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Kurmenē sveiks
jubilārus

Ļauj sevi izjokot

Uz tradicionālo svētku sarīkojumu Kurmenes tautas namā
21. janvārī plkst. 13 tiks gaidīti pagasta pensionāri un ļaudis
ar īpašām vajadzībām. «Kā ierasts, arī šoreiz tiks sveikti tie
iedzīvotāji, kuri pērn atzīmējuši
apaļas dzīves jubilejas – 65, 70,
75, 80, 85 un 90 gadu. Pavisam
tādu ir 24,» atklāj Sarmīte Ķīse, tautas nama vadītāja.
Seniori svētkos varēs baudīt Vecumnieku novada pašvaldības sarūpētu cienastu, ballēties kopā ar grupas «Galaktika» mūziķiem Normundu Zušu un Vitoldu Gorņevu. Ciemos
ieradīsies dāmu deju kolektīvs «Kvēlziedes» no Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta.
Iedzīvotāji, kuriem nepieciešams transports, lai tiktu uz
sarīkojumu un nokļūtu mājās,
tiek aicināti zvanīt pa tālruni
22423531 S. Ķīsei.

Misā ciemojas burvju mākslinieki

Godinās
sportistu saimi

Burvju mākslinieku
priekšnesumi, Ziemassvētku
vecīša klātbūtne, atrakcijas,
dejas un jautrība – šādu
noskaņu 21. decembrī Misas
tautas namā baudīja vairāk
nekā 60 pensionāru un cilvēku ar īpašām vajadzībām.

Piekto reizi Vecumnieku
novadā tiks apbalvoti labākie
sportisti – gan individuālo, gan
komandu sporta veidu pārstāvji, viņu skolotāji un treneri. Sarīkojums «Sporta laureāts 2015»
Vecumnieku tautas namā notiks 22. janvārī plkst. 18.
Atsevišķi tiks vērtēti bērnu, jauniešu, pieaugušo un veterānu panākumi. Svētku sarīkojumā pavisam tiks pasniegtas desmit nominācijas. Šogad
pirmo reizi tiks izraudzīts pretendents balvai «Gada populārākais sportists».
Kā to paredz nolikums, uz
goda pjedestāla varēja nokļūt
ikviens novada sportists un komanda, kas pērn guvuši augstus rezultātus Zemgales reģiona, Latvijas mēroga un starptautiskās sacensībās, kā arī veicinājuši sporta attīstību novadā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Iluzionists Andris Vizulis trikus ar spēļu kārtīm demonstrē sarīkojuma apmeklētājiem Dainai
Rekmanei (no kreisās), Fēliksam Rajevam un Maijai Vītolai.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Tautas nama vadītāja Sandra
Vēvere tradicionālā sarīkojuma
apmeklētājus aicināja nebēdāt
par to, ka laukā nav sniega un
aukstuma – ziema nekur nepaliks; viņa mudināja ļaudis brīnumu gaidīšanas laikā ielaist
savās sirsniņās svētku prieku.

Zema dzimstība

Ar klātesošajiem, pārsvarā –
Misas un Beibežu iedzīvotājiem, tikās Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs Rihards
Melgailis un Sociālā dienesta
darbiniece Daina Caune.
Pašvaldības vadītājs atskatījās uz 2015. gadā paveikto,
uzsverot, ka daudz darīts, sakārtojot Misas vidusskolas ēku.

«Bažas rada zemā dzimstība un
nepietiekamais skolēnu skaits.
Jau šoruden bija grūtības atvērt
vidusskolas klases. Būs skumji, ja pēc pāris gadiem 10. klasi
neizdosies nokomplektēt,» situāciju raksturoja R. Melgailis.
Ļaudis iepriecināja ziņa, ka
tuvākajā nākotnē ar Eiropas
Savienības atbalstu plānots sakārtot pašvaldības ceļus. Iespējams, viens no posmiem, kas
tiks pārbūvēts, būs ceļš no Beibežiem līdz Raitām.
R. Melgailis uzteica iedzīvotājus, kuri kopj savus īpašumus, izrāda iniciatīvu un iesaistās projektos.

Rāda trikus

Ciemos pie senioriem bija
atbraukuši iluzionisti no Rīgas –
Toms Felkers un Andris Vizulis. Jaunie burvju mākslinieki
naski darbojās ar virvītēm, krūzēm, spēļu kārtīm, naudu, baloniem un citiem atribūtiem, demonstrējot roku veiklību un atklājot viltību noslēpumus.

Teju divas stundas triku
meistari izklaidēja publiku. Ļaudis te smējās, te pārsteigumā iepleta acis. «Tad, kad valdība
mūs muļķo vai veikalnieki apšmauc, dusmojamies, taču burvju mākslinieku «šaher maher»
uzjautrina un neliek justies apmānītiem,» sacīja sarīkojuma
dalībnieki.
«Pirms gada Misā ciemojās
pazīstamais dziedātājs Žoržs
Siksna, iepriekš ir bijusi iespēja tikties gan ar baleta māksliniekiem, gan moderno deju izpildītājiem, tāpēc šoreiz nolēmu uzaicināt iluzionistus,» izvēli pamato S. Vēvere.
Seniorus apciemoja arī Ziemassvētku vecītis (Sandra Vēvere), kurš dāļāja šokolādītes
tiem, kuri prata norunāt kādu
pantiņu. Klātesošie tika iesaistīti atrakcijās. Sarunas pie galdiņiem ritēja, fonā skanot šlāgermūzikai un Ziemassvētku
dziesmām, aktīvākie izmantoja iespēju uzdancot.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Dāvanas kopīgi
un žagariņš
Jārīkojas
I

lgstoši rīcībnespējīgās valdības dēļ šogad vēl joprojām
kavēsies struktūrfondu apgūšanas uzsākšana. Šis ir Eiropas
Savienības piešķirto līdzekļu
kārtējā perioda otrais gads, tātad – atliek vien trīs gadi, lai izsludinātu, iesniegtu un realizētu projektus, kādi būs pieejami
mūsu pašvaldībai.
Vecumnieku novadam būs
iespējams finansējums lauku ceļu rekonstrukcijai un pārbūvei
aptuveni 20 – 25 km kopgarumā, kā arī atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai gan pašvaldības sabiedriskajās ēkās, gan
dzīvojamos namos. Ar publisko
ēku sakārtošanu veicas diezgan labi – sešās veikta siltināšana un dažādi energoefektivitātes uzlabojumi, īstenoti arī
divi ielu apgaismojuma energoefektivitātes projekti. Tas
ļāvis ievērojami samazināt siltuma nelietderīgu patēriņu un
ietaupīt elektroenerģiju.
Diemžēl ļoti neaktīvi ir
daudzdzīvokļu māju iemītnieki – novadā nav siltināta neviena ēka. Tas saistīts ar komunālo
maksājumu parādiem, bet ne
tikai. Visdrīzāk pie vainas ir
vienaldzība pret kopīpašumu,
nespēja vienoties starp kaimiņiem – vienas mājas iedzīvotājiem. Realizējot šos projektus,
ir pieejami vairāki kreditēšanas nosacījumi. Jā, ir nepieciešams ieguldīt papildu līdzekļus un uzņemties ilgtermiņa saistības, taču tas ļautu samazināt siltuma patēriņu par
50 – 70 procentiem, līdz ar to
arī saruktu maksājumi par siltumu. Turklāt tiktu iegūts sakārtots un renovēts īpašums.

«Var rēķināties ar
pašvaldības atbalstu.»
Ceru, ka šogad situācija mainīsies, un iedzīvotāji neskatīsies cits uz citu un apsaimniekotāju, bet beidzot sāks kopīgi
rīkoties. Pirmie entuziasti noteikti var rēķināties ar pašvaldības līdzdarbošanos un palīdzību ēkas apsekošanas un projekta
dokumentācijas sagatavošanā.

Š

ogad, tāpat kā līdz šim, tiks
veikts remonts novada izglītības iestādēs. Vecumniekos
plānots apgūt bērnudārza vajadzībām iegādāto namu, kā arī
veikt vidusskolas ēkas pamatu
remontu un, iespējams, uzsākt
tās siltināšanu. Paredzēts remontēt arī pašvaldības īpašumā
esošās dzīvojamās mājas. Plānots īstenot vairākus infrastruktūras projektus – veikt ietvju un
ielu apgaismojuma rekonstrukciju, kur tas nepieciešams.
Par darbiem konkrētāk varēs
runāt tad, kad būs apstiprināts
pašvaldības budžets 2016. gadam, kā arī rasta iespēja ņemt
kredītu un piesaistīt dažādu
struktūrfondu līdzekļus.
Ceru, ka mums visiem kopā
šogad veiksies un ieceres īstenot
netraucēs ne iekšēji, ne ārēji satricinājumi. Lai ugunīgā Pērtiķa gads ir darbīgs un aktīvs,
lai valda miers un saticība, bet
visam pāri – laba veselība!
GUNTIS
KALNIŅŠ,
novada
pašvaldības
izpilddirektors

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

Nesavtīgi palīdz

Šajā brīnišķīgajā laikā, kad
nosvinēti Ziemassvētki un sagaidīts jaunais gads, pateicos
ļaudīm, kuri 2015. gadā man
nesavtīgi palīdzējuši.
Paldies Janišonu, Kārkliņu
un Petruševicu ģimenēm par izrādīto uzmanību un atsaucību,
atvieglojot mājas soli, sarūpējot ikdienai nepieciešamas lietas, kā arī radot iespēju apmeklēt sabiedriskus pasākumus. Lai
jums laimīgs 2016. gads! Lai
izturība un stipra veselība!
Skaidrīte
DAMBENIECE
Vecumniekos

Svētkus svin
pirtiņā

Vecumnieku tautas nama
saime sūta visskaistāko un
smaržīgāko liliju pušķi Mārītei Vītolai par iespēju svinēt
kolektīva Ziemassvētkus viņas
mājās un pirtiņā.
Pateicamies saimniecei par
vārdos neizstāstāmajām izjūtām jaukajā pirtiņā un viņas
dzīvesdraugam – ļoti simpātiskajam «rūķim» Eduardam
Ūdrim – par pērienu.
Kolektīva vārdā –
Agrita LAUDURGA un
Vita VĒVERE

AICINĀJUMS sazināties elektroniski

Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli vai rēķinu par zemes nomu elektroniski,
iedzīvotāji tiek aicināti paziņot pašvaldībai savu elektroniskā
pasta adresi. To var sūtīt uz epasta adresi <gita.skribane@
vecumnieki.lv> vai <brigita.reinvalde@vecumnieki.lv>.
Lai nerastos pārpratumi, lūgums norādīt arī savu vārdu un
uzvārdu, kā arī personas kodu.
Taupīsim papīru un saudzēsim mūsu zaļo rotu – mežu,
ekonomēsim naudas līdzekļus un sazināsimies elektroniski!
Ceram uz iedzīvotāju atsaucību.
Vecumnieku novada dome

Sasilda un
iepriecina

Jaukiem pārsteigumiem bagāts bija Ziemassvētku laiks
veco ļaužu un invalīdu pansionātā «Atvasara» Vecumniekos.
Ar skaistiem priekšnesumiem ļaudis sasildīja un iepriecināja Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvi:
senioru koris «Atbalss» (diriģente Māra Lagzdiņa), dāmu
deju kopa «Rudens rozes» un
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» (abus vada Sarmīte Vēvere); pūtēju orķestris
«Skaistkalne» un diriģents Jānis Kalniņš, Misas vidusskolas
koristi un diriģente Zaiga Jēgere. Paldies visiem par apciemojumu un labestību, bet īpaša
pateicība Misas vidusskolas
bērniem par katram «Atvasaras» iemītniekam dāvāto pašu
gatavoto apsveikuma kartīti,
kas sociālās aprūpes iestādes
ļaudis ļoti aizkustināja.
Patīkami, ka Skaistkalnes
un Misas vidusskolas kolektīvi jau vairākus gadus pēc kārtas pirms Ziemassvētkiem aprauga pansionāta iemītniekus
un ar skanīgu koncertu brīnumu gaidīšanas laiku padara
baltāku un priecīgāku.
Zaiga ŠVĀĢERE,
pansionāta «Atvasara»
vadītāja

Pensionāru ievērībai!

