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Mācās interpretēt
klaviermūziku

Lai pilnveidotos un veicinātu profesionālo izaugsmi, Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas (MMS) rīkotajās meistarklasēs 25. februārī piedalījās 20 klavierspēles pedagogi
no vairākām mūzikas skolām:
Rīgas, Ķekavas, Ogres, Ozolnieku, Baldones, Babītes, Birzgales un Vecumnieku.
Skolotājiem bija iespēja noklausīties J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājas Diānas
Zandbergas lekciju «Latviešu
klaviermūzikas stilistiskās iezīmes». Apmācību turpinājumā
notika meistarklases ar Vecumnieku MMS, kā arī Ķekavas
mūzikas skolas audzēkņu piedalīšanos. Bērni atskaņoja latviešu komponistu skaņdarbus,
bet lektore D. Zandberga rosināja pedagogus tos interpretēt un
palīdzēja iestudēt kā priekšnesumus.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku MMS
komunikācijas speciāliste

Rīko balli
medniekiem

Tradicionālā mednieku balle Bārbeles tautas namā norisināsies 12. martā, pulcēšanās
sākums – plkst. 20.30. To rīko
vietējais mednieku kolektīvs.
«Uz ikgadējo kopā sanākšanu, kas iezīmē sezonas noslēgumu, aicināti novada mednieki,
kā arī draugi no kaimiņu novadiem. Pērn sarīkojumā piedalījās 13 kolektīvu, domāju, arī
šogad būs liela atsaucība,» informē Arvīds Rozēns, mednieku kolektīva vadītājs. Viņš aicina vīrus jau laikus pārlūkot
trofeju klāstu, lai papildinātu
kopīgi veidoto izstādi ar skaistiem eksponātiem, un atsaukt
atmiņā mežā piedzīvoto, lai
dalītos ar mednieku stāstiem.
Sīkāka informācija par sarīkojumu, rakstot e-pastā: <arvids.
rozens@inbox.lv>.
ŽANNA ZĀLĪTE

Laimi rod dziesmā

«Vēja meiteņu» jubilejas tortē – 20 svecītes

Vokālā ansambļa «Vēja meitenes» dalībnieces, nopūšot aizdegtās 20 svecītes, katra iedomājās
savu karstāko vēlēšanos.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Misas tautas nama sieviešu
vokālais ansamblis «Vēja
meitenes» kolektīva
darbības 20. gadskārtu
atzīmēja 20. februārī.
Skatoties gadiem pāri, 12 skanīgo balsu īpašnieces kopā pavadīto laiku izteica dziesmās, radot prieku sev un koncerta «20
vējainie gadi» apmeklētājiem.

Izdzīvotas dažādas
emocijas

Daudz ūdeņu aiztecējis kopš
1995. gada oktobra vakara, kad
deviņas jaunās māmiņas kopā
ar savām atvasītēm sapulcējās,
lai dibinātu bērnu vokālo ansambli. Divas reizes nedēļā
dziedātprasmi mācījušies bērni,
bet, lai, gaidot mazos, nebūtu
jāgarlaikojas, sākušas dziedāt
arī mammas. Tā radās kolektīvs,
kura vēsture sniedzas jau divos
gadu desmitos. No pirmās dienas ansamblī darbojas Daiga
Alekšūne, Gunta Rumševiča,

Ingrīda Vaisjune, Sandra Vēvere un kolektīva vadītāja Olga
Černišova-Stūriška. Daudzas
dzied vairāk nekā 15 gadu, bet
«Vēja meitenēm» nesen pievienojušās Daiga Alde un Maiga
Beķe.
Gadiem ritot, piedzīvoti dažādām emocijām piesātināti mirkļi. Dalībnieces cita citu atbalstījušas prieka un laimes brīžos,
kopīgi skumušas, pavadot mūžībā ansambļa dalībnieci Valentīnu Kordasu, kuras darinātais
karogs «Vēja meitenēm» vienmēr ir līdz un ļauj būt pamanāmām citu vidū.
«Vēja meitenes» vieno ansambļa himna, daudz skanīgu
dziesmu, ceļojumi pa Latviju,
Lietuvu, Slovākiju un Poliju.
Ansamblis koncertējis visos Vecumnieku novada pagastos, iepriecinājis ļaudis bērnu namos,
pansionātos, rehabilitācijas centros, īstenojis citas jaukas ieceres. Kolektīva repertuārā ik pa
laikam tiek iekļautas jaunas me-

lodijas, taču jau 20 gadu skanējumu nav zaudējusi komponista
Viļņa Salaka dziesma «Kas var
mani aizdziedāt». Svētkos klāt
bija arī tās autors, kurš līdzi bija
atvedis savu kolektīvu – VEF
Kultūras pils vīru vokālo ansambli, tiesa gan, nepilnā sastāvā.
Ar staltajiem rīdziniekiem dziesmas mīļotājas sadraudzējušās pavisam nesen – pērn decembrī.

Acīs joprojām
mirdzums

Pašu veidotajā koncerta scenārijā «Vēja meitenes» bija iekļāvušas savas mīļākās dziesmas. Ar aizkustinošu priekšnesumu viņas sacīja paldies atsaucīgajiem klausītājiem un
savām ģimenēm, kas trešdienu
vakaros, kad norit mēģinājumi, un pēc koncertiem viņas
pacietīgi gaidījuši mājās.
«Piedodiet, ka reizēm palikāt bez vakariņām, un bērni gulēt devās nemazgātām mutēm,
à7. lpp.

2. lpp.
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Dāvanas stabilizējas
un žagariņš Aicina cept kūku Aijai
Situācija
N

ovada Sociālais dienests
turpina iesāktās un plāno
jaunas aktivitātes.
Pašvaldības šī gada budžetā iezīmējas vairāki resursi,
kas palīdzēs sociālajiem darbiniekiem veikt savus pienākumus, – paplašināta Sabiedriskās kārtības nodaļa, visām
izglītības iestādēm būs pieejami psihologa pakalpojumi.
Sociālie darbinieki turpina
veikt ikdienas aktivitāšu un
vides novērtējumu personām,
kam nepieciešama ekspertīze
medicīnisko indikāciju noteikšanai, lai saņemtu īpašas
kopšanas pabalstu. 2015. gadā
aizpildītas 29 anketas, kas iesniegtas izvērtēšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijai.
Jau vairāk nekā gadu pašvaldība pērk aprūpes mājās
pakalpojumu no biedrības «Latvijas Samariešu apvienība».
Veicot klientu aptauju, tiek novērtēta tā kvalitāte. Pagājušajā
gadā pakalpojumu izmantoja
deviņas personas.
Ik dienu tiek risināti dažādi sarežģīti jautājumi un sociālie gadījumi. Pērn Sociālajā dienestā pēc palīdzības
vērsušās 1827 personas – iedzīvotāji, ar kuriem sociālais
darbinieks strādā, lai mazinātu vai atrisinātu radušās problēmas.
Pašlaik tiek aktualizēts Sociālā dienesta stratēģiskais
plāns 2014. – 2020. gadam,
pamatojoties uz pērn veikto
iedzīvotāju un ekspertu aptauju.
Viens no Sociālā dienesta
uzdevumiem ir administrēt

«Rodas nepieciešamība
attīstīt jaunus sociālos
pakalpojumus.»

pašvaldības budžeta līdzekļus,
kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai. Pērn šim mērķim izlietots 71 291 eiro, kas ir par 18 855
eiro mazāk nekā 2014. gadā.
Katru gadu budžeta līdzekļi
sociālajai palīdzībai samazinās
un, ievērojot to, ka pašreizējā
sociāli ekonomiskā situācija
stabilizējas, parādās nepieciešamība finansējumu novirzīt
jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

T

iek aktualizēts jautājums
par pašvaldības iestāšanos
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, kas dotu iespēju
izmantot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, tādējādi rūpējoties par veselības
veicināšanas darba attīstību
pašvaldībās un aktivitāšu atbalstīšanu trūcīgām personām,
bezdarbniekiem, personām ar
invaliditāti u. c.
Atbildi uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sociālo darbu, var saņemt pie sociālajiem
darbiniekiem pagastu pārvaldēs vai Sociālajā dienestā Vecumniekos.

INA
JANKEVIČA,
Sociālā
dienesta
vadītāja

Visi, kuri aizraujas ar gardu kūku cepšanu, tiek aicināti
kļūt par trešā Kūku konkursa
dalībniekiem. Tas norisināsies
Valkā 12. martā plkst. 11. Šī
gada tēma – «Kūka Aijai».
Tehnika, kādā gatavot torti, kā arī tās sastāvdaļas, nav
noteiktas. Kūka var būt gan sāļa, gan salda. Vienīgais nosacījums – konditorejas izstrādājumam jābūt vismaz 2,5 – 3 kilogramu smagam.
Divos iepriekšējos konkursos piedalījās Valkas novada
kūku cepēji, taču šogad rīko-

tāji aicina arī citu Latvijas reģionu meistarus parādīt savas
prasmes.
Kūku cepējiem – konkursa
dalībniekiem – balvā būs Maijas un Jāņa Kairu meistarklase. Šogad konditori piedāvā
izzināt šokolādes tēmu. Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 26488684
vai rakstot e-pastā: <sniedzeragze@inbox.lv>.
S. RAGŽE,
Valkas novada lauku
attīstības un kooperācijas
speciāliste

Atjauno rozīšu svārkus
Cienījamie novada
iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas
zieds» katram ir iespēja
pasniegt simbolisku lilijas
ziedu ikvienam, kurš paveicis kaut ko labu.
Nebaidīsimies pateikt
paldies cits citam!
Lielu un smaržīgu liliju pušķi sūtu Gaidai Jēkabsonei un
viņas atbalsta komandai (Mārtiņam Jēkabsonam un Dainai
Caunei) par senu, man ļoti dārgu Zemgales rozīšu svārku restaurēšanu.
Tā kā šie svārki bija gana
nolietojušies un ne visai labā
kvalitātē, atrast uzņēmīgu meistari nebija nemaz tik viegli, bet
Gaidiņa paņēma brunčus un
teica: «Izpētīšu un lūkošu, ko
varu darīt.» Jokojot vien piebilda – gan jau piecu gadu laikā tikšot galā…

Neticami, bet nepagāja ne
četri mēneši un mani skaistie
rozīšu svārki ir izārdīti, pārmazgāti, salāpīti un pāršūti no
jauna. Lepojos ar to, ka man
blakus ir cilvēki, kuri nebaidās uzņemties ļoti sarežģītu
un darbietilpīgu uzdevumu un
prot paveikt to izcilā kvalitātē.
Novēlu šai brīnišķīgajai komandai labu veselību un tikpat gaišu domāšanu, kā līdz
šim. Esmu ļoti iepriecināta, ka
mums bija lemts sadarboties.
Milzīgs paldies!
Vita VĒVERE
Vecumniekos
5. martā plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā –
Vecumnieku vidusskolas

Žetonu
vakars.

