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Rīko tematisku
vakaru

Bārbeles pagasta bibliotēka un tautas nams, atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadskārtu, 30. janvārī
plkst. 18 aicina uz tematisku
vakaru «Ar ticību Latvijai».
Vairāki novada iedzīvotāji
saņems Pateicības rakstus. «Ar
Pateicības rakstu tiek apbalvotas personas, kas piedalījušās
1991. gada barikādēs, bet par
kurām Barikāžu piemiņas zīmes valde netika saņēmusi ierosinājumus, līdz ar to šie ļaudis netika apbalvoti,» skaidro
Brigita Krauze, Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja.
Atmiņās dalīsies vēsturnieks
un politiķis, toreizējais Latvijas
Republikas Augstākās Padomes
Vecrīgas aizsardzības operatīvā
štāba priekšnieks Odisejs Kostanda, bijušais Latvijas Tautas
frontes priekšsēdētājs Romualds
Ražuks un Barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais. Ar muzikāliem priekšnesumiem sarīkojumu kuplinās vīru kopa «Vilki».
ŽANNA ZĀLĪTE

Tiksies novada
mājražotāji

Novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas dalībnieku kārtējā tikšanās paredzēta 4. februārī plkst. 10 Vecumnieku pagasta Iniciatīvu un aktivitāšu
centrā Rīgas ielā 29a.
Lauku attīstības konsultante Aiga Saldābola sniegs informāciju par mājražotājiem Vecumnieku novadā – ir apzināts
viņu skaits un darbības jomas.
Ar jaunumiem, kas skar vispārējās higiēnas prasības mājās
ražotiem pārtikas produktiem,
iepazīstinās Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāves Zane
Mančinska un Alla Jefimova.
Tikšanās reizē iecerēts diskutēt
par nepieciešamajiem pasākumiem, lai veicinātu sīkražotāju
produktu noietu.
I. BALCERE,
projektu koordinatore

Draudzējas ar sportu

Panākumi nes slavu Vecumnieku novadam

Skaistkalnes sportistu saimi sarīkojumā «Vecumnieku novada sporta laureāts 2015» kuplā skaitā pārstāvēja svarbumbu cēlāji.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Sarīkojumā «Vecumnieku
novada sporta laureāts
2015» 22. janvārī tika godināti labākie individuālo un
komandu sporta veidu
pārstāvji dažādās vecuma
grupās, sportistu skolotāji
un treneri.
Bērnu, jauniešu, pieaugušo
un veterānu sasniegumi pagājušajā gadā tika vērtēti desmit
nominācijās. Pašvaldības sarūpētās balvas, piemiņas veltes
un pateicības rakstus saņēma
vairāki desmiti sportistu.

Netrūkst azarta

Par godināšanas ceremonijas raitu norisi rūpējās Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere,
kura pirms apbalvojumu pasniegšanas sportiska dzīvesveida cienītājiem atgādināja, ka «uzvara nenozīmē būt pirmajam; uzvara ir tad, kad esi kļuvis labāks, nekā biji iepriekš».

Sportistu saimi uzrunāja
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis. «Šodien apmeklēju kādu
mūsu novada vidusskolu. Aizejot uz sporta zāli, redzēju, ka
puse klases nodarbībās nepiedalās. Kāds no sporta stundas
atbrīvots pamatoti – traumas
vai slimības dēļ, taču starp malā sēdētājiem bija arī tādi, kuriem sports nozīmē kaut ko
darīt piespiedu kārtā. Labi, ka
te tādu nav, jo, sēžot malā, rezultātus sasniegt nevar!» viņš
sacīja. Pašvaldības vadītājs bija gandarīts, ka novada sportistiem – gan jauniešiem, gan veterāniem – azarta netrūkst, viņi
trenējas, apliecina savu meistarību, seko līdzi pašmāju entuziastu, kā arī Latvijas un pasaules mēroga sporta slavenību gaitām.
Pērn bijis daudz rezultātu,
ko vērts atzīmēt. Dažāda mēroga turnīros un sacensībās,
tostarp arī Latvijas Jaunatnes

olimpiādē gūti ievērības cienīgi panākumi. R. Melgailis klātesošajiem pateicās par sasniegumiem, kas nesuši slavu Vecumnieku novadam, un vēlēja
sportisku garu arī turpmāk. «Neticiet apgalvojumam, ka sports
sabeidz veselību! Tā nav tiesa.
Ar sportu vajag draudzēties,»
viņš uzsvēra.