4. februārī plkst. 11
Vecumnieku tautas namā
notiks pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši»
gada atskaites sapulce.
Dienas kārtībā:
 Atskaite, ziņojumi;
 Valdes pārvēlēšana;
 Neliels koncerts;
 Pārrunas pie kafijas tases.
Lūdzam paņemt
līdzi 3 eiro, lai varētu
samaksāt biedru naudu.
Biedrības «Virši» valde
IEVĒRĪBAI!
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
janvāra otrajam
numuram jāiesniedz līdz
18. janvārim.
Epasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Uzņēmēji izrāda pašu saražoto

 Ziemassvētku tirdziņa apmeklētājus iesaista aktivitātēs
Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta
grupas dalībnieki
2015. gadu noslēdza
ļoti darbīgi, kuplinot
Ziemassvētku tirdziņu, kas
24. decembrī norisinājās
Vecumniekos, laukumā
aiz veikala «Elvi».
Pirmo reizi tika iekārtota
uzņēmējdarbības atbalsta grupas telts, kurā mājražotāji un
amatnieki piedāvāja iegādāties
medu, sieru, maizi, konservētus mārrutkus, ziepītes, dažādus telpu dekorus, lupatu paklājus un citas lietas.
Paldies visiem, kuri iesaistījās un ļāva iepazīt pašu saražoto produkciju.
Dainis Kozlovskis no Kurmenes bija izcepis maizi. Ineta un Jānis Klāviņi no Stelpes
pagasta z/s «Līdumi» piedāvāja konservētus mārrutkus, pelēkos zirņus un medu. Skaistkalniete Olita Simaško tirdziņu dažādoja ar adventes vai-

Atrakciju stūrīti bērniem vadīja uzņēmējdarbības atbalsta gru
pas dalībniece Sarmīte Štarka.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
nagiem un citiem svētku
dekoriem. Vecumnieku pagasta z/s «Birzemnieki» bitenieks

1991. gada janvāra barikāžu
25. gadadienas piemiņas pasākumi Skaistkalnē
 19. janvārī plkst. 13 Skaistkalnes vidusskolas infor
mācijas centrā – tikšanās ar 1991. gada barikāžu dalībnie
kiem: politologu un juristu, Dr. habil., LZA akadēmiķi, po
litiķi Tālavu Jundzi (toreizējo aizsardzības ministru) un
Valeriju Markunu (toreizējo Bauskas policijas darbinieku).
Pēc tikšanās tiks aizdegts ugunskurs skolas pagalmā.
 21. janvārī plkst. 13.50 Skaistkalnes tautas namā va
rēs noskatīties dokumentālo filmu «Īvāns».
Ieejas maksa – 2 eiro. Skaistkalnes vidusskolas audzēk
ņiem ieeja bez maksas.

1991. gada
janvāra barikādēm – 25
 20. janvārī plkst. 13.20 pie Vecumnieku tautas na
ma – sarunas pie ugunskura ar barikāžu dalībniekiem,
Vecumnieku vidusskolas audzēkņu prezentācija «Mana ģi
mene barikāžu laikā», plkst. 15 tautas namā – Jura Podnie
ka studijas filma «Mūsu barikāžu laiks».
 29. janvārī plkst. 14 pie Vecumnieku tautas nama
interesentiem durvis vērs interaktīvais «muzeobuss». Dzel
tenajā autobusā iekārtota 1991. gada barikāžu muzeja iz
braukuma ekspozīcija.
Vecumnieku pagasta muzejs

Nikolajs Urbāns aicināja iegādāties medu un dažādus dzērienus, kas gatavoti no bišu

produkcijas. No pilnpiena sietu sieru «Mana Pērse» plašā
klāstā bija atvedusi Sarmīte
Vēvere no Valles. Mazas un
patriotiskas svētku dāvaniņas
piedāvāja Vita Dūra. Viņa bija
veidojusi ziepītes Latvijas
kontūras un latvju zīmju formā; to devīze – «Tīrām rokām, tīra Latvija!».
Uzņēmējdarbības atbalsta
grupas centīgie rūķīši tirgus
apmeklētājus iesaistīja mīklu
minēšanā, cienāja ar tēju, pelēkajiem zirņiem, pīrāgiem.
Bija sarūpētas arī atrakcijas
un dažādi uzdevumi bērniem.
Tiekot ar tiem veiksmīgi galā,
varēja iegūt dāvaniņas.
Arī šogad Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas dalībnieki plāno
kopā sanākt reizi mēnesī. Aktīvistu pulciņam tiek aicināti
piebiedroties visi interesenti.
I. BALCERE,
Vecumnieku novada
domes
projektu koordinatore

23. janvārī plkst. 18
Valles saieta namā – koncerts
«Atceroties barikāžu laiku»
kopā ar mūziķi un
vēsturnieku Aigaru Urtānu
no Bauskas.
30. janvārī plkst. 18
Bārbeles pagasta bibliotēka un tautas nams,
atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadskārtu,
aicina apmeklēt tematisku vakaru

«Ar ticību Latvijai».

Programmā:
 Apbalvojuma «Pateicības raksts 1991. gada barikāžu
dalībniekam» pasniegšana novada iedzīvotājiem;
 Vēsturnieka, toreizējā Latvijas Republikas Augstākās
Padomes Vecrīgas aizsardzības operatīvā štāba priekšnieka
Odiseja Kostandas, bijušā Latvijas Tautas frontes priekšsē
dētāja Romualda Ražuka un barikāžu muzeja direktora
Renāra Zaļā atmiņu skices;
 Vīru kopas «Vilki» muzikālais noformējums.

4. lpp.
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Īpašumu «Amatnieki» piedāvās vēlreiz

29. decembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
13 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā attaisnota
iemesla dēļ nepiedalījās
deputāte Diāna Ruģele.
Pagājušā gada pēdējā Domes sēdē apstiprināti saistošie
noteikumi nr. 9 «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes
2015. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos nr. 1 «Vecumnieku novada pašvaldības
2015. gada budžets»». Izvērtēta pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšana no
bilances un pamatlīdzekļu pārklasifikācija uz mazvērtīgo inventāru. Deputāti piekrita pieņemt dāvinājumu pašvaldībai
no privātpersonas – dzīvokli
nr. 4 «Silos», kas atrodas Valles pagasta Reizenos, kā arī
pārņemt savā īpašumā dzīvokļus nr. 1, nr. 6 un nr. 7 Bauskas
ielā 5 Bārbelē no va/s «Privatizācijas aģentūra».
Sanāksmē lemts arī par citiem jautājumiem.

Nosaka izziņošanas
vietu

Apstiprināti Vecumnieku
novada Domes saistošie noteikumi nr. 8 «Par Vecumnieku
novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu». Deputāti nolēma, ka arī turpmāk
vietējais laikraksts «Vecumnieku Novada Ziņas» būs novada Domes oficiālo dokumentu izziņošanas vieta. Pēc saskaņojuma saņemšanas no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas normatīvais
dokuments tiks ievietots oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka 2015. gada 6. novembrī spēkā stājušies grozījumi likumā «Par pašvaldībām», kas
paredz jaunu kārtību attiecībā
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
27. janvārī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, ļaujot novada domei izlemt, kur tie tiks
izziņoti. Likums paredz, ka
saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt ne biežāk
kā reizi gadā.

Piedzīs parādu
no nemaksātājiem

Izskatīts jautājums par nokavēto nodokļu maksājumu un
pasta pakalpojumu izmaksu
piedziņu bezstrīda kārtībā no
divām juridiskām un četrām
privātpersonām.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka savas
saistības ar pašvaldību nav nokārtojuši divi Bauskā reģistrēti uzņēmumi. SIA «Lux T. R.»
iekrātā parāda summa par nekustamo īpašumu «Lāčpurniņi» Vecumnieku pagastā ir
1353,77 eiro, savukārt SIA «Viktura» parāds par nekustamajiem īpašumiem «Jukatas» Bārbeles pagastā un «Latvijas Pirmā minerālūdens ražotne» Stelpes pagastā ir 1055,28 eiro.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par iedzīvotāju īpašumiem Skaistkalnes
un Vecumnieku pagastā, kas
nav saņemta novada pašvaldības budžetā, ir 233,68, 184,97,
81,72 un 276,35 eiro.

Apstiprina
pakalpojumu cenrādi

Apstiprināts cenrādis par
sniegto maksas pakalpojumu izmantošanu Valles pagasta Taurkalnes ciema «Zemenītēs». Par
veļas mašīnas lietošanu tiks iekasēti 1,42 eiro (viena mazgāšanas reize), dušā varēs ieiet, samaksājot 0,71 eiro par vienu
mazgāšanās reizi, savukārt par
saieta telpas izmantošanu noteiktais stundas tarifs ir 4,27 eiro.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne atgādināja, ka
2015. gada nogalē tika pabeigti
remontdarbi vairākās telpās ēkā,
kur savulaik bijis bērnudārzs
«Zemenīte», bet pašlaik darbojas bibliotēka un ir pieejamas
sociālās aprūpes telpas. Izremontētā saieta zāle paredzēta
dažādu pasākumu rīkošanai,
ēkā ir izbūvēta arī dušas telpa,
tualete; iedzīvotāji var izman-

tot veļas mašīnu. G. Skribāne
uzsvēra, ka izcenojumi par šāda veida maksas pakalpojumiem visā novadā ir vienādi.