Kurmenē – ātrs mobilais internets
Kurmenē ir uzbūvēta jauna ceturtās paaudzes jeb 4G
mobilā interneta bāzes stacija,
kas nodrošina zibenīgu «Tele2» mobilo internetu un ātru
tā savienojumu.
Vecumnieku un Misas iedzīvotāji jau aktīvi lieto «Tele2» 4G tīklu. Rūpējoties
par augstu pakalpojuma kvalitāti, uzņēmums turpina paplašināt šī tīkla pārklājumu Vecumnieku novadā un citviet
Latvijā.
«Tele2» 4G mobilo internetu var lietot telefonā, plan-

šetdatorā, piezīmjdatorā vai
galda datorā. Pārliecināties, vai
telefons, planšetdators, modems vai rūteris, kā arī SIM
karte atbalsta 4G, var «Tele2»
interneta mājaslapā: www.tele2.lv/4G.
Ikviens «Tele2» un «Zelta zivtiņas» klients «Tele2»
klientu apkalpošanas centrā
bez maksas var apmainīt savu SIM karti pret 4G SIM karti.
L. KRŪMIŅA,
«Tele2» tehniskā
direktore

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
marta numuriem
jāiesniedz līdz
3. un 14. martam.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Izzina domes darbinieku pienākumus

Novada pašvaldību apmeklē 23 «ēnotāji»
Vecumnieku novada domē
Ēnu dienā, 10. februārī,
viesojās Vecumnieku un
Skaistkalnes vidusskolas
9. klašu skolēni.
Ēnu diena ir pasaulē pazīstama un atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā viņi apmeklē kādu darba vietu. 23 skolēni
trīs stundas vēroja interesējošo profesiju pārstāvju ikdienu
Vecumnieku novada domē.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstīgi sagatavoties darba tirgum.
Vecumnieku novada skolēni
atzina, ka šajā dienā uzzinājuši
daudz jauna, klausījušies speciālistos ar interesi un ir ļoti gandarīti par uzticētajiem praktiskajiem darbiem, ko nekad nebija
veikuši. Daži no skolēniem vēlējās «ēnot» arī citus speciālistus, tādējādi uzzinot vairāk.

Vecumnieku un Skaistkalnes vidusskolas 9. klašu audzēkņi kopā ar Skaistkalnes vidusskolas
skolotāju Ludmilu Lācīti un Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Kovalu. Foto – EVA VLASOVA
Skaistkalnes vidusskolas
9. klases audzēkne Līga Putele
vēroja Finanšu nodaļas vadītājas, budžeta ekonomistes Gitas
Skribānes darbu. Viņa pastāstīja, ka vislabāk paticis strādāt

praktiski, rēķinot ienākumus
un izdevumus. «Ekonomista
darbs ir ļoti atbildīgs un interesants,» noteica skolniece.
Jaunieši atzina, ka Ēnu
diena sniedz iespēju izzināt

interesējošo profesiju un izlemt, vai tā ir piemērota.
EVA VLASOVA,
Vecumnieku novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Veicinās uzņēmējdarbību un saglabās apdzīvotību laukos

2015. gada nogalē Vecumnieku novada dome organizēja
tikšanos ar novada uzņēmējiem,
lai apspriestu prioritāros pašvaldības grants ceļus, ko būs
iespējams pārbūvēt Latvijas
Lauku attīstības programmas

2014. – 2020. gadam pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotības saglabāšanu.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā
seguma būvniecība vai pārbūve. Pieejamā kvota no Eiropas
Savienības (ES) struktūrfonda
Vecumnieku novadam ir 1,22
miljoni eiro, kas izmantojama
līdz 2019. gada 1. decembrim.

Finansējuma sadalījums ir šāds:
90 procentu – ES līdzekļi, 10
procentu – pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta konkursa noteikumi paredz, ka pirms pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā,
pašvaldībai ir jāveic grants ceļu vērtēšana atbilstīgi apstiprinātajiem atlases kritērijiem,
sarindojot ceļu posmus prioritārā secībā. Atlases kritēriji
apstiprināti Vecumnieku no-

Pašvaldības ceļi prioritārā secībā
Nr. p. k.

Ceļa nosaukums

Paredzamais ceļa garums

1.

A3 Mēmele–Kalnakrogs, Skaistkalnes pagasts
A10 Mednieki–Gali (līdz Dzegužu ceļam),
Valles, Bārbeles un Stelpes pagasts
B2 Spodras–Krieviņi, Kurmenes pagasts
A8 Upmaļi–Graši, Stelpes pagasts
B13 Makužas–Raitas, Vecumnieku pagasts
B11 Stepiņi–Salzemnieki, Vecumnieku pagasts
A1 Gaisma–Simsoni, Bārbeles pagasts
B3 Stelpes pienotava–Lielbeitiņi, Stelpes pagasts
A3 Misa–Bogdani, Vecumnieku pagasts
A2 Beibeži–Ziediņi, Vecumnieku pagasts
A3 Zvirgzdi–Sietiņi, Kurmenes pagasts

4,3 km

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6 km
1,5 km
1,9 km
1,7 km
1,85 km
1,68 km
1,05 km
3,12 km
1,3 km
1 km

vada Domes sēdē 2015. gada
25. novembrī (protokols nr. 16,
4.§.).
Tiekoties ar uzņēmējiem,
tika izvirzīti 11 pašvaldības
ceļu posmi (kopējais pārbūvējamo ceļu garums ir 25,4 km)
novada administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot pašvaldības grants
ceļus, tie tika sarindoti prioritārā secībā. Pašlaik ir uzsākta
tehniskās dokumentācijas izstrāde ceļa posmam A3 Mēmele–Kalnakrogs, kas atrodas
Skaistkalnes pagastā.
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja
Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde
notiks
23. martā plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var
piedalīties
ikviens interesents.

4. lpp.
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Kā top sarīkojumu tāmes?

Kultūras darbs ir radošs, straujš un ļoti mainīgs
Jau otro mēnesi darbs rit,
īstenojot 2016. gada budžetu.
Kultūras jomai šogad ir atvēlēts vairāk līdzekļu nekā
pērn. Tas gandarī, jo rada iespēju piedāvāt novada iedzīvotājiem un viesiem liela mēroga sarīkojumus – Meteņdienas svinības, Vecumnieku
novada Dziesmu un deju svētkus, kā arī, protams, tradicionālos pasākumus, kas priecē
ļaudis pagastos: Kanepenes
svētkus Skaistkalnē, Pēterdienu Kurmenē, Teātra svētkus Stelpē, Liliju svētkus Vecumniekos, kā arī citus lielākus un mazākus sarīkojumus. Piešķirtais finansējums
ļauj nodrošināt veiksmīgu, uz
attīstību vērstu novada amatiermākslas kolektīvu darbību.
Sekojot līdzi deputātu diskusijām par kultūras jomai atvēlētajiem līdzekļiem, kas bija atspoguļoti budžeta projektā, manī radās raizes par to, ka
sabiedrībai un arī deputātiem
nav skaidri principi, pēc kuriem tiek veidotas un arī izpildītas kultūras sarīkojumu tāmes. Lai formētu patiesos faktos balstītu viedokli, ir nepieciešams saņemt pēc iespējas
izsmeļošāku informāciju, tāpēc atļaušos sevi dēvēt par
«pirmavotu» un izskaidrošu,
kā tautas nams plāno sarīkojumu budžetu.

Detalizēti atspoguļo
plānotos izdevumus

Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka
budžeta projekts tapa ciešā sadarbībā ar struktūrvienību un
nodaļu vadītājiem. Tas nozīmē – katras nozares speciālisti
izstrādāja budžeta priekšlikumus, ko pašvaldības vadība

ņēma vērā, veidojot 2016. gada budžetu.
Aktīvs darbs šī gada budžeta plānošanā Vecumnieku tautas namā sākās jau
2015. gada oktobrī, budžeta
priekšlikumi novada domes
Finanšu nodaļā tika iesniegti
novembra sākumā. Budžeta tāmē detalizēti tiek norādīti arī plānotie izdevumi
2016. gada kultūras pasākumiem, tostarp, lielākiem projektiem, piemēram, «Meteņi
Vecumnieku novadā», kas norisinājās 27. februārī.
Iesniedzot domē Vecumnieku tautas nama 2016. gada
budžeta tāmes projektu, Meteņdienas sarīkojumam tika
lūgta summa, kuras apmērs
pamatots ar iepriekšējā gada
Starptautiskā masku tradīciju
festivāla izdevumiem, saistīts
ar manu pieredzi un zināšanām par kultūras jomas aktualitātēm, pakalpojumu sniedzējiem, māksliniekiem un izmaksām, kas saistītas ar šāda
mēroga pasākumu. Pieprasītā
summa bija izmaksu aptuvenā
kalkulācija. Gandrīz pusgadu
pirms sarīkojuma precīzu izdevumu plānu izstrādāt nebija
iespējams, jo tāmē norādāmas
pozīcijas, kurām pretī ir konkrēts skaidrojums, kura firma,
kurš mākslinieks ko darīs un
piegādās, taču šāda sarīkojuma organizēšanas stadija dinamiskajā kultūras darbā sasniedzama vien neilgi pirms
sarīkojuma.
Kultūras darbs ir radošs,
straujš un ļoti mainīgs; nemainīga ir novada Domes piešķirtā sarīkojuma izdevumu summa, ko nedrīkst pārsniegt, un
mana, tautas nama vadītājas,
atbildība novada iedzīvotāju

PRECIZĒJUMS
«Vecumnieku Novada Ziņu» februāra pirmajā numurā, nr.
3 (142), 13. lpp., deputāta Mārtiņa Mediņa rakstā «Jāmaina
līdzšinējā prakse» pārpratuma dēļ ieviesusies neprecizitāte.
Otrās slejas pirmajā rindkopā jābūt šādam tekstam:
«Uzskatu, ka būtu jāmaina līdzšinējā prakse budžeta veidošanā, kad šajā procesā kopā ar izpilddirektoru, iestāžu
un struktūrvienību vadītājiem piedalās arī divi deputāti.
Tā nedrīkstētu notikt. Ir jāievēro tāds pats princips kā Saeimā, kur ieņēmumu un izdevumu plānu sagatavo izpildvara,
bet apstiprina – lēmējvara.» Tālāk – kā tekstā.
«Vecumnieku Novada Ziņas» atvainojas autoram un lasītājiem.

priekšā, jo tieši nodokļu maksātāju nauda ir tā, kas ļauj organizēt kultūras pasākumus.
Saskatot šī sarīkojuma potenciālu, novada Domes deputāti
janvāra sēdē apstiprināja Meteņu svinēšanai piešķirto finansējumu.

