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Apbalvo tūrisma
veicinātājus

Koris «Via Stella» dzied Stelpē

 Pateicību pauž ar jubilejas koncertprogrammu

Laima Indriķe kolēģus ieinteresēja ar pētījumu par lauku
gida gaitām.
Foto – I. BOGDANOVS
(«Bauskas Dzīve»)
Bauskas rātsnamā 15. decembrī tika godināti četru mūspuses novadu tūrisma nozares
pārstāvji.
Bauskas tūrisma informācijas centra (TIC) balvas saņēma
arī divi šīs jomas entuziasti no
Vecumnieku novada: Mārtiņš
Mediņš, Bārbeles pagasta brīvdabas muzeja «Ausekļu dzirnavas» īpašnieks – par ieguldījumu muzeja attīstībā un reģionāla mēroga pasākumu veidošanā, kā arī tūrisma nozares
attīstībā Vecumnieku novadā;
Laima Indriķe, vides gide,
Skaistkalnes pagasta novadpētniecības materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītāja – par
ilggadēju darbu tūrisma nozares attīstībā Skaistkalnē un
Vecumnieku novadā.
Pavisam tika apbalvoti astoņi tūrisma nozares pārstāvji
no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumniekiem, informē Bauskas TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.
Bauskas un apkārtnes
2016. gada aktīvās tūrisma sezonas noslēguma konferencē
klātesošie tika iepazīstināti ar
šogad īstenotajām aktivitātēm, pārrunāja tūrisma attīstības tendences un iespējas radīt jaunus piedāvājumus.
ŽANNA ZĀLĪTE

Kopkoris «Via Stella», ko vada Liene Batņa, uzstājas kopā ar vairākiem mūziķiem.
Brīnišķīgu dāvanu
stelpiešiem Trešajā adventē,
11. decembrī, bija
sarūpējis koris «Via Stella».
Stelpes pamatskolā izskanēja koncertprogramma «Balta
doma baltā naktī...», kas veidota, atzīmējot kolektīva 20 gadu
jubileju. Tā bija veltīta Stelpes
pagasta iedzīvotājiem, kuri vasarā, kora nometnes laikā, sniedza nesavtīgu palīdzību un atbalstu.
«Stelpē pavadījām četras
darbīgas un lieliskas dienas,
baudot vietējo ļaužu atsaucību.
Mūsu pienākums bija pateikt
šiem cilvēkiem paldies,» pauž
kora diriģente Liene Batņa.
Programma gatavota pusgadu, dziesmu ciklu caurvij bērna
piedzimšanas motīvs, kas simbolizē mīlestības apliecinājumu. Stāstu veido balti sapņi,
baltas domas, balti vārdi, baltas dziesmas un baltas lūgsnas.
«Katru adventes svētdienu
Dievs mums dāvā kādu brīnu-

Sandra Neliusa (no kreisās) teic paldies diriģentes Lienes Batņas mammai Aldonai Alenčikai, kura vasaras nometnes laikā
bija koristu sargeņģelis.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
mu, šajā adventē tas bija Lienes septiņdesmit eņģeļu un viņu domubiedru priekšnesums,»
sniegumu vērtē pagasta kultūras darba organizatore Sandra
Neliusa.
Koncerts izskanēja ar kopīgi izpildītu pasaulē pazīstamāko Ziemassvētku korāli «Klusa nakts, svēta nakts».

Vecumnieku novada jauniešu koris «Via Stella» un
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas bērnu koris «Via
Stella» klausītājus priecēs
25. decembrī plkst. 16 Rundāles pils Baltajā zālē. Lai skanīgs 20. dzimšanas dienas koncerts!
ŽANNA ZĀLĪTE
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Svētkos var smelt spēku
«Novada lielākā
Š
bagātība ir iedzīvotāji.»

is gads bijis ievērojams
ar vairākiem notikumiem.
Viens no zīmīgākajiem – pārmaiņas novada Domes vadībā.
Uzsākot pildīt jaunos amata pienākumus, lielākais pārbaudījums man bija Vecumnieku cietuma pārņemšanas
process, kas nu tuvojas noslēgumam. Rūpīgu iedziļināšanos prasījuši arī citi darbi. Dome iegādājusies Sarkanās skolas ēku Vecumniekos, kur,
piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus, plānots iekārtot daudzfunkcionālu centru.
Notikusi Bārbeles skolas izsole, ko īpašumā ieguvusi sabiedriskā labuma organizācija
«Kalna svētību kopiena».
Skaistas jubilejas šogad atzīmējuši vairāki kolektīvi un
iestādes: Bārbeles tautas nams –
90, Vecumnieku bibliotēka – 95,
Misas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» – 20, Vecumnieku tautas
nama jauktais koris «Maldugunis» – 15, bet Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
20. gadskārta svinēta ar četriem svētku koncertiem. Jubileju sarīkojumi izskanējuši ar
lielu sirsnību, tie bijuši mākslinieciski augstvērtīgi un dāvājuši iedzīvotājiem prieku.
Novembrī un decembrī pašvaldība spraigi strādāja, veidojot 2017. gada budžetu. Iesniegti
ﬁnansējuma pieprasījumi par
vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro
(deputātu priekšlikumi), kas
pārsniedz iespējas, tāpēc rūpīgi
tiek analizēts katrs ierosinājums. Nākamā gada budžeta
projektu plānots apstiprināt janvārī. Prognozētais līdzekļu sadalījums pašlaik ir aptuveni

šāds: 10% – administrācijas darba nodrošināšanai, 2% – sabiedriskajai kārtībai, 4% – pašvaldības grantsceļu pārbūvei (Eiropas
Savienības fondu projekts),
15% – teritorijas apsaimniekošanai, 2% – veselības aprūpei,
11% – kultūrai un sportam,
46% – izglītībai, 10% – sociālajai aizsardzībai. 2017. gadā vairāk naudas plānots ieguldīt pašvaldības dzīvojamā fonda remontā un ceļu sakārtošanā, paredzēti līdzekļi valsts simtgadei
veltītu pasākumu rīkošanai.
ūsu novada lielākā bagātība ir iedzīvotāji. Paldies ikvienam, kurš Bārbeli,
Kurmeni, Skaistkalni, Stelpi,
Valli un Vecumniekus sauc par
savām mājām, te dzīvo un strādā,
audzina bērnus, piepilda savus
sapņus. Pateicos visiem, kam
rūp mūsu novada nākotne, jo
ikviens kopīgi paveikts darbs
veido to stiprāku un skaistāku.
Gada nogalē skolās un kultūras iestādēs notiek dažādi
svētku pasākumi. Aicinu būt aktīviem un atrast laiku, lai, piemirstot ikdienas rūpes, smeltu
spēku nākamajam darba cēlienam. Lai izdodas sirsnīgā, cerīgā un labestīgā noskaņā pavadīt Ziemassvētkus un sagaidīt 2017. gadu!

M

AIGA
SALDĀBOLA,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētāja
Skaistkalnes pagasta
pārvaldes foajē
līdz 7. janvārim –
senie eglīšu rotājumi
un pastkartes.
Ekspozīcija no vietējo
iedzīvotāju krājumiem.

Cienījamie novada iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas zieds»
katram ir iespēja pasniegt
simbolisku lilijas ziedu
ikvienam, kurš paveicis
kaut ko labu. Nebaidīsimies
pateikt paldies cits citam!

Nāk ar gaismu
un mīlestību

Gada tumšākais mēnesis –
novembris – aizvadīts, taču tajā bija daudz iekšējas gaismas.
Ar lepnumu sirdī tika pieminētas mūsu varonīgo lāčplēšu
cīņas 1919. gadā, Latvijas valsts
dibināšanas svētkos tika godināti labākie darba darītāji. Par
to tiešām liels prieks.
Sūtu krāšņu lilijas ziedu
tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem,
kuri manas dvēseles novembrī
nemitīgi nāk ar gaismu un mīlestību.
No sirds paldies Lidijai un
Kārlim Kalniņiem, Ritai Kovalai, Lidijai un Egilam Reinbergiem un viņu darbiniekiem
Dzintaram Indriksonam un
Vitautam Cicenam, kā arī Birutai Burkevicai un Daigai Šulckai, Žannai Zālītei. Nemitīgas
rūpes jūtu no radinieku Vanagu
un Holodņikovu ģimenēm. Paldies.
Skumdināja tikai viens neizpildīts solījums par šīfera plāksni šķūņa jumta korē, bet nāca
vīri – Agris Rāgs, Kārlis Kalniņš un Agnis Stavro – un to
izdarīja bez solījuma. Paldies.
Liels prieks man tika sagādāts 16. novembrī. Sētā iebrauca sveša mašīna, no tās izkāpa
četri skolēni ar dāvanu kasti.
Tie bija Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Vita Kalniņa,
Kristīne Strode, Čelsija Gerika un Kristers Šulckis. Kad uz
galda rindojās burciņas ar meža un dārza labumiem, biju dziļi aizkustināta. Priecēja bērnu
skaisti noformētās lapas ar
Knuta Skujenieka dzejoli «Maza mana tēvuzeme» sveiciena
vārdiem un parakstu «5.a klases skolēni, vecāki un klases
audzinātāja Solveiga Vītola».
Liels un sirsnīgs paldies jums,
mīļie.
Visi šie un vēl daudzie saņemtie sirsnības vārdi liek
daudz ko dzīvē atcerēties, pārdomāt, secināt. Manas šodie-

nas izjūtas vispatiesāk atbilst
Līvānu priestera Jura Zarāna
teiktajam: «Vienīgais, kas šajā
dzīvē ir patiešām vērtīgs, vienīgais, kas paliks pāri no visa,
ko esam runājuši, darījuši, domājuši un plānojuši, ir mīlestība.
Mīlestība vienmēr ir liela – arī
tad, ja tā atklājas mazās lietās:
pasniegtā ūdens glāzē, maizes
gabalā, skatienā vai smaidā,
rokas spiedienā vai uzmundrinājuma vārdā. Mīlestība ir liela,
jo tā vienmēr ir Dieva dzirksts,
kas aizdedz un glābj pasauli.»
Mīļie! No sirds vēlu ikvienam gaišu un sirsnīgu adventa
laiku, sagaidīt Kristus piedzimšanas svētkus un 2017. gadu!
Lai Dievs palīdz dzīvē un darbā!
Cieņā un mīlestībā,
Aloida BAĶE
Vecumniekos

Ziedo novada
bērniem

Vecumnieku novada domes
Sociālais dienests izsaka pateicību Vecumnieku vidusskolas
5.b klases skolēniem un klases
audzinātājai Andai Kuzmai par
iniciatīvu un labo gribu, veicot ziedojumu mūsu novada
bērniem. Rotaļu prieks un siltums, ticība labajam nu ienāks
daudzās Vecumnieku novada
ģimenēs, jo tieši ar šādiem
maziem solīšiem aizsākas lielas lietas – ar sirds siltumu,
labiem nodomiem un reālu
palīdzību grūtā brīdī.
Esam pateicīgi un priecājamies, ka bērni spēj atvērt
savas sirsniņas un sniegt daļiņu savas labestības tiem, kam
dzīvē iet grūtāk, tādējādi šajā
īpašajā pirmssvētku laikā ļaujot noticēt brīnumiem, jo, iespējams, tieši šis atnestais lācītis, zaķēns vai cita rotaļlieta
kādam bērnam šogad būs viena no lielākajām Ziemassvētku dāvanām.
Vācu rakstnieks Tomass
Manns ir teicis: «Sirds, kas
nenoslēdzas sevī, aug un piepildās ar prieku. Tas ir lielākais sirds dzīves noslēpums.
Darot kaut ko citu labā, vislielākais labums tiek mums pašiem.»
Lai skolotājai un viņas audzēkņiem atdarās labie darbi,
lai priecīgs un gaišs pirmssvētku laiks!
Ina JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja
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Iemirdzas pušķotas un greznotas eglītes

 Novada pagastos gaida Ziemassvētkus
Vecumnieku novada
pagastu centros un ciemos
decembra sākumā svinīgi
iedegtas eglītes bērnu un
pieaugušo priekam.

Kurmenē

Kurmenes tautas namā 3. decembrī pulcējās ap pussimts
lielu un mazu kurmeniešu, lai
kopā ar Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» (vadītāja Irita
Vimba) pārstāvjiem un amatierteātra «Bārbelīši» (režisors
Ingus Pavinkšnis) dalībniekiem izbaudītu jauko Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
Stāsta Sarmīte Ķīse, tautas
nama vadītāja: «Ar prezentāciju par Zemgales budēļiem
Irita Vimba ieinteresēja klātesošos piedalīties masku festivālā Vecumniekos nākamā gada sākumā. Visi aktīvi iesaistījās budēļa cepures gatavošanā un maskas pielaikošanā.
Pēc amatierteātra «Bārbelīši»
sirsnīgās muzikālās izrādes
«Ādams un Ieva» noskatīšanās visi devās iedegt eglīti
jaunajā parkā netālu no pagastmājas. Šogad tika pasaudzēta zaļsvārce mežā un rotāti
ciema centrā augošie kociņi,
kā arī mazā eglīte pie pagastmājas. Sanākušajiem tika dalītas konfektes.
Paldies «Bārbelīšu» un
«Tīruma» pārstāvjiem par sagādāto gaišo Ziemassvētku
noskaņu.»

Egles galotnē tik tikko pamanāms ir kurmenietis Vasilijs
Kozlans, kurš koka zaros izkārto spuldzītes.
Foto – S. ĶĪSE

Vecumniekos

«8. decembra vēlā pēcpusdienā parkā aiz Vecumnieku
tautas nama pulcējās dzīvesprieka pilni rūķīši, lai kopīgi
atrastu Ziemassvētku egli.
Kopā ar bērniem zaļsvārces
meklējumos devās Rūķu meitene (tautas nama vadītāja Agrita Laudurga), klātesošos izkustināja sportiskais Ziemassvētku zaķis (mākslinieciskās
daļas vadītāja Vita Vēvere),
bet zināšanas un asprātību
pārbaudīja meža gudrākā iemītniece – Rudā lapsa (amatierteātra «Vecmuiža» režisore Vēsma Petruševica). Pagasta galveno eglīti uzgāja no

..Tik silti gaisma krīt,
Rīts atver durvis dienai.
Man tikai jāļauj sirdī
Tai klusiem soļiem ienākt.