Veidos
dokumentālo filmu

Piešķirts finansiāls atbalsts –
300 eiro – SIA «Studija RUUK»
īsmetrāžas dokumentālās filmas
«Pagātnes ēnas» veidošanai.
Ieceres autori, radot kinostāstu par Dugānes skolu, kas
savulaik atradusies Vecumnieku
pagastā netālu no Misas, mūsdienu paaudzēm vēlas parādīt
gaisotni pēckara mazā lauku
skoliņā. Izglītības iestādes likteni palīdzēs atklāt to laiku liecinieki, ēkas vecie mūri, kas
vēl saglabājušies, fotogrāfijas
un kinomateriāli.
Plānotais dokumentālās filmas garums – 22 minūtes.
Videolentes kopējā ražošanas tāme ir 17 000 eiro, t. sk.
filmas sagatavošanas izmaksas – 4650 eiro.

Mēģinās
pārdot atkārtoti

Par nenotikušu atzīta pašvaldības nekustamā īpašuma

«Amatnieki» Stelpes pagastā
2015. gada 6. maija izsole.
Dome nolēma īpašumu atsavināt, rīkojot otru izsoli ar augšupejošu soli, apstiprināja izsoles noteikumus un sākumcenu, kas ir 1200 eiro.
Izveidota nekustamā īpašuma «Amatnieki» izsoles komisija šādā sastāvā: novada
domes Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics (komisijas priekšsēdētājs), Finanšu nodaļas vadītāja, budžeta
ekonomiste Gita Skribāne, Attīstības un plānošanas nodaļas
nekustamo īpašumu speciāliste Ligita Vasermane.
Par nenotikušām atzītas arī
pašvaldības kustamās mantas –
pasažieru autobusa «Thesi Cacciamali» – izsoles, kas tika rīkotas 2015. gada rudenī. Nesekmīgs bijis arī mēģinājums
transportlīdzekli pārdot par
brīvu cenu – ne mazāk kā
20 000 eiro. Ņemot vērā to, ka
autobusu līdz šim nav izdevies
realizēt, Dome nolēma atļaut
«Thesi Cacciamali» tirgot, nosakot zemāku cenu – 18 000
eiro.
ŽANNA ZĀLĪTE

Sludinājums par IZSOLI

Vecumnieku novada dome paziņo, ka šī gada 7. martā
plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks paš
valdības nekustamā īpašuma «Amatnieki» Stelpes pagastā
Vecumnieku novadā pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Īpašumu veido zemesgabals 2808 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 40840020061 un dzīvojamā ēka 38,3 m2 pla
tībā ar kadastra apzīmējumu 40840020061001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no
vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un
no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašval
dības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sa
zinoties pa tālruni 29477390 (Elmārs Jukonis).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka
binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30
līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 7. martā plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 1200 eiro. Izsoles solis –
50 eiro. Nodrošinājums – 120 eiro. Dalības maksa par pie
dalīšanos izsolē – 50 eiro.
Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis
trācijas nr. 90009115957, bankas kontā nr. LV54HABA
0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Mak
sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie
skaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 10 dienu laikā no
izsoles dienas.
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Svētku noskaņu rada paši

Vecumnieku pagasta seniori uzmundrina cits citu
Vecumnieku tautas namā
18. decembrī pulcējās vairāk
nekā 50 pagasta pensionāru
un cilvēku ar īpašām vajadzībām. Tradicionālais
sarīkojums Ziemassvētku
gaidīšanas laikā dabā pelēko
dienu iekrāsoja ar prieku.
«Pēdējā laikā labo ziņu ir
maz: ziemas nav un šogad nebūs, valdības nav un šogad nebūs...» ar smaidu sanākušos
ļaudis uzrunāja novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Pēc tam gan viņš iedzīvotājus mierināja, sakot, ka pagastā ir daudz lietu, ko var izdarīt
arī bez valdības un ziemai neraksturīgos laika apstākļos.

Atklāj nākotnes
ieceres

Stāstot par 2015. gadā paveikto, pašvaldības vadītājs
ieskicēja arī nākotnes ieceres.
Lai nodrošinātu mazuļus
ar vietām bērnudārzā, dome
iegādājusies bijušo pienotavas
ēku, ko līdz 1. septembrim
plānots pārbūvēt, lai atvērtu
divas pirmsskolas grupas. Iecerēts uzsākt darbu pie daudzfunkcionāla sociālā centra izveides, kas varētu atrasties
Sarkanajā skolā. Tiesa gan, lai
šo seno ēku iegādātos un sakārtotu, nepieciešams vismaz
pusmiljons eiro. Ja izdotos
piesaistīt fondu līdzekļus un
to iekārtot, sagaidot Latvijas
simtgadi, pagasta iedzīvotāji
saņemtu brīnišķīgu dāvanu.
Tuvāko gadu laikā novadā
plānots rekonstruēt ekonomiski
aktīvi izmantotos pašvaldības
ceļus, kam pieejams Eiropas
Savienības fondu finansējums –
1,22 miljoni eiro. Par šiem līdzekļiem var izbūvēt apmēram 20 kilometru garu posmu,
taču tas ir gaužām maz, jo novada ceļu kopgarums ir 340 kilometru, uzsvēra R. Melgailis.
2016. gadā iecerēts izstrādāt
Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcijas
projektu, kā arī turpināt sakārtot
pagasta teritoriju. Ieplānoti līdzekļi iedzīvotāju projektiem.
«Arī jūs varat pieteikties uz
pašvaldības finansējumu, lai iegūtu naudu, piemēram, mājas
kāpņu telpas remontam, dobes

Sarīkojuma apmeklētāji ļāvās lustīgiem dančiem dažādos ritmos.

Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

vai atpūtas stūrīša iekārtošanai,»
klātesošos iedrošināja Domes
priekšsēdētājs.
Nobeigumā viņš pateicās
senioriem par aktivitātēm un
līdzdarbošanos pasākumos, vēlēja labu veselību un spēku kopā paveikt daudz labu darbu.

Gaida priekšlikumus

Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča atgādināja par
pakalpojumiem, kas iedzīvotājiem pieejami, informēja par
projektiem. «Gribam radīt vidi un apstākļus, lai jūs justos
labi,» viņa uzsvēra.
Sociālā darbiniece Daina
Caune sacīja paldies visiem čaklajiem pensionāriem, kuri iesaistās dažādu darbu veikšanā,
bet īpaši uzteica Viju Kinaucku
par darbošanos centra kapsētas sakopšanā. Vēlot priecīgu
pēcpusdienu, viņa atcerējās laikus, kad pensionāru balles bija
kupli apmeklētas, un rosināja
izteikt priekšlikumus, ko sarīkojuma norisē vajadzētu mainīt,
pilnveidot, lai tas kopā pulcinātu vairāk interesentu. Vecumnieku pagastā ir 930 senioru un
personu ar īpašām vajadzībām,
bet uz svētkiem bija atnākuši
mazliet vairāk nekā pussimts.

Palīdz uzturēt tonusu

Skatuvei vistuvāko galdiņu
bija «okupējuši» pagasta aktīvākie seniori – biedrības «Vir-

Ina Jankeviča (no labās), Sociālā dienesta vadītāja, aicināja no
baudīt pašvaldības sarūpētos pīrādziņus un smalkmaizītes.
ši» pārstāvji, kuri ir arī dāmu
deju kopas «Rudens rozes» un
jauktā kora «Atbalss» dalībnieki. Smaidīgi un saposušies viņi
baudīja omulību, cits citam piedāvāja līdzpaņemto cienastu,
jautri sarunājās un ļāvās lustīgiem dančiem.
«Mēs esam pieraduši tusēt
kopā. Prieks, ka varam dziedāt korī, apgūt dejas, apciemot amatieru kolektīvus citur
Latvijā, aicināt draugus pie
sevis. Lai nebūtu jāsēž mājās,
ir jādarbojas!» uzsver Rasma
Matuļone. «Daudzi esam palikuši atraitņos, tāpēc ir labi, ka
varam cits ar citu draudzēties,
parunāties, kopā kaut ko padarīt. Protams, ejam pie ārstiem,
dzeram zāles, bet nesēžam un

nevaimanājam. Šādas balles
palīdz uzturēt tonusu, bet kopā būšana – uzmundrina.»
Novada pašvaldība bija sarūpējusi pīrādziņus, smalkmaizītes, piparkūkas, mandarīnus,
kā arī kafiju un tēju. Par lustīgu
omu gādāja mākslinieki no
Bauskas novada – Jurgita Druseika un Raitis Sirmanis jeb
duets «Uzmini nu!», kas izpildīja latviešu zelta dziesmas.
Sarīkojuma dalībnieki varēja aplūkot floristikas studijas izstādi «Ziemassvētku rītā», ieslīgt sarunās, klausīties
dziesmas un uzdancot. Lai gan
ārā nebija ne sala, ne sniega,
gaidāmo svētku noskaņu ļaudis centās uzburt paši.
ŽANNA ZĀLĪTE
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«Dzeguzīte» svētkus svin Stelpē

 Bērni līksmo kopā ar rūķiem un labajām raganām
Nosvinēt Ziemassvētkus
Stelpē – tā noteikti ir laba
doma! Par to nešaubījās
Latvijas Radio bērnu
vokālais ansamblis
«Dzeguzīte», kolektīva
vadītāja Zigda Martinsone
un dziedošo bērnu
ģimenes.
15. decembrī 20 zēni un
meitenes kopā ar vecākiem un
vecvecākiem ieradās Stelpes
pamatskolā, kur viņus sagaidīja rūķis pesimists Niķis jeb
Dagmāra Venclova un rūķis
optimists Riķis jeb Inese Freiberga.

Dažādi pārsteigumi

Niķis nepriecājās par Ziemassvētkiem. Viņš visur saskatīja tikai drūmo un bēdīgo, tāpēc bērniem vajadzēja niķīgajam rūķim palīdzēt ieraudzīt
Ziemassvētku prieku.
Visi ar lielu aizrautību iesaistījās šajā misijā. «Dzeguzīte» Zigdas Martinsones vadībā izpildīja skaistas Ziemassvētku dziesmas. Visi kopā
gāja rotaļās. Turoties pie sudraba lietutiņa, bērni devās ekspedīcijā pa skolas ēku. Ceļu
viņiem rādīja sudraba putniņi,
kas sēdēja uz kāpņu margām
gar ejamā ceļa malām.
Maršrutā gaidīja pārsteigumi – piparkūkas un mandarīni, gājiens cauri «sniega tunelim» un arī labās raganas.
Ziemassvētki ir tāds laiks, kad
pat raganas kļūst labsirdīgas
un cenšas iepriecināt bērnus.
Raganas jeb Ilze Lukša un Agita Šķiliņa cienāja bērnus ar sulu
un no dažādām neparastām
vielām uzbūra konfektes.