Spēj ieinteresēt

Vecumnieku novada Domes
sporta skolas direktors Ivars
Sprancis, komentējot R. Melgaiļa teikto par skolēnu malā sēdēšanu sporta nodarbībās, sacīja: «Vecumnieku novadā sports
ir cieņā un godā; priekšsēdētājs nav iegājis īstajā stundā,
jo bērnu, kuri grib nodarboties
ar sportu, ir ļoti daudz. Sporta
skolā vien ir 198 audzēkņi, kuri sevi apliecina četros sporta veidos: volejbolā, basketbolā, galda tenisā un vieglatlētikā.
à8. lpp.

2. lpp.
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Dāvanas pārmaiņas
un žagariņš
Pozitīvas
N

ovada Domes deputātiem
gads sākas ar budžeta vētīšanu un apstiprināšanu. Budžets ir instruments, ar kura
palīdzību iespējams īstenot vēlētājiem dotos solījumus.
Ieņēmumu un izdevumu plāna sabalansēšana nekad nav bijis viegls process, jo katrs deputāts vēlas savu solījumu izpildīt, diemžēl visam naudas
nepietiek. Lai gan pašvaldības
budžetā 2016. gadā būs vairāk
līdzekļu, visas ieceres piepildīt
nebūs iespējams, taču varēs uzlabot situāciju jomās, kur jau sen
bija nepieciešamas pārmaiņas.
Pozitīvs pavērsiens gaidāms
sabiedriskās kārtības un drošības jomā. Iedzīvotājiem būs pieejams tālruņa numurs, lai nepieciešamības gadījumā kārtības uzraudzītājus varētu sazvanīt arī naktīs.
Izglītības nodrošināšana novada iedzīvotājiem 2016. gadā
izmaksās vairāk nekā pērn, veidojot apmēram 47 procentus
no kopējā budžeta. Tas saistīts
ar skolēnu skaita samazināšanos, kas negatīvi ietekmē arī
valsts finansējumu pedagogu
algām. Audzēkņu skaits skolās pašlaik ir sasniedzis kritisku
līmeni; lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, papildus valsts mērķdotācijai nepieciešami līdzekļi no pašvaldības budžeta. Būtu lietderīgi izvērtēt novadā esošo skolu tīklu
un risināt jautājumu par tā optimizāciju, taču šo procesu būtu iespējams veikt pēc tam,
kad valsts būs formulējusi savu
redzējumu. Tā kā valdības vēl
nav, nav arī skaidrības šajā jautājumā, tādēļ pašvaldība vadī-

«Novada Dome
pārsteidzīgus
lēmumus nepieņems.»

sies pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pārsteidzīgus lēmumus nepieņems.
atvijā aktīvi norit gatavošanās valsts simtgades
svinībām, plānojot un realizējot gan dažādus projektus, gan
pasākumus. Arī Vecumnieku
novads iesaistīsies šajās aktivitātēs, organizējot tradicionālos novada Dziesmu un deju
svētkus. Šogad tie tiks rīkoti
bērniem un jauniešiem, simbolizējot to, ka viņi ir Latvijas
nākamās simtgades veidotāji.
Savukārt 2017. gadā plānoti svētki pieaugušo amatiermākslas kolektīviem, tādējādi
vēstot, ka viņi ir pašreizējie
Latvijas veidotāji. Turpinot šo
ciklu, svētku dalībnieki valsts
simtgades gaidās 2018. gadā
satiksies Vispārējos latviešu
Dziesmu un deju svētkos.
Sporta jomā šogad svarīgākais notikums – Latvijas 4. olimpiāde, kas notiks Valmierā.
Pērn Jaunatnes olimpiādē, kā
arī iepriekš mūsu sportisti guvuši teicamus rezultātus, tādēļ
šogad viņiem nāksies īpaši pacensties, lai sevi apliecinātu un
noturētos iepriekšējā līmenī.

L

JĀNIS
KOVALS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētāja vietnieks

Aicina pieteikt darbīgus
lauku bibliotekārus

Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta
biedrība izsludina konkursu
«Pagasta bibliotekārs – gaismas
nesējs» un aicina pieteikt aktīvus, radošus un izcilus lauku
bibliotekārus. Jau devīto reizi
viņiem būs iespēja saņemt savu
lasītāju balvu un atzinību.
Ik gadu tiek godināti pieci
bibliotekāri – viens no katra
Latvijas reģiona: Kurzemes,
Latgales, Vidzemes, Zemgales
un Rīgas.
Konkurss «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» – tā ir
iespēja atrast un izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo «gaismas

piļu» darbiniekus. Pateicoties
šim projektam, visa Latvija var
uzzināt par aktīviem ļaudīm
pagastos, kuri palīdz uzlabot
līdzcilvēku ikdienas dzīvi.
Iedzīvotāji tiek aicināti vēstulēs pastāstīt par saviem bibliotekāriem, kuri ir entuziasma
un radošuma pilni, rūpējas par
saviem lasītājiem un sagaida
viņus ar smaidu, kā arī ir izveidojuši bibliotēku laukos
par vietējo gaismas pili, organizē pasākumus un apmācības,
veido pievilcīgu un mājīgu vidi.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, tiks gaidītas līdz 1. martam (adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048;
epasts: <gaisma@gaisma.lv>).
S. KITAJEVA,
LNB Atbalsta biedrības
pārstāve