Rūpīgi izvērtē
piedāvājumu klāstu

Otrkārt, vēlos norādīt, ka
pēc jaunā budžeta pieņemšanas Vecumnieku tautas nams
var strādāt piešķirtās summas ietvaros un pirms katra
sarīkojuma novada domē tiek
iesniegta konkrētā pasākuma izdevumu tāme. Tā veidota saskaņā ar budžeta plānu,
un tajā jau precīzi ir ietvertas
visas pozīcijas, summas un
pakalpojumu sniedzēji, preču
piegādātāji u. c. ieceres, kas
atkarīgas no sarīkojuma specifikas. Vēlos uzsvērt, ka pēc
pasākuma konkrētajā tāmē parādās ne tikai plānotie, bet
arī faktiski izlietotie līdzekļi.
Bieži gadās, ka ir kādas izmaiņas pakalpojumu sniedzēja cenrādī, reizēm izdodas lī-

dzekļus ietaupīt kādā citā pozīcijā un reāli konkrētajam
pasākumam izlietotā summa
ir mazāka par sākotnēji plānoto. Šādā situācijā tāme samazinās, un neiztērētā nauda
paliek tautas nama budžetā.
Nav tāda nosacījuma vai norādījuma un nav arī tāda man
raksturīga uzvedības modeļa, kas liktu obligāti iztērēt visu tāmē sākotnēji paredzēto
summu. Līdzekļi tiek izlietoti,
rūpīgi apsverot pakalpojumu un preču nepieciešamību,
pieejamo piedāvājumu klāstu.
Noslēgumā vēlreiz gribu
paust savu prieku par kultūras
jomai izrādīto uzticību, pieņemot 2016. gada budžetu. Vecumnieku tautas nama kolektīva vārdā vēlos teikt, ka esam
apņēmības pilni piešķirtos finanšu līdzekļus papildināt ar
izdomu, radošu garu un nepagurstošu darbu, lai bagātinātu
novada kultūras dzīvi arī šajā
gadā!
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama
vadītāja

SLUDINĀJUMS
par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu

Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā viena vienistabas
un četru divistabu dzīvokļu īres tiesības:
1) «Misas kūdra 7» – 17, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 29,7 m2, īres maksa – 3,26 eiro mēnesī;
2) Liepu iela 13 – 26, Valle, Valles pagasts, kopējā platība – 58,6 m2, īres maksa – 4,48 eiro mēnesī;
3) «Misas kūdra 4» – 11, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 48,8 m2, īres maksa – 4,96 eiro mēnesī;
4) «Misas kūdra 8» – 6, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 47,2 m2, īres maksa – 5,04 eiro mēnesī;
5) «Misas kūdra 11» – 1, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 48,4 m2, īres maksa – 8,95 eiro mēnesī.
Papildus īres maksai īrnieks maksā pievienotās vērtības
un nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir
nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure,
aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un
īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais
ūdens, gāze, elektrība u. c.), īrnieks maksā pakalpojuma
sniedzējam.
Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām to pagarināt.
Pieteikšanās – līdz 15. martam.
Sīkāka informācija pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv vai zvanot pa tālruni 63960526, novada
domes nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.

5. lpp.
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Turpina aizsākto dialogu

Pierobežas pašvaldības stiprina draudzības saites
Pēc Vecumnieku novada
domes ielūguma 15. februārī
Skaistkalni un Vecumniekus
apmeklēja Lietuvas
Republikas Biržu rajona
pašvaldības delegācija.
Ciešāka saikne abas pierobežas teritorijas vieno nepilnu
pus gadu.
Latviešu un lietuviešu draudzība aizsākās pērn Baltu vienības dienā, 22. septembrī, kad
pēc Biržu rajona pašvaldības
vadītāja Valdemāra Valķūna un
pierobežas ciemu – Sostu un
Germanišķu – kopienu iniciatīvas iedzīvotāji no abiem upes
krastiem satikās Mēmeles tilta
vidū uz nosacītās abu valstu
robežas. Pēc nepilniem diviem
mēnešiem, 17. novembrī, Vecumnieku novada domes pārstāvji tika uzaicināti apmeklēt
Biržus, lai kopīgi atzīmētu Latvijas Republikas proklamēšanas gadskārtu un pārrunātu iespējamo sadarbību.

Gaidīti viesi

Turpinot aizsākto dialogu,
15. februārī, dienu pirms Lietuvas Republikas valsts svētkiem – Neatkarības dienas,
kaimiņzemes kolēģi ieradās
Latvijā. Delegācijā bija iekļauti: Biržu rajona pašvaldības vadītājs Valdemārs Valķūns, Biržu pilsētas pārvaldnieks Vīts Jarecks, pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Audris Muks, vecākais speciālists pašvaldības administrācijas kancelejā Daļus Mikeļonis, Biržu rajona pašvaldības Jurģa Bieliņa publiskās
bibliotēkas direktore Vilmante
Voriene un deputāti Ramune
Čigiene, Sigutis Štrēms, Lins
Vaitkevičs.
Skaistkalnē ciemiņi apmeklēja vidusskolu, sākumskolu,
bibliotēku un katoļu baznīcu.
Lietuvieši bija gaidīti viesi
pērn atvērtajā kafejnīcā «Pie
Mēmeles», kur saimnieko otrpus upei dzīvojošā tautiete
Regīna Ukriņiene. Vecumniekos Biržu rajona pašvaldības
delegācija tika uzņemta Mūzikas un mākslas skolā. Vizīte
noslēdzās ar tautas nama apskati un prezentāciju par Vecumnieku novadu. Domes priekš-

«Vecumnieku novadā ir ļoti sirsnīgi cilvēki,» atzina Biržu rajona pašvaldības vadītājs Valdemārs
Valķūns (vidū).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
sēdētāja vietnieks Jānis Kovals, pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš, Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika atbildēja uz
kolēģu jautājumiem par nodarbinātību, izglītību, kultūru,
sportu u. c. Ar neviltotu interesi ciemiņi iztaujāja pašvaldības pārstāvjus, uzsverot, ka
viņus interesē viss, kas notiek
pierobežas novadā.

Iespēju netrūkst

Komentējot ciemošanās
reizē redzēto, Valdemārs Valķūns atzinīgi novērtēja Skaistkalnes vidusskolas direktores
Svetlanas Vāvernieces pieredzi gan mācību procesa nodrošināšanā, gan saimniecisku
jautājumu risināšanā. Atbraucēji bija patīkami pārsteigti
par Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas piedāvātajām
iespējām un audzēkņu sasniegumiem. Lietuviešiem bija
iespēja baudīt pedagoģes Lienes Batņas vadītā bērnu kora
«Via Stella» atraktīvo priekšnesumu.
«Esam ļoti pagodināti, ka
Lietuvas valsts svētkus varam
svinēt pie jums un priecājamies,
ka mūsu draudzība strauji attīstās. Dzīvojot kaimiņos, ir jāsadarbojas un iespēju netrūkst,»

Skaistkalnes vidusskolā ciemiņus uzņēma iestādes direktore
Svetlana Vāverniece.
Foto – DAĻUS MIKEĻONIS
uzsvēra Valdemārs Valķūns.
Viņš atzīmēja, ka pieredzes apmaiņa būtu vērtīga vairākos
virzienos – sporta, kultūras, tūrisma; attīstāmi ir arī pārrobežu projekti.
«Vizīte bija ļoti vērtīga un
rosinoša. Tuvākajā laikā deputāti apspriedīs abu pašvaldību
sadarbības iespējas,» sacīja Daļus Mikeļonis. «Mūs saista
formāla draudzība ar Aizkraukli, taču tā nav perspektīva. Attīstību saredzam, veidojot sadarbību ar Vecumnieku novadu.»
Biržu rajona pašvaldības
amatpersonas vēl konkrēti nevarēja pateikt, kad uz Lietuvu

tiks aicināti Vecumnieku novada domes pārstāvji, taču
pauda cerību, ka abu pierobežas vietvaru sadarbība turpināsies. «Tiks izzinātas iespējas kopīgi īstenot pārrobežu
projektus, apsvērta pieredzes
apmaiņa jomās, kas saistošas
abām pusēm,» solīja Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš.
Vizītes noslēgumā tikšanās dalībnieki apmainījās ar
piemiņas veltēm un bija apņēmības pilni meklēt iespējas,
lai veicinātu sadarbību un uzturētu aizsākto draudzību.
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.

Novadā atjauno
elektrolīnijas
Lai paaugstinātu
elektroapgādes drošumu
un kvalitāti aptuveni 2000
klientu, a/s «Sadales tīkls»
Bauskas, Rundāles un
Vecumnieku novadā šogad
plāno realizēt 21 investīciju projektu, elektrotīkla
attīstībā ieguldot vairāk
nekā divus miljonus eiro.

Nozīmīgus darbus šogad
plānots veikt Vecumnieku novadā, kur kopumā paredzēts
atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas 25 km garumā,
zemsprieguma elektrolīnijas
25 km garumā, kā arī atjaunot
vai izbūvēt 17 jaunas transformatoru apakšstacijas.
Vecumnieku pagastā iecerēts rekonstruēt 20 kV elektrolīnijas 8,3 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām
11,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas četras
transformatoru apakšstacijas.
Skaistkalnes pagastā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 2 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 9,2 km garumā, kā arī
izbūvēt trīs jaunas transformatoru apakšstacijas.
Trīs elektrotīkla rekonstrukcijas projekti tiks realizēti
Bārbeles pagastā, tostarp centrā,
kur iecerēts atjaunot 20 kV
gaisvadu elektrolīnijas 13,2 km
garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas četras transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām plānots veikt 5 km
garumā.
Apjomīgi atjaunošanas darbi uzsākti Valles pagastā, kur tiek
veikta vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcija 3,9 km
garumā. Plānots rekonstruēt vai
izbūvēt jaunas četras transformatoru apakšstacijas.
T. SMIRNOVA,
a/s «Sadales tīkls»
komunikācijas
speciāliste
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Izsūtīti maksāšanas paziņojumi

 Aicina aktīvāk izmantot e-pakalpojumus
Latvijas pašvaldības
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN)
maksātājiem ir
izsūtījušas paziņojumus
par aprēķināto NĪN
2016. gadam.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas
tiek sadalīts četros maksājumos.