/S. Rode/

Lai ziemas saulgriežu
gaisma ienes mieru
ikvienā mājā Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagastā!
Lai svētku mirdzumā dzimst
ticība, cerība un mīlestība
jauniem darbiem un sapņiem!
Priecīgus
Ziemassvētkus
un veiksmīgu 2017. gadu!
Vecumnieku novada Dome

2017. gada vēstnesis – Gailis (Sandra Mora) – Misas centrā sanākušos svētku gaidītājus cienāja ar piparkūkām.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Skaistkalnē egle iemirdzējās 9. decembra pusdienlaikā.
Kopā ar mazās skoliņas bērniem to iededza pagasta galvenais Rūķis (tautas nama vadītāja Līga Baļčūne). Čaklajiem palīgiem tika pa kādai
piparkūkai un konfektei.

svētkiem un gadumijai. Ar
dziesmām priekpilnu noskaņu
radīja sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» (vadītāja Olga Černišova-Stūriška).
Bērnus un pieaugušos aizrāva rūķu rosīšanās, pārsteigumu sagādāja Pērtiķa un
Gaiļa ierašanās, kas simbolizēja drīzo gadu maiņu. Pirms
Pērtiķis uz 12 gadiem atvadās,
bet Gailis pēc 12 gadu ilgas
prombūtnes atkal atgriežas,
visi nolēma vēl kādu brīdi pavadīt kopā.
Ar izsaucieniem un aplausiem klātesošie pauda prieku
par eglītes iemirdzēšanos, bet
īpašs pārsteigums bija sarīkotā uguņošana. Baudot sarūpēto cienastu – tēju, sulu un piparkūkas –, sanākušie atzina,
ka svētki uzlaboja noskaņojumu un darīja gaišāku drūmo
novakari, atgādinot, ka Ziemassvētki vairs nav tālu.

Misā

Bārbelē

ziemas miega uzmodinātais
Lācītis ķepainis (amatierteātra
«Vecmuiža» dalībniece Mārīte Vītola).
Kad lielā un skaistā egle
bija atrasta, tautas nama bērnu
vokālais ansamblis «Zīļuki»
(vadītāja Dace Starta) un Vecumnieku vidusskolas deju
kolektīvs «Rūķi» (Rūta Seglicka) tai veltīja sirsnīgas
dziesmas un dejas. Priekšnesumi palīdzēja iemirdzēties
eglītei, radot īstu svētku noskaņu,» informē tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja
Vita Vēvere.

Skaistkalnē

Misas ciema centrā eglītes
iedegšanas svētkos 9. decembrī lieli un mazi Ziemassvētku
gaidītāji ļāvās priekam un noskaņojās brīnumu laikam.
Tumšajā decembra vakarā
lija lietus, taču īsi pirms sarīkojuma tas mitējās un Misas tautas nama amatierteātra
«MIStērijA» (režisore Sandra
Vēvere) dalībnieki kopā ar palīgiem netraucēti varēja uzburt stāstu par notikumiem,
kas risinās, tuvojoties Ziemas-

Bārbelē lielā egle pagasta
centrā tika apdziedāta 10. decembra vakarā. Jautrās izdarībās sanākušos iesaistīja folkloras kopas «Tīrums» dalībnieki
(vadītāja Irita Vimba). Pēc pagasta pārvaldes vadītājas Ērikas
Našenieces uzrunas tika iedegta eglīte un ļaudis tika cienāti
ar Ziemassvētku gardumiem.
Drīz pēc tam tautas namā
norisinājās vidējās paaudzes
deju kolektīvu sadancis.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Aicina pieteikt
labākos
Norisinās pieteikumu
iesniegšana konkursam
«Vecumnieku novada
sporta laureāts 2016».

20. janvārī notiks konkursa
noslēguma sarīkojums, kurā par
izciliem sasniegumiem sportā
tiks godināti 2016. gada labākie sportisti, komandas, treneri
un sporta attīstību veicinātāji.
Pieteikšana norit desmit
nominācijās:
 Gada labākais sportists
bērniem vecumā līdz 14 gadiem;
 Gada labākais sportists
jauniešiem vecumā no 15 līdz
21 gadam;
 Gada labākais sportists
pieaugušo kategorijā;
 Gada labākais sportists
veterānu kategorijā;
 Gada labākā vispārizglītojošo skolu komanda;
 Gada labākā komanda;
 Gada treneris;
 Gada sportists;
 Gada populārākais sportists;
 Par ieguldījumu sportā.
Pretendentu saraksti jāiesniedz līdz 6. janvārim Vecumnieku novada Domes sporta skolā (Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933)
vai elektroniski, rakstot e-pastā:
<vecumnieki.sp_skola@inbox.
lv>. Sīkāka informācija – nolikumā. Ar dokumentu var iepazīties novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv,
sadaļā «Pašvaldība»/Dokumenti/Nolikumi.
Ikviens tiek aicināts izvirzīt personas titulam «Gada
populārākais sportists». Informācija jāiesūta līdz 4. janvāra plkst. 17 (e-pasts: <vecumnieki.sp_skola@inbox.lv>). Pēc
pieteikumu izvērtēšanas desmit
populārākie sportisti nokļūs
konkursa otrajā kārtā. No 5. līdz
16. janvārim Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā un
novada oﬁciālajos sociālo mediju kontos notiks publiska balsošana, lai noskaidrotu uzvarētāju.
Pieteikumus izvērtēs komisija: Jānis Kovals, Ivars Sproģis,
Arturs Kupčiuns, Ēvalds Čerpinskis, Ivars Sprancis.
KATRĪNA ANTONOVA,
Vecumnieku novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Balso par saimniecisku redzējumu

 23. novembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
13 darba kārtībā iekļautie
jautājumi, ko klātesošie
pieņēma vienbalsīgi. Sanāksmi attaisnoti kavēja
deputāts Māris Āķis.

Pārņem īpašumā
dzīvokli

Pašvaldības īpašumā pārņemts dzīvoklis nr. 2 Stelpes
pagasta «Plūdiņos». Tā kopējā
platība ir 49,3 m2. Miteklis tiks
izmantots, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu parādu piedziņas pārvalde Vecumnieku novada domi informējusi, ka dzīvokļa
īpašums «Plūdiņi» – 2 šī gada
9. septembrī ir ņemts valsts
uzskaitē, jo tas atzīts par bezmantinieka mantu.

Iznomā daļu
ūdenstorņa

SIA «BITE Latvija» elektronisko sakaru tehnisko iekārtu izvietošanai nomā nodota novada pašvaldības īpašuma «Ūdenstornis–artēziskā
aka» daļa Stelpes pagastā. Noteiktā atlīdzība par objekta izmantošanu – 25 eiro mēnesī,
zemes noma – 28 eiro gadā.
Līgums paredz Stelpes ciemā
nodrošināt mobilo sakaru bāzes stacijas turpmāko darbību.
Nomas termiņš – no 2017. gada 22. janvāra līdz 2021. gada
31. decembrim. Iepriekšējais
nomas līgums starp Vecumnieku novada domi un SIA
«BITE Latvija» tika noslēgts
2014. gada 31. martā; tas ir
spēkā līdz 2017. gada 21. janvārim.

Būs tiesīgi medīt

Dome nolēma nodot medību tiesības SIA «Ardareni»
Vecumnieku novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošajā zemes vienībā «Meliņi»
Kurmenes pagastā 7,2 ha platībā, nosakot gada maksu –
0,40 eiro/ha (bez pievienotās
vērtības nodokļa).
Līgums noslēgts uz laiku
līdz 2021. gada 31. decembrim.

Izveido jaunu
nodaļu

Apstiprināti grozījumi Vecumnieku novada domes amatu klasiﬁcēšanas rezultātu apkopojumā, veiktas izmaiņas
amata vietu skaitā un atlīdzībā.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja par
plānotajām izmaiņām, proti,
divi sezonas strādnieki, kuri
iepriekš bija nodarbināti septiņus un deviņus mēnešus gadā,
tagad strādās visu gadu, jo darāmā ir daudz. Iepriekš saimniecisku darbu veikšanā tika
iesaistīti tā dēvētie simtnieki,
taču viņu skaits ir sarucis. Apstiprinātā amatalga gadījuma
darbu strādniekiem – 370 eiro
mēnesī.
Deputāti atbalstīja ieceri no
šī gada 1. decembra veidot Sabiedrisko attiecību nodaļu, kurā būs četri darbinieki: nodaļas vadītājs, sabiedrisko attiecību speciālists, pašvaldības
informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» redaktors un datorspeciālists.

Piešķir papildu
līdzekļus

Piešķirts papildu ﬁnansējums – līdz 1593 eiro – Valles

IEVĒRĪBAI!
Mēneša pēdējā darba dienā novada domē un
pagastu pārvaldēs netiek pieņemti maksājumi,
izmantojot norēķinu kartes.
Šāda kārtība noteikta tāpēc, ka, veicot darījumu ar
POS termināļa starpniecību, nauda novada domes bankas
kontā ienāk tikai nākamajā vai aiznākamajā dienā.
Veicot maksājumu mēneša beigās, līdzekļi pašvaldības
kontā parādās nākamajā mēnesī, līdz ar to nav iespējams
saņemtos maksājumus par zemes nomu, kā arī pārskaitīto
nekustamā īpašuma nodokli salīdzināt ar uzskaites
programmas datiem.
Vecumnieku novada dome

vidusskolai mīkstā inventāra
iegādei Valles saieta nama deju kolektīviem.
Par šiem līdzekļiem senioru deju kolektīvs «senValle»
tiks nodrošināts ar lieliem
austiem lakatiem un pastalām,
bet vidējās paaudzes deju kolektīvs «Valle» – ar pastalām.
Inventārs nepieciešams, lai
amatierkopas varētu sākt gatavoties 2018. gada Dziesmu un
deju svētkiem.

Apstiprina konkursa
nolikumu

Apstiprināts nolikums «Vecumnieku novada sporta laureāts 2016».
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals atgādināja,
ka jau vairākus gadus tiek rīkots šāds konkurss, lai noskaidrotu un apbalvotu Vecumnieku novada labākos sportistus,
komandas, trenerus, sporta attīstības veicinātājus. Konkursa mērķis ir motivēt sportistus
startiem sacensībās un rezultātu izaugsmei, kā arī informēt
sabiedrību par sportiskajiem
sasniegumiem 2016. gadā.

Piedzīs nodokļa
parādu

Izskatīts jautājums par nokavēto nodokļu maksājumu
un pasta pakalpojumu izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā
no vienas privātpersonas.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka
nekustamā īpašuma nodokļa
parāda summa par īpašumu
Bārbeles pagastā, kas nav saņemta pašvaldības budžetā, ir
135,42 eiro.
ŽANNA ZĀLĪTE
PAZIŅOJUMS
10. janvārī
no plkst. 9.30 līdz 12.30
Vecumnieku novada
domē
(Rīgas ielā 29a,
domes sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā)
apmeklētājus pieņems
Bauskas novada
būvvaldes vadītāja
Dace Putna.
Tālruņa numurs –
29417140.
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Bārbelē ar darbiem tiek galā pašu spēkiem
Kad ārā ir tumšs un pūš
auksti vēji, bet iekšā ir silts un
deg svecīšu liesmiņas, klāt
Ziemassvētki.
Gads ir aizskrējis tik ļoti
ātri, ka pietrūcis laika, lai pagūtu paveikt visu ieplānoto.
Bet tā tas ir katru gadu, jo Bārbele, tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatava – vienmēr būs ko
darīt vēl un vēl.

Prieks arī
ciemiņiem

Rūpju un pienākumu pieticis visiem pagasta iedzīvotājiem gan savās saimniecībās,
gan darba vietās. Starp ikdienas pienākumiem ir izdevies
atvēlēt laiku arī amatiermākslai, sportam, citām tīkamām
un interesantām nodarbēm.
Paldies visiem, kuri rūpējušies un gādājuši par to, lai
Bārbeles pagasts ir skaists un
sakopts, lai šeit dzīvot būtu
patīkami mums pašiem un
prieks pabūt ciemiņiem vai
garāmbraucējiem, kuri te aizkavējas kaut uz īsu brīdi. Pateicos visiem, kuri atbalstījuši

Gada sākumā Bārbeles vārds plaši izskanēja saistībā ar īstenoto projektu «Zemgales krieviņu tautas tērpa rekonstrukcija».
Idejas iniciatori bija biedrība «Zemgales Mantojums» un folkloras kopa «Tīrums».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
un piedalījušies pagastā un novadā rīkotajos pasākumos.
Bārbelieši ir raduši ar darbiem tikt galā pašu spēkiem,
taču ja rodas problēmas, kas
traucē dzīvot un strādāt un ko
nevar atrisināt cilvēks viens
pats, tad risinājums jāmeklē

kopīgi – jārunā, jāieklausās,
jārod vienota valoda.