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:
w personu apliecinošs dokuments,
w attaisnojošos izdevumus apliecinoši dokumenti,
w informācija, kas nepieciešama piekļūšanai elektroniskās deklarēšanas sistēmai (parole, e-pasta adrese) vai savai
internetbankai (parole, kodu karte vai kodu kalkulators),
w dati par gada laikā gūto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu kopsummu un saņemtajām subsīdijām.
Valsts ieņēmumu dienests

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 e-pasta 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

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

Vecumniekos svinēs Meteņus

Būs masku gājiens un cīkstēšanās
Īstais Zemgales budēlis,
kas dzīvo Vecumnieku
novadā, aicina visus kopīgi
sākt gaidīt pavasari,
27. februārī svinot
Meteņdienu.
Šāds pasākums Vecumnieku novadā tiek rīkots, lai iedzīvinātu Zemgales senās maskošanās tradīcijas un svinētu
ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētkus.
Kopā ar Bārbeles folkloras
kopu «Tīrums» (vadītāja Irita
Vimba), viesu kolektīviem no
Lietuvas, kā arī folkloras pazinējiem no citiem Latvijas novadiem ikviens interesents
tiek aicināts piedalīties masku
gājienā no Vecumnieku centra
uz Jauno ezeru. Novada uzņē-

mumu un iestāžu darbinieki,
amatiermākslas kolektīvi, draugu grupas, domubiedri, novada patrioti un aktīvas izklaides
cienītāji tiek aicināti doties gājienā, izrādot izvēlēto tēlu dabu un raksturu. Sīkāka informācija par masku parādi un
iespēju tajā iesaistīties –, rakstot e-pastā: <vecumniekutn@
vecumnieki.lv> vai zvanot
Agritai Laudurgai pa tālruni
28667825.
Svinību laikā ikviens varēs
piedalīties staltāko zemgaliešu cīkstēšanās rituālā, piedzīvot Meteņa mīzienu, grieztavas, nogaršot gardu putru un
ļauties citām aktivitātēm.
A. LAUDURGA,
Vecumnieku
tautas nama vadītāja

Pagājušajā gadā Vecumniekos norisinājās Starptautiskais masku
tradīciju festivāls, kas ļāva iepazīt maskošanās tradīciju daudzveidību un izzināt atveidoto tēlu nozīmi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Novada iedzīvotāju skaits nedaudz sarucis
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
apkopoti svarīgākie
dzīves notikumi
2015. gadā.

2016. gada 1. janvārī Vecumnieku novadā reģistrēts
8931 iedzīvotājs. Pirms gada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā savu dzīvesvietu bija
deklarējušas 9034 personas.
Ļaužu skaits visos pagastos ir
nedaudz sarucis, vienīgi Vallē
kļuvis par 17 iedzīvotājiem
vairāk, nekā tika fiksēts 2015. gada 1. janvārī.
Iegūti dati, kas ataino situāciju migrācijas jomā. No
mūsu novada citā administratīvajā teritorijā pērn savu dzīvesvietu deklarējis 231 iedzīvotājs, t. sk. 23 – ārzemēs, savukārt 295 personas, kas iepriekš
bijušas piederīgas citai pašvaldībai, piepulcējušās Ve-

Iedzīvotāju skaits



Pagasts
Bārbeles
Kurmenes
Skaistkalnes
Stelpes
Valles
Vecumnieku
Novadā kopā

2015. g.
824
665
1158
847
1012
4425
8931

cumnieku novada ļaužu saimei.
Pagājušajā gadā mūžībā
aizgājuši 120 novada iedzīvotāji.
2015. gadā laulību reģistrējis 41 pāris: Dzimtsarakstu
nodaļā – 19 (15)*, Skaistkalnes Romas katoļu baznīcā –
15 (divi)*, Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā –
seši (viens)*, Bārbeles evaņģēliski luteriskajā baznīcā –
viens*. 2014. gadā tika dibinātas 56 ģimenes, 2013. gadā – 28.