Uzdāvina zvaniņu

Kad svētku dalībnieki atgriezās zālē, Ziemassvētku dziesmas skandēja Stelpes pamatskolas 1. – 6. klašu koris, ko vada Inese Freiberga. Kamēr risinājās šie aizraujošie notikumi,
Ziemassvētku prieks pamazām atgriezās pie rūķa Niķa.
Noslēgumā viņš bija ļoti priecīgs un katram bērnam uzdāvināja sudrabainu zvaniņu.
Rīdzinieki priecājās par to,
cik viesmīlīga un sakopta ir
Stelpes skola. Lai gan ārā sniega

Zigda Martinsone un vokālā ansambļa «Dzeguzīte» mazie dziedātāji priecājas par rūķīšu (Dag
māra Venclova un Inese Freiberga) dāvātajiem sudrabainajiem zvaniņiem.
INFORMĀCIJA
Latvijas Radio bērnu vokālais ansamblis «Dzeguzīte»
2015. gada maijā nosvinēja
45. dzimšanas dienu.
 Kolektīvu vada Daila Martinsone, ar mazākajiem bērniem
strādā viņas meita Zigda Martinsone.



nebija, telpās valdīja īsts Ziemassvētku gars.
Paldies Dmitrijam Gridjuško, Jūlijai Apsītei, Terēzei Neliusai, Robertam Strautniekam
un Kasparam Dūnam par palīdzību svētku sagatavošanā.
E. NELIUSS

Ziemassvētku brīnumu meklējot, bērni sastapa arī kādu lab
sirdīgu raganu (Agita Šķiliņa). No dažādu vielu maisījuma viņa
uzbūra garšīgas konfektes.
Foto – E. NELIUSS

Cienījamie novada iedzīvotāji!
Lai daļēji kompensētu Domes informatīvā izdevuma
piegādes izmaksas,
2016. 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 starpnie
cību. 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, Vecum
nieku novads, LV3933.
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.
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«Atvasarā» viss norit pēc scenārija

Visnepacietīgāk gaida darbinieku priekšnesumu

Pansionāta darbinieces bija pārtapušas par skolas bērniem, bet va
dītāja Zaiga Švāģere (no labās) – par skolotāju. Dzejolīti deklamē
aprūpētāja Svetlana Ušacka.
Veco ļaužu un invalīdu
pansionāta «Atvasara»
saime Ziemassvētku
noskaņai ļāvās
23. decembrī.

Sagādā prieku

Sarīkojums sākās ar koncertu, ko sociālās aprūpes iestādes ļaudīm dāvāja apvienības «Mazā ģilde» mūziķi Inta
un Andris Gailīši. Viņi «Atvasarā» ir bieži ciemiņi, tāpēc
brīnumu gaidīšanas laikā nolēmuši sagādāt prieku iemītniekiem un darbiniekiem, uzstājoties bez atlīdzības.
Klausoties R. Paula, A. Kukuvasa un citu autoru dziesmas par ziemu, sniegu un eņģeļiem, klātesošie aizmirsa ikdienas rūpes. Allaž aktīvais 85
gadus vecais Jānis Jakobsons
arī šoreiz bija viens no pirmajiem, kurš steidza izdancināt
dāmas. Koncerta noslēgumā
svētsvinīgu noskaņu radīja
kopīgi izpildītais visā pasaulē
pazīstamais Ziemassvētku korālis «Klusa nakts, svēta nakts».
No «Atvasaras» saimes mākslinieki atvadījās ar ritmisko
dziesmu «Mēs novēlam jums».

jās un sāka ņurcīt līdzpaņemto
mīksto rotaļlietu... Par laimi,
viss noritēja pēc scenārija,
kam rūpīgi sekoja līdzi «skolotāja» – iestādes vadītāja Zaiga Švāģere.
«Svētkos pansionāta ļaudis
visvairāk gaida mūsu uzstāšanos. Tad viņi smaida un atplaukst pa īstam. Tas sagādā vispatiesāko prieku,» teic Z. Švāģere.
Kā ik gadu, arī šoreiz «Atvasarā» viesojās Ziemassvētku
vecītis. Šajā reizē sarkano tērpu,
kas rotāts ar baltām zvaigznītēm, mugurā bija vilkusi sociālā rehabilitētāja Ilga Vecvagare. Paciņas saņēma gan iestādē strādājošo bērni, gan
pansionāta iemītnieki.
Pašlaik «Atvasarā» dzīvo
60 aprūpējamo, par kuriem
gādā pieredzes bagāta, zinoša
un draudzīga darbinieku saime.
ŽANNA ZĀLĪTE

Ziemassvētku vecīti aizkustināja Mildas Sloskānes (sēž
ratiņkrēslā) un Aldas Ārijas Viblo izteiksmīgi runātā dze
ja.

Ārija Gulbe (no kreisās), saņemot saldumu paciņu, pateicās
iestādes vadībai un darbiniecēm, kuras par senioriem un in
valīdiem gādā «no rīta līdz vakaram».

Saņem paciņas

Gaidīts bija pansionāta darbinieku priekšnesums. Šoreiz
tika izspēlēta improvizēta ainiņa no svētku sarīkojuma
skolā, kur katram «bērnam»
bija jārunā dzejolītis. Gāja visādi. «Mazie nebēdņi» cits citu bakstīja, aizmirsa skaitāmpanta vārdus, pēkšņi sakautrē-

Lietvede-kasiere Ivonna Kļaviņa (no kreisās)
savai meitiņai Elīzei palīdz atcerēties dze
jolīti.

Paciņu no dāsnā vecīša rokām saņem Ilga Gintaute.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Notikumiem bagātais laiks dod iedvesmu u

Vecumnieku tautas namā pagājušā gada izskaņa – prieka un svētku bur
Pagājušā gada izskaņa
Vecumnieku tautas namā
bija svētku burvības bagāta.
Brīnumiem piepildītais
Ziemassvētku laiks sasildīja
gan sarīkojumu apmeklētāju, gan kultūras darbinieku
un mākslinieku sirdis,
dodot iedvesmu ar jaunu
spēku ļauties 2016. gada
izaicinājumiem.

Apciemo
«Atvasaras» ļaudis

Gaišām svētku izjūtām caurvīto decembri ieskandināja Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncerts veco
ļaužu un invalīdu pansionātā
«Atvasara». Tā idejas autore –
vidējās paaudzes deju kolektīva «Vēveri» un senioru dāmu
deju kopas «Rudens rozes»
vadītāja Sarmīte Vēvere. Viņas
dancotāju priekšnesumus «Atvasaras» ļaudis vērojuši ne reizi
vien. Deju starplaikā klātesošos iepriecināja senioru kora
«Atbalss» un diriģentes Māras
Lagzdiņas sagatavotās dziesmas, kā arī Baibas Lagzdiņas
kokles maigais skanējums.
Pilnā krāšņumā uguntiņām
dekorētais tautas nams iemirdzējās 10. decembrī, kad kopā
ar amatierteātri «Vecmuiža»,
režisori Rūtu Treiju, mazajiem
rūķīšiem no vokālā ansambļa
«Zīļuki» un bērnu deju kopas
«Rūķi» tika iedegta pagasta
Ziemassvētku egle, kas vietējos ļaudis un viesus priecēja
līdz janvāra vidum.

Radoši dekorāciju
risinājumi

Patiess lepnums par saviem
mazajiem rūķīšiem un mīlestības piepildīts darbs 12. decembra vēlā pēcpusdienā caurvija
bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» Ziemassvētku koncertu.
Ansambļa vadītāja Dace Starta
un viņas palīdze Krista Starta
bija sarūpējušas dziedātājiem
jaunus, krāsainus tērpus, kas
acīmredzami mazajiem ļāva
iejusties īstu mākslinieku ādā
un ar īpašu centību izpildīt rūpīgi gatavoto Ziemassvētku
programmu. Ļoti reti Vecumnieku tautas nama skatuvi piepilda tik daudz bērnu. Jācer,
ka skolotājas Daces Startas ie-

Bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» dalībnieki Ziemassvētku koncertā uzstājās kopā ar Kristu Startu.
Foto – V. VĒVERE
mācītā mūzikas mīlestība zēnus un meitenes pavadīs arī
turpmāk, un tautas namā viņi
atgriezīsies kā jauniešu un
pieaugušo amatiermākslas kolektīvu dalībnieki.
Iedvesmu svētku dekorāciju
gatavošanā un dāvaniņu saiņošanā ikviens tautas nama apmeklētājs varēja smelties Latvijas Amatniecības kameras
florista amata meistares Līgas
Lauriņas vadītās floristikas studijas izstādē «Ziemassvētku
rītā». Ekspozīcijā no jauna varēja ieraudzīt, cik dažādi, radoši un interesanti var būt
svētku dekorāciju risinājumi.

lais sastāvs – perkusijas, stīgu
kvintets, kokle un flauta, kā
arī teatrālais dejotāju priekšnesums, kas it kā nemanāmi
caurstrāvoja koncertu ar īsām
etīdēm, ievilinot skatītāju paralēlā realitātē.
Dvēseliski dziļš un mākslinieciski augstvērtīgs bija
Vecumnieku novada bērnu un
jauniešu kora «Via Stella» (diriģente Liene Batņa, koncertmeistare Līga Eglīte) Ziemassvētku koncerts Vecumnieku
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
27. decembra pēcpusdienā.
Klausītāju piepildītajā dievnamā
skanēja gan garīga rakstura

dziesmas, kas aicināja ikvienu
sajust Ziemassvētku īsteno būtību, gan laicīga rakstura rotaļīgas, mīļas un arī filozofiskas
melodijas. Koncertu kuplināja
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis «Skandīne», kas izpildīja
Valta Pūces un ansambļa vadītājas Kristīnes Jeronovičas
komponētus skaņdarbus.
Kā ierasts, arī šogad amatierteātris «Vecmuiža» izrādīja Ziemassvētku tematikai veltītu uzvedumu, kas pulcēja mazus un lielus teātra mīļotājus.
Režisores Rūtas Treijas vadībā
kolektīvs bija iestudējis Andra

Mākslinieciski
augstvērtīgs sniegums

Ar interesantu koncertprogrammu šogad savus klausītājus iepriecināja Vecumnieku
tautas nama jauktais koris
«Maldugunis». Diriģentes Sindijas Druvas un kormeistares
Agitas Aldes vadībā kolektīvs
20. decembra pēcpusdienā uzbūra īstu svētku noskaņu, kas
klausītājus ieveda seno latviešu paražu maģiskā spēka varā,
kā arī kristīgās tradīcijas Ziemassvētku svētā miera pasaulē. Īpaši krāšņu šo programmu
vērta pavadošais instrumentā-

Jauktais koris «Maldugunis» pēc koncerta skatītājus aicināja kopī
gi izpildīt mīļākās Ziemassvētku dziesmas. Foto – I. ARĀJA
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un spēku jauniem izaicinājumiem

rvības piepildīta

Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvi ar atraktī
viem priekšnesumiem iepriecināja pansionāta «Atvasara» saimi.
Foto – V. VĒVERE
Ūdra lugu «Gražīgais Ziemassvētku vecītis». Bērnu smieklu
un aplausu pavadībā amatierteātris 23. decembra vakarā vēlēja visiem skaistus Ziemassvētkus un dāsnu Ziemassvētku vecīti, kurš nu vairs nemaz
nav «gražīgs».