Jāievēro termiņš

Šogad saistību nokārtošanas termiņi ir šādi: 31. marts,
16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt
gan pa daļām norādītajos termiņos, gan avansa veidā, līdz
pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu.
Ja samaksas termiņi ir nokavēti, atbilstīgi likumam par
termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda, kas ir no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
3. martā plkst. 18.30
Skaistkalnes
tautas namā –
vingrošanas
nodarbības.

procenti par katru nokavēto
dienu.
Samaksāt NĪN iespējams
pašvaldības norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, kā arī
portālos www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv.
Jāuzsver, ka, veicot maksājumu internetbankā, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par NĪN nomaksu, un vai tas
tiek veikts uz kādu no pašvaldības kontiem, kas norādīts
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī
precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs
par zemi un personīgā konta
numurs par ēkām, īpašuma
adrese vai kadastra numurs,
par kuru veikts maksājums.

Var saņemt
atgādinājumu

Drošākais un ērtākais veids,
kā nomaksāt NĪN, ir izmantot

portālus www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos
pakalpojumus portālā www.
epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā var iegūt
informāciju par maksājamo
nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir
daudz ērtāk un būtiski taupa
resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā
vai ar īsziņas starpniecību uz
mobilo tālruni, tuvojoties NĪN
samaksas termiņam.
V. JEKIMOVA,
SIA «ZZ Dats»
mārketinga
vadītāja

Zināšanu atjaunošana
2. reģistrācijas klases profesionālo
augu aizsardzības līdzekļu lietotāju
APLIECĪBU PĀRREĢISTRĀCIJAI –
8. martā plkst. 10
Iniciatīvu un aktivitāšu centrā
Vecumniekos, Rīgas ielā 29a.
Mācības ir par maksu.
Sīkāka informācija – «Vecumnieku Novada Ziņu» februāra
pirmajā numurā, nr. 3 (142), 7. lpp., vai zvanot pa tālruni
28705298, lauku attīstības konsultantei Aigai Saldābolai.

27. martā plkst. 22
Misas tautas namā –
latviešu mūzikas

DEJU VAKARS

kopā ar Andri Kiviču un
Nikolaju Puzikovu.
Starplaikos spēlēs dīdžeji.
Galdiņus var rezervēt
pie tautas nama
vadītājas, zvanot
pa tālruni 26108733.
Ieejas maksa – 5 eiro.
Un man ceļš
Mājup uz dzimteni tecēs.

25. martā Skaistkalnē:
plkst. 15 – atceres brīdis pie Kaminsku akmens;
plkst. 16 tautas namā – Aigara Urtāna un Raita Sirmaņa
koncerts politiski represēto piemiņai.
Ieeja – bez maksas.

INFORMĀCIJA nodokļu maksātājiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 16. martā Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt gada ienākumu deklarācijas, saņemt VID
amatpersonas konsultāciju un praktisku palīdzību deklarācijas
aizpildīšanā:
 Bārbelē (pagasta pārvaldes telpās) – no plkst. 10 līdz 12;
 Vecumniekos (novada domes telpās) – no plkst. 13 līdz 15.
Lai aizpildītu un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, līdzi jāņem:
 personu apliecinošs dokuments,
 attaisnojošos izdevumus apliecinoši dokumenti,
 informācija, kas nepieciešama piekļūšanai elektroniskās
deklarēšanas sistēmai (parole, e-pasta adrese) vai savai internetbankai (parole, kodu karte vai kodu kalkulators),
 dati par gada laikā gūto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu kopsummu un saņemtajām subsīdijām.
Valsts ieņēmumu dienests
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7. lpp.

«Vēja meitenes» laimi rod dziesmā
à1. lpp.
bet mēs bijām laimīgas,» atklāja dalībnieces, kurām gluži
kā dziesmā pausts «..patīk simt
tūkstošiem lietu», taču savu
laimi izdevies rast dziesmā.
Jautras un emocionālas bija svētku koncertā izdziedātās
melodijas, kas atklāja ansambļa
dalībnieču dzīvesprieku un optimismu.
Sirsnīgajā sarīkojumā «Vēja
meitenes» lutināja laba vēlējumi, ziedi un aplausi. Ansambļa
vadītājai Olgai Černišovai-Stūriškai tika pasniegts Latvijas
Nacionālā kultūras centra
(LNKC) Atzinības raksts par
dziesmas mīlestību, vokālo ansambļu mūzikas popularizēšanu un radošu ieguldījumu Latvijas amatiermākslas un novada
kultūrvides attīstībā. LNKC
Atzinības rakstu saņēma arī
ansamblis «Vēja meitenes».
«Ir viegli sanākt kopā un
nolemt – mēs kaut ko uzsāksim,
taču ir ļoti grūti to darīt ilgstoši.
Prieks, ka kolektīvam tas izdevies, un arī pēc divdesmit gadiem dalībniecēm nav zudis
mirdzums acīs,» sacīja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals.

Kopīgs mazbērns

Sveicēju vidū bija Misas
bibliotēkas, vidusskolas un amatierteātra «MIStērijA», Zālītes
speciālās internātpamatskolas,
Vecumnieku tautas nama un
jauktā kora «Maldugunis» pārstāvji, Skaistkalnes, Stelpes un
Valles pagasta sieviešu vokālo

Olga Černišova-Stūriška ansambli «Vēja meitenes» vada
kopš kolektīva dibināšanas.
ansambļu dalībnieces, «Vēja
meiteņu» bijusī dziedātāja Inga Lasmane, pūtēju orķestra
«Skaistkalne» jaunieši un diriģents Jānis Kalniņš.
«Kopā koncertējot, piedzīvots daudz jauku brīžu. Pirms
desmit gadiem bijām Slovākijā,»
atmiņās kavējās J. Kalniņš un
ar Ķencim raksturīgu tēlojumu vērsās pie «visaugstākā»,
aicinot sadzirdēt lūgumu un
«iedot vēl vienu kopīgu braucienu – vismaz līdz Biržiem».
Turpinot uzjautrināt jubilāres
un publiku, viņš atklāja, ka
«divdesmit jūsu un divpadsmit mūsu gados kolektīvi ir
cieši savienojušies». «Mums ir
pat kopīgs mazbērns – Kārlītis.
Aija Kotāne ir omīte, bet es –
opītis!» padižojās J. Kalniņš.
Kņadu un jezgu uz līdzenas vietas sarīkoja Misas tautas nama amatierteātris «MIS-

Jubilejas sarīkojumā vokālo ansambļu sniegumā izskanēja vairākas komponista Viļņa Salaka (pie klavierēm) dziesmas.

Pūtēju orķestra «Skaistkalne» diriģents Jānis Kalniņš katrai «vēja meitenei» dāvāja pa rozītei.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tērijA», kas dziedošo kolektīvu sveica, pulcējoties uz raganu sabatu un buroties.

Cita citai –
atbalsta grupa

«Pateicamies Olgai par izturību, jo, strādājot ar mums,
vajadzīga liela pacietība – rei-

Pārtapuši par raganām, ar trakulīgu iznācienu sarīkojuma izskaņā klātesošos uzmundrināja
Misas tautas nama amatierteātra «MIStērijA» dalībnieki.

zēm uzvedamies kā bērni, reizēm esam cimperlīgas,» sacīja
Gunta Rumševiča. Savukārt
ansambļa vadītāja atzina, ka «šīs
ir manas visforšākās meitenes».
«Ar viņām nav grūti, bet ir bezgala interesanti. Pacietība ir vajadzīga, tas tiesa, taču mēs esam
kā riktīga atbalsta grupa cita citai – uzticam priekus un rūpes,
pārrunājam jaunumus, «uzsitam» klačiņu, jo mūs saista
gan dziesma, gan sadzīve,» atklāj O. Černišova-Stūriška.
«Dziesma mūs vieno un dara labākas. Lai arī turpmāk netrūkst daudz interesantu tikšanos, lai visur mūs gaida priecīgi klausītāji un skaļi aplausi!»
sacīja kolektīva dalībniece, Misas tautas nama vadītāja Sandra
Vēvere. Uz katru gadu desmitu «Vēja meitenēm» bija sarūpēts pa tortei.
Aplūkojot agrāko gadu fotogrāfijas, kas bija izliktas Misas tautas nama vestibilā, gan
«Vēja meitenes», gan koncerta
apmeklētāji atzina – negribas
ticēt, ka laiks tā aizsteidzies.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Vecumniekos svin Meteņus un gaida pavasa

Daudzina senās maskošanās tradīcijas, vairo prieku un budina atmodai
Ar maskošanos, trokšņošanu
un auglību veicinošiem
rituāliem 27. februārī
Vecumniekos tika svinēti
senie latviešu pavasara
gaidīšanas svētki – Meteņi.
Lai iezīmētu jaunu ciklu
gadskārtu griežos un atgādinātu, ka īsās ziemas dienas sākušas stiepties garākas, priekšpusdienā budēļi un citi tēli devās uz Vecumnieku pagasta
«Robežniekiem», kur ciemiņus sagaidīja Leontīna Grinberga un Mārtiņš Reitmanis.

Vēl auglību

Staltie budēļi, ķekatas un
čigāni izstaigāja visus pakšus
un pieskandināja pagalmu. Lauku sētas saimnieki tika apdziedāti, izdancināti un iesaistīti
jautrās izdarībās, ticot, ka šīs
paražas nesīs auglību un svētību, veicinās labklājību un vairos prieku. Namatēvs un namamāte kuplā skaitā sanākušos
viesus bagātīgi pacienāja, liekot galdā pīrāgus, pašu kultu
sviestu ar kaltētiem tomātiem,
mājās sietu sieru, maizi un citus labumus, kā arī sasildot tuvu un tālu ceļu mērojušos budēlīšus ar sātīgu zupu.
«Cienastam jābūt tādam, lai
budēļi būtu apmierināti un labvēlīgi pret mums. Jācer, ka rituāli vairos auglību un raža būs
padevusies,» sacīja M. Reitmanis. Meteņdienas izdarības šajās
mājās norisinājušās pirmoreiz.
Ciemošanās «Robežniekos», kur neizpalika arī tradi-

Vabalninkas kultūras centra vadītāja Lina Vireļuniene (no labās) «Robežnieku» saimniekiem
Leontīnai Grinbergai un Mārtiņam Reitmanim vēlēja, «lai visas nelaimes sētai iet ar līkumu».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
cionālais Meteņa mīziens, satuvināja latviešu un lietuviešu
tautas tradīciju daudzinātājus –
folkloras kopu «Tīrums» (Bārbele), «Artava» (Ogre), «Saulala» (Biržu rajons, Lietuva)
dalībniekus un Vecumnieku
tautas nama senioru deju kopas «Ozols» pārstāvjus.
Vabalninkas kultūras centra
vadītāja Lina Vireļuniene un
folkloras ansambļa «Saulala»
vīri un sievas ar lietuviešu
saimnieku sarūpētām veltēm
lauku sētas ļaudīm pateicās
par jauko uzņemšanu, vēlēja
auglību un veiksmi visās jomās.