2014. g.
835
687
1186
874
995
4457
9034

2013. g.
851
713
1213
898
1016
4487
9178

Pagājušajā gadā šķirta 12
pāru laulība.
Novadā piedzimuši 78 bērniņi: 42 meitenes un 36 zēni.
36 mazulīšu vecāki laulību
nav reģistrējuši. Populārākie
vārdi jaundzimušajiem – Rihards, Alise un Dārta.
Pērn 15 pāri atzīmējuši zelta kāzu jubileju, 2014. gadā – 11.
Pirms 50 gadiem tieši Vecgada vakarā viens otram jāvārdu
teikuši pieci pāri, kas dzīvo
Vecumnieku novadā: Bārbeles pagastā – Irēna un Indulis

2012. g.
848
734
1242
914
1057
4537
9332

2011. g.
856
733
1247
920
1068
4588
9412

Folkmaņi, Anita un Ēriks Jumiķi; Stelpes pagastā – Broņislava un Mārtiņš Skābuliņi,
Lilita un Jezups Barkani; Vecumnieku pagastā – Inta un
Kazimirs Nagureviči. Pagājušajā gadā divi pāri svinēja dimanta kāzas, atzīmējot kopā
būšanas 60. gadskārtu.
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
* – pāru deklarētā dzīvesvieta ir Vecumnieku novads.

Demogrāfiskā situācija Vecumnieku novadā
Pagasts
Bārbeles
Kurmenes
Skaistkalnes
Stelpes
Valles
Vecumnieku
Novadā kopā

2015. g.
4
7
5
6
15
41
78

Piedzimuši
2014. g.
2013. g.
9
4
4
6
8
6
6
8
7
7
45
53
79
84

2012. g.
3
5
5
12
11
50
86

2015. g.
8
10
14
19
16
53
120

Nomiruši
2014. g.
2013. g.
14
5
14
17
16
17
12
10
9
22
53
62
118
133

2012. g.
7
13
16
16
25
67
144

4. lpp.
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Iegūst nacionālo balvu – 500 eiro

Hokeja entuziastu projektu atzīst par labāko Latvijā

Apvienības «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija» noslēguma pasākums, kurā balvas
tika piešķirtas par 2015. gadā
veiksmīgāk realizētajiem
iedzīvotāju projektiem,
16. janvārī notika
Lielvārdes kultūras namā.
Deviņus gadus – no 2006. līdz
2014. gadam – iedzīvotāju centienus pilnveidot un uzlabot
savu dzīves vidi atbalstīja Nīderlandes fonds «Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij» (KNHM), organizējot «Sabiedrība ar dvēseli» programmu Latvijā, taču 2015. gadā šo
uzdevumu pārņēma apvienība
«Sabiedrība ar dvēseli – Latvija».
Kopš Latvijā savas aktivitātes izvērš KNHM fonds, tas
sadarbojies ar pussimt pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, finansiāli atbalstījis 1739 mazo projektu īstenošanu un ieguldījis vairāk nekā divus miljonus eiro Latvijas
ekonomikā.

Noskaidro
veiksmīgākos

Lai balvas atrastu savus
īpašniekus, no katra plānošanas reģiona tika izraudzīti seši
2015. gadā veiksmīgāk realizētie projekti, bet no tiem trīs
vislabākos noteica īpaši izveidota reģionālā žūrija. Arī pasākuma apmeklētāji tika iesaistīti vērtēšanā – balsojot ti-

Apvienības «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» Zemgales reģiona koordinatore Iveta Balcere (no kreisās),
iedzīvotāju grupas «Hokeja entuziasti» pārstāvis Jānis Kovals, Vecumnieku novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja Dace Šileika. Foto – EVA VLASOVA
ka noskaidroti labākie projekti
katrā reģionā, kas saņēma naudas balvas – 100 un 500 eiro –
sava veikuma pilnveidošanai.
Par uzvarētāju Kurzemes
reģionā kļuva Kuldīgas centra
vidusskola ar projektu «Āra –
zaļā klase», bet Vidzemē – jauniešu biedrība «Vari un dari»,
kas realizēja projektu «Strītbola laukuma izveide Stalbes
vidusskolas struktūrvienības teritorijā» Pārgaujas novadā. Latgales reģionā par līderi kļuva
«Vēstures pētnieku» projekts
«Galēnu pagasta mājokļu vēsturiskā karte» (Riebiņu novads),
bet Pierīgā – ciemata «Kurzuļi»
iedzīvotāju grupas izstrādātais
projekts «Bērnu rotaļu laukums
Kurzuļos» Ādažu novadā. Par
labāko Zemgales reģionā tika
atzīts iedzīvotāju grupas «Ho-

keja entuziasti» Vecumniekos
īstenotais projekts «Ledus laukuma ierīkošana».
Nacionālā balva – 500 eiro –
tika piešķirta projektam, ko žūrija atzina par 2015. gadā visveiksmīgāko Latvijā. To saņēma Vecumnieku novada «Hokeja entuziasti» par projektu
«Ledus laukuma ierīkošana».