Turpinās iesākto

Jaunais gads nāks ar jauniem darbiem un notikumiem
mūsu dzīvē. Nākamgad turpināsies šogad iesāktie un nepa-

beigtie darbi, bet par turpmākajām iecerēm labāk skaļi nerunāt, lai plāni «nenoiet greizi».
Lai 2017. gads mums patiešām būtu laimīgs, Bārbeles pagasta un Vecumnieku novada
iedzīvotājiem vēlu daudz skaistu ieceru un plānu, kā arī spēku
un neatlaidību tos īstenot. Lai
izdodas radīt daudz prieka un
pozitīvu emociju sev, savām
ģimenēm un līdzcilvēkiem! Lai
veiksme stāv klāt, rosoties savās saimniecībās, uzņēmumos
un darba vietās, lai aiz sliekšņa
paliek bēdas un raizes, lai laba
veselība, lai netrūkst dzīvesprieka un optimisma!
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Ziema ir tik gara, ka to var
izturēt tikai tad,
Ja cilvēks iekšienē aizdedzina gaismu.
Ziema ir tik auksta, ka to
spēj izturēt tikai tad,
Kad silda sirds siltums.
/Z. Mauriņa/
ĒRIKA NAŠENIECE,
Bārbeles pagasta
pārvaldes vadītāja

Kurmenē dzimst idejas kopīgam labumam
Aizvadītas gada tumšākās
dienas, un pavisam drīz laika
grieži atkal cels godā gaismu.
Šis ir pārdomu laiks, kad viens
loks dzīves ritumā ir noslēdzies, kad var izvērtēt padarīto.
Šis gads bijis bagāts ar dažādiem notikumiem, piedzīvoti emocionāli skaisti mirkļi,
satikti radoši un sirsnīgi cilvēki.

Negaidīti liela
atsaucība

Priecē tas, ka, kopīgi liekot lietā idejas, ir paveikti vairāki darbi.
Šogad Kurmenes parks
piedzīvojis pārvērtības – Lielās talkas laikā pavasarī izzāģēti nokaltušie koki, to vietā
iestādīti jauni. Paldies Martai
Daugavietei par padomu koku
izvēlē un ieteikumiem parka
ainavas veidošanā. Patīkami,
ka talkotāju atsaucība šogad
bija negaidīti liela.
Lielākais gandarījums ir
par Kurmenes parkā uzbūvēto
lapeni, kas tapusi uz kādrei-

zējās atpūtai paredzētās celtnes pamatiem. Šīs idejas autors un realizētājs ir Dainis
Kozlovskis, kuram palīdzēja
Andris Ķīsis. Projekts īstenots, iegūstot materiālu atbalstu pašvaldības rīkotajā konkursā «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2016». Darbs tika atzīts
par labāko Vecumnieku novadā, un šim projektam piešķirts
papildu ﬁnansējums idejas
turpināšanai.
Tika sakopta lapenes apkārtne, iesākts veidot gājēju
celiņu cauri parkam.
Domājot par ģimenes ārsta
pacientu ērtībām, pagastmājā
izremontēts ārsta palīga kabinets un koridors, lai telpas būtu mājīgākas.

Saskaņa domās
un darbos

2016. gads bija zīmīgs ar
to, ka mūsu novadnieks, dzejnieks Knuts Skujenieks svinēja savu 80. dzimšanas dienu.
Kurmenes tautas namā izcilo
vārda meistaru un viņa dzī-

Kurmenes parkā šovasar uzbūvēta lapene. To paveikuši prasmīgie meistari Dainis Kozlovskis (no labās) un Andris Ķīsis.
Foto – S. ĶĪSE
vesbiedri Intu godināja gan
kurmenieši, gan skaistkalnieši
un kaimiņi no citiem pagastiem.
No sirds saku lielu paldies
visiem līdzcilvēkiem, ar kuriem bijusi iespēja būt kopā,
paveicot lielākus un mazākus
darbus, piedaloties jaukos pasākumos, izjūtot saskaņu domās un darbos.
Pie durvīm klauvē Zie-

massvētku vakars, un arī gadumija ir tepat. Lai ikvienam
izdodas piepildīt kādu sen lolotu sapni, paveikt to, ko nav
bijusi iespēja īstenot līdz šim!
Sagaidīsim nākamo gadu ar
baltām domām un atvērtu sirdi!
Gaišus Ziemassvētkus un
veiksmīgu 2017. gadu!
AGRIS KONDRĀTS,
Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs

6. lpp.
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Skaistkalnē īsteno sen lolotas ieceres
Klāt gada nogale un arī apceres laiks, kad var atskatīties
uz 12 mēnešos paveikto un ieraudzīt jaunus rīcības un vēlmju virzienus.

mūsdienīgi aprīkota skolas ēdnīca, izbūvēts basketbola laukums ar modernu segumu, kur
savu brīvo laiku var pavadīt
visi pagasta iedzīvotāji. Uzskatu, ka Skaistkalnes vidusskola
ir modernākā izglītības iestāde novadā, kurai ir viens sen
lolots sapnis – jauna sporta zāle. Sapņi bieži arī piepildās...
Uz to cer visi skaistkalnieši.
Tuvojas pašvaldību vēlēšanas,
un dzīvē visādi gadās.

Sakārto ceļus

2016. gads paskrējis ātri
un nemanot, bet nesis sev līdzi
daudzas labas un interesantas
lietas. Viena no tām, kas tik
ilgi gaidīta – Skaistkalnes–
Bārbeles ceļa posma rekonstrukcija, kas noslēgsies nākamā gada vasarā. Šī projekta
īstenošana radījusi daudz neērtību un neizpratnes, likusi
mainīt ieradumus. Jā, ir arī
daudz nepilnību, ko iespēju
robežās būvnieki cenšas novērst, taču tas nav tik vienkārši, jo šis ir Eiropas Savienības
fondu projekts, kura pamatnostādne paredz – droši jājūtas gājējiem un jāsamazina
agresīvas braukšanas iespējas.
Nākamgad kapitālo rekonstrukciju piedzīvos pašvaldības
autoceļš Mēmele–Kalnakrogs.
Pašlaik projektēšana ir pabeigta un tiek gatavots iepirkums. Ļoti ceru, ka process

Par labo ir jāpacīnās
Jūnija beigās sākās pārbūves darbi autoceļa Ķekava–Skaistkalne
(P89) posmā no Bārbeles līdz Lietuvas robežai. Ceļa posms
Skaistkalnes centrā dažus mēnešus pilnībā bija slēgts satiksmei.
Foto – I. KAZIĻUNS («Staburags»)
noritēs veiksmīgi un nākamā
gada vasarā varēs sākt darbu.
Šogad Putnos atjaunotas
ūdens atdzelžošanas iekārtas,
iztīrīti kanalizācijas dīķi. Viss
ir sakārtots tā, lai iedzīvotājiem būtu pieejams labs un
kvalitatīvs dzeramais ūdens.
Nākamgad šādas pārmaiņas
piedzīvos «Priežkalnu» ūdens

Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu
rīcību, kas likumos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams
pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas
tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc valsts un pašvaldības
iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar «likuma burtu», bet arī cilvēcīgi – atbilstīgi
katras personas uztverei un izpratnei. Ikvienam ir tiesības
prasīt valsts pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot saprotami.

aka, bet, lai to veiktu, jāiegulda prāvi ﬁnanšu līdzekļi.

Vislielākie
ieguldījumi

Īpaša uzmanība tiek veltīta
pašvaldības nekustamajiem īpašumiem: veikts remonts ambulances uzgaidāmajā telpā, novērsta avārijas situācija pašvaldības ēkā, sākts remonts skolotāju mājā Sporta ielā 1, sakārtots
grīdas segums magazīnas klētij (par to īpašs paldies ﬁrmas
«Primekss» vīriem un darbu
koordinatoram A. Kaļķim), taču darāmā vēl ir ļoti daudz un
iesāktais jāpabeidz.
Jau vairākus gadus vislielākie ieguldījumi tiek veikti
Skaistkalnes vidusskolā. Pateicoties direktores S. Vāvernieces nenogurstošajai aktivitātei, kapitāli izremontēta un

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
janvāra numuriem
jāiesniedz līdz
3. un 17. janvārim.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

Tie ir apjomīgākie darbi
2016. gadā, bet katru dienu
veido daudzas sīkas, ikdienišķas lietas, kas summējoties
iegūst nozīmi un svaru, tāpēc
paldies visiem, kuri ar patiesu
atbildības izjūtu un nerimstošu darba sparu veikuši savus
ikdienas pienākumus. Domāsim un darīsim labu, jo tikai tā
mēs pasaulē varam ienest gaismas starus! Sliktais notiek tāpat, bet par labo ir jāpacīnās.
Novēlu klusu rītu piesnigušā mežā, kad gurkst sniegs zem
kājām, bet nesalst. Novēlu dienu, kad beidzot piepildījies tik
ilgi gaidītais un ir sajūta, ka tu
esi pasaules veiksminieks. Novēlu vakaru, kad gribas steigties mājās, jo zini, ka tevi tur
ļoti gaida. Novēlu mierpilnu
nakti un sapņos atkal būt bezrūpīgam bērnam. Novēlu iemācīties dzīvot viegli – vieglu
prātu, vieglu gaitu, viegluma
sajūtu dvēselē.
Gaišus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu!
INETA SKUSTĀ,
Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja

25. decembrī
plkst. 22
Skaistkalnes
tautas namā –

Ziemassvētku
balle
pie galdiņiem
kopā ar mūziķu
duetu
«Uzmini nu!».
Ieejas maksa –
3 eiro.
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Stelpes ļaudis ir sabiedriski aktīvi
Stelpes pagastā 2016. gads
bijis darbīgs un sabiedriskiem
pasākumiem bagāts.

Daudz skaistu
sarīkojumu

Piecu gadu jubileju nosvinēja vidējās paaudzes deju kolektīvs «Stelpe». Sarīkojumu
kuplināja un ar atraktīviem
priekšnesumiem skatītājus priecēja deju kolektīvi no tuvējiem pagastiem, kā arī viesi no
kaimiņu novadiem. Paldies nenogurstošajiem dancotājiem un
vadītājai Lāsmai Skābuliņai.
Lai veiksmīga turpmākā darbība!
Par tradīciju kļuvuši Teātra svētki. Tos ik gadu ar savu
klātbūtni un priekšnesumiem
kuplina gan profesionāli aktieri, gan amatierteātru kolektīvi. Pasākuma rīkošanā lielu
darbu iegulda pagasta kultūras
dzīves organizatore Sandra

Neliusa ar saviem atbalstītājiem. Paldies visiem par interesanti un pārdomāti veidotu
svētku vides noformējumu.
Šogad netradicionāli tika
organizēti Stelpes pagasta
sporta svētki, kas norisinājās
sporta un atpūtas parkā «Pīlādžu mototrase», nevis, kā ierasts, Stelpes pamatskolas
sporta laukumā. Arī šim pasākumam šovasar bija zīmīga
jubileja – 20. gadskārta. Sporta svētku atklāšanā dalībniekus un skatītājus priecēja Vecumnieku novada bērnu un
jauniešu kora «Via Stella»
priekšnesums.
Lielu darbu Stelpes pamatskolas telpu un infrastruktūras labiekārtošanā veic skolas direktore Dagmāra Venclova. Ar izglītības iestādes
darbinieku spēkiem izremontētas dušas telpas meitenēm
un puišiem, gaišāki un patīka-

Saistošie noteikumi nr. 6
«Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
dzīvojamo māju palīgēkām 2017. gadā»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU
NOVADA DOMES SĒDĒ 2016. GADA 23. NOVEMBRĪ.
2. Ar nekustamā īpašuma
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par nekustamā īpašuma no- nodokli neapliek dzīvojamo
dokli» 1. panta otrās daļas māju palīgēkas, ja to platība
pārsniedz 25 m2, izņemot ga9.1 punktu.
1. Saistošie noteikumi no- rāžas.
saka nekustamā īpašuma no3. Saistošie noteikumi stādokļa apmēru dzīvojamo māju jas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
palīgēkām Vecumnieku novaA. SALDĀBOLA,
da pašvaldības administratīvaVecumnieku novada
jā teritorijā 2017. taksācijas
pašvaldības
(kalendārajā) gadā.
Domes priekšsēdētāja

Stelpes pamatskola ir gan izglītības iestāde, gan vietējais kultūras centrs, kas iedzīvotājus un ciemiņus vienmēr priecē ar daiļu apkārtni.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
māki kļuvuši divi mācību kabineti. Labiekārtots arī skolas
sporta laukums, jaunu mūsdienīgu segumu guvis skrejceļš.
Šie ir tikai lielākie un vērienīgākie pasākumi; dažādi
kultūras un atpūtas sarīkojumi
pagastā notiek regulāri – gandrīz katru nedēļas nogali.

Vairāk
pozitīvisma!

Pagasta iedzīvotājiem novēlu vairāk pozitīvisma citam
pret citu, būt savstarpēji saprotošiem un darīt, tad daudz
kas sakārtosies un nāks par labu visiem. Vairāk vajadzētu
domāt par to, kas labs izdarīts,
ko vēl katrs var paveikt, lai
uzlabotu savu dzīves līmeni
un ar savu līdzdalību, iecerēm, priekšlikumiem, ko ie-

spēju robežās vajadzētu paveikt visiem kopā, veidotu pagasta, novada un visas Latvijas
nākotni labāku.
Dzīvosim, domāsim, strādāsim, lai godam sagaidītu
mūsu skaistās dzimtenes, brīvās Latvijas simtgadi, lai katrs
ar lepnumu var sacīt – esmu
dzīvojis un darījis daudz labu
darbu, domājis labas domas
un veicis visu iespējamo, lai
veicinātu savu un sabiedrības
labklājību!
Paldies visiem aktīvajiem
iedzīvotājiem, pārvaldes darbiniekiem par veikumu pagasta un visas sabiedrības labā.
Klusus, sniegotus Ziemassvētkus, panākumiem bagātu
un veselīgu 2017. gadu!
ELMĀRS JUKONIS,
Stelpes pagasta
pārvaldes vadītājs

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 6 «Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2017. gadā»
1. Nepieciešamības
pamatojums.

Likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas 9.1 punkts paredz
pašvaldību domēm tiesības
pieņemt saistošos noteikumus
par dzīvojamo māju palīgēku
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
Šādu pieņemtu noteikumu
regulējums 2017. gadā mazinātu nodokļa slogu tā maksātājiem.

2. Īss satura izklāsts.

Saistošie noteikumi noteic,
ka Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017. taksācijas (kalendārajā) gadā ar nekustamā
īpašuma nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas.