Lielās un spēkojas

Skaļš un krāšņs bija maskotais gājiens cauri ciema centram
uz Jauno ezeru. Uzmanību piesaistīja Vecumnieku brašie
ugunsdzēsēji, Vecumnieku vidusskolas 1. – 4. klašu, pirmsskolas grupas «Spārītes», Stelpes pamatskolas audzēkņi un
skolotājas. Visaktīvāk savu dabu izrādīja budēļi, liekot lietā daudzos atribūtus – steberus, mietus, bērzu rīkstes, zvanus u. c.
Uzkalniņā pie ezera īstie
Zemgales budēļi, kas dzīvo
Vecumnieku novadā, aicināja
sanākušos ļauties jautrībai un

Pirmsskolas grupas «Spārītes» bērni maskoto tēlu gājienā devās kopā ar skolotājām un
vecākiem.

kopīgi modināt dabu no ziemas
miega. Pavasaris tika gaidīts ar
skanīgu dziedāšanu, jestriem
dančiem, lielīšanos, spēkošanos; jautrās izdarībās tika iesaistīti arī bērni. Trīs stiprākie
un viedākie vīri balvā ieguva
budēļa galveno simbolu – salmu cepuri, ko darinājušas Vecumnieku floristes. Ar skaļām
gavilēm un izsaucieniem «brrr»
un «būūū» tika sveikti: Didzis
Petunovs no Vecumniekiem, televīzijas šovā «Saimnieks meklē sievu» iepazītais Jānis Kauķis no Valles un Mārtiņš Brazauskis no Bārbeles. «Man
labi veicās, sacenšoties naglas

Skaistkalnietes Elga Kaļķe (no kreisās)
un Dace Šileika bija pārtapušas par
daiļām čigānietēm.
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ara atnākšanu

i

Vīri budēļu uzraudzībā mērojās spēkiem, iesaistoties dažādos
pārbaudījumos.

Ogres kultūras centra folkloras kopas «Artava» dalībnieces paguva gan izlielīties, gan izdziedāt vairākas Meteņu dziesmas.

Konfekšu lietu vēro Ezis jeb Sandra Neliusa un Ragana jeb
Dagmāra Venclova no Stelpes.

Svētku izskaņā dalībnieki, palīgi un atbalstītāji saņēma pateicību un galvenā budēļa – novada Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Kovala – rokasspiedienu.

dzīšanā bluķī. Esmu trenējies –
vienubrīd strādāju celtniecībā!»
atklāja bārbelietis.
«Šādos svētkos piedalos pirmoreiz. Foršs pasākums! Izmēģināju «vilkties krampjos». Lai
gan šīm izdarībām ir simboliska nozīme, priecājos par iegūto balvu,» sacīja J. Kauķis.
Gan bērni, gan pieaugušie
ar nepacietību gaidīja budēļa
svētību – Meteņa mīzienu.
Veikli tika ķertas no visstaltākās priedes mestās konfektes,
kas lejup bira kopā ar laimes
pogām un sniegu.

Apgūst latvju dančus

Meteņu svinēšana ezermalā
noslēdzās ar salmu bumbas un
sievas skulptūras sadedzināšanu, kas simbolizē ziemas beigas
un pavasara sākumu. Pēc šī rituāla pelēkie mākoņi pašķīrās
un uzspīdēja saule, liekot noticēt maģisko izdarību spēkam.

Pie ugunskura maskotie tēli
un aktivitāšu vērotāji pārrunāja piedzīvoto un iestiprinājās
ar miežu putraimu biezputru.
Svētkos savus izstrādājumus
piedāvāja daži novada mājražotāji, cerot, ka nākotnē šī tradīcija iedzīvosies un vairāk
būs gan pircēju, gan tirgotāju.
Kad satumsa, ap 40 interesentu pulcējās uz danču vakaru Vecumnieku tautas namā.
Folkloras kopu «Tīrums» un
«Abra» vadībā pieaugušie un
bērni apguva senās latvju dejas. «Gan latviešiem, gan lietuviešiem ir dikti daudz danču. Ar vienu nakti nepietiktu,
lai visus izdejotu,» sacīja Irita
Vimba, Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» vadītāja.
Meteņdienas sarīkojumu apmeklēja Bauskas novada Ceraukstes pagasta iedzīvotāji Dace Sloka, Māris Grosbergs un
viņu meitiņa – gadu un trīs mē-

Danču vakarā lieli un mazi ļāvās lustīgai dejošanai un jautrām
sarunām.
nešus vecā Līva. «Šodien Līvai
ir vārdadiena, tāpēc nolēmām
sev sagādāt prieku, atbraucot
uz svētkiem,» sacīja D. Sloka.
Pērn februāra vidū Vecumniekos norisinājās 16. starptautiskais masku tradīciju festivāls.
Meteņu svinēšana ir jauna tra-

dīcija, ko svētku rīkotāji – novada pašvaldība un Vecumnieku tautas nams – cer iedzīvināt, lai celtu godā Zemgales
senās maskošanās ieražas un
budinātu ļaudis un dabu atmodai.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Draudzējas Skaistkalnes un Misas jaunieši

 Aizraujoši eksperimenti, saistoši uzdevumi

Pozitīvs noskaņojums

Sadraudzības pasākums
«Tas ir tikai sākums!»
Skaistkalnes vidusskolā
norisinājās 4. februārī.
Ciemos pie skaistkalniešiem bija atbraukuši Misas
vidusskolas skolēnu domes
pārstāvji un skolotāja
Iluta Soma.
Tikšanās mērķis – nepiespiestā gaisotnē patīkami pavadīt laiku, pildot uzdevumus,
kas saistīti ar mācību priekšmetiem un interešu izglītību,
turpināt iesākto, rīkojot sadraudzības pasākumus, lai uzzinātu ko saistošu par citām
novada skolām, atrastu jaunus
draugus.

Veido plakātu

Organizējot šo pasākumu,
tika domāts par tā daudzveidību.
Aizraujoši bija fizikas un
ķīmijas eksperimenti, kad
skolēni veidoja kaučuka bumbiņas, eksperimentēja ar vārītām olām, vēroja, kā darbojas
zēnu programmētie un vadītie
roboti, dedzināja putas un spēlē-

Olafs Bērziņš (no kreisās) un Sandijs Siliņš prezentē skolas robotus.
Foto – I. SKADORVA
ja elektronu spēli datoros. Jaunieši veica gan matemātikas
atjautības, gan valodu uzdevumus (tie palīdzēja pārbaudīt
svešvalodu zināšanas un atmiņu).
Jaunsargu klasē skolēni
jauca un lika kopā ieročus. Ikviens varēja radoši izpausties,
veidojot plakātu par modernu
skolotāju. Mājīgajā trenažieru
zālē varēja pārbaudīt savu

spēku un izturību, iemēģinot
vingrošanas rīkus, saistošs bija sporta skolotāja un trenera
Edgara Getmančuka priekšnesums ar svara bumbu.
Jaunieši ieklausījās vēstures skolotāja Ingus Pavinkšna
stāstījumā par Skaistkalnes vidusskolas vēsturi un centās
pareizi atbildēt uz viktorīnas
jautājumiem.

Biedrība «Virši» izvērtē pērn paveikto
Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» gada
atskaites un valdes
pārvēlēšanas sapulce
notika 4. februārī.

Vērtēt pērn paveikto un izteikt ieceres nākamajam darbības posmam bija ieradusies lielākā daļa biedru. Vecumnieku
tautas namā visi tika sagaidīti ar
mazu pārsteiguma dāvaniņu.

Iesaistās
kultūras dzīvē

Jau divus gadus «Viršu»
vadība ir uzticēta enerģiskajai
un sabiedriski aktīvajai Mārītei Vītolai. Arī valdē rosās radoši un čakli palīgi, kuriem
vienmēr ir daudz ideju, lai ikdiena būtu piepildīta, svētki
priecīgi un kopīgais darbs nestu labumu sabiedrībai.
Bija ļoti patīkami klausīties
M. Vītolas atskaiti par biedrības veikumu. Pārskats bija kā
mazs ceļojums, kurā piedalī-

jušies «Viršu» saimes ļaudis.
Tā kā vīri un sievas ir aktīvi
pašdarbnieki (arī pati priekšniece), seniori aktīvi līdzdarbojušies dažādos kultūras sarīkojumos. Rīkotas ekskursijas,
draudzības pasākumi ar citu
novadu laikabiedriem, kas darbīgās domubiedru kopas pārstāvjus satuvinājuši. Biedrības
dalībnieki aktīvi iesaistījušies
pagasta kapsētu sakopšanā,
piedalījušies Lielajā talkā un
veikuši tādus darbus, ko gadiem neviens nav spējis padarīt. Pensionāri savā pārziņā
ņēmuši Brāļu kapus, kas vienmēr ir sakopti. Pateicoties par
aktīvo darbu, novada pašvaldība biedrībai dāvā iespēju doties ekskursijā.
«Virši» aktīvi sadarbojas
ar pagasta iestādēm. Nozīmīgās gadskārtās sveikta pansionāta «Atvasara» saime, Vecumnieku evaņģēliski luteriskā baznīca. Iesākta arī veiksmīga sadarbība ar biedrību
«ziedot.lv». Īpašu paldies M. Vī-

tola sacīja tautas nama vadītājai Agritai Laudurgai un mākslinieciskās daļas vadītājai Vitai Vēverei par atbalstu un palīdzību tehniskos jautājumos.
Gada veikumu sapulces
dalībnieki atzina par labu.