Balle dažādām
paaudzēm

Svētku mēnesi Vecumnieku
tautas nams noslēdza ar Slepeno aģentu Jaungada balli. To
apmeklēja dažādu paaudžu slepenās vienības aģenti jeb Vecumnieku novada iedzīvotāji
un viesi. Ballīti atklāja Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga, vēlot ikvienam
labi justies, atpūsties un gadumijā atklāt savu patieso identi-

tāti, jo «atrodamies taču starp
savējiem».
Vakara gaitā interesantas
aktivitātes nodrošināja «spiegu
bērnu apmācības nodaļas vadītāja» Krista Starta, kura ar
savām radošajām idejām mazos aicināja slepenā misijā
bērnistabā. Nevienu smaidu
apmeklētājiem neizdevās noslēpt no «spiega» jeb fotogrāfa
Artūra Zuikas, savukārt aģentu iemaņas šaušanā pārbaudīja
Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere, aicinot drosmīgākos
iemēģināt roku šautriņu mešanā un citās aktivitātēs. Uz
jautrām dejām sanākušos aicināja grupa «Liepavots».
Tuvojoties gadumijai, lielā aģentu vienība devās ārā,

Vecumnieku tautas nama vadītāja Ag
rita Laudurga (no kreisās) un māksli
nieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere
lieliski iejutās slepeno aģentu tēlos.

Bērnu un jauniešu koris «Via Stella» sniedza aizkustinošu koncer
tu Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Foto – A. VĪTOLS
lai noklausītos Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunas
translāciju un kopā skaitītu pēdējās desmit sekundes līdz pusnaktij. Gaisā izšaujoties pirmajām salūta puķēm, sanākušie
cits citam vēlēja laimīgu jauno gadu un priekā vienojās
kopbildei, kas dokumentēja
2016. gada pirmo kopā būšanas mirkli.
***
Pagājušais gads Vecumnieku
tautas namā bijis notikumiem
bagāts. «Namiņa» saime ir
strādājusi, lai sarūpētu kultūrā
sakņotu baudījumu un svētkus
saviem apmeklētājiem, klausītājiem, skatītājiem, atbalstī-

tājiem un arī paši sev. Kolektīvi ieguldījuši lielu darbu, lai
no skatēm mājās pārvestu labus rezultātus un ar lepnumu
pārstāvētu Vecumniekus koncertos ārpus novada robežām.
Vecumnieku tautas nama
saimes vārdā no sirds vēlam
gaišām domām, krāsainiem
mākslas un kultūras notikumiem un īstām, patiesām
emocijām bagātu 2016. gadu!
Uz tikšanos sarīkojumos!
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja
V. VĒVERE,
mākslinieciskās daļas
vadītāja

Slepeno aģentu Jaungada balles dalībnieki gadumijā pulcējās pie tautas nama, lai vērotu
uguņošanu un vēlētu cits citam laimīgu 2016. gadu.
Foto – A. ZUIKA
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Svētkus svin ar jautrām atrakcijām

Vallē priecājas gan lieli, gan mazi
Decembra nogale
Vallē bija gana rosīga.
16. decembrī pensionāru
klubiņa «Brūklenājs» dalībnieki
pulcējās aktieru Amtmaņu muzejā, lai pabūtu kopā adventes
apceres sarīkojumā. Diemžēl
slimības dēļ aktīvistu rindas bija
pavisam retas, tādēļ sarūpētajās
rotaļās piedalījās arī pagasta
pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa, muzeja saimniece Dace Anna Zvaigzne un pat reģionālā
laikraksta «Bauskas Dzīve» korespondents Uldis Varnevičs.
Mazais apmeklētāju skaits gan
neietekmēja vispārējo omulību.

Vecītis dala dāvanas

20. decembrī pie vismazākajiem valliešiem viesojās Ziemsvētku vecītis. Viņš līdzi bija
atvedis leļļu teātra izrādi, kuru
ar interesi vēroja gan mazie, gan
lielie skatītāji. Pēc tam vecītis
un viņa palīgi – rūķi – vedināja visus rotaļāties. Neizpalika
arī dāvanu dalīšana. Daudzas
jaunās ģimenes bija ieradušās
pilnā sastāvā. Katram mazulim Ziemsvētku vecītis veltīja

īpaši viņam domātus labus vārdus.
26. decembrī Valles saieta
namā norisinājās Ziemsvētku
koncerts. Pasakā «Eglītes dziesma», ko izspēlēja Valles amatierteātris, tika iekļauti gan vidējās paaudzes deju kolektīva
«Valle», gan senioru deju kopas «senValle» priekšnesumi.
Dziesmas skandēja sieviešu vokālais ansamblis «Atziņa».

Pārsteidz ar izdomu

Pēc koncerta amatiermākslas kolektīvi svinēja savus godam nopelnītos svētkus. Katram
bija jāprezentē kāda iepriekš
izlozēta valsts. «Vjetnamieši»,
piekukuļojot robežsargu, mēģināja pielabināties vietējiem ar
brīnumgardu rīsu ēdienu un bija
pat iemācījušies latviešu tautas deju «Tūdaliņ, tāgadiņ».
Tiesa gan, tā tika izpildīta tādas melodijas pavadījumā, kāda nu Vjetnamā pieejama.
«Indija» priecēja (it īpaši
vīrieši) ar saviem eksotiskajiem
tērpiem un radīja īstu Indijas
tirgus gaisotni. Bija gan čūsku
dīdītāji un eksotisko dzīvnieku

Valles amatierteātra dalībnieki Ziemassvētku sarīkojumā izspē
lēja pasaku «Eglītes dziesma».
Foto – LELDE ZVIRBULE
tirgoņi, gan pavisam īsta ūdenspīpe, kuru faķīrs nežēloja pamēģināt arī latviešu tautai.
«Večerinkā» ieradās arī tuvie kaimiņi no kādas Krievijas
sādžas. Meičas ar savu «bajānistu» uzdziedāja «častuškas»
un uzdejoja pa jestram dancim.
Vēl viņas ļoti vēlējās, lai latvieši viņām izpilda «to skaisto
dziesmu «Ka la šonok...»».
Tad nu visi dziedāja «Kā lai
šonakt vienaldzīgi klusē...».

Pēc «valstu prezentācijas»,
kad kolektīvi pārsteidza cits
citu ar izdomu, sākās saviesīgā daļa ar jautrām atrakcijām
un visu, kas tai piederas.
Svētku sarīkojumi Vallē
noslēdzās ar Jaungada nakts
balli.
Lai visiem veselīgs un
mierīgs Pērtiķa gads!
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

neaizmigtu nogurumā. Uz kaimiņu pieskatīšanu arī nevaram cerēt, jo gar mūsu sētu iet
tikai ceļš uz mednieku mītni,
kur pastāvīgi neviens nedzīvo.
Galu galā risinājumu esam
atraduši logos ar slēdzamiem
rāmjiem un šaurām stikla ailām – tos no ārpuses nevar atvērt un pa izsistiem nevarētu
ielīst. Nu jau krietnu laiku, paldies Dievam, policija nav bijusi vajadzīga, taču, manuprāt,
tai būtu jāatrodas maksimāli
tuvu apdzīvotai vietai neatka-

rīgi no tā, kur ir novada centrs.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas Taurkalni pieskatīja Jaunjelgavas policijas
iecirknis, un tolaik likumsargu patruļas mašīnu varēja manīt arī mūsu ceļā. Tagad tā nav
redzēta jau sen, lai gan pavasari, vasaru un rudeni lielākoties vadām savā meža namiņā.
Vēlu gan kārtības sargiem,
gan viņu pieskatāmajiem drošu un mierīgu 2016. gadu!
M. KALNIŅA
Valles pagasta Taurkalnē

29. decembrī ar īpašu nekaunību izcēlās zaļas krāsas
«VW Passat» vadītājs, kurš auto atstāja iebrauktu Rīgas ielas
33. mājas pagalma zālienā.
Sabiedriskās kārtības nodaļas
darbinieki tikai atrunājas, bet
rīcība, lai situāciju mainītu,
neseko.

Jāatgādina, ka Vecumnieku novada Sabiedriskās kārtības noteikumos ir 2.9. un
3. punkts, kas ikvienam iedzīvotājam būtu jāizlasa, savukārt Domei būtu jākontrolē to
izpilde.
V. UŠECKS
Vecumniekos

Policijai jābūt tuvumā
Brīnišķīgi mežainajā Taurkalnē abi ar vīru esam ienācēji
no Rīgas, pirms vairāk nekā desmit gadiem nopirkām mājiņu
pie dzelzceļa. Esam to centīgi
remontējuši un labiekārtojuši,
kopuši zemesgabalu, priecājušies par meža veltēm, tuvējiem
ezeriem, zvēru pastaigām pagalmā, zaļo vidi un klusumu.
Tā kā darbs mums ir Rīgā,
sākumā Taurkalnē pavadījām

tikai nedēļas nogales. Tas radīja
problēmas ar zagļiem. Tie mūsu
namiņu apciemoja vairākkārt,
nācās atvadīties no labas sadzīves tehnikas, pārtikas, diemžēl
arī dažām ģimenes vērtslietām.
Policijas saukšana te būtu
bijusi bezjēdzīga, jo ceļā no Vecumniekiem paietu vismaz pusstunda. Meklējot iespēju pieslēgt signalizāciju, sapratām,
ka tam nav jēgas, jo apsardzes
firmas darbinieki no Aizkraukles atbrauktu 40 minūtēs. Zagļi
jau sen būtu gabalā, ja vien

Ledus beidzot sakustējies
Gada nogalē Rīgas ielas
33. nama iedzīvotāji beidzot
tikuši pie ilgi gaidītajām mājas ārdurvīm. Cik gan negāciju un «nodedzinātu» nervu
šūnu tas prasīja! Šoreiz tiešām
patiesu paldies pelnījis SIA
«Mūsu saimnieks» valdes loceklis Ivars Staškevičs. Aici-

nu iedzīvotājus saudzēt šīs durvis, jo mūsu mūžā citu vairs
nebūs.
Joprojām vairāki nama iemītnieki neizprot siltuma taupīšanas nozīmi un tura atvērtus gan pieliekamā kambara,
gan istabu logus. Šī lieta būtu
jāsakārto.
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Gūst iedvesmu un stiprina draudzību

Biedrības «Mēmelīte» sievas apciemo birzgalietes
Skaistkalnes lauku sieviešu
kluba «Mēmelīte»
dalībnieces 12. decembrī
viesojās Ķeguma novada
Birzgalē. Tas bija atbildes
brauciens uz sadraudzības
pasākumu pie biedrības
«Jadara» pārstāvēm.
J – jauka, A – atraktīva, D –
darbīga, A – atjautīga, R – radoša, A – apvienība. Lūk, tāds
ir biedrības nosaukuma atšifrējums!
Jaukajai un ar visām iepriekšminētajām īpašībām apveltītajai organizācijai šogad
martā apritēs trīs gadi. Tas ir
salīdzinoši neilgs laika periods,
taču labo darbu saraksts ir visai garš. Dalībnieces organizējušas radošās darbnīcas Birzgales bērniem, rīkojušas krāmu
tirdziņus, gatavojušas ābolu ievārījumu sociālā dzīvokļa un
pansionāta iemītniekiem, veidojušas puķu dobes Rūķu parkā, iesaistot arī citus pagasta
iedzīvotājus, organizējušas Ziemassvētku akciju «Piparkūku
smarža katrā mājā», kā arī realizējušas vairākus projektus.
No «Mēmelītes» sievām birzgalietes aizguvušas ideju veidot instalācijas pagasta centrā,
lai iepriecinātu vietējos ļaudis
un jautrāk sagaidītu ciemiņus.
Pavasarī biedrības «Jadara» dalībnieces apciemoja
Skaistkalni. Viešņām tika izrādītas ievērojamākās vietas,
tomēr visvairāk viņas ieinteresēja «Mēmelītes» pieredze
projektu īstenošanā un pagasta pārvaldes zālē sarīkotā ekspresizstāde, kurā tika izrādīts
ziemas sezonas veikums –
rokdarbi un dažādi radošie
darbi –, kā arī prezentēti z/s
«Baltiņi» audzētie garšaugu
un košumaugu stādiņi, ko katra viešņa saņēma dāvanā.