3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.

No dzīvojamo māju palīgēku nodokļa pašvaldības budžetā papildus varētu iekasēt
salīdzinoši nelielus ieņēmu-

mus, tādēļ noteikumu normu
ietekme nav būtiska.

4. Informācija par plānoto
ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi tiek
piemēroti visā Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Saistošajos noteikumos iekļautās normas neietekmē uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Saistošo noteikumu izpildi
nodrošina Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas nodokļu inspektors.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Nav notikušas.
A. SALDĀBOLA,
Vecumnieku novada
pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

8. lpp.
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Rosība veicina Valles pagasta izaugsmi
Pārsteidzoši ātri ir pagājis
intensīvs un radošs kārtējais
darba gads.
Atnākot ziemai, Valles pagasta teritorijas labiekārtošanā iestājies pārtraukums, taču
neatlaidīgi tiek turpināts rudenī iesāktais.

Ierīkots žogs

Šogad veikta Liepu ielas apgaismojuma rekonstrukcija –
spuldzes nomainītas pret mūsdienām atbilstīgiem ekonomiskajiem gaismekļiem.
Mājai «Meijas» Taurkalnē
nomainīts jumta segums, ar vietējo darbaspēku ierīkots 360 m
garš žogs apkārt Taurkalnes
bibliotēkas teritorijai.
Kurināmā uzglabāšanai pie
Valles pagasta pārvaldes uzcelts malkas šķūnis. Tiek veikta ietves izbūve uz bibliotēku
un daudzdzīvokļu mājām; jācer, ka šie darbi tiks pabeigti
vēl šogad.
Gada sākumā iegādāts sniega pūtējs ar birsti un lapu pūtējs. Lapu pūtējs atsver vairāku cilvēku darbu ar grābekli,
veikums ir daudz ražīgāks.
Pēc autoceļa Rīga–Nereta
posma rekonstrukcijas un lokveida krustojuma izbūves Valles centrs ieguvis jaunu veidolu un vairākas gājēju ietves,
kas prasa regulāru kopšanu.
Šovasar iespaidīgi remontdarbi veikti vidusskolas ēkā un
internātā, mūsdienīgu remontu
un iekārtojumu sagaidījis mūzikas kabinets, skolotāju istaba; no jauna izveidota telpa
kultūras darba organizatoram.
Ievērojamas pārmaiņas veik-

tas pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa», ieklāts bruģis
iestādes iekšpagalmā, krāšņi
papildināts rotaļu laukums un
izremontētas grupas «Saulītes»
telpas. Ar katru gadu pagasta
izglītības iestādes kļūst skaistākas, sakoptākas, modernākas
un draudzīgākas gan audzēkņiem, gan personālam.
Pagasta centrā ierīkotas video novērošanas kameras. Tās
palīdzēs gādāt par sabiedriskās kārtības uzturēšanu.

Izrāda iniciatīvu

Iedzīvotāju grupa «Vinnijs
Pūks» (organizatore Gita Eriņa)
veica rotaļu laukuma izveidi
Liepu ielā 11, iekārtojot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, ﬁziski un garīgi attīstošu
rotaļu vietu.
Ar teritorijas apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem
tika atbalstīta iedzīvotāju grupas
iniciatīva. Indras Martinskas
vadībā Vasku kapos tika restaurēts zvanu torņa namiņš un
uzstādīts informatīvais stends.
Apstiprinājumu guvuši divi mūsu sagatavotie projekti.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Valle» ticis pie vasaras
tautas tērpiem (kopējās izmaksas – 1961,79 eiro). Otra projekta ietvaros laukumā pie
centra ūdenskrātuves tiks izveidots bērnu rotaļu laukums un
uzstādīti āra trenažieri pieaugušajiem, tādējādi veicinot sabiedrības iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs (17 721,97 eiro).
Pašvaldības konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais
īpašums 2016» piedalījās Elita

Pēc būvdarbu veikšanas autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate
posmā no Valles pagasta robežas līdz pagriezienam uz Kurmeni
Valles centrā, krustojumā ar reģionālo autoceļu Bauska–Aizkraukle
(P87), izbūvēts rotācijas aplis un apgaismotas gājēju pārejas.
Foto – I. KAZIĻUNS («Staburags»)
un Laimonis Samulioņi, Inese
un Andris Ročāni, kuri izrādīja savas sakoptās, ar izdomu
veidotās sētas. Paldies saimniekiem par viesmīlību.
Grupa iedzīvotāju par entuziasmu, radošumu un savu
gūto zināšanu popularizēšanu
ieteica «Andriņu» saimnieci
Gunu Urlovsku Vecumnieku
novada Domes apbalvojumam
«Atzinības raksts», ko viņa
saņēma valsts svētku svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī.

Strādā ar atdevi

Pagasta sakopšanas darbos
ar atdevi šovasar strādāja skolēni Sanda Baturoviča, Linda
Noreika, Ieva Strupa, Markuss
Mičulis, Sabīne Ročāne, Dagnija Laine Nipere un Reinis
Nipers. Paldies par paveikto.

Ziemassvētku sarīkojumi
pirmsskolas vecuma bērniem

25. decembrī:
 plkst. 12 – Stelpes pamatskolā,
 plkst. 12 – Kurmenes tautas namā,
 plkst. 15 – Skaistkalnes tautas namā,
 plkst. 16 – Vecumnieku tautas namā.
26. decembrī:
 plkst. 15 – Misas tautas namā.
29. decembrī:
 plkst. 12 – Bārbeles tautas namā.
Valles pagastā svētku sarīkojums tika organizēts
18. decembrī.
Tiks gaidīti bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot).
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem
63976733, 20211567.

Pašvaldības autoceļu klātnes uzlabošanai šogad izlietoti
36 300 eiro.
Liels paldies atsaucīgajiem un darbīgajiem pagasta
ļaudīm, kuri ar savu pienesumu dara pagastu sakoptāku,
labiekārtotāku, košāku un veicina tā izaugsmi.
Latviešu tautas tradīcijas
vēsta, ka Ziemsvētki ir brīnumu laiks, kad piepildās sapņi,
realizējas neparedzamas lietas. Pieņemsim šo brīnumaino
laiku, aizmirsīsim ļaunumu,
naidu un neiecietību. Novēlu
svētkus sagaidīt ar mīlestību,
prieku un labiem darbiem.
Būsim draudzīgi un labestīgi!
IVETA RADZIŅA,
Valles pagasta pārvaldes
vadītāja

25. decembrī
plkst. 21
Kurmenes
tautas namā –
Ziemassvētku balle
kopā ar grupu «Zaļā
gaisma» no Rēzeknes.
Viesus izklaidēs tautas
nama amatiermākslinieki.
Pusnakts pārsteigums –
burbuļšovs.
Galdiņus var pieteikt
iepriekš, zvanot pa tālruni
22423531.
Ieejas maksa – 3 eiro.
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Iegūst titulu «Gada uzņēmējs Zemgalē 2016»

 Godina Valles pagasta ražotni «Florabalt SIA»
Pirmo reizi Zemgales
plānošanas reģions (ZPR)
un tā struktūrvienība
«Uzņēmējdarbības centrs»
organizēja krietnāko
uzņēmēju godināšanu.
Tā notika 25. novembrī
Rundāles pils Baltajā zālē.
Katra no 22 ZPR pašvaldībām bija izraudzījusies vienu
pretendentu, kas ir titula «Gada uzņēmējs Zemgalē 2016»
cienīgs.

Augsts novērtējums

Vecumnieku novada dome
par tādu atzina Valles pagasta
uzņēmumu – SIA «Florabalt
SIA», kas ir viens no lielākajiem kūdras ieguvējiem un
pārstrādātājiem Latvijā. Ražotāji uz 20 pasaules valstīm
eksportē augsnes substrātu.
SIA «Florabalt SIA» valdes loceklis Gunārs Cankals
bija pateicīgs par augsto novērtējumu. Uzņēmuma darbība izvērsta vairākos novados, taču
atzinībai kūdriniekus izvirzīja
tieši Vecumnieku novada pašvaldība.
«Par «Gada uzņēmēju Zemgalē 2016» varēja kļūt vidējo
un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts
vai veic saimniecisko darbību
konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkstēja būt nodokļu vai nodevu parāds, kā arī pārkāpumi
darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jomā.
Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai

SIA «Florabalt SIA» valdes locekli Gunāru Cankalu (vidū) sveica Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja Aiga Saldābola un pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš.
Foto – I. BOGDANOVS («Bauskas Dzīve»)
pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo
problēmu risināšanu. Bez tam
pretendentam jāveicina videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt
aktīvam vietējā vai ārzemju
tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiks vērtēts radošums
uzņēmumā, kā arī sabiedriskā
aktivitāte,» skaidro ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Juris Kālis. Viņš precizē, ka
kritērijus noteica Zemgales attīstības padomes apstiprinātais nolikums.
Starp nominētajiem titula
ieguvējiem bija gan Zemgalē
pazīstami lauksaimnieki, me23. decembrī plkst. 20
Valles saieta namā –

Ziemsvētku koncerts.
Piedalās amatiermākslas
kolektīvi.

28. decembrī plkst. 15

Misas tautas namā uz ikgadējo

Ziemassvētku
sarīkojumu

tiks gaidīti seniori un cilvēki ar
īpašām vajadzībām.
Ar muzikālu programmu
«Tik laimīgs» viesosies
trio «Mediante».

tālapstrādes, tekstilrūpniecības
un pārtikas rūpniecības pārstāvji, gan mājražotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji.

Vietējie mecenāti

Krietnākie uzņēmēji saņēma īpaši darinātu stikla piemiņas zīmi, kurā attēlotas dzirnavas, Atzinības rakstu un naudas balvu – 500 eiro. Ar ziedu
pušķi SIA «Florabalt SIA»
valdes locekli Gunāru Cankalu sveica Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja Aiga
Saldābola un pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš.
«SIA «Florabalt SIA» allaž ir atsaucīga, pretimnākoša.

Uzņēmums jau kopš 2010. gada atbalsta Valles vidusskolas
talantīgākos jauniešus un visa
mācību gada garumā pieciem
labākajiem maksā stipendiju,»
mecenātus slavē A. Saldābola.
Pirms svinīgās ceremonijas,
kā informēja J. Kālis, tika organizēta laureātu diskusija par
turpmākajām iespējām reģionā attīstīt inovācijas un jaunus
biznesa modeļus, izmantojot
dažādus atbalsta instrumentus.
Sarīkojumā izskanēja arī
muzikāli priekšnesumi, notika
laureātu un apsveicēju kopīga
fotografēšanās.
ŽANNA ZĀLĪTE

1. janvārī plkst. 1

Misas tautas namā –
Jaungada sagaidīšanas
balle
kopā ar grupu
«Rēzus pozitīvs».
Ieejas maksa – 3 eiro.

1. janvārī plkst. 1

Bārbeles tautas namā –
Jaungada nakts

balle.

Ieejas maksa – 2 eiro.

1. janvārī plkst. 1

Valles saieta namā –

Jaungada nakts balle
kopā ar grupu «Airi».
Ieejas maksa – 2 eiro.

10. lpp.
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Koncertā «20 gadi stāstos» atver sirdi gaism

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20.

Nobeigums. Pirmais stāsts
publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» marta izdevumā – nr.
6 (145), otrais – aprīļa, nr. 8
(147), trešais – maija, nr. 10
(149), ceturtais – jūnija, nr. 11
(150), piektais – jūlija, nr. 12
(151), sestais – augusta, nr. 14
(153), septītais – septembra,
nr. 16 (155), astotais – oktobra, nr. 18 (157), devītais – novembra, nr. 20 (159).
Vēl tikko skanēja dzimšanas dienas dziesmas, un kliņģerī dega 20 svecītes, čaukstēja dāvanu papīri un svētku rosība bija pārņēmusi katru, kas
jūtas piederīgs Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolai.
Bet tomēr – klāt ir desmitais
stāsts. Pēdējais, kas tapis par
godu Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas 20. dzimšanas
dienai.

Atskaites punkts

Skolas jubileju esam svinējuši godam. Četri koncerti –
tas nav maz. Kora «Via Stella» koncerts «Balta doma baltā naktī...» vēl priekšā – 25. decembrī, bet galvenais sarīkojums «20 gadi stāstos» izskanēja 17. decembrī. Tie bija svēt-

Koris «Via Stella» un pedagogi plecu pie pleca gatavi dziedāt koncerta pēdējo dziesmu – skolas
himnu «Labais burvis». Visi ir laimīgi. Tautas nama flīģelis «aprakts» zem ziediem un dāvanām...
ki mums pašiem un, ceram, arī
ikvienam, kurš bija klāt.
«Skolas apaļās dzimšanas
dienas mums, pedagogiem, ir
atskaites punkts. Vecāka kļūst
skola, pieaugam arī mēs paši.
Ar katru gadu gribas pateikt
mazliet vairāk, mākslā un mūzikā izstāstīt visu, kas mums svarīgs,» izjūtās dalās profesionālās ievirzes izglītības iestādes
direktore Iveta Lavrinoviča.
Droši vien tāpēc šogad par
dzimšanas dienas gaidīšanas
un svētku svinēšanas vadmotīvu kļuva stāsti. Lai dalītos ar
visu, kas skolai un katram no
mums svarīgs. Desmit publi-

Vecumnieku novada pašvaldība sarūpējusi īpašu dāvanu – skolai turpmāk būs savs vimpelis.

kācijas šajā rakstu ciklā aizceļoja pie informatīvā izdevuma
«Vecumnieku Novada Ziņas»
lasītājiem, skolotāju koncertu
caurstrāvoja muzikālie stāsti
un dzeja, simfoniskā orķestra
«Draugi» koncertā tika uzburti partitūru stāsti, bet nule izskanējušajā apsveikumu koncertā – atlikušie desmit stāsti.