Amatu uztic
atkārtoti

Jaunās valdes vēlēšanas izvērtās par ļoti aizraujošu pasākumu, ko vadīja Anna Vājeika,
piepalīdzot Alvim Vītolam. Uz
12 vietām pretendēja 14 kandidātu. Valdes sastāvā palika
daudzi no iepriekšējiem biedriem, taču arī jaunajiem kandidātiem tika izteikta uzticība.
M. Vītola ar ziediem pateicās aktīvajiem palīgiem, uzsverot, ka «tikai kopīgi mēs
varam paveikt lielus darbus
un kopā esot gūt lielu prieku».
Jaunievēlētā valde sadalīja
amatus. Biedrību «Virši» atkārtoti uzticēts vadīt M. Vītolai.
Lai veicas un izdodas iecerētais!
A. Laudurga uzteica neval-

Dienas izvērtējums notika
draudzīgā un neformālā gaisotnē, baudot skolas direktores
Svetlanas Vāvernieces un saimnieču sarūpēto kliņģeri, tēju un
kafiju. Jaunieši izteica idejas
nākamo pasākumu rīkošanai.
Pirms došanās prom Misas
vidusskolas audzēkne Marika
Sadovina piebilda, ka bija ļoti
interesanti un laiks pagāja nemanot; žēl, ka to nepiedzīvoja
citu skolu audzēkņi.
Liels paldies Misas vidusskolas skolēniem par atsaucību un pozitīvo noskaņojumu,
Skaistkalnes vidusskolas 9.,
10., 11., 12. klases audzēkņiem par aktīvo dalību pasākuma organizēšanā un vadīšanā, Skaistkalnes vidusskolas
direktorei Svetlanai Vāverniecei, skolotājām Lolitai Silakaktiņai un Brigitai Igaunei,
kā arī pārējiem pedagogiem
par sapratni un atbalstu.
I. SKADORVA,
Skaistkalnes vidusskolas
skolēnu domes
priekšsēdētāja

stiskās organizācijas pārstāvju
aktīvo līdzdalību pagasta kultūras dzīvē un pastāstīja par šī
gada iecerēm. Sanākušos uzrunāja novada Sociālā dienesta
darbiniece Daina Caune.
Koncertu «No sirsniņas uz
sirsniņu» sniedza Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi.
V. PETRUŠEVICA
Sākot ar 3. martu,
ceturtdienās plkst. 17
Vecumniekos,
Rīgas ielā 29a,
Iniciatīvu un aktivitāšu
centra telpās, notiks
klūdziņu pīšanas kursi.
Pirmajā nodarbībā tiks
veidota tūta no zaļajām
klūgām.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni
29468514,
Leontīnai Grinbergai.
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Atrod konfekti ar «zelta» pogu

 Valles vidusskolā iepazīst Meteņdienas tradīcijas
Valles vidusskolā
1. – 5. klašu skolēni
Meteņdienu svinēja
5. februārī. Tā kā laika
apstākļi pievīla, jautrās
izdarības norisinājās
telpās.
Gan skolēni, gan audzinātājas rūpīgi gatavojās šim pasākumam. Pašu rokām tika
darināti, kā arī šim nolūkam
pielāgoti dažādi trokšņa radītāji: klabekļi, grabekļi, svilpavnieki, bungas. Liekot lietā šos
rīkus, maskās tērptie svētku
dalībnieki izstaigāja gaiteņus,
lai ar lielu troksni no skolas
izdzītu nelabos garus. Tika vēlēts, lai izglītības iestādē valdītu prieks un saticība, lai skolēnu ar katru gadu kļūtu vairāk.

Lec pāri cisu
maisam

Lielu izbrīnu bērni piedzīvoja, kad masku gājienam
pēkšņi pievienojās īsts Budēlis ar ādas bungām, Nāve ar
izkapti un Raganas.
Iepazīstināt skolēnus ar Meteņu tradīcijām un rotaļām bija ieradušies Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» pārstāvji.
Kad lietuvēns bija izdzīts
un ziemai vārti parādīti, visi
metās Meteņdienas rotaļās,
bet pirms tam skolēni atklāja,
cik daudz viņi zina par šiem
svētkiem – kādas ir to tradīcijas, tautasdziesmas, ticējumi,
ko Meteņos ceļ galdā u. c.
Tā kā putras vārīšana uz
ugunskura izpalika, visi iestiprinājās ar skolas ēdnīcas
saimnieču sarūpētajiem pelēkajiem zirņiem.
Ievērojot tradīciju par augsto lekšanu, lai būtu bagāta
raža, skolēni azartiski un braši

Valles vidusskolā Meteņdienā norisinājās jautras izdarības.
leca pāri jostā iesietam cisu
maišelim, kas tika griezts uz
riņķi. Notika cīņa starp Pavasari un Ziemu. Divās komandās sadalījušies, bērni leca
maisos (tas palīdz pret aizgulēšanos no rītiem), lika no sagrieztiem papīra gabaliņiem
vārdu «Metenītis», braukšanu
ar ragaviņām aizstāja improvizētas slēpes, uz kurām varēja nostāties trīs bērni. Valdīja
īsts komandas gars un saskaņa!

Izskaidro tēlu
nozīmi

Ragana jeb Monika Ozoliņa,
vadot rotaļas ar dziedāšanu,
bērniem izskaidroja gan tēlu
nozīmi un simbolus, gan rotaļas būtību.
Kad visiem bija slapjas muguras un sausas mutes, bija
laiks saņemt Meteņa mīzienu.
Ūdens liešana būtu pārāk ekstrēms gājiens, tāpēc galvenais
Budēlis meta bērniem konfektes, kas kā Laimas dāvanas
krita no augšas. Īpašs pārsteigums trāpījās trim skolēniem,
kuri atrada konfekti ar «zelta»

21. martā plkst. 20
Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts –

G. B. Pergolesi
Stabat Mater.

Piedalās:
Agate Burkina (soprāns), Ieva Alenčika (alts),
Digna Markule (ērģeles), Vecumnieku novada jauniešu
koris «Via Stella», Vecumnieku novada bērnu kora
«Via Stella» vecākā grupa (diriģente Liene Batņa).
Ieeja – bez maksas.

Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» pārstāvji ļāva iepazīt Meteņu tradīcijas.
Foto – G. KUPČIUNA
pogu. Viņiem veiksme stāvēs
klāt visu gadu, līdz nākamajiem Meteņiem.
Sirdīs visiem jau ir pavasaris, bet domas – gaišas un
pozitīvas. Lai šāds noskaņojums
saglabājas līdz mācību gada
beigām!
Sirsnīgs paldies visiem, kas
atbalstīja, palīdzēja un līdzdar-

bojās. Paldies skolotājām: Regīnai Polānei, Līgai Grantai, Brigitai Sudrabiņai, Guntai Kupčiunai, Gitai Briņķei, Astrīdai
Celmiņai, kā arī jaukajām
skolas pavārītēm.
Pasākuma organizatore
G. DREZOVA,
Valles vidusskolas
skolotāja

27. martā –

Lieldienu ekspresis Stelpes pagastā
Dziedās, dejos un ar
Lieldienu tradīcijām
iepazīstinās Bārbeles folkloras
kopa «Tīrums», Stelpes pagasta
amatiermākslinieki un skolēni.
Pulcēšanās:
 plkst. 15 – Nīzeres centrā,
 plkst. 16 – Stelpes tirgus laukumā,
 plkst. 17 – Beitiņos.

12. lpp.
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Katrs darbiņš ir slavējams

Bērni dodas ceļojumā uz profesiju zemi
11. februāra rīts Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupās atnāca priecīga satraukuma
piepildīts. Visu nedēļu bērni
bija krājuši zināšanas par dažādiem arodiem, to pārstāvjiem
un darbam nepieciešamajiem
rīkiem, tāpēc gaidīts bija ceļojums uz profesiju zemi.
Gan lieli, gan pavisam mazi audzēkņi pulcējas zālē. Par
ko tik katrs bija pārtapis! Visu
grupu pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumu – pārsteigumu par kādu noteiktu profesiju vai pat vairākām. Tika
skandētas dziesmas, spēlēts
teātris, dejots un iets rotaļās.

Apdzied lelles jaku

Pirmā pieturvieta – aptieka.
Paši mazākie, grupas «Taurenīši» audzēkņi, bija iejutušies
farmaceitu lomās. Liels paldies
vecākiem un skolotājām par
skaistajām «uniformām» un
sarūpētajiem rekvizītiem: zāļu
iesaiņojumu, zobu pastām, vitamīniem bērnu augumā.
Nākamā apstāšanās vieta –
šūšanas darbnīca. Grupas «Mārītes» audzēkņi iepazīstināja
ar šuvēja profesiju, apdziedot
lelles skaisto jaku un parādot
skečiņu par šuvēja mācekli –
zaķi, kurš neiemācījās uzmest
diegam mezglu, tāpēc viss
darbiņš izjuka.
Tālāk ceļojums veda uz
bibliotēku un frizētavu. Grupas «Ezīši» zēni un meitenes
pārstāvēja bibliotekārus un
matu kopšanas meistarus, izpildot dziesmas par grāmatu

Grupas «Mārītes» audzēkņi izpildīja dziesmiņu par lelles jaku.
tārpiņu un izdevušos frizūru.
Grupas «Spārītes» trīsgadnieki klātesošos ar lidmašīnām «nogādāja» siltajā Spānijā, kur pozē un dejo skaistas
dāmas. Lidmašīnu piloti bija
puiši, bet visas meitenes – apburošas modeles. Daža pat bija iekāpusi mammas kurpēs!

Lasa laika ziņas

Turpmākais ceļš visus dalībniekus aizveda uz televīziju. Paši prātīgākie – grupas
«Pelēni» audzēkņi – parādīja
savas lasītprasmes iemaņas,
iejūtoties televīzijas darbinieku lomās. Tika lasītas sporta
un laika ziņas, norisinājās raidījuma «Koru kari» ieraksts.

Par skaistām modelēm bija pārtapušas grupas «Spārītes» meitenes.

Dziesma gan šim korim bija
dīvaina – dalībnieki dziedāja
dažādu dzīvnieku balsīs.
Grupas «Bitītes» bērni viesojās Mūzikas un mākslas skolā un bija pārtapuši par muzikantiem un māksliniekiem, bet
nedaudz vecākie audzēkņi –
grupas «Zīlītes» zēni un meitenes – izpildīja dziesmiņu, kas
vēsta – katrs darbiņš, liels vai
mazs, ir slavējams, jo arī pārdevējas, frizieres, skolotāja vai policista profesijas ir vajadzīgas.
Svētku noslēgumā ieradās
viešņas – īstas policistes – Valsts
policijas Kriminālistikas pārvaldes Reģionu biroja Rīgas
ekspertu nodaļas ekspertes: leitnante Ramona Giptere, virsleit-

Foto – L. PELŪDE
nante Oļesja Strokova. Viņas
pastāstīja un parādīja, kā tiek
atklāti noziegumi, kā tiek ņemti pirkstu nospiedumi. Bērni
izlozes kārtībā varēja iegūt savu
plaukstu nospiedumus. Paldies ekspertēm par dalību pasākumā.
Pateicos pirmsskolas pedagoģēm un skolotāju palīdzēm par jaukajiem svētkiem.
Īpašs paldies Ilvijai Špundzānei, Inesei Aldei par pasākuma vadīšanu, mūzikas skolotājai Danutai Eltermanei par
aktīvo dalību un radošo izdomu.
D. ALDE,
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece

Grupas «Pelēni» bērni ļāva iepazīt televīzijas darbinieku ikdienu. Diktores lomā iejutās Elza Vēvere.
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Gaida ciemos ierodamies maestro

Labākais mīlestības vairotājs – prieks un smiekli

Arī senioru kora «Atbalss» repertuārā ir Raimonda Paula dziesmas.
Ar prieku sirdīs un smaidu
sejās Vecumnieku tautas
namā Mīlestības dienas
priekšvakarā, 13. februārī,
amatiermākslas kolektīvi
pulcējās uz īpašu koncertu.
Tas bija veltīts maestro
Raimondam Paulam, kurš šogad svinēja 80. dzimšanas dienu.