Pateicas par atbalstu

Aktīvisti pateicas savām
ģimenēm, kas visas vasaras garumā ļāva vakarus pavadīt Vecumnieku vidusskolas sporta
laukumā, kur tika izbūvēts ledus laukums. Īpašs paldies vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri bija pretimnākoši
un sniedza atbalstu ieceres īstenošanā: A. Berlinskim, I. Staškevičam, Aināram un Gatim

Marinskiem, SIA «Brikers»,
SIA «Husky Trucks», SIA «Būvbode», SIA «Kurmenes būvnieks» un SIA «Krīči».
Ne mazāk atbildīgs process
bija ledus liešana. Liels paldies
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vecumnieku posteņa vīriem un īpaši Mārim Plēsniekam, kuri gadumijā no darba brīvajā laikā ar savu inventāru palīdzēja uzliet ledu, lai
visi slidot gribētāji varētu izbaudīt ziemas priekus un pavadīt laiku svaigā gaisā.
Arī šogad iedzīvotājiem
tiks dota iespēja piedalīties
projektu konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi».
I. BALCERE,
Vecumnieku novada
domes projektu
koordinatore

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 8
«Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu»
1. Nepieciešamības pamatojums.
Saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 45. panta piekto daļu novada Domei jāpieņem saistošie noteikumi, kuros nosaka saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
2. Īss satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosa-

ka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Nav.
4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nav.

5. Informācija par plānoto
ietekmi uz administratīvajām
procedūrām.
Atbildīga par saistošo noteikumu izpildi ir Vecumnieku
novada domes Kancelejas nodaļa.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie
noteikumi sagatavoti.

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 45. panta
piekto daļu.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

5. lpp.
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Mītu rada informācijas trūkums

Vecumnieku veselības centrs – pacientiem pieejams
Novada Domes pastāvīgo
komiteju apvienotajā sēdē
20. janvārī piedalījās
pašvaldības iestādes «Vecumnieku veselības centrs»
vadītāja Danute Mazure.
Deputāti viņu izvaicāja par
pieejamajiem pakalpojumiem
un to izmaksām, diskutēja par iespējām un nepieciešamību medicīnisko manipulāciju klāstu
paplašināt.

Lētāk nekā citur

D. Mazure atzina, ka Veselības centra «sāpju bērns» ir rentgenoloģiskie izmeklējumi. Gadā izdevumi veido aptuveni
16 000 eiro, taču iekasēt izdodas
vien ap 7000 eiro; vairāk nekā
puse jādotē no iestādes budžeta.
Kopš centra izveidošanas maksa par šo un citiem pakalpojumiem ne reizi nav paaugstināta.
«Rentgenoloģiskiem izmeklējumiem katru gadu tiek piešķirtas valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas. To lielums tiek
atrunāts līgumā, ko Vecumnieku
veselības centrs slēdz ar Nacionālo veselības dienestu. Pakalpojumus, ko iestāde sniedz virs
līgumā paredzētajām kvotām,
valsts nekompensē; par šiem izmeklējumiem pacients maksā
pilnu summu pēc apstiprinātā
cenrāža,» paskaidroja D. Mazure.
Veselības centram gadā tiek
piešķirts ap 250 kvotu rentgenoloģisko izmeklējumu veikšanai,
kas naudas izteiksmē veido vairāk nekā 1200 eiro. Tas nozīmē,
ka no pakalpojuma saņēmēja
tiek iekasēta tikai pacienta nodeva – 2,85 eiro, pārējo apmaksā
valsts. Ja kvotas beigušās, par
izmeklējumu tiek prasīta pilna

summa. D. Mazure uzsvēra, ka
Vecumnieku veselības centrā šis
maksas pakalpojums ir lētāks
nekā Bauskā, Iecavā vai Jelgavā. Lai gan plaušu izmeklējuma
(divas projekcijas) faktiskās
izmaksas ir 17,27 eiro, no pacienta tiek iekasēti vien 8,54 eiro. Ultrasonogrāfija (ginekoloģisko un vēdera dobuma orgānu) ir maksas pakalpojums. Lai
veiktu izmeklējumu, jārēķinās
ar 14,23 eiro lieliem izdevumiem (faktiskās izmaksas ir
27,82 eiro).