Liela privilēģija

Koncertu atklājām ar «Stāstu par dziedāšanu», jo, kā
raksta Ojārs Ulmanis «..dziesmā ir tāda vara,/ un dziesmā ir

tāda spīts,/ kas dziedošos skaistus dara/ un citi tiem uzplaukst
līdz». «Uzdrīkstēšanās un neprāta stāsts» bija veltīts skolas
dibināšanas laikam, pašiem
pirmsākumiem, kad lielā neziņā, bet apņēmības pilni sāka
strādāt pirmie pedagogi.
«Mājas stāsts» saveda kopā mūziķus un māksliniekus,
jo tā mums ir liela privilēģija,
ka visi varam būt zem viena
jumta. «Tradīciju stāstā» dalījāmies ar 20 gadu laikā iedibinātajām tradīcijām, kas gadu
no gada nostiprinās, atkārto-

Starp viesiem un sveicējiem bija arī Bauskas mūzikas skolas
pašreizējā direktore Anita Velmunska un kādreizējais vadītājs
Jānis Esta.
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mai un mīlestībai

Mazie vijolnieki cīnās ar vijoļu lociņiem ekspresīvajā A. Hačaturjana «Zobendejā».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
jas, turpinās – gan kā lieli un
nozīmīgi pasākumi, notikumi,
gan kā mazas un ikdienišķas
lietas, ko citi nejūt, bet kas ir
starp mums pašiem.
Draiskumu un vieglumu
koncertā ienesa «Joku stāsts»,
bet «Videostāstā» pie skolotājiem un visiem klātesošajiem
atceļoja sveicieni no absolventiem, kas dzīvo ārpus Latvijas un nevar būt ﬁziski klātesoši. «Dvēseles stāstā» runājām par pašu būtiskāko. Par
to, ka mūzika un māksla ļauj
dvēselei pakāpties virs zemes,
baro to, dziedina.
«Misijas stāsts» bija par
skolotājiem. Par viņu darbu,
kas nenozīmē tikai iemācīt
obligāto programmu. Skolotāju misija ir degt un dalīties, iedvesmot, iedrošināt, dot spēku
un pārliecību, pašpaļāvību.
Koncertā muzikālos stāstus bija sagatavojuši gan pedagogi, gan audzēkņi un absolventi, muzicējot solo un
ansambļos, koklētāju ansamblis «Skandīne», koris «Via
Stella» un 1. – 8. klašu apvienotais vijolnieku ansamblis,
kas pirmo reizi uzstājās tik
kuplā sastāvā, atskaņojot Arama Hačaturjana «Zobendeju».

Absolventu
salidojums

Kā ikvienā jubilejas reizē,
arī šogad I. Lavrinoviča veltīja neviltotus pateicības vārdus
tiem cilvēkiem, bez kuriem
skola nebūtu tapusi – tiem, kas
palīdzēja, iedrošināja un noticēja – Jānim Estam, Aldonai

Absolventi, kas turpina muzicēt, visvairāk silda skolas pedagogu sirdis. Kopā ar ansambli «Svīres» – absolvente un flautas
spēles skolotāja Zane Jurēvica (pirmā no labās).

Iveta Lavrinoviča – lepna un
laimīga. Un ne bez iemesla.
Foto – ARTŪRS ZUIKA
Alenčikai un Rihardam Melgailim. «Nav svarīgi, cik gadu
jubileju Vecumnieku mūzikas
un mākslas skola svinēs, ielūgumus uz svētku koncertu šiem
cilvēkiem vienmēr izsūtīšu pašiem pirmajiem,» teic direktore.
Novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals
I. Lavrinovičai pasniedza LR
Kultūras ministrijas pateicības rakstu par pašaizliedzīgu
darbu skolas izveidē un vadīšanā. Ministrijas pateicības par
sasniegumiem darbā saņēma
arī simfoniskā orķestra «Draugi» vadītāji Solvita Loka un
Aigars Dziļums, kā arī Vizuāli
plastiskās mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe.
Jubilejas koncerts bija ilgs,
bet tas nevarēja būt īsāks, ja
sakāmā tik daudz. Sirdis sildīja garā apsveicēju rinda.
Arī svētku otrā daļa – ab-

Kora «Via Stella» muzikālais joks koncerta «Joku stāstā».
solventu salidojums – noritēja
godam. Daudzas stundas tika
šķirstīti fotoalbumi, runāts un
smiets, dziedāts un dejots.
Paldies ikvienam, kas piedalījās divdesmitgades svinību
gaidīšanā un radīšanā, kas ieguldīja savu laiku, darbu, idejas, lai svētki būtu izdevušies.
Lai visiem gaišs un priecīgs

Ziemassvētku gaidīšanas laiks!
Daba jau sāk savu ceļu uz
pavasari. Pavisam drīz naktis
paliks īsākas, dienas – garākas.
Gaismas kļūs vairāk, tā tikai
jāielaiž sevī. To silti novēlu!
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

25. decembrī plkst. 12
Stelpes pamatskolā – Ziemassvētku
sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem
«Sniegavīram dzimšanas
diena būs».
Pēc izrādes – dziesmas, dejas un rotaļas.
Par jautrību rūpēsies
Jura Babra leļļu teātris «Tims».
Autobuss: plkst. 10.45 – Plūdiņi,
10.55 – Poļi, 11.10 – Vanagi, 11.20 –
Nīzere, 11.25 – skola, 11.35 – Beitiņi,
11.45 – Dzeguzes, 11.55 – skola.

12. lpp.
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Ar dziesmu dziedina un dedzina

 Jauktajam korim «Maldugunis» – 15

Jubilejas tortes autore ir Vēsma Petruševica.
Vecumnieku tautas nama
jauktā kora «Maldugunis»
15 gadu jubilejas koncerts
«100 g kora» izskanēja
10. decembra vakarā.
Klausītājus un apsveicējus
patīkami pārsteidza režisores
Ievas Strazdiņas veidotā emocionālā koncertprogramma, kas
deva pārliecību – dziesma spēj
vienot, iepriecināt un dziedināt.
Ļaujot izdzīvot visdaudzveidīgākās izjūtas, radošā projekta
ieceri prasmīgi īstenoja kora dalībnieki – 25 vīri un sievas –
kopā ar diriģenti Sindiju Druvu.
Sarīkojuma vakarā klātesošajiem bija lemts baudīt tikai
mazu daļiņu – 100 g no kora, jo
visu izstāstīt vienā koncertā
nemaz nav iespējams.

Godina uzticīgākos

Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga, kura pusotru gadu ir arī kolektīva dalībniece, uzsvēra, ka «Maldugunis»
iemieso īsto amatiermākslas garu. «Koris ir dzīvs pierādījums
tam, ka māksla, mūzika, un
dziesma paceļ pasaulīgo cilvēku pārpasaulīgos augstumos un
liek tiekties aizvien pēc jaunām

Jauktais koris «Maldugunis» un diriģente Sindija Druva, kura kolektīvu vada četrus gadus, jubilejas koncertā bija uz dziedātprieka, dzīvotprieka un svinētprieka viļņa. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
virsotnēm. 15 gadi tautai, kas
dziedot dzima, dziedot auga,
dziedot mūžu nodzīvoja, nav
nekas, tas ir tikai sākums. Ticu,
ka korim vēl daudz kas ir priekšā,» viņa sacīja.
A. Laudurga godināja tos
koristus, kuri 15 gadu ir stāvējuši plecu pie pleca un palīdzējuši «Maldugunīm» augt. Pateicību par uzticību korim un
muzikālo kopā būšanu saņēma
Aija Staškeviča, Aija Matuzeviča, Daiga Stilve, Aija Kotāne,
Ruta Krūmiņa, Konstantīns
Rumševičs, Guntars Mētra. Paldies par skanīgu dziedāšanu
desmit gadu garumā tika sacīts Sarmītei Kovalei. 15 gadu
ar kori bijusi saistīta Rudīte

Diriģente Ilze Bērziņa jokoja, ka atbraukusi atrādīt mazo Jēkabu,
lai visi saprot, kāpēc beigušās viņas darba gaitas «Maldugunīs».

Dambeniece, kura šosezon gan
vairs nedzied, bet ļoti tiek gaidīta atpakaļ.
Par profesionalitāti un radošumu darbā ar kolektīvu siltus apsveikumus saņēma diriģente Sindija Druva un kormeistare Agita Alde. Svētkos
klāt bija arī «Malduguņu» iepriekšējā vadītāja Ilze Bērziņa.
Diriģents Krišjānis Kārkliņš,
kurš ar kori bija saistīts desmit
gadu, uz svinībām nevarēja ierasties, bet sūtīja mīļus sveicienus un laba vēlējumus.

Atklāj vēsturi

Dziedošo kolektīvu, kas
uzsācis darbības 16. sezonu,
godināt bija ieradušies daudz
apsveicēju.
Misas tautas nama sieviešu
vokālā ansambļa «Vēja meitenes» dalībnieces pašsacerētus
vārdus bija ietērpušas dziesmas
«Sens ir tas stāsts» melodijā.
Vēstījumā atklājās kora vēsture. Izrādās, tieši Misā dzima
doma apvienot Vecumnieku vīru
kori un Misas sieviešu ansambli,
radot «Maldugunis». Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere lepojas, ka kora nosaukums
ir «Vēja meiteņu» izdomāts.
Sveicēju pulkā bija Skaistkalnes tautas nama un Valles
saieta nama apvienotais sieviešu vokālais ansamblis, senioru
dāmu deju kolektīvs «Rudens

rozes», bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki», vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Vēveri», senioru jauktais koris «Atbalss»,
amatierteātris «Vecmuiža», ﬂoristikas studija un citi; videosveicienu bija sagatavojuši senioru deju kopas «Ozols» dalībnieki. Sirsnīgus vārdus kolektīvam jubilejā veltīja bijusī
Vecumnieku tautas nama vadītāja Valda Kaufmane.
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājas vietnieks Jānis
Kovals «Maldugunīm» vēlēja
augt un sekmīgi nest kolektīva
vārdu ārpus novada un valsts
robežām. Mūzikas un mākslas
skolas direktore Iveta Lavrinoviča atgādināja, ka dziesma un
dziedāšana ir latviešu tautas
identitāte. «Jūs visus kopā sauc
un saista dziedāšana un dziedināšanas spēks, tāpēc vēlu turpināt dziedināt un dedzināt sevi
un klausītājus uz skatuves gan
Vecumniekos, gan citur,» viņa
pauda. Jauniešu kora «Via
Stella» diriģente Liene Batņa
atzīmēja, ka ļoti lepojas ar Vecumnieku jauktā kora dziedāšanas tradīcijām un piebilda,
ka koncerts bija izdevies.
Dziesma, radošais gars un
daudzie svētku vakarā paustie
pateicības vārdi sagādāja gaišus
mirkļus un stiprināja gan kora
dalībniekus, gan citus klātesošos.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Emocijas pārtop mākslas darbos

 Brigita Stenclava filcē un apglezno zīdu
Vecumnieku pagasta
iedzīvotāja, zvērināta
advokāte un māksliniece
Brigita Stenclava
2. decembrī Rīgā, kultūras
pilī «Ziemeļblāzma», atklāja
savu personālizstādi.
Tajā aplūkojami darbi, kas
tapuši apmēram sešu gadu garumā – kopš brīža, kad autore
2010. gadā Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā sāka apgūt Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
pie skolotājas Ivetas Bērziņas.

Pauž mīlestību

Sākotnēji B. Stenclava vēlējās ieinteresēt savu mazmeitu
Viktoriju, bet sanāca tā, ka pati
aizrāvās ar programmas piedāvātajām iespējām. Rudenī tika
apgūtas ﬁlcēšanas iemaņas, bet
pavasarī apmācāmie ķērās pie
zīda apgleznošanas, kas nu ir
mākslinieces galvenās darbu
tehnikas. Par to arī liecina izstādes titulglezna – vizītkarte,
uz kuras attēlota sieviete. Sejas
viena puse ir gleznota zīdā, bet
otra veidota ﬁlcēšanas tehnikā.
Šo gadu laikā ir tapuši neskaitāmi darbi, ar tiem piepildītas trīs izstāžu telpas.
Izpaužot sevi mākslā, autore atklāj mīlestību pret tuviniekiem – daudzos darbos atainotas mazmeitas Viktorija un
Sāra Debora, kā arī meita Terēze. B. Stenclavai tuva ir dzīvnieku tēma – ikvienu uzrunā

Izstādes atklāšanā kopā ar mākslinieci Brigitu Stenclavu (no kreisās) bija arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča (vidū) un tautas nama mākslinieciskās daļas
vadītāja Vita Vēvere.
Foto – T. STENCLAVA
viņas radītie tēli gan zīdā, gan
ﬁlcēšanas tehnikā. Īpaša nozīme autores gleznās ir zirgiem,
jo tie ir tuvi viņas mazmeitai
Viktorijai. Darbus caurstrāvo
arī nedaudz citas mentalitātes
pieskaņa, ko māksliniece apstiprina, atklājot, ka viņa cēlusies no poļiem. Filca tehnikā
B. Stenclava veidojusi apbrīnojami skaistas rotaslietas, bet
zīdā tapušas neskaitāmas šalles, lakati un kaklasaites.
Uz jautājumu, kur tiek gleznoti un uzglabāti šie darbi, māksliniece ar mīļu smaidu atbild:
«Mājas mansardā esmu okupē-

jusi meitas lielo, plašo guļamistabu, tur arī ir mana darbu pasaule!»