Deju nākas atkārtot

Kolektīvi bija sagatavojuši
programmu Vecumnieku publikai un, kā atklājās koncerta
gaitā, pašu mājās uzstāties nav
nemaz tik vienkārši.
Mūsu ikdiena bez Raimonda Paula melodijām nav iedomājama, jo tās skan radio ēterā un televīzijā, tās dzied un
izdejo kultūras sarīkojumos,
dungo ikdienas gaitās, apdarot
mājas soli. Šie lipīgie meldiņi
ir iekļauti arī vokālā ansambļa
«Zīļuki» (vadītāja Dace Starta) repertuārā. Cik rotaļīgi ir
mazie dziedātāji, tik dažādas
un skanīgas ir maestro dziesmas bērniem.
Muzikālā izrāde «Draudzes bazārs» ar Paula sacerētajām melodijām savā laikā
bija tautā ļoti iemīlēta, bet
dziesma «Puķīte pa dambi»
vidējās paaudzes deju kopai
«Vēveri» (vadītāja Sarmīte
Vēvere) izdancojās vēl labāk.
Publikai tā tik ļoti patika, ka
nācās šo jestro numuru atkārtot pa otram lāgam. Kas gan
var būt lielāks gods dejotājiem, kā publikas skaļās ovācijas, aicinot uzstāties otrreiz!

Sirsnīgas melodijas

Īpaši sirsnīgas un sarīkojumam atbilstīgas melodijas bija
sagatavojuši tautas nama jauktais koris «Maldugunis» (diriģente Sindija Druva, kormeistare Agita Alde) un senioru
koris «Atbalss» (diriģente Māra Lagzdiņa, koncertmeistare
Līga Eglīte).
Ļoti ūsainu un jautru polku izrādīja senioru deju kopa
«Ozols» (vadītāja Agita Seglicka), kārtējo reizi apliecinot,
ka labākais mīlestības vairotājs ir sirsnīga smieklu deva.
Senioru dāmu deju kopas
«Rudens rozes» (vadītāja Sarmīte Vēvere) dalībnieces izdancoja divas jautras un priekpilnas Raimonda Paula dziesmas
«Ripo, saulīt» un «Es smejos».

Amatierteātra «Vecmuiža» dāmas Vēsma Petruševica (priekšplānā), Astra Orlovska (no kreisās), Līga Veismane un Mārīte
Vītola bija pārtapušas par kultūras darbiniecēm un gaidīja ciemos atbraucam Raimondu Paulu.
Tautas nama amatierteātra
«Vecmuiža» (režisore Rūta
Treija) atveidotās kultūras darbinieces, kuru lomās iejutās
Mārīte Vītola, Vēsma Petruševica, Līga Veismane un Astra
Orlovska, ar lielu sajūsmu
gaidīja un tā arī nesagaidīja
pašu maestro.
Pēc gandrīz divu stundu gara un aizraujoša koncerta amatierkolektīvi bija nopelnījuši
balli grupas «Nāc, dejot!» pavadībā.
V. VĒVERE,
Vecumnieku
tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja

Sirsnīgs bija bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» priekšnesums.

Mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere pamāca Jozepu
jeb deju kopas «Ozols» pārstāvi Valdi Kuzmu, kas jādara, ja kūtī vistas slikti dēj olas.
Izrādās, jāstāv uz vienas kājas
un jādzied «Kur tu teci...».

Foto – EVA VLASOVA
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Spītējot «nevar», jāpierāda, ka «var»!
«Mūsu nākotne atkarīga
no lasīšanas, bibliotēkām un
sapņošanas vaļā acīm» – tā
teicis britu rakstnieks Neils
Geimens. Domāju, ikviens
piekritīs šai viedajai atziņai.
Vecumnieku bibliotēkā esmu nostrādājusi gadu. Šajā
laikā pabūts vairākās bibliotēkās dažādos Latvijas novados.
Ar lielu interesi vēroju un izzināju, kā strādā, kādas metodes izmanto un kādi darba
apstākļi ir kolēģiem citviet
Latvijā. Tas dod iespēju novērtēt citu pieredzi, salīdzināt
to ar darbu, kas tiek veikts Vecumniekos.

Jāsamierinās ar
šaurību

Esmu gandarīta, ka mūsu
novada Dome grāmatu un periodikas iegādei neliedz līdzekļus, un tie ir pietiekami.
Ikviens bibliotēkas lietotājs
var saņemt literatūru, kas atbilst viņa gaumei un vajadzībām; nepieciešamo informāciju var gūt mājsaimnieces,
bērni, jaunieši, dažādu profesiju pārstāvji, studenti u. c.
Atkāpjoties pagātnē un salīdzinot šodienas situāciju ar
laiku, kad strādāju Vecumnieku tautas namā 80. gados, jāteic – jūtama milzīga atšķirība, notikušas būtiskas pārmaiņas. Toreiz, it īpaši vasarās,
bibliotēkā visas dienas garumā ienāca tikai pa kādam apmeklētājam, taču pašlaik bibliotēkā nereti ir tik saspiesti

Vai nākotne patiesi ir atkarīga no lasīšanas, bibliotēkām un sapņošanas vaļā acīm – to rādīs laiks. Foto no www.sydostran.se.
un trokšņaini kā tirgū. Cits citam, protams, traucējam, jo
telpas ir ļoti šauras. Tādos brīžos ir īpaši skumji, ka novada
centra – Vecumnieku – bibliotēkai ir jāsamierinās ar šādiem
apstākļiem. Jāpiecieš, ka rokdarbu izstāde jāeksponē uz
skapja durvīm, afišas jāizvieto
uz tualetes durvīm, laikraksti
un žurnāli jāsakrauj dīvainās
kaudzēs, jāatsakās no piedāvātajām vērtīgām mākslas
darbu izstādēm. Kādreiz smejoties sakām – būtu gan labi,
ja uzrastos kāds enerģisks deputāts, kurš, spītējot visiem
«nevar», tomēr spētu pierādīt,
ka «var». Savulaik taču arī sacīja, ka nav iespējams uzlabot
sabiedriskā transporta satiksmi uz Rīgu, ka nevar ierīkot

ietvi gar šosejas malu utt.
Mēs, bibliotēkas darbinieces
esam secinājušas, ka deputāti
mūs laikam «nemīl», jo šo gadu garumā pie mums iegriezušies vien daži tautas priekšstāvji. Interesanti būtu uzzināt, kā tiek izsvērti dažādi
nozīmīgi jautājumi, ja lēmēji
nezina, par ko vispār tiek runāts.

Daudzveidīgs
pakalpojumu klāsts

Šī raksta mērķis nav kādu
kritizēt, bet gan pateikt Vecumnieku iedzīvotāju (un ne
tikai) vārdā paldies novada
Domei par iespējām. Tāpat
vēlos darīt zināmu tiem, kuri
vēl nav atraduši ceļu uz bibliotēku, ka iestāde nodrošina

daudzveidīgu pakalpojumu
klāstu.
Bibliotēkā var lasīt grāmatas un žurnālus, izmantot piekļuvi internetam (e-pasts, kopēšana, skenēšana, izdruka,
internetbanka utt.), apgūt datora lietošanas pamatprasmes,
pasūtīt nepieciešamo literatūru no citām reģiona bibliotēkām. Šogad darbinieces, nepieciešamības spiestas, sākušas veikt arī bankas operatoru
un sociālo darbinieku pienākumus, apkalpojot pensionārus un citus, kuri neprot lietot
internetu.
Pats svarīgākais un galvenais – bibliotēkā ir pieejams
daudzveidīgs literatūras klāsts.
Cik patiesi ir rakstnieces Ninas Georges vārdi: «Redziet,
es pārdodu (izsniedzu) grāmatas kā zāles. Ir grāmatas, kuras
der miljoniem cilvēku. Dažas – tikai simtam. Un ir arī
tādas zāles – pardon! grāmatas –, kuras sarakstītas tikai
vienīgam cilvēkam… Grāmata ir gan ārsts, gan zāles vienlaikus. Tā nosaka diagnozi un
ārstē. Piemeklēt īstos romānus
atbilstošajām kaitēm – tas ir
veids, kā es pārdodu grāmatas. Protams, grāmatas nav tikai ārsti vien. Ir romāni, kas ir
mīļi dzīves līdzgaitnieki. Daži
ir kā pļauka. Ir arī tādi, kas ir
kā draudzene, kura apliek tev
ap pleciem sasildītu peldpalagu, kad rudenī uznāk melanholija...»!
Uz tikšanos Vecumnieku
bibliotēkā!
B. ŠKRJABA,
bibliotekāre

Okupācijas muzeju interesē trīs vīru liktenis
Okupācijas muzejs gatavo
piemiņas izstādi, veltītu 99 cilvēkiem, kuri tika nogalināti
Rīgas centrālcietumā 1941. gada 27. – 29. jūnijā. Ekspozīcija
būs apskatāma Rīgas Meža kapu Balto krustu nodalījumā
6. jūlijā. Šajā dienā tur vienmēr
tiek rīkots piemiņas brīdis.
Muzeju interesē ziņas par
trim personām: Manfrēdu Timmermanu, Voldemāru Aināru un
Jāni Vilhelmu Kačevski.
Manfrēds Timmermans bija
Vecumnieku pagasta Viestura
pamatskolas skolotājs (dažos

avotos minēts – pārzinis). Aresta
brīdī varētu būt bijis 49 gadus
vecs. Iespējams, viņš ir vienīgais no Bauskas apriņķa etapētais, kuru nogalināja. Tomēr gadījumā, ja M. Timmermans palika dzīvs, tas būtu jāapstiprina.
Voldemārs Ainārs (dzimis
1910. gadā) bija Bārbeles pagasta MTS galvenais agronoms, arestēts 25. jūnijā. Viņu
uz centrālcietumu konvojēja
no Bauskas milicijas kopā ar
vēl sešiem cilvēkiem.
Zināms, ka Kačevska vārds
bija Jānis Vilhelms un viņš

dzimis 1907. gadā. Dzīvojis Cēres pagasta «Jaunā krogā».
Laikraksta «Tēvija» 1941. gada 3. jūlija numurā rakstīts:
«30. jūnija rītā no centrālcietuma izbēdzis arī Ceraukstes
mežzinis Fricis Jurevičs. Viņš
ieslodzīts Rīgas centrālcietumā kopā ar 12 bauskeniešiem.
Starp tiem bijuši skolotājs
Manfreds Timmermeks, atvaļināts leitnants Augstkalns, šoferis Rtums, strādnieks Turķis,
tirdzniecības nodaļas vadītājs
Bauskā Kačevskis, agr. Ainārs
un strādnieks Berķis. Manfreds

Timmermeks 29. jūnijā no kameras aizvests, pārējie 30. jūnijā izbēguši.»
Ja kāda rīcībā ir ziņas par šo
notikumu un minētajām personām, kā arī fotoattēli, lūgums par
to informēt, zvanot pa tālruni
29323741 Ritai Kovalai, Vecumnieku pagasta muzeja vadītājai.
Nevar apgalvot, ka šie cilvēki bija vienīgie arestētie, iespējams, par citiem gluži vienkārši netika sniegtas ziņas.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Jaunie futbolisti – pārliecinoši līderi
Ar izciliem panākumiem
dažāda mēroga sacensībās
startē futbola kluba
«Iecava» apvienotā
komanda, kurā spēlē
gan Iecavas, gan
Vecumnieku novada zēni.

