncerts
un bibliotēkas rīkotā zīmējumu konkursa noslēgums. Skanēs bērnu ansambļa «Zīļuki» dziedātās dziesmas, būs pārsteigumi. Plkst. 18 – pašdarbības kolektīvu koncerts.
9. decembrī plkst. 17 tautas namā muzicēs zvanu ansamblis «Campanella» no Liepājas. Ieeja – bez maksas.
15. decembrī plkst. 15 tautas namā Ziemassvētku eglītes liesmas sasildīs sirdis pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viesosies Dobeles zemessargu ansamblis
un Artūrs Reiniks. Balle – pie galdiņiem, spēlēs – Aldis Andersons.
20. decembrī plkst. 9.30 tautas namā Ziemassvētkiem
veltītu koncertu sniegs Vecumnieku vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni.
21. decembrī plkst. 9 tautas namā Ziemassvētku sarīkojumā pulcēsies Vecumnieku vidusskolas 5. – 12. klašu
audzēkņi.
25. decembrī plkst. 19 tautas namā – koncerts «Lai sveces iedegas». Gaišs un emocionāls Ziemassvētku stāsts. Ieeja – bez maksas.
29. decembrī plkst. 11 tautas namā – eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem. Būs iespēja noskatīties izrādi «Vecīša
cimdiņš». Ciemosies Ziemassvētku vecītis ar dāvanām.
1. janvārī plkst. 1 tautas namā – Jaungada disko balle.
Ieeja – Ls 2.