Brīnišķīga noskaņa

Lielu nozīmi darinājumiem
piešķir izvēlētie rāmji, ko māksliniece izraugās ar milzīgu rūpību. Par to jāteic paldies viņas draugam un kolēģim, radošo darbu galerijas veikala
īpašniekam Jānim Tropam, kurš
izstādē varēja aplūkot arī sava
veikuma augļus.
Brīnišķīga bija šī vakara noskaņa, ko uzbūra kultūras pils
«Ziemeļblāzma» gaisotne. Māk-

Labā visapkārt ir bezgala daudz

Dieviņš Ziemassvētku debesīs jau iesējis zvaigžņu pērles, un viņa sūtītais ticības
stars noglāsta ikdienas domas.
Tieši tagad ikvienu uzrunā cerība svecīšu liesmās, lai ziemas svētajā vakarā, kad cauri
tumsai ceļi lokās, mēs saprastu sevi un vēlētos, lai visiem
mums labi klājas, lai mēs spētu sadzirdēt klusumu, kas aicina atgriezties mājās, pār kurām Dieviņš jau iesējis spožākās zvaigžņu pērles.
Vēl viens mirklis, un degs
eglē sveces, cilvēki cits citam
vēlēs laimes un ar baltu cerību
nāks goda viesis – Jaunais

gads. Atkal pavērsies tūkstoš
jaunu ceļu un jaunu darbu, kas
jāuzsāk.
Pirms laikrādis mūs iesviež
jauna gada telpā, mazu brītiņu
paklusēsim un aizliksim arī
labu domu par tiem, kuriem
šajā gadumijā grūti, aizsūtīsim labas domas tiem, kuriem
šajā gada nogalē atkal sals.
Ziemassvētki ir pārdomu,
sapņu, brīnumu gaidīšanas un
jaunas apņemšanās laiks, kad
ļaudis cits citam var dāvināt
mīlestību, uzticību, cerību.
Šis ir piedošanas laiks.
Aizmirsīsim slikto un centīsimies ieraudzīt labo, jo tā taču

ir bezgala daudz! Lai vairāk
gaišuma ienāk ģimenē, darbā
un uz ielas! Lai seju biežāk rotā gaišs, neviltots un labestīgs
smaids!
Pateicos visiem Misas tautas nama amatiermākslas kolektīviem par ieguldīto darbu
2016. gadā. Īpašs paldies amatierteātrim «MIStērijA» par
atbalstu, idejām un to īstenošanu. Paldies par sakoptajām
telpām Vijai Ozolai, par pretimnākšanu – Vecumnieku novada pašvaldībai, Misas vidusskolai un iedzīvotājiem,
kuri atbalsta kultūras dzīves
norises Misā. Paldies ikvienam,

slinieci iepriecināja ģimenes,
draugu un kolēģu klātbūtne.
Šajā vakarā ļoti daudz labu vārdu
un sirsnīgu paldies tika veltīti
Vecumniekiem, jo te sākusies
B. Stenclavas mākslinieces karjera. Ar lepnumu var teikt, ka
viņa vārdu «māksliniece» tautās nes ar sirsnību un milzīgu
atbildības izjūtu.
Izstāde kultūras pilī «Ziemeļblāzma» apskatāma līdz decembra beigām.
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja

kurš ievēro un novērtē to, ko
daru un jūtu. Paldies cilvēkiem, kuri palīdz atvērt acis
un ieraudzīt smaidu par jaunu
dienu, košām krāsām, jaunām
smaržām un nebijušām emocijām. Paldies par uzticēšanos
un veiksmīgo sadarbību. Pateicos visiem par labajiem vārdiem, kas nākuši no sirds; paldies arī par kritiku, kam bijis
pamatojums.
Lai visiem bagāts, veselīgs,
jautrs, radošs un panākumiem
pārpilns 2017. gads!
S. VĒVERE,
Misas tautas nama
vadītāja
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Cilvēktirdzniecība. Neviens nav pasargāts

 Svarīgi – informēt un izglītot sabiedrību

Novada sociālā dienesta darbiniekus izglīto lektore Ina Jankeviča.
Foto – V. SILIŅA
Cilvēktirdzniecība ir aktuāla problēma visā pasaulē,
tādēļ dažādas iestādes, dienesti un nevalstiskās organizācijas strādā pie tā, lai to mazinātu. Cilvēku, īpaši sieviešu,
tirdzniecība tiek uzskatīta par
otru ienesīgāko kriminālo biznesu pēc narkotiku realizācijas.
Starptautiskās migrācijas
organizācijas dati liecina, ka
Baltijā katru gadu par cilvēktirdzniecības upuriem kļūst
aptuveni 2000 iedzīvotāju.
Arī Latvijā pārdod cilvēkus.
Retāk viņi nokļūst smagā piespiedu darbā ārzemēs, biežāk –
seksuālā verdzībā. 2015. gadā
Latvijā par cilvēktirdzniecības
upuriem atzītas desmit personas, bet 2013. un 2014. gadā
identiﬁcēti 56 cilvēku tirdzniecības upuri – Latvijas valstspie-

derīgie, kas ekspluatēti ārvalstīs.
Biedrība «Patvērums «Drošā māja»» šoruden Bauskā organizēja semināru «Fiktīvās
laulības kā cilvēktirdzniecības
formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana». Tajā piedalījās Latvijas Republikas
Ģenerālprokuratūras pārstāvji, amatpersonas no Zemgales
reģiona prokuratūrām, Valsts
policijas, novada bāriņtiesām,
sociālajiem dienestiem u. c.
Aktivitāte notika projekta «Novēršot cilvēku tirdzniecību un
ﬁktīvās laulības: daudznozaru
risinājums» ietvaros. Pēc semināra dalībnieki saņēma tālākizglītības treneru apliecības.
Lai informētu sabiedrību
par cilvēktirdzniecības problēmu, pēc dalības seminārā

Lekciju Skaistkalnes pagasta bibliotēkā vada sociālā darbiniece Nita Kinaucka-Briede.
Vecumnieku novada bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieki organizēja informatīvus
pasākumus novada pagastu
pārvaldēs Vallē un Stelpē,
Skaistkalnes pagasta bibliotēkā, Misas, Valles un Skaistkalnes vidusskolā.
Lai mazinātu šo bīstamo
tendenci, kad cilvēki tiek pārdoti kā prece, ikvienam jābūt
zinošam un informētam, jo sabiedrība šo situāciju var ietek-

mēt, ziņojot, sadarbojoties un
sniedzot palīdzību. Neviens
nav pasargāts no nokļūšanas
cilvēku tirgotāju «tīklos», tādēļ ir svarīgi izglītot un informēt iedzīvotājus, kā arī sniegt
palīdzību un atbalstu personām, kas cietušas no šīs problēmas.
V. SILIŅA,
Vecumnieku novada
bāriņtiesas
locekle

Ziemassvētku kartītes – labdarībai
Katru gadu Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu Ziemassvētku darbiņi tiek ievietoti labdarības
organizācijas «Eurika» mājaslapā. Tādējādi iespējams palīdzēt slimnīcās nonākušajiem
bērniem ne tikai ar naudu, bet
arī ar savu roku darbu un sirds
siltumu.
Iegādājoties mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu veidoto apsveikuma kartīšu dizainu, tiek sarūpēti līdzekļi, lai
spētu bērnu slimnīcām visā
Latvijā dāvāt nepieciešamākās iekārtas. Pārsvarā šīs kartītes izvēlas organizācijas un
uzņēmumi, lai apsveiktu sa-

vus partnerus, kolēģus un
klientus svētkos.
Apsveikumi tiek unikāli
sagatavoti un drukāti pēc pasūtītāja vēlmes. Kartītes tiek
rezervētas un otrreiz vairs netiek pārdotas; tās iespējams
izgatavot jebkādā formātā, ir
plašas iespējas veidot tekstu.
Visas kartītes ir ļoti skaistas un spēj aizkustināt katru
apsveikuma saņēmēju. Paldies visiem, kuri atbalstījuši
šo ideju un bijuši noskaņoti
labdarībai Ziemassvētku gaidīšanas laikā!
A. SPROĢE,
Mūzikas un mākslas
skolas pedagoģe

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas 2. klases audzēknes
Annes Inovskas veidotā ziemas ainava.
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Skolēni kļūst par pētniekiem

 Rada interesi par dabaszinātnēm un matemātiku

Skolotāja Aldona Alenčika paskaidro reaktīvā dzinēja uzbūvi
Annijai Paulovičai (no kreisās; Skaistkalnes vidusskola) un Paulai Zirnītei (Valles vidusskola).
Vecumnieku, Valles un
Skaistkalnes vidusskolas
7. – 8. klašu skolēni 1. decembrī pulcējās Vecumniekos,
lai kļūtu par pētniekiem
novada skolu pasākumā
«Pētniecības pēcpusdiena».
Jauktās komandās skolēni
darbojās četrās stacijās un, draudzīgi sastrādājoties, veica dažādus pētījumus. Šajā reizē noderīgas bija arī prasmes, kas apgūtas mājturības un tehnoloģiju
stundās.

Skolēniem bija jāveido reaktīvā dzinēja modelis, jāveic
izmēģinājumi un jānoskaidro,
ar kuru dzinēju modelītis var
nobraukt vistālāk un kāpēc. Bioloģijas pētnieciskie darbi ieveda
bioloģijas mikropasaulē. Kas
tik atklājās zem mikroskopa lupas! Fantastiski raksti, krāsas,
veidojumi, kas bija jānosauc
pareizā zinātniskā valodā. Ķīmijas pētniecība vienmēr saistīta ar zināmu risku – kas notiks,
ja tiks pievienota šī viela, kas
būs, ja tiks sajaukts tas ar to.

Skolēni veic pētniecības darbu bioloģijā.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
Lai tiktu galā ar matemātikas stacijas uzdevumu, lieti
noderēja prasme darboties ar
šķērēm un papīru. Pie atklājumiem tika lielākā daļa jauniešu, citiem darbošanās ar šķērēm izrādījās diezgan sarežģīta.
Skolotāja Ilze Cīrule izvirzīja hipotēzi, ka ķīmiķi var
visu un to arī pierādīja. Tika
iegūta sudraba nauda, izveidots salūts, šķidrumi mainīja
krāsas, no čūsku olām izšķīlās
mazi čūskulēni un notika vēl

Iepazīst lielo ceļotāju – mazo gulbi
Septembrī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 1. un 2. klases audzēkņi gatavojās radošo darbu
konkursam «Iepazīsti lielo ceļotāju – mazo gulbi!», ko organizēja Dabas aizsardzības
pārvalde.
Piedaloties konkursā, tika
pausts atbalsts starptautiskajai
akcijai «Gulbju lidojums».
Tās mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību mazajam
gulbim – sugai, kuras īpatņu
skaits Eiropā pēdējo gadu laikā samazinājies teju uz pusi
un turpina sarukt.
Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā 200 interesentu no visas Latvijas, radot
gulbjus dažādās tehnikās – zīmējot, gleznojot, veidojot kolāžu un modelējot.
Bērni, izstrādājot darbus,

Par dalību starptautiskās akcijas «Gulbju lidojums» norisē Latvijā radošo darbu konkursā Vizuāli plastiskās mākslas programmas 2. klases audzēkņi saņēma Atzinības rakstus.
Foto – A. SPROĢE
iedziļinājās un mēģināja vairāk uzzināt gan par mazā
gulbja dzīvesveidu, gan prob-

lemātiku, kas saistīta ar putnu
straujo samazināšanos pēdējo
gadu laikā. Audzēkņi ar lielu

citas brīnumu lietas. Skatītāji
ar aplausiem pateicās par lielisko šovu.
Paldies pedagoģēm par
skolēnu ieinteresēšanu. Jācer,
ka noteikti kādi no klātesošajiem pievienosies domubiedru
grupai «DZM» – dabaszinātnes un matemātika.
R. ĶIŅĶEVSKA,
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās pieredzes skolas
dabaszinātnēs
un matemātikā
koordinatore

interesi pētīja mazā gulbja tēlu, jo, dodoties garajā ceļā
cauri 11 valstīm, viņa pieturvieta ir arī Latvija, varbūt pat
Vecumnieki.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi konkursam iesūtīja 25 radošos
darbus. Visi autori saņēma Atzinības rakstus.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
pedagoģe

26. decembrī plkst. 15
Misas tautas namā –
tradicionālais
Ziemassvētku sarīkojums
pirmsskolas vecuma
bērniem.

16. lpp.
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Kultūras gars – joprojām dzīvs

 Bārbeles tautas nams atzīmē 90. gadskārtu

Dacei Klipai (no labās) izturību darbā vēl Ērika Našeniece.
Bārbeles tautas nama
90 gadu jubilejas sarīkojums
notika 5. novembrī.
Dzimšanas dienai veltītās
koncertprogrammas veidošanā
iesaistījās vietējie amatiermākslas kolektīvi: lauku kapela
«Savējie», folkloras kopa «Tīrums», amatierteātris «Bārbelīši», deju kolektīvi «Rakari»
un «Bārbele». Priekšnesumi
mijās gan ar nopietniem, gan
atraktīviem apsveikumiem.

Ieskatās pagātnē

Tautas nama vadītāja Dace
Klipa kopā ar bārbelieti Valdi
Rusiņu tēlainā vēstījumā atklāja kultūras iestādes tapšanas
vēsturi, raksturoja kolektīvus,
kādi savulaik darbojušies, stāstīja par tradīcijām, kas vienojušas ļaudis dažādos laika periodos.
Ar sirsnību tika pieminēti
tautas nama kādreizējie saimnieki: Augusts Upelnieks, Laimonis Apse, Artūrs Liepa,
Imants Nicmanis, Lilita Bērziņa, Olga Liepa, Ērika Šimēna,
Dace Starta un Tatjana Kadiķe,
kuri gadu ritumā rūpējušies
par saviesīgās dzīves veidošanu
Bārbelē. Paldies tika sacīts bijušajiem pagasta priekšniekiem,
pašreizējai pārvaldes vadītājai
Ērikai Našeniecei, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
ikvienam, kurš palīdz uzturēt
kultūras garu Bārbelē.