Maksimālais
punktu skaits

2008. gadā dzimušie puiši
24. janvārī savu sagatavotību
demonstrēja «Tiger Cup» turnīrā, kas norisinājās Rīgā,
Skonto hallē.
Sacensībās piedalījās astoņas komandas – sešas no Rīgas, kā arī jaunatnes futbola
centra (JFC) «Dobele» pārstāvji un «Iecava–Vecumnieki».
Vienības tika sadalītas divās apakšgrupās – katrā pa
četrām. Komanda «Iecava–
Vecumnieki» savā apakšgrupā
pieveica pretiniekus visās trijās spēlēs, iegūstot maksimālo
punktu skaitu. Finālā, kur notika cīņa par 1. – 4. vietu, mūsu futbolistiem bija nepieciešama viena uzvara, lai iegūtu
1. vietu kopvērtējumā. Tas arī
izdevās, ar pārliecinošu rezultātu 4:0 pārspējot JFC «Dobele».
Spēcīgu komandu konkurencē kļūt par līderiem – tas ir
augsts sasniegums. Puiši lepojas ar izcīnītajām medaļām un
kausu.

Zemgales čempionu godā – komandas «Iecava–Vecumnieki» sportisti – 2009. gadā dzimušie zēni.
Foto – A. PAVĀRS

Zemgales čempioni

7. februārī Ķekavā noslēdzās Zemgales futbola čempionāts visjaunākajā vecuma
grupā, kur sacentās 2009. gadā dzimuši futbolisti. Komanda «Iecava–Vecumnieki» izcīnīja pārliecinošu uzvaru, nepiekāpjoties pretiniekiem nevienā no desmit spēlēm un
apsteidzot otrās vietas ieguvējus – FK «Auda» futbolistus
(Ķekava) – par 14 punktiem.
Desmit spēlēs mūsu komanda
sāncenšu vārtos raidīja 47 precīzus sitienus. Par Zemgales
čempioniem komandas «Ieca-

va–Vecumnieki» sastāvā kļuva
Vecumnieku novada puiši –
vārtsargs Niklāvs Neimanis
un aizsargs Kristofers Pavārs.
14. februārī Iecavā tika aizvadīta Zemgales čempionāta
pēdējā kārta 2008. gadā dzimušiem futbolistiem. Komanda «Iecava–Vecumnieki» astoņās spēlēs izcīnīja sešas uzvaras, bet divas reizes rezultāts bija neizšķirts. Tas ļāva
pārliecinoši izcīnīt pirmo vietu čempionātā. Par pieciem
punktiem no līderiem atpalika
Jelgavas bērnu un jauniešu
sporta skolas futbolisti. No
6. martā plkst. 14
Vecumnieku tautas namā un
19. martā plkst. 18
Stelpes pamatskolā
viesosies Valles amatierteātris
ar P. Reimana komēdiju
trīs daļās

«Krustmāte Jūle no Tūles».
Režisore – Aija Skosa.

3. martā plkst. 16

Vecumnieku tautas namā
tiks demonstrēta dokumentālā

filma «Ručs un Norie».

Stāsts par divu eksotisku pasauļu
sastapšanos, kas uzšķiļ pārsteidzošu
emocionālu un dvēselisku radniecību.
Apmeklētājiem būs unikāla iespēja
pie kafijas tases tikties ar filmas
režisori Ināru Kolmani.
Ieeja – bez maksas.

19. martā plkst. 18
Misas tautas namā uz koncertu

«17 pavasara mirkļi»

ielūdz vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Degsme» (Baldone) un
sieviešu vokālais ansamblis
«Vēja meitenes».
Piedalās arī deju kolektīvi «Iecava»,
«Dzirnavnieki», «Cīpars», «Pēda», «Savieši»,
«Katlakalns», «Degļi».

Vecumnieku novada par Zemgales čempioniem ir kļuvuši
aizsargi Kristers Roznieks un
Edvarts Igaunis, kā arī uzbrucējs Rainers Rauls Klipa.
Martā futbola kluba «Iecava» apvienotā komanda «Iecava–Vecumnieki» dosies uz
Rīgu, kur norisināsies «Tiger
Cup» turnīrs, kā arī sacentīsies par Salaspils kausu.
Paldies Misas vidusskolas
direktorei Rūtai Kārkliņai, kura atvēlējusi sporta zāli komandas treniņiem.
A. TIŠČENKO,
treneris

BĀRBELES PAGASTĀ
Lilita Karola (1937. gada 21. janvāris – 2016. gada
13. februāris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
30. martā plkst. 11
Stelpes pamatskolā –
Latvijas Leļļu teātra
kluba izrāde
«Sapnis par karali».
Ieejas maksa – 0,70 eiro.

16. lpp.
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Nav dzīvē nekā skaistāka par dzīvi.
Un dziesma skaistākā ir tā,
ko tu šai brīdī dziedi.
Ja vien šai dziesmā
ieliec savu sirdi.
/M. Svīķe/
Vislabākos vēlējumus sūtām
Aldai Gailei 55 gadu jubilejā
un Andrejam Spudiņam
75. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Noieto mūža gaitu
Nevar mērot ar gadu skaitu.
Tikai ar darbu var mērot mūžu –
Cik liels būs mans darbs,
Tik liels pats es būšu.
/J. Osmanis/
Sirsnīgi sveicam
Andri Asupu
55. dzimšanas dienā un
Pēteri Galarovski 95 gadu jubilejā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Tev pateicos, mana dzīve,
Ka celiņu baltu man klāj,
Ka zilās sapņu bites
Bez spārniem neatstāj.
/N. Liepiņa/
Sirsnīgi sveicam Egīlu Erdmani
55 gadu jubilejā,
Rūtu Širmeli 60. dzimšanas dienā,
Birutu Čipenu 75. dzīves gadskārtā,
Jāni Lavenieku 85. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Esi priecīgs par zemi
un debesīm,
esi laimīgs par paveikto,
esi līksms par zvaigzni,
kas spoži mirdz
un rāda tev
gaismas ceļu.
/I. Sniedze/
Sirsnīgi sveicam
Liliju Bērzapāni 55 gadu jubilejā un
Ausmu Ālmani 85. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde
Mīlēt, nepieminot ļaunu,
dvēsli mājās saukt,
sasildīties gaismas vārdā
tā kā saulē rīts.
Mana pasaule nav apkārt,
mana – sirdī mīt.
/M. Svīķe/
Sirsnīgi sveicam
Skaidru Štubi 70. šūpļa svētkos,
Olgu Līberi 75 gadu jubilejā,
Edīti Āboliņu 80. dzīves gadskārtā,
Ainu Semerovu un Edvīnu Ķirsi,
85 gadu slieksni pārkāpjot,
Emīliju Čerpinsku 90. dzimšanas dienā,
Edgaru Kārkliņu 94. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

Iet vasaras, iet rudeņi, iet gadi –
No dzīves dienas krīt un krīt.
Un ilgāk gribas visas dienas
Kā zelta lapas kopā salasīt.
/H. Strautiņš/
Sveicam Edīti Āboliņu
80. dzīves gadskārtā.
Vēlam katru rītu sagaidīt ar
prieku, katru vakaru –
ar gandarījumu;
būt drošai par rītdienu, veselai un laimīgai – katru dienu!
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde
3. martā plkst. 14
Stelpes pamatskolā –
iluzionistu apvienības
«Abrakadabra» šovs
ar aizraujošiem burvju
trikiem.
Ieejas maksa – 1 eiro.

4. martā plkst. 22
Kurmenes tautas namā –
šlāgermūzikas BALLE

kopā ar grupas
«Apvedceļš» mūziķi
Jāni Krūmiņu.

Starplaikos izklaidēs
DJ Gunchs ar
populārāko
latviešu deju
mūziku un
80. – 90. gadu
hītiem.
Ieejas maksa –
4 eiro.

4. martā plkst. 18
Valles saieta namā
viesosies
iluzionistu apvienība
«Abrakadabra»
ar elpu aizraujošiem
burvju trikiem,
neticamām ilūzijām,
fantastisku humoru.
Ieejas maksa – 2 eiro,
bērniem līdz trīs gadu
vecumam – bez maksas.
5. martā plkst. 18
Valles saieta namā
viesosies dziesminieki
Valdis Atāls un
Egons Pičners.
Fonofolka koncerts ar
smieklīgiem pastāstiņiem
no dzīves.
Īpašs veltījums sievietēm.
Ieejas maksa – 2 eiro.

10. martā plkst. 16
Valles pagasta bibliotēkā –
tikšanās ar Valles pagasta «Andriņu»
saimnieci Gunu Urlovsku.
Informācija par jaunumiem
dārzeņu sēklu pasaulē un
iepriekšējo gadu pieredze
dārzkopībā.
Laipni aicināti!

11. martā
plkst. 13.30

Stelpes pamatskolā –
Raimonda Paula jubilejai
veltīts skolēnu

koncerts.

Īpašais viesis –
Nikolajs Puzikovs.

12. martā
plkst. 13

Misas tautas namā –
novada

vokālo ansambļu
skate.
Visi laipni aicināti!