Izmeklējumi ir
kvalitatīvi

Deputāti bija neizpratnē par
izveidojušos situāciju – pašu
mājās sniegtie pakalpojumi ir
lētāki, bet iedzīvotāji izmeklējumus dodas veikt uz Iecavu,
Bausku vai citur. Klātesošie pieļāva, ka, iespējams, Vecumniekos izmeklējumu kvalitāte nevar konkurēt ar citās iestādēs
nodrošināto. D. Mazure tam nepiekrita un paskaidroja, ka rentgenoloģiskie un ultrasonogrāfiskie izmeklējumi ir kvalitatīvi,
tos apraksta Stradiņa un Austrumu slimnīcas speciālisti. Kopš
rentgenoloģiskie izmeklējumi digitalizēti, attēlu kvalitāte ir laba.
Viena no versijām, kāpēc iedzīvotāji mēro ceļu uz Bausku
un Iecavu, ir informācijas trūkums. Visticamāk, tieši nezināšana rada mītu, ka Vecumniekos
izmeklējumi ir dārgāki. Deputāti
ierosināja publicēt informāciju
par pieejamajiem pakalpojumiem un to cenām «Vecumnieku Novada Ziņās», pašvaldības
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī nosūtīt ģimenes ārstiem un uz pagastu pār-

Saistošie noteikumi nr. 8 «Par
Vecumnieku novada Domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU
NOVADA DOMES SĒDĒ 2015. GADA 29. DECEMBRĪ.
Izdoti saskaņā ar likuma mes pieņemtos saistošos notei«Par pašvaldībām» 45. panta kumus un to paskaidrojuma
piekto daļu.
rakstu publicē vietējā laikrakstā
1. Saistošie noteikumi no- «Vecumnieku Novada Ziņas».
saka Vecumnieku novada DoR. MELGAILIS,
mes pieņemto saistošo noteiVecumnieku novada
kumu publicēšanas vietu.
pašvaldības Domes
2. Vecumnieku novada Dopriekšsēdētājs

«Ģimenes ārsts nosūta uz izmeklējumu, bet, kur to veikt, tas
ir pacienta ziņā,» teic Vecumnieku veselības centra vadītāja
Danute Mazure.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
INFORMĀCIJA
w Pašvaldības iestāde «Vecumnieku veselības centrs» izveidota 2002. gadā.
w 2016. gadā Vecumnieku veselības centra uzturēšanai novada domes budžetā ieplānoti 88 035 eiro, t. sk.:
 pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem –
32 000 eiro,
 naudas atlikums uz gada sākumu – 27 758 eiro,
 novada Domes piešķirtais finansējums – 28 277 eiro.
Avots: Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa.
valdēm izvietošanai publiski
pieejamās vietās.

Nepieciešams
arodārsts

Bez rentgenoloģiskajiem
un ultrasonogrāfiskajiem pakalpojumiem Vecumnieku veselības centrā var nodot asins
analīzes. Iestādei ir līgums ar
SIA «Nacionālais Medicīnas
Serviss – Laboratorija», asins
paraugus trīs reizes nedēļā noņem laborants, kas ir Veselības centra darbinieks. Trīs reizes nedēļā pacientus pieņem
ginekologs.
Deputāti uzdeva jautājumus par profilaktiskajām apskatēm, interesējās, vai nav
domāts par fizioterapeita, psihiatra un arodārsta piesaisti.
«Novada uzņēmējiem aktuāla
ir nepieciešamība pēc arodār-

sta. Pašlaik darbinieki jāsūta
uz Bausku vai Baldoni, bet
būtu labi, ja šādu speciālistu
varētu apmeklēt uz vietas,»
sacīja deputāts Mārtiņš Mediņš. D. Mazure solīja painteresēties, taču pieļāva, ka mediķim braukt uz Vecumniekiem nebūšot izdevīgi.
Veselības centra vadītāja
atzīmēja, ka būtu nepieciešams pārskatīt maksas pakalpojumu cenrādi un paaugstināt cenas. Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis rosināja
D. Mazuri sagatavot pamatotu
pieteikumu, lai deputāti varētu izvērtēt, kā veidojas pakalpojuma pozīcijas un cik motivēta būtu maksas paaugstināšana. Tikai tad iespējams pieņemt lēmumu, vai priekšlikumu
atbalstīt vai ne.
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.
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Nezūdoša vērtība – vienotība

Skaistkalnes vidusskolā piemin barikāžu 25. gadadienu
Skaistkalnes vidusskolas
skolēni, pedagogi un pagasta
iedzīvotāji 19. janvārī pulcējās 1991. gada janvāra barikāžu atceres pēcpusdienā.
Šādos pasākumos tradicionāli piedalās barikāžu dalībnieki no Skaistkalnes pagasta,
kā arī sabiedrībā pazīstamas
personības – mākslinieki, dzejnieki, rakstnieki, politiķi. Esam
ieklausījušies Marinas Kosteņeckas, Knuta Skujenieka, Zigurda Vidiņa, Viļa Daudziņa,
Ievas Akurateres un citu radošu ļaužu atmiņu stāstos.