Stingra disciplīna

Klātesošie cēlās kājās un ilgi aplaudēja, kad tika nosaukts
Ērikas Šimēnas vārds. Viņa tautas namu vadījusi 37 gadus – no

Ērika Šimēna saņēma daudz apsveikumu un ziedu. Ilggadējo tautas nama vadītāju sveica arī
bijušais Bārbeles pagasta padomes priekšsēdētājs Oskars Reķis.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
1964. gada janvāra līdz 2001. gada maijam, darbam ziedojot
jaunību un pašus labākos spēka
gadus. Vēl aizvien tuvākā un
tālākā apkaimē klīst leģendas
par «visforšākajām ballēm Bārbelē», iedibināto kārtību uz
atpūtas vakariem nākt uzvalkos un stingro disciplīnu. Toreiz kārtībniekus nevajadzēja –
ja brieda kāds kautiņš meiteņu
dēļ, Ērika tik piedraudēja ar
savu atslēgu saišķi un iekarsušie ballētāji likās mierā.
«Prieks, ka Ērika šovakar
ir kopā ar mums. Lai kur arī
būtu aizklīduši kādreizējie
bārbelieši, satiekoties viņi allaž cits citam apvaicājas, kā
klājas Ērikai; visiem šis nams
saistās ar viņas vārdu,» sacīja
Ē. Našeniece.

bārbelieši pauda cerību, ka senās un skaistās ēkas logos
vienmēr būs gaisma, un šī dzīvības saliņa allaž cilvēkus
sauks kopā un vienos.
Svētku izskaņā klātesošie

varēja nobaudīt gardumgardu
kliņģeri, kas bija cepts skaitļa
«90» formā. Ballē par jautru
noskaņojumu gādāja mūziķu
duets «Inga un Normunds».
ŽANNA ZĀLĪTE

Būs «māsiņa»!

Vecumnieku novada pašvaldības vārdā tautas nama saimi
sveica Domes priekšsēdētāja
Aiga Saldābola un izpilddirektors Guntis Kalniņš. G. Kalniņš atgādināja, ka pašvaldība
savu solījumu nav aizmirsusi,
un nākamgad tautas nams tiks
arī pie «māsiņas» – brīvdabas
estrādes ciema centra parkā.
Sveicienus tautas namam
jubilejā bija atveduši kaimiņpagastu kultūras entuziasti no
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumniekiem. Gan viesi, gan

Piedalās:
Vecumnieku novada jauniešu koris «Via Stella»,
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas bērnu koris
«Via Stella», diriģente Liene Batņa, Līga Eglīte (klavieres),
Uva Kalniņa (saksofons), Mareks Radzēvičs (čells),
Elvijs Endelis (perkusijas), Zane Jurēvica (ﬂauta),
Ieva Danovska (kokle),
solistes Ieva Alenčika, Laura Arāja, Laura Liepiņa.
Ieeja – bez maksas.
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Ieinteresē lielus un mazus lasītājus
Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēku šogad apmeklējuši gan grāmatu un žurnālu
lasītāji, gan datorlietotāji, kā
arī tie, kuriem nepieciešami
tikai kopēšanas pakalpojumi
vai bijusi vēlme apskatīt kārtējo rokdarbu vai gleznu izstādi, pieteikties bibliotēkas organizētā ekskursijā.

Ciemojas trusis
un suns

Bērni ar interesi piedalījās
lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija» lasīšanas maratonā. Daudzi eksperti jau aizpildījuši anketas un novērtējuši izdevumus. Estere Freimane un Laura Spangere pirmo
vietu piešķīrušas Ineses Zanderes grāmatai «Lupatiņu rīts».
Mazajiem lasītājiem saistoša bija tikšanās ar Lieldienu
zaķi. Tematiskajā pēcpusdienā bērni minēja mīklas, iepazina sakāmvārdus, bet visvairāk priecājās par bibliotēkas
lasītājas Annijas Tamanes atnesto balto «Lieldienu zaķi»,

Notikumiem
bagāts gads

Ar atdzimšanu Ziemassvētki
nāk;
ar bērniņu, kam Dieva gaisma
vaigā
un ticība, ka viss būs savādāk,
no mājas mājā svētīdama staigā.
/K. Apškrūma/
Caur sniegiem un lietus lāsēm atnākuši Ziemassvētki.
Cieši aiz tiem – arī gada izskaņa.
2016. gads Vecumnieku bibliotēkā bijis notikumiem bagāts
un interesants, jo katrs lasītājs
nācis ar savu vēstījumu un domu.
Šogad bibliotēka atzīmēja
95. gadskārtu. Paldies visiem,
kuri šajos svētkos bija kopā ar
mums, bibliotēkas darbiniecēm.
Lasītājiem, kolēģēm novadā un visiem labas gribas cilvēkiem vēlu baltus Ziemassvētkus. Lai Jaunajā gadā piepildās viss iecerētais!
M. BOŠA,
Vecumnieku bibliotēkas
vadītāja

kuru varēja paglaudīt. Ikviens
saņēma izsmeļošas atbildes uz
visiem jautājumiem no truša
īpašnieces.
Bibliotēkā šogad bija interesanta tikšanās ar policistukinologu Edžu Vanagu un viņa dienesta suni Pertisu. Šis
pasākums ieinteresēja gan lielus, gan mazus Beibežu bibliotēkas apmeklētājus. Ar aizrautību klātesošie vēroja dažādus demonstrējumus un trikus,
ieklausījās ciemiņa stāstījumā
par kinologa ikdienu.
Ar Bauskas bērnu bibliotēkas vadītājas Sarmītes Freimanes palīdzību beibežnieki
varēja doties neklātienes ceļojumā uz Izraēlu. Stāstījumu
papildināja fotogrāﬁjas.
Ar teātra izrādēm Beibežos
viesojās kolēģes no Vecumnieku
bibliotēkas (uzvedums «Sveiks,
lai dzīvo!»), Vecumnieku tautas nama amatierteātris «Vecmuiža» («Mazā Parīze»), Vecumnieku vidusskolas teātra
pulciņš («Pauks un Šmauks»).
Paldies režisorēm Baibai
Škrjabai, Vēsmai Petruševicai
un Antrai Zikovai par atsaucību, bet bibliotēkas apmeklētājiem – par lielo interesi.

Apmeklē Lietuvu

Kā jau katru gadu, neizpalika arī ekskursija, kurā piedalījās lieli un mazi lasītāji. Šoreiz tika apmeklēta Lietuva.
Neparasta bija Anīkšču gaisa
taka, kas atrodas 34 metrus virs koku galotnēm, daudz
interesanta varēja redzēt Taujienes muižā un zirgu muzejā,
kā arī dzejnieka, Lietuvas
himnas autora A. Baranauska
klētiņā, kur iekārtots muzejs.
Bibliotēkas lietotāji bijuši
arī Gaismas pilī Rīgā un Botāniskajā dārzā, piedalījušies
15. novadu grāmatu svētkos
Bauskā un Lielās lasītāju balvas
pasniegšanas pasākumā Cēsīs.
Apmeklētas arī teātra izrādes
Latvijas Nacionālajā teātrī.
Interesentiem bijusi iespēja bibliotēkā aplūkot dažādas
izstādes: rokdarbu, gleznu, literatūras.
Paldies visiem bibliotēkas
apmeklētājiem par atsaucību,
piedaloties pasākumos. Lai
klusi un mierīgi Ziemassvētki
un stipra veselība Jaunajā gadā! Esiet tikpat čakli lasītāji
arī 2017. gadā!
G. SPIRA,
Beibežu bibliotēkas vadītāja

Vecumnieku novada dome aicina pieteikties
pretendentus uz pašvaldības informatīvā izdevuma
«Vecumnieku Novada Ziņas» REDAKTORA AMATA VIETU.
Izvirzītās prasības:
 Augstākā izglītība (komunikācijas zinātne – žurnālistika,
sabiedriskās attiecības; humanitārās zinātnes – filoloģija).
Pieredze redaktora darbā vai sabiedrisko attiecību jomā un
žurnālistikā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 Teicamas valsts valodas zināšanas (gramatika, stilistika),
izcila latviešu valodas izjūta;
 Prasme rediģēt un strukturēt tekstus, rakstīt publikācijas,
plānot izdevuma saturu, maketēt, fotografēt, veikt ilustratīvā materiāla atlasi un pirmapstrādi;
 Izpratne par poligrāfijas procesu;
 Izpratne par pašvaldības darbu;
 Augsta atbildības izjūta, precizitāte, radoša domāšana,
spēja patstāvīgi organizēt darbu, teicamas saskarsmes prasmes;
 Ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta
programmas, Adobe Photoshop, interneta pārlūkprogrammas).
Tiek piedāvāts:
 Radošs un atbildīgs darbs;
 Prasmēm un kvalifikācijai atbilstīgs atalgojums;
 Stabilitāte un sociālās garantijas;
 Iespēja pilnveidot profesionālo pieredzi.
Pieteikums, motivācijas vēstule, dzīvesgājuma apraksts (CV)
un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz Vecumnieku novada domē (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) līdz 30. decembrim.
Ar amata aprakstu var iepazīties Vecumnieku novada domē.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29462829 pašvaldības izpilddirektoram Guntim Kalniņam.

Apņemšanās
dod cerību

Ziemassvētku laikā vārdi,
ko vēlamies teikt, tiek rakstīti
sirdī, bet atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša. Baltajā
ziemas saulgriežu laikā ar nepacietību tiek gaidīta gaismas
atgriešanās...
Laika ritējums ir neapturams, to izjūt ikviens. Nu arī
gada pēdējais mēnesis tuvojas
izskaņai – vēl tikai ziemas
saulgrieži, un tad ātri pienāks
mirklis, kad pusnaktī pulkstenis iezvanīs 2017. gadu.
Dienas pirms gadumijas allaž mudina pārdomāt paveikto, rosina plānot darāmo nākamajam gadam, rūpīgi apsverot, ko gribam un ko katrs varam darīt ģimenes, draugu un
valsts labā.
Šis ir miera, pārdomu un
cerību laiks, kad nākas saskarties ar apjausmu, ka katram no
mums šajā dzīvē ir dots kāds
uzdevums. Vai mēs ejam pa
pareizo ceļu un to tā pa īstam
novērtējam? Visi mēs par kaut
ko sapņojam un ceram šajā
laikā, gribam sagaidīt pārmaiņas gan dabā, gan cilvēkos –
vistuvākajos, rados, draugos
un arī no valsts amatpersonām. Sabiedrībā vēl arvien ir
gana nenovīdības, kūtruma,
nežēlības, gļēvuma un mazdūšības. Kur smelt vēlmi un
drosmi tikt galā ar nevēlamo?
Šis nu ir tas īstais laiks – pārdomu un apņemšanās brīdis.
Jā, tieši apņemšanās ļauj cerēt
uz panākumiem. Vajadzīgs
vēl tikai gribasspēks un māka
sadzirdēt savu sirds balsi.
Atvērsim šajā laikā savas
sirdis visiem un dāvāsim sirds
siltumu tiem, kam tā trūkst!
Dosim savu mīlestību tuvākajiem un arī ne tik pazīstamiem
cilvēkiem, sniegsim palīdzīgu
roku visiem apkārtējiem, būsim saprotošāki! Lai reizē ar
Ziemassvētku prieku atnāk labi pavadīta gada izjūta! Lai
tajā īsajā laika sprīdī līdz Jaunajam gadam katrā dzimst
kāds sapnis, ko gribas piepildīt!
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada
pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
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Mūžam ilgojās pēc Skaistkalnes
Novada ļaudis
Godinot vēsturnieci, bijušo
skaistkalnieti Melitu Svarāni
viņas simtgadē, šī gada vasarā
Rīgā, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā (LVVA), tika atklāta izstāde «Vēsturnieks arhīvā – Dr.
hist. Melitai Svarānei 100».
Izstādē interesentiem tika
piedāvāta iespēja iepazīties ar
M. Svarānes dzīves gājumu un
darba gaitas atainojošiem dokumentiem no LVVA fondiem
un meitas Dagnijas Svarānes –
Latvijas Vēstures institūta (LVI)
zinātniskās asistentes – arhīva.

Nozīmīgs ieguldījums

No 1956. līdz 1996. gadam,
strādājot par pašreizējā LVI zinātnisko līdzstrādnieci, M. Svarāne ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vēstures pētniecībā. Viņas zinātniskās intereses bija saistītas ar 18. un
19. gadsimta pirmās puses latviešu zemniecības, kā arī Rīgas un tās sabiedrības, it īpaši
Rīgas brīvo latviešu vēstures izzināšanu, t. sk. pētīti arī tirdzniecības palīgamati, Šteinhaueru,
Muižeļu un Grindeļu dzimtas.
M. Svarānes publikācijas raksturo bagātīgs, arhīvu informācijā balstīts faktu materiāls.
Plašāk viņas ieguldījumu
Latvijas vēstures pētniecībā
historiogrāﬁskā apskatā analizējis LVI vadošais pētnieks
Muntis Auns. Viņš uzsver, ka
M. Svarānes pētnieciskā darba lielākā daļa pagāja laikā,
kad daudzām parādībām tika
uzspiestas šķiriskās ierobežotības birka. «20. gadsimta 70. –
80. gadu kontekstā pētīt un
daudzās lekcijās runāt par latviešiem, viņu saimnieciskajiem
un nacionālajiem centieniem
nozīmēja arī uzturēt nacionālās pašapziņas un cerību garu,» pauž M. Auns.