Pastaiga pa Rūķu
parku

Lai gan Birzgale attāluma
ziņā atrodas pavisam netālu,
skaistkalnietēm tā ir neiepazīta vieta – gluži kā «pasaules
mala», tādēļ ceļam plānotais
laiks bija lielāks, nekā nepieciešams. Tuvojoties ciemam
gandrīz stundu pirms norunātās tikšanās, tika izlemts pa-

riņķot pa plašajiem apkārtnes
mežiem un papriecāties par
plāno pirmā sniega kārtiņu uz
kokiem un meža ceļiem.
Birzgalē «Mēmelītes» dalībnieces sagaidīja biedrības
«Jadara» pārstāve un muzeja
vadītāja Iveta Freimane. Viņa
iepazīstināja ar ciema galvenajām ēkām un iestādēm, kā
arī aizveda pastaigā uz Rūķu
parku. Tā galvenie «iedzīvotāji», protams, ir rūķi, bet tajā
vēl ir daudz neparasta – ābelē
aug lielas zīles, tajā mīt arī
skudru un ežu ģimene. Rūķu
parkā atrodas arī liela estrāde
un Birzgales pagasta muzejs
«Rūķi», kas iekārtots jaunsaimnieka 1926. gadā celtajā
nelielā dzīvojamā mājā. Ekspozīcijā parādīta lielā un neparastā Andreja Pumpura par
Tēviju nodēvētā novada kultūrvēsture, kas sniedz ieskatu
par šaipusē dzimušām un dzīvojušām visai Latvijai nozīmīgām personībām: Veco Stenderu, mācītājiem Konrādu un
Rūdolfu Šulciem, Frīdrihu
Mālbergu, baronu Hānu dzimtu, rakstniekiem Jāni Purapuķi, Andreju Pumpuru, Regīnu
Ezeru, Ēriku Hānbergu, tulkotāju Elgu Saksi, seškārtējo pasaules čempionu, paraolimpieti Aigaru Apini, gleznotāju un
kaktusu kolekcionāru Raimondu Bergmani un vēl daudziem ievērojamiem novadniekiem.

Dejotājas sniedz
koncertu

Tālākā tikšanās noritēja
tautas namā, kur biedrība «Jadara» ir radusi mājvietu. Ziemassvētku tirdziņā varēja iegādāties jaukas dāvaniņas mājiniekiem. Izcili skaisti Ziemassvētku apsveikumi, ar pāvu
spalvām greznotas karnevāla
brilles un rotas, ziepītes ar kazas pienu un bišu šūnām un
vēl daudz jauku lietu papildināja mūsu un arī vietējās biedrības sievu dāvanu klāstu.
Vairākas «Jadaras» pārstāves aktīvi darbojas amatiermākslas kolektīvos – dzied
korī, dejo dāmu deju kopā
«Vismas». Dāmu deju grupa
viešņas iepriecināja ar koncertu. «Mēmelītes» sievas bija

sajūsmā par lielisko izpildījumu, daudzveidīgo un savdabīgo repertuāru, skaistajiem tērpiem. «Mums arī tādu vajadzētu,» noteica viena otra
skaistkalniete. «Vismu» veiksmes pamatā ir talantīgā vadītāja Mārīte Petrovska, kura
pati veido arī priekšnesumu
horeogrāfiju, tādēļ dejas nav
vienveidīgas, bet ir ļoti sievišķīgas; no izpildītājām staro
prieks un aizrautība.

Pašu darinātas
veltes

Savstarpēja apsveikšana
Ziemassvētkos izvērtās ļoti
sirsnīga, jo tikšanās dalībnieces dāvaniņas bija gatavojušas
pašu rokām. Katrai «Jadaras»
sievai bija veltīts pērļots eņģelis, bet katra «Mēmelītes» pārstāve saņēma špicainu linu
maisiņu ar zāļu tējām, kas bija
aizpogāts ar lielu māla pogu,
ko rotā «Jadaras» vārds.

Skaistkalnietēm līdzi tika
dota arī avīzīte, kurā atspoguļots viens gads biedrības «Jadara» dzīvē. Šo informāciju
saņēma katrs Birzgales iedzīvotājs kopā ar novada pašvaldības izdevumu «Ķeguma Novada Ziņas».
Pie kopīga svētku galda tika pārrunāti 2015. gada darbi,
piedzīvojumi, ieceres. Dejotājas pastāstīja par savu aktīvo
radošo dzīvi, dalību festivālos
un panākumiem konkursos.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone raksturoja kultūras dzīvi pagastā un izrādīja savu
saimniecību – tautas nama telpas.
Tikšanās stiprināja aizsākto draudzību un deva iespēju
gan «Mēmelītes», gan «Jadaras» sievām rast jaunas idejas
turpmākām aktivitātēm.
L. INDRIĶE,
biedrības «Mēmelīte»
dalībniece

20. februārī plkst. 14
Stelpes pamatskolā – radošā skatuve

«Gribu, varu, daru».
Šogad atkal tiksimies gaišajā un sirsnīgajā koncertā,
kur paši esam gan mākslinieki, gan skatītāji.
Tev noteikti ir kāda dziesmiņa, ko tu reizēm klusībā dungo
pie sevis un kas tevi iepriecina, spēcina. Varbūt tev ir kāds iemīļots
dzejolis, stāsts vai anekdote? Varbūt dejas solis, burvju triks
vai kas tāds, ko mēs nemaz nevaram iedomāties nosaukt?
Varbūt tev ir adījums, izšuvums, kokgriezums, kāds cits rokdarbs
vai pat to kolekcija? Nepaturi to tikai sev, atnāc un parādi arī
mums! Pat ja tev ne reizi dzīvē nav gadījies uzstāties publikas
priekšā, mēs gribam dot tev iespēju izbaudīt šo priecīgi
satraucošo izjūtu. Mūsu radošā skatuve ir brīva no jebkādas
vērtēšanas vai salīdzināšanas.
Tās vadmotīvs – «Dari, lai patīk pašam, tad patiks arī citiem!».
Zvani pa tālruni 26346081 Sandrai Neliusai
un piesaki savu priekšnesumu!
Svētku rīkotājiem būs vieglāk, ja izdarīsi to līdz 7. februārim.
Ja nejūti vēlmi uzstāties, tad nāc, skaties un baudi!
Stelpes pagasta kultūras darba organizatore
Sandra Neliusa un viņas komanda

12. lpp.

Nr. 1(140) 2016. gada janvāris

Veiksmīgi piedalās konkursos

Iespēja novērtēt sevi un apskatīt citu veikumu
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas programmas audzēkņi, skolotājas
Antras Gustsones rosināti,
pagājušā gada nogalē
veiksmīgi piedalījušies
interesantos konkursos.

Interpretē dziesmas

Reta ir iespēja sevi parādīt
tēlniecības konkursos, tādēļ atsaucāmies Aizputes mākslas
skolas aicinājumam radīt Mārtiņa Freimaņa dziesmu interpretācijas tēlniecības darbos.
Mākslas programmas audzēkņi veidoja mālā savu radošo
skatījumu par kādu dziesmu.
Šie nosacījumi veicina māku attēlot domu, izjūtas un noskaņu
telpiskā veidojumā, jo interpretēt dzeju un dziesmu tēlniecībā nav nemaz tik vienkārši.
10. novembrī Aizputes
mākslas skolas izstāžu zālē atklāja izstādi, kurā tika eksponēti M. Freimaņa tēlniecības
konkursa «Dziesma» darbi.
Tos vērtēja neatkarīga žūrija.
20 izglītības iestāžu konkurencē Vecumnieku pārstāvji
ieguva divas 3. vietas katru
savā vecuma grupā. Ar 3. vietu starp 10 – 11 gadu veciem
dalībniekiem novērtēts Riharda Vētras veikums – M. Freimaņa dziesmas «Tā nav lijis»
interpretācija, savukārt starp

Tēlniecības konkursa laureātu darbi: Riharda Vētras veidotā dziesmas «Tā nav lijis» interpretācija
(no labās) un Jūlijas Djačenko radošais skatījums uz dziesmu «Draugs».
14 – 15 gadu veciem jauniešiem – Jūlijas Djačenko darbs,
kurā radoši atklāta M. Freimaņa dziesmas «Draugs» ideja.

Veido cirka lelles

Aizraujošu iespēju izpausties piedāvāja arī Rīgas Jauno
tehniķu centrs. Cikla «Leļļu māja» tēma šogad bija «Cirka lelle». Iedziļinājos cirka lelles izgatavošanas iespējās un sapratu, ka noteikti ir jābūt kādai
kustīgai detaļai vai kustīgam
principam, piemēram, mazākajiem bērniem jāvar lelles
caurumos kustināt pirkstiņus,
bet lielākajiem ar atsperes,

drāts vai ritošu detaļu palīdzību jāpiešķir tai kustība.
16. decembrī Rīgas Jauno
tehniķu centrā notika vizuāli
plastiskās mākslas konkursizstādes «Leļļu māja 5» noslēguma pasākums. Pamatskolas
audzēkņu grupā (11 – 15 gadu
veci bērni) 3. vietu ieguva
Evelīna Veta, kura bija izgatavojusi lelli «Zirgs – diriģents». Atzinību izpelnījās
Artūra Ivaškevica darinātā lelle «Kaķenīte – žonglētāja».
Interesants izvērtās 1. klašu
kopdarbs «Cirka karuselis».
Katrs audzēknis ar tekstilkrāsām
zīmēja savu cirka tēlu, kas ar

Leļļu konkursa dalībnieces ar savām lellēm: Elīza Zaiceva (no kreisās) ar Peli Garkāji un
Enija Zagorska ar Melno Burvi.
Foto – A. GUSTSONE

skolotājas un šujmašīnas palīdzību «atdzīvojās» mīkstu rotaļlietu veidolā. Krāsaini knaģi
radīja iespēju bērniem lellītes
pārvietot, tās spraužot pie spožiem cilindriem. Turklāt «cirka
arēnu» bija iespējams griezt
uz riņķi – gluži kā īstu karuseli! Šis darbs ieguva atzinību
kolektīvo darbu kategorijā.
Strādāt ar konkursa darbiem
vienmēr ir aizraujoši, jo tas dod
iespēju sevi novērtēt un apskatīt, kā problēmu risina un domā
citi pedagogi un viņu audzēkņi.
A. GUSTSONE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas skolotāja

Leļļu konkursa kolektīvais darbs «Cir
ka karuselis».
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Balvā – iespaidīga kabatas nauda

Iesaistās piena dzēriena «Rasēns» kampaņā
Piena dzēriena «Rasēns»
kampaņā «Kustība par
kustību» laurus plūkušas
meitenes no Tukuma un
Vecumniekiem.