Drosme un atsaucība

Barikāžu 25. gadadienā mūsu ciemiņi bija Tālavs Jundzis –
Latvijas Zinātņu akadēmijas
akadēmiķis, politiķis, valsts un
sabiedriskais darbinieks, jurists
un politologs, bijušais Augstākās Padomes deputāts un aizsardzības ministrs, un Valerijs
Markuns – Skaistkalnes vidusskolas 6. klases audzēkņa Klāva
tētis, viens no astoņiem Bauskas milicijas darbiniekiem,
kuri aizstāvēja Iekšlietu ministriju OMON uzbrukuma
laikā 1991. gada 20. janvārī.
Vienkāršā un visiem saprotamā stāstījumā T. Jundzis atcerējās barikāžu tapšanas laiku,
cilvēku drosmi, atsaucību un
vienotību, sekojot Latvijas Tautas frontes aicinājumam aizstāvēt stratēģiski nozīmīgus objektus Rīgā. 1991. gadā, kad trijās Baltijas republikās vēl atradās milzīga daļa padomju
karaspēka, Rīgas aizstāvēšanā
izšķirīgs bija katrs mirklis.
Lauku ļaužu atsaucība, pašaizliedzība un operativitāte nodrošināja barikāžu izveidi no
dzelzsbetona blokiem un lauksaimniecības tehnikas.
PSRS karaspēka vardarbīgā rīcība pret Viļņas Televīzijas ēkas aizstāvjiem 1991. gada 13. janvāra vakarā un cilvēku upuri pievērsa sabiedrisko masu kustību uzmanību,
lika mobilizēties un domāt par
aizsardzību. Izskanēja aicinājums Latvijas iedzīvotājiem
doties uz Rīgu, veidot barikādes pie Latvijas Radio Doma
laukumā, pie Augstākās Padomes un Ministru Padomes, kā

Par notikumiem pirms 25 gadiem skaistkalniešiem stāsta Tālavs Jundzis (no kreisās) un Valerijs
Markuns.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
arī Zaķusalā pie Televīzijas ēkas
un torņa, tā apliecinot savu
apņēmību ceļā uz Latvijas neatkarību. T. Jundzis barikādes
uzskata par izšķirīgo, nozīmīgāko punktu valstiskās neatkarības atjaunošanas gaitā.

Neizpratne un bailes

Valerijs Markuns un viņa
kolēģi Bauskas milicijā barikāžu laikā saņēmuši uzdevumu veikt dežūru Iekšlietu ministrijas ēkā. Tiekoties ar
skaistkalniešiem, viņš atcerējās spriedzi un neziņu, notikumu zibenīgo pavērsienu, kaujas situāciju, nāves klātbūtni,
kā arī iedzīvotāju apmulsumu,
neizpratni un bailes. Lai gan
Bauskas miliči uzdevumu pildīja brīvprātīgi, cilvēciskās
izjūtas nevienam nebija svešas. Arī V. Markuns redzēja un
pārdzīvoja darbabiedra ievainojumu, nāvi, haosu Iekšlietu
ministrijā, taču spēja operatīvi
pieņemt lēmumu un rīkoties.
Ieklausoties viņa stāstījumā,
dzirdējām patiesu lepnumu
par barikāžu aizstāvju paveikto, par izcīnīto neatkarību un
iespēju dzīvot brīvā Latvijā.
Ceturtdaļgadsimts mūs šķir
no 1991. gada janvāra notikumiem, izaugusi jauna paaudze,
mainījušās vērtības un visa dzīve, tomēr nezūdošs dārgums ir
tautas saliedētība un vienotība
vēsturiski izšķirīgos brīžos.

Ugunskurs skolas pagalmā,
dziesmas un tēja bija rosinošs
turpinājums atmiņām.
Barikāžu 25. gadskārtas
atceres pēcpusdienu un tikšanos palīdzēja organizēt Valerijs Markuns. Paldies par atbalstu Skaistkalnes vidussko-

las direktorei Svetlanai Vāverniecei un pagasta bibliotēkas
vadītājai Daigai Jakuškai.
L. SILAKAKTIŅA
un I. PAVINKŠNIS,
Skaistkalnes
vidusskolas
skolotāji

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
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7. lpp.