Dzimusi
«Jaunvaičos»

M. Svarāne dzimusi Skaistkalnes pagasta «Jaunvaičos»,
1916. gada 12. jūnijā Annas
un Andreja Krastiņu ģimenē.
Starpkaru posmā tēvs bija veikala īpašnieks Skaistkalnē
(tirgotava atradusies bijušās
aptiekas ēkā), bet pēc bankro-

Starp Skaistkalnes klavierspēles pulciņa dalībniecēm ir arī Melita Krastiņa (Svarāne). Bildē viņa stāv
aiz savas māsas Ludmilas Krastiņas (sēž). 1927. gads. Foto no materiālu krātuves «Novadnieki».
ta 1932. gadā viņš kļuva par
Mēmeles pārceltuves nomnieku. Māte Anna dzimusi Skaistkalnes pagasta «Bauzās», jaunībā kopā ar brāli Jāni vadīja
veikalu Rīgā, restorānu «Arkādija» Torņkalna parkā un
Majoru stacijā.
No 1924. līdz 1930. gadam
M. Svarāne mācījās Skaistkalnes pamatskolā, pēc tam Jelgavas valsts 2. ģimnāzijā, vēlāk –
Latvijas Valsts universitātē.
Laulībā ar Jāni Svarānu,
kurš bija toreizējās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijas
Mežsaimniecības fakultātes docents, dzimuši trīs bērni: dēls
Vitauts, meitas Ilze un Dagnija.
M. Svarāne aizgāja mūžībā
2011. gada 23. decembrī, viņa
atdusas Rīgā, Meža kapos.

Apkopotas
publikācijas

Pēc izstādes, kurā bija eksponēti materiāli par M. Svarānes
dzimtas vēsturi, viņas dzīves
gājumu un pētītajām tēmām
Latvijas Nacionālā arhīva fondos, materiāli ar meitas D. Svarānes gādību tika atvēlēti Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuvei «Novadnieki»,
kur ikviens ar tiem var iepazīties.
Krātuvē glabājas novadpētnieka Pētera Lukaševica un
M. Svarānes sarakste un vēsturiskie materiāli, ko viņi bija
sūtījuši viens otram, papildi-

Vēsturniece Melita Svarāne.
not abu pētnieciskos darbus.
M. Svarānes vēstules bieži sākās ar uzrunu «Sveiks, Pēter
de Šenbergensis!». Pēteronkulis, kā vietējie dēvēja aizrautīgo novadpētnieku, apkopojis arī daudzas interesantas
M. Svarānes publikācijas, piemēram, «Par latviešu uzvārdiem», «Rīgas ormaņu senās
dzimtas», «Kad latviešu zemnieki zvērēja» u. c.

Saistoši apcerējumi

Vēsturnieki viens otram
centušies palīdzēt arī Skaistkalnes (Šēnbergas) pagātnes
izzināšanā.
Apcerējumos par dzimto
pusi M. Svarāne aprakstījusi
ziņas par Korfu laikiem, par
zemnieku un muižas pārvaldnieku nesaskaņām, rīcību neražas gados. Interesanta ir informācija par notikumiem
1864. gadā, kad visu pagasta
zemnieku vārdā tika iesniegta

sūdzība Baltijas ģenerālgubernatoram Līvenam par pagasta
vecākā Jāņa Kļimoviča un
pārvaldnieka Fridrihsona patvaļu, izsaimniekojot magazīnas labības un naudas krājumus, paaugstinot valsts un pagasta nodevas, izdzenot saimniekus no viņu mājām. Tā kā šī
sūdzība palika bez atbildes, nākamajā gadā rakstīta vēl viena,
šoreiz caram Aleksandram II.
Korfs bija sašutis par sūdzībām
un pieprasīja to autorus izsūtīt
no pagasta. Lai gan pagasta vecākais zaudēja savu amatu, zemnieki tika pakļauti sodiem,
arestiem, mantas atņemšanai,
izraidīšanām un vajāšanām.
M. Svarāne vienmēr atcerējās Skaistkalni ar siltumu un
nostalģiju. Vēl 90. gadu beigās viņa vēstulēs stāsta par
saviem iespaidiem, apciemojot dzimto pusi. Vēlāk vēsturniecei nav bijis iespēju aizbraukt uz Skaistkalni, taču pēc
tās viņa ilgojās līdz pat mūža
galam.
Gadumijas
apsveikumā
P. Lukaševicam un skaistkalniešiem viņa rakstīja: «Vai jūs
atceraties, kā mēs 1939. gada
Ziemassvētkos kopā ar Upenieku ģimeni gājām Skaistkalnē uz baznīcu, tornī spēlēja
«Klusa nakts», un sniegs bija
tikko uzsnidzis...»
L. INDRIĶE,
materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītāja
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Aicina piedāvāt naktsmītnes

No 28. decembra līdz
1. janvārim Rīgā notiks
Eiropas jauniešu tikšanās,
pirmā, ko Tezē kopiena
organizē Baltijas jūras
krastā.
Rīga ir pilsēta, kurā valda
sena luterticības tradīcija, taču
vienlaikus pastāv arī dziļa saikne starp dažādām kristīgajām
konfesijām.
Eiropas jauniešu tikšanās
tiek rīkota pēc luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu baznīcu ielūguma. Jaunieši, kuri
ieradīsies Latvijā, nepieder ne
pie kādas kustības, viņi gluži
vienkārši meklē veidu, kā uzticēties, padziļinot savu iekšējo dzīvi un būvējot solidaritātes tiltus mūsu sašķeltajā sabiedrībā.

Aicinām ikvienu Vecumnieku novada iedzīvotāju aktīvi
iesaistīties, atbalstot pasākumu,
piedāvājot dalībniekiem naktsmītnes Vecumniekos vai tuvākajā apkārtnē. Šāda iespēja
varētu ieinteresēt jo īpaši gados jaunus cilvēkus, kurus
saista citu zemju kultūra un kuri grib atrast draugus Eiropā.
Jaunieši (vecumā no 17 līdz
35 gadiem) līdzi ņems guļammaisu un piepūšamo matraci;
viņi var pārnakšņot uz grīdas.
Silta uzņemšana ir svarīgāka
par iespēju nodrošināt komfortu. Ciemiņiem katru rītu ir
vajadzīgas tikai vienkāršas
brokastis. Visu dienu viņi būs
Rīgā un piedalīsies Eiropas
tikšanās programmā. Pēc vakara lūgšanas viņi atgriezīsies
mītnes vietā ap plkst. 22. Jūs
viņus varat ielūgt uz pusdienām 1. janvārī.
Pašlaik vēl nepieciešamas
26 izmitināšanas vietas. Sirsnīgs paldies visām tām ģimenēm, kuras jau atsaukušās 24
jauniešu uzņemšanai.
Ja esat ieinteresēti ko vai-

Cienījamie novada
iedzīvotāji!
Lai daļēji kompensētu Domes informatīvā izdevuma
piegādes izmaksas, 2017. gadā «Vecumnieku Novada Ziņas» savās pastkastītēs saņems tie iedzīvotāji, kuri šādu
vēlmi būs izteikuši – proti, samaksājuši 8,60 eiro (cena
ar PVN) par izdevuma piegādi visam gadam.
Par maksāšanas kārtību jāinteresējas Vecumnieku novada domē (tālrunis 63976100) un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē.
Norēķināties par «Vecumnieku Novada Ziņu» piegādi
var arī ar internetbankas starpniecību. Veicot maksājumu,
informācijā saņēmējam jānorāda vārds un uzvārds, kā arī
precīza adrese. Piezīme – «Domes avīze».
Vecumnieku novada domes rekvizīti:
Vecumnieku novada dome, reģ. nr. 90009115957,
PVN reģ. nr. LV90009115957, a/s «Swedbank», HABALV22,
konta nr. LV54HABA0551025822482. Adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV-3933.
Iedzīvotāji, kuri nevēlas, lai viņiem «Vecumnieku
Novada Ziņas» piegādā dzīvesvietā, pašvaldības informatīvo izdevumu bez maksas var saņemt Vecumnieku
novada domē un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē,
Skaistkalnē, Stelpē un Vallē. Izdevums pieejams arī citās publiskās vietās.

rāk uzzināt par Tezē kopienu
vai esat gatavi uzņemt kādu
jaunieti savās mājās, aicinām
sazināties ar vietējās sagatavošanās komandas pārstāvjiem:
Sanitu Zaharāni, tālr. 26116130,
Normundu Ermanoviču-Hermanoviču, tālr. 26083532, Olgu Černišovu-Stūrišku, tālr.
26427717, vai saņemt informāciju sociālajās vietnēs: https://
www.facebook.com/taizeriga
2016/, https://twitter.com/TaizeRiga2016, www.taizeriga.lv.
Tikšanās programmā paredzēta dalīšanās pieredzē un
idejās mazākās grupās, kopīgas lūgšanas un semināri par
dažādām tēmām. Rīta aktivitātes notiek vietējā apkaimē
(draudzē). Pēcpusdienā jaunieši pulcēsies Rīgas baznīcās, bet vakarā – Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un
«Arēnas Rīga» hallē. Ikviens
Latvijas iedzīvotājs var piedalīties pasākumos bez iepriekšējas pieteikšanās vai biļetes.
O. ČERNIŠOVASTŪRIŠKA

Bārbeles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
24. decembrī
plkst. 12 – koncerts,
plkst. 13 –
Ziemassvētku
dievkalpojums.

Ziemassvētku
dievkalpojums
Valles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā –
24. decembrī plkst. 15.
Draudze
Dievkalpojumi
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
Ziemassvētku laikā:
24. decembrī plkst. 17,
25. decembrī plkst. 10,
1. janvārī plkst. 10.
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskā draudze

25. decembrī plkst. 15
Skaistkalnes tautas namā
pirmsskolas vecuma bērni
tiek aicināti uz izrādi

Pēc tam – rotaļas kopā
ar izrādes varoņiem un
dāvanu saņemšana no
Ziemassvētku vecīša.
25. decembrī plkst. 12
Kurmenes tautas namā –
Ziemassvētku sarīkojums
pirmsskolas vecuma
bērniem. Ar jautru izrādi
visai ģimenei
«Sunītis un Kaķīte svin
Ziemassvētkus»
viesosies radošā
apvienība «Teātris un es».

8. janvārī plkst. 14
Skaistkalnes tautas namā –
Zvaigznes dienai veltīts
koncerts
«Zvaigzne no debess
kā brīnums tev plaukstās
iekritīs...».

Piedalās: pūtēju orķestris
«Skaistkalne»,
ģitāriste un dziesminiece
Sarmīte Gausiņa-Elksne.

TĀ

SKAISTKALNES PAGAS-

Jolanta Nereta (2001. gada 17. janvāris – 2016. gada
30. novembris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Anda Ķiene (1960. gada
18. jūnijs – 2016. gada 2. decembris),
Milda Dūmiņa (1927. gada 24. aprīlis – 2016. gada 5. decembris),
Lolita Batere (1941. gada
20. marts – 2016. gada 7. decembris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.

20. lpp.
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Nepalaid garām
tos skaistākos mirkļus,
kas dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām,
bet iededz to gaismu,
lai sirdij silts gaišums tiek.
/V. Kokle-Līviņa/
Visjaukākos sveicienus sūtām
Dainai Muceniecei 50. šūpļa svētkos,
Veronikai Hivričai 60. dzimšanas dienā
un Selgai Niedrai 65 gadu jubilejā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Ja gribi mūžīgi paturēt
Savas dzīvības spārnu trīsas,
Ļauj, lai kā taureni vizošā lāsē
Tevi iedzintaro mīlestība.
/E. Sudmale/
Mīļi sveicam Dzidru Spēlmani
55 gadu jubilejā un
Irēnu Gorbunovu 80. dzimšanas dienā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Savijas gadi kā dvieļi
to garumā,
Dzīve svētkus
kā linu galdautu klāj.
Dari, cik darīdams, –
nepietrūkst darāmā –
Laimīgs, kurš darbu
un skaistumu krāj.
/L. Brīdaka/
Siltus vārdus un veselīgus sveicienus sūtām
decembra jubilāriem: Ilzei Vasiļjevai, Indrai Vorai,
Mārītei Vaičekauskai 50 gadu jubilejā, Ivaram Biezajam,
Ērikam Gedrovičam, Aijai Muižniecei,
Aināram un Inetai Skustajiem 55. dzimšanas dienā,
Vladislavam Bartkevičam 60. dzīves gadskārtā,
Jānim Daugavietim, Jurģim Jurcikam,
Skaidrītei Liepai, Arnim Ozoliņam 75. šūpļa svētkos,
Marijai Asarei 80. mūža gadskārtā,
Apolonijai Sīderei 85. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Kāpjot gadu kalnā, lai tev pietiek spēka
Vien ar labiem vārdiem katru dienu sākt.
Un kad apkārt valda migla puspelēka,
Gaismai liec caur rokām
un caur sirdi nākt.
/J. Tabūne/
Sirsnīgi sveicam Eināru Strūbergu
50. dzimšanas dienā,
Lieni Vasiļjevu un Silvu Strautnieci
55 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Es neko nejautāju, es zinu –
Viss notiks tā, kā nolemts mums.
Visspožāko es guni iededzinu,
Lai domām gaišāks ceļojums.
/S. Rode/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Ritai Karpuhinai
75. dzimšanas dienā.
Valles pagasta pārvalde

Dzīvo tā, kā tava zvaigzne liek.
Tad neviens neko tev nepārmetīs.
Dienas iet. Un baltos mežos snieg.
Zvaigznes ceļš tev pretī laipu metīs.
/M. Bārbale/
Sirsnīgi sveicam Andreju Spiru
70. dzimšanas dienā,
Veltu Rodņinu un Mildu Pūķi
75 gadu jubilejā, Jāni Vasaraudzi
un Birutu Zauermani
80. dzīves gadumijā, Ainu Priedīti
85. šūpļa svētkos,
Ilgu Balceri 90. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests
Lai tavā šodienā kāds svinēšanas mirklis,
ko svinēt un atcerēties vērts,
kāds mirklis svētuma tev baltin balta,
kas tiek no Laimes mātes tavā kausā bērts.
Lai Dieva svētība ir katram tavam ceļam,
ko tavas kājas te uz zemes min,
tavs dzīvesprieks lai atklāj jaunus spēkus,
tām dienām turpmākām, kas arī jānosvin.
/G. Āboliņa/
Skaistajā dzīves jubilejā vēlam
Maldai Krēsliņai stipru veselību
un daudz baltu dieniņu.
Lai mirkļi, stundas, dienas un gadi
veido piepildītu laiku!
Tuvākās un mīļākās draudzenes