Aicina kustēties

Lai veicinātu bērnu veselību
un risinātu problēmas, ko rada
kustību trūkums, uzņēmuma
«Food Union» piena dzēriena
zīmols «Rasēns» jau otro gadu pēc kārtas novembrī rīkoja
kampaņu «Kustība par kustību». Tās laikā ar īpaši izstrādātām dzīvespriecīgām dejas
kustībām bērni tika aicināti
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ikdienā.
Par kampaņas uzvarētājām
šogad kļuva Amanda Krievaite no Tukuma un Kate Zilgalve no Vecumniekiem.
Uzvarētāju iesniegtais deju
video saņēma visaugstāko žūrijas vērtējumu, kā arī salīdzinoši lielu balsu skaitu – 145 –
«Rasēna» lapā portālā draugiem.lv. Šogad dalībai konkursā tika iesniegti vairāk nekā
trīs tūkstoši video rullīšu, kuros
bērni dejoja, izmantojot īpašos «Rasēna» dejas soļus.

Apmeklē ražotni

Galveno balvu – 1200 eiro

Kate Zilgalve no Vecumniekiem kļuva par kampaņas «Kustība
par kustību» uzvarētāju.
Publicitātes foto.
kabatas naudu visam gadam –
ieguva katra no labākajām
video autorēm. Video iesaistītās piecas dejotājas saņēma
«Rasēna» produktu grozu ar
piena dzērieniem un jogurtiem.
Meitenēm bija arī vienreizēja
iespēja doties ekskursijā uz
Rīgas piena kombināta ražotni, lai savām acīm ieraudzītu,
kā top gardie un veselīgie
«Rasēni» un citi piena produkti.
Uzvarētāju video var apskatīties šeit: https://failiem.
lv/u/ty98uzb2.

«Food Union» ir lielākais
piena pārstrādātājs un vadošais uzņēmums pārtikas un
dzērienu ražošanā Latvijā, kā
arī vadošais saldējuma ražotājs Baltijas valstīs. Tas apvieno divus lielākos piena ražotājus Latvijā – uzņēmumus «Rīgas piena kombināts» un «Valmieras piens», kā arī saldējuma
ražotājus «Premia» Igaunijā
un «Premier Is» Dānijā.
L. MEŽGAILE,
«Food Union»
sabiedrisko attiecību
konsultante

Turpinās sniegt
atbalstu

Arī šogad a/s «Latvenergo»
turpinās nodrošināt
elektroenerģiju par zemāku
cenu valsts noteikto mērķa
grupu pārstāvjiem.
Valsts atbalsta programmas
ietvaros daudzbērnu ģimenes
(ģimenes, kurās aug trīs un vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam,
ja viņi mācās) katru mēnesi par
pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties
par subsidētu cenu, bet par pārējām – atbilstīgi izvēlētajam
«Elektrum» produktam. Maznodrošinātās un trūcīgās mājsaimniecības, pirmās grupas invalīdi,
kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir
bērns invalīds, katru mēnesi var
saņemt atbalstu pirmajām simt
patērētajām kilovatstundām.
Maznodrošinātām un trūcīgām personām a/s «Latvenergo» atbalstu piešķirs katru mēnesi, saņemot datus no pašvaldību
sociālajiem dienestiem, tādēļ
šiem klientiem papildus nekur
nav jāvēršas. Daudzbērnu saimēm un ģimenēm, kuru aprūpē
ir bērns invalīds, kā arī pirmās
grupas invalīdiem atbalstam
jāpiesakās interneta portālā
elektrum.lv.
I. LĪVMANE,
a/s «Latvenergo»
komunikācijas projektu
vadītāja

Misas bibliotēkā var apskatīt etiķetes
Misas bibliotēkā līdz
15. februārim apskatāma
Latvijā lielākā maizes un
konditorejas izstrādājumu
etiķešu kolekcija, ko izveidojis Auseklis Jānis Zālītis.

Krājumā ir ap 22 000 dažādu maizes etiķešu un 8000 iesaiņojumu. Tas viss sakārtots
vairākās mapēs un stendos.
Etiķešu un maisiņu vākšanu
entuziasts sācis pirms desmit gadiem. Īpašu interesi par to raisījusi aizraušanās ar zīmēšanu, jo
kolekcionārs uzskata – katra
maizes etiķete ir mākslas darbs.
Kolekcija uzskatāma par laikmeta liecību. Daudzas no tajā
esošajām etiķetēm joprojām rotā maizes kukulīšu sānus, tomēr
daudzas kļuvušas vien par atmiņām un apskatāmas tikai
šajā apjomīgajā krājumā.

Starp maizes nosaukuma
lapiņām ir arī alus etiķetes un
šokolādes iesaiņojums.
Auseklis Jānis Zālītis dzīvoja Krustpils novada Klūgu
pagastā. 6. janvārī viņš atzīmēja 78 gadu jubileju. Kad
12. janvārī gribēju ar kolekcionāru aprunāties personīgi,
uz tālruņa zvanu atbildēja sieviete – viņa kundze Brigita,
kura pavēstīja, ka dzīvesbiedrs naktī aizgājis mūžībā.
Viņš vēlējies, lai kolekcija apceļo visas Latvijas bibliotēkas
un pēc tam nonāk muzejā.
Misas bibliotēkā skolēniem
tiks rīkoti dažādi konkursi un
atjautības uzdevumi, kas ļaus
tuvāk iepazīt Latvijas maizes
ceptuves un tajās gatavoto
produkciju.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas vadītāja

Kādreiz Latvijā darbojušās ap 220 maizes ceptuvju, pašlaik –
ap 80. Izstādē skatāmas liecības par aptuveni 100 uzņēmumiem,
ieskaitot Latvijā senāko – Žaņa Lagzdiņa maizes ceptuvi. Ko
lekcionāram Auseklim Jānim Zālītim, krājot etiķetes, izdevies
saglabāt atmiņas par ražotnēm, kur savulaik cepta maize un
gatavoti konditorejas izstrādājumi.
Foto – S. ŠLIKAITE

14. lpp.
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Tiekas ar sabiedrībā zināmiem ļaudīm
2015. gads ir izskanējis,
tāpēc var izvērtēt, kāds tas
bijis – ko izdevies paveikt
un ko ne.
Pērn par bibliotekāri sāka
strādāt Baiba Škrjaba, kura iepriekš veica tautas nama mākslinieciskās daļas vadītājas pienākumus.
Aizvadītais laika periods
bibliotēkai bijis veiksmīgs –
notikuši interesanti pasākumi,
organizētas saistošas tikšanās
ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, ar jauniem un vērtīgiem
izdevumiem papildināts grāmatu krājums.
Paldies visiem lasītājiem,
kuri mīl literatūru un apmeklē
bibliotēkā rīkotos pasākumus.
Pateicos ikvienam, kurš bibliotēkai dāvinājis grāmatas.
Prieks par sākumskolas bērniem, kuri ir ļoti čakli lasītāji.
Liels nopelns viņu ieinteresēšanā ir skolotājām. Patīkami,
ka izdevies rast kopīgu valodu
uzvedības jautājumos ar jauniešiem, kuri izmanto datorus.

Novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis bija uzaicināts uz tikšanos ar Vecumnieku bib
liotēkas apmeklētājiem.
Foto – E. MAŠINSKA
Viņu skanīgie smiekli un jautrība dara gaišāku mūsu ikdienu.
Gada nogalē pēc lasītāju
lūguma bibliotēkā viesojās Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Pašvaldības vadītājs pastāstīja par novadā paveikto

2015. gadā, iepazīstināja ar
plānotajiem darbiem, atbildēja uz klātesošo jautājumiem
un viesa skaidrību lietās, kas
nebija saprotamas. Tikšanās
izvērtās ļoti saturīga un interesanta, lasītāji to novērtēja atzinīgi.
Baltas sniega pārslas mūsu

Ikdiena rit aktīvi un radoši
Pērn Misas bibliotēku
apmeklējuši 360 lietotāji,
iegādātas 273, bet
uzdāvinātas 128 grāmatas.

Izvērtējot pagājušo gadu, atmiņā nāk daudz spilgtu notikumu.

Stāsta anekdotes

Lasītāji guvuši jaukus iespaidus, apceļojot Madonas novadu.
Sākoties skolēnu vasaras
brīvlaikam, lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» iesaistījās 30 interesentu, kurus
jau gaida gan Vecumnieku novada pašvaldības, gan Bērnu literatūras centra sarūpētās dāvaniņas. Noslēguma pasākums
un apbalvošana notiks 29. janvārī plkst. 16.
Vasarā nodibināts dāmu klubiņš. Arī šogad dalībnieces turpinās darboties dažādās interesantās jomās – izzinošās,
izklaidējošās un praktiskās.

Ir notikuši vairāki saistoši
pasākumi: tikšanās ar Bauskas
novada dzejniecēm Liliānu
Skudru un Sandru Cīruli, radošas nodarbības kopā ar jauno
uzņēmēju Lieni Beināri, kuras
rokām klausa polimērmāls, un
Misas tautas nama vadītāju
Sandru Vēveri, kura ierādīja,
kā pagatavot lupatu lelli.
Anekdošu šovā smieklīgas
situācijas stāstīja Valentīna Radziņa, Gints Gaigals un Edžus
Vanags.

Rīko izstādes

Decembrī interesenti veidoja maskas kopā ar iecavnieci Vinetu Lamberti, savukārt
apmeklējot Lidiju Reinbergu
Vecumniekos, varēja apgūt rotu
darināšanas iemaņas.
Divas reizes Misā viesojusies dziedniece Daiga Brila no
Jelgavas novada, jo interese
par litoterapiju bija liela.
Muzikālu pēcpusdienu varēja pavadīt kopā ar duetu
«Marita un Kaspars».

Apskatot izstādes, kas tiek
rīkotas visu gadu, iedzīvotāji
var priecāties par entuziastu
čaklumu un izdomu, Misas lietišķās mākslas studijas dalībnieču un vadītājas Benitas Šmites
radošumu. Misenieki varēja aplūkot arī Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas bērnu darbu ekspozīciju «Tautastērpi».

Veido dekorus

Pērn rīkoti vairāki informatīvi pasākumi, arī izstādes par
rakstniekiem un citām populārām personībām viņu jubilejas
reizēs. Devīzei «Pastāvēs, kas
pārvērtīsies!» atbilstīgas aktivitātes norisinājās Bibliotēkas
nedēļā.
Misenieki iesaistījās Līgatnes papīrfabrikas organizētajā akcijā un divas reizes nodeva vairākus simtus kilogramu
savākto nevajadzīgo papīra izstrādājumu. Paldies Umpārtes
bibliotēkas vadītājai Inesei Dātavai un miseniekiem Vijai Ozolai, Haritai Žīgurei, Edītei Len-

ziemai un panākumiem bagātu 2016. gadu vēlu visiem labas gribas cilvēkiem, kuri bijuši kopā ar mums un atbalstījuši Vecumnieku bibliotēku
jau 94 gadus.
M. BOŠA,
Vecumnieku bibliotēkas
vadītāja

manei un Alekšūnu ģimenei
par makulatūras vākšanas kampaņas atbalstīšanu.
Katru rudeni 1. klases skolēni iepazīstas ar bibliotēku un
kļūst par lasītājiem. Tas priecē.
Gada tumšākajā laikā tika
rīkota Helovīna ballīte. Tās dalībnieki skatījās šausmu filmu
un «baiļojās», klausoties spoku stāstus.
Radoši strādāts, veidojot
adventes vainagus un citus dekorus, ko pirms un pēc svētkiem ikviens varēja apskatīt.
Visus notikumus un aktivitātes uzskaitīt nav iespējams.
Tie, kuri seko līdzi norisēm un
tajās iesaistās, zina, ka bibliotēkā notiek daudz interesantu
pasākumu.
Iestādes apmeklētājiem, atbalstītājiem un labvēļiem, kolēģēm, kā arī visiem «Vecumnieku Novada Ziņu» lasītājiem
vēlu veiksmīgu 2016. gadu.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja
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Visās spēlēs paliek nepārspēti

Par piektā – jubilejas – turnīra «Trīscīņa» uzvarētājiem kļuva komandas «No 28
gadu vecuma» dalībnieki.

Tradicionālais Valles
pagasta sporta spēļu
turnīrs «Trīscīņa»
norisinājās jau
piekto reizi.
Jubilejas sacensības bija īpašas, jo elektrības traucējumu
dēļ turnīrs tika izspēlēts divās
dienās – 5. decembrī un 2. janvārī.

Nebijis panākums

Kā ierasts, sacensībās piedalījās četras komandas: «Valles vidusskola», «Līdz 27 gadu vecumam», «No 28 gadu

vecuma» un «Taurkalne». Dalībnieki mērojās meistarībā trīs
sporta veidos: telpu futbolā,
volejbolā un basketbolā. Komandu vietu sadalījums tika
noteikts pēc punktu summas,
kas iegūti katrā no sporta veidiem, sacenšoties ar katru no
sāncenšiem.
Visās disciplīnās vietu sadalījums bija nemainīgs, līdz
ar to arī kopvērtējumā 4. vietu
ieguva komanda «Līdz 27 gadu vecumam», 3. – «Valles
vidusskola», 2. – «Taurkalne»
(pagājušā gada čempioni), bet
1. – «No 28 gadu vecuma».
Nebijušu panākumu šī turnīra vēsturē guva komanda «No
28 gadu vecuma», kas pārspē-

Ar saviem pienākumiem lieliski tika galā koman
du kapteiņi: Uģis Celmiņš (no kreisās), Jegors
Lukjaņins, Jānis Zvirbulis un Oskars Briņķis.
Foto no A. Kupčiuna arhīva.

ja pretiniekus visos sporta veidos un visās spēlēs. To veiksmīgi īstenoja vienības dalībnieki: Jānis Krēmers, Jānis
Kļaviņš, Jānis Ruģelis, Arturs
Kupčiuns, Ilona Dramačonoka, Andris Ciršs, Uģis Celmiņš,
Andris Caune, Jurijs Vaļevko.

Noskaidro
«piecnieku»

Papildus sacensībām norisinājās dažādi konkursi, kas
deva iespēju iegūt savā īpašumā «Trīscīņas» piemiņas krūzītes. Tika noteikta (iebalsota)
«Simboliskā izlase» jeb piecnieks. Katram dalībniekam
bija balsošanas anketa, kurā
jāieraksta sportista vārds. Ap-

Aicina uz nakts turnīru Vallē

Arturs Kupčiuns Vallē rīko da
žādas sportiskas aktivitātes.
Foto – U. VARNEVIČS

Valles vidusskolas sporta
zālē 23. janvārī plkst. 18 tiks
dots starts tradicionālajam nakts
turnīram telpu futbolā, kas šogad norisināsies jau piekto
reizi.
«Komandā drīkst būt iekļauti deviņi spēlētāji. Dalība
jāpiesaka līdz 20. janvāra
plkst. 17, zvanot pa tālruni
22479332,» informē sporta darba organizators Arturs Kupčiuns.
Pagājušajā gadā turnīrā iesaistījās 13 komandu – tas bija
lielākais dalībnieku skaits šo

sacensību vēsturē. Pērn par
čempioniem kļuva vienības
«Bauska» sportisti, aizpagājušajā gadā uzvaras laurus plūca
«Partyzāns» no Rīgas, bet turnīra pirmajā un otrajā gadā
uzvaru izcīnīja mājinieki –
komandas «Valle» dalībnieki.
ŽANNA ZĀLĪTE
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

kopojot rezultātus, tika noskaidroti pieci sportisti, kuri
ieguvuši visvairāk balsu. Tie
ir: Jānis Krēmers, Arturs
Kupčiuns (abi pārstāv komandu «No 28 gadu vecuma»),
Mareks Sakne («Taurkalne»),
Matīss Kozlovskis («Valles
vidusskola»), Oskars Briņķis
(«Līdz 27 gadu vecumam»).
Liels paldies komandu
kapteiņiem Uģim Celmiņam,
Jegoram Lukjaņinam, Jānim
Zvirbulim un Oskaram Briņķim par komandu izveidi un
piedalīšanos sporta spēļu turnīrā «Trīscīņa».
A. KUPČIUNS,
sporta darba
organizators

SKAISTKALNES PAGASTĀ
Jānis Kanna (1945. gada
16. jūnijs – 2015. gada 26. decembris).
VALLES PAGASTĀ
Povils Petrs Jankausks
(1936. gada 17. maijs – 2016. gada 6. janvāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Marija Ševcova (1924. gada 10. decembris – 2016. gada
9. janvāris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
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Laiks mani plaucē kā pumpuru,
Briedē par rudzu vārpu.
Zīmē rūgtumu acīs, maigumu pirkstu galos.
Atļauj skumt, priecāties,
Manīt vai nepamanīt svelmes zibeņus,
Stirnas sirds klajumā
Un staru ņirbu par kādu vienīgo olīti straumē.
/M. Laukmane/
Baltus sveicienus sūtām Aijai Valmierai
55 gadu jubilejā, Genovaitei Ezeriņai 60. šūpļa
svētkos un Dacei Peņķei 65. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Pavasarī putniem debesu nepietiek
vasarā saule viena pati aizņem tās
rudenī debesu pietiek visiem
bet kā būs ziemā?
viss atkarīgs no puteņu vēlības
un mūsu dvēselēm –
cik dziļi tās būs sniegos.
/U. Auseklis/
Sirsnīgi sveicam Aigaru Spoģi 50. dzimšanas dienā,
Skaidrīti Zemīti 55 gadu jubilejā,
Aleksandru Rožņoju 60. dzīves gadskārtā un
Kārli Saknīti, 70 gadu slieksni pārkāpjot.
Kurmenes pagasta pārvalde
Kādu sauleszaķi – nebēdīgu
Aiz mākoņu spārniem pelēki drūmiem.
Uguni svecēs un pavardā,
Kur nogurums izkvēp kopā ar dūmiem.
Kādu dziesmu, kas sen nedzirdēta,
Bet dvēselei tuva;
Kādu vārdu un glāstu,
Kas mīļuma ieskauts.
/G. Āboliņa/
Sirsnīgi sveicam Aivaru Šileiku 50 gadu jubilejā,
Juri Štubi 70. dzīves gadskārtā, Izidorjusu Daubaru
75. dzimšanas dienā, Birutu Kačenovsku 80. šūpļa svētkos
un Annu Ancāni 85. mūža gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Balti aizsnidzis ceļš –
bet varbūt aizsnidzis tādēļ,
Lai uz brīdi apstātos,
ievilktu elpu, pavērtos apkārt
Un negaidīti pamanītu,
Cik spoži vizuļo pārslas un
cik īss ir šis brīdis,
Kad katrs mirklis – maza mūžība.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Lilitu Berliņu un
Ivanu Mjadeļecu 60. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde
Ej cauri pasaulei ar apgarotu sirdi,
Nes gaismu dvēselē un citiem dod.
Jel priecājies par katru dzīves gaišo brīdi,
Lai tavā priekā katrs sev prieku rod!
/V. Kokle-Līviņa/
Visjaukākie vēlējumi Pēterim Andrejevam un
Vladimiram Čebotarevam 60 gadu jubilejā,
Viktoram Čebatarevam 65. šūpļa svētkos,
dvīņu māsām Vijai Kruvesei un Ritai Krūmiņai
80. dzīves gadskārtā, Dainai Kazulei
85. dzimšanas dienā!
Valles pagasta pārvalde

Esam saltā pasaulē sūtīti
Tad, kad gaismai gājums tik īss.
Pirmās puķes mums – ledenes rūtīs,
Košie saulrieti debesīs.
Izredzēti vai apdalīti
Nesam sevī mēs baltu rītu.
/A. Medne/
Daudz baltu dieniņu vēlam Genadijam Limaram
75 gadu jubilejā, Zentai Kļaviņai 91. mūža gadskārtā un
Malvīnei Veismanei 92. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

19. janvārī plkst. 18
Vecumnieku tautas namā –
Jaunā Liepājas teātra izrāde
bērniem

«Svetkus meklejot».
Ieejas maksa – 2 eiro.
21. janvārī plkst. 13
Kurmenes tautas
namā –
svētku sarīkojums
pensionāriem un
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām kopā ar
mūziķiem no grupas

Visi laipni aicināti!

30. janvārī plkst. 19
Vecumnieku
tautas namā –
vidējās paaudzes
deju kolektīvu
sadancis
«Sniegpārslu virpulī».

30. janvārī plkst. 22
Bārbeles tautas namā
notiks
balle – karnevals.
Ieejas maksa:
ar maskām – 1 eiro,
bez maskām – 3 eiro.

22. janvārī plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā –
novada labāko
sportistu godināšanas
un apbalvošanas
sarīkojums

«Sporta laureats
2015».
30. janvārī plkst. 18
Taurkalnē, saieta zālē
(bibliotēkas ēkā),
Valles amatierteātris
izrādīs
P. Reimana komēdiju

«Krustmāte
Jūle no Tūles».

20. februārī plkst. 18
Misas tautas namā –
sieviešu vokālā
ansambļa

«Vēja meitenes»
20 gadu jubilejas
KONCERTS.