Atmiņām bagāta vēstures stunda

Vecumniekos izdzīvo ceturtdaļgadsimtu senus notikumus
«..Kur esat jūs, janvāra vīri?/
Un sievas, kas apspieda vaidu,/
Jums sviestmaizi ceļā dodot/
Ar vārdiem «Pārnāc, es gaidu…»
Ar šajās dzejas rindās paustajām izjūtām 1991. gada janvāra
barikāžu laikā daudzas ģimenes
pavadīja vīrus un dēlus uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu, kur norisinājās satraucoši notikumi.
20. janvārī Vecumnieku tautas nams sadarbībā ar vidusskolu, pagasta muzeju un bibliotēku rīkoja 1991. gada janvāra barikāžu atceres pasākumu. Tautas nama lielajā zālē bija apskatāmas muzeja krājumā atrodamās fotogrāfijas, kas vēsta par
barikāžu dalībniekiem un notikumiem. Bibliotēkas darbinieces bija sagatavojušas grāmatu
izstādi un hronoloģisku vēstījumu par notikumiem barikāžu
laikā. Publiskai apskatei bija
pieejams ceturtdaļgadsimta seno norišu liecinieks – Latvijas
valsts karogs.

Spilgtākie brīži

Ap pusdienas laiku parkā
pie Vecumnieku tautas nama
saradās prāvs pulks skolēnu,
skolotāju un barikāžu dalībnieku. Sanākušie sarunās pie ugunskura atcerējās spilgtākos brīžus no to dienu notikumiem.
Interesanti bija klausīties
Riharda Melgaiļa, Pētera Lungeviča, Aivara Petruševica,
Aivja Kalniņa, Jāņa Alenčika
(viņam barikāžu laikā bija 17 gadu), Aldonas Alenčikas un citu
stāstos. Atceres pasākumu apmeklēja Vecumnieku audējas
Biruta Enkure un Vizma Janišo-

Alvis Vītols lepojas ar valsts apbalvojumu – 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Pieminot tālos janvāra notikumus, barikāžu dalībnieki aicināja novērtēt izcīnīto uzvaru – iespēju dzīvot neatkarīgā valstī.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ne, kuras pirms 25 gadiem darināja valsts karogus arī barikāžu dalībniekiem.
«Esot pie barikādēm, baiļu
nebija, bet valdīja liela neziņa.
Drošības izjūtu radīja cilvēku
gatavība bez ieročiem cīnīties
par savas valsts neatkarību,»
sacīja Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs R. Melgailis. Viņš atcerējās, ka Rīgā
kuplā skaitā bija pagasta vīri,
kuri sargāja Ministru Padomi.

jektā «Mana ģimene barikāžu
laikā». Bērni savu tuvinieku
stāstus prezentēja uz lielformāta planšetēm, ko pēc tam
varēja apskatīt izstādē. Lai
gan skolēni šos notikumus paši nav piedzīvojuši, viņu ģimenēs tie ir spilgtā atmiņā, un
tas atspoguļojas šajos darbos.
Skolotāja un vēstures zinātāja Aloida Baķe barikāžu notikumus un stāstus savija kopā, veidojot sirsnīgu un atmiņām bagātu vēstures stundu.
Pēc tam visi interesenti pulcējās zālē, lai noskatītos Jura
Podnieka studijas veidoto filmu
«Mūsu barikāžu laiks». Tās
koncentrētais sižets skolēnus
aizrāva. Vēlāk jaunieši atzina,
ka notikumi risinājušies gluži

kā trillerī, jo lidoja lodes, ļaužu acīs bija izmisums un vienlaikus milzīga apņemšanās
aizstāvēt savu Latviju.
Sirsnīgs paldies ikvienam,
kurš apmeklēja atceres pasākumu. Paldies novada domes
Saimniecības nodaļas vadītājam
Aivaram Petruševicam un viņa palīgiem Arvīdam Gulbim
un Aivim Kalniņam par profesionāli veidoto un aizdegto
ugunskuru, SIA «Jaunolis» vadītājam Vasilijam Ņikiforovam
un traktora vadītājam Aivaram
Teseļskim par ugunskura laukuma sagatavošanu.
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja

Savu skatījumu uz 1991. gada barikāžu laiku atklāj 9.a klases audzēkņi Daniels Zālmanis (no kreisās), Dace Gasūna, Agnija Praškeļeviča; Dāvis Grantiņš (otrajā rindā no kreisās) un Signe Žiže.

Kamēr vīri stāvēja uz barikādēm, Biruta Enkure (no kreisās) un Vizma Janišone auda
sarkanbaltsarkanos karogus.

Tuvinieku stāsti

Vecumnieku vidusskolas
audzēkņi kopā ar skolotāju
Sanitu Rogu un klašu audzinātājiem, gatavojoties atceres
pasākumam, iesaistījās pro-

8. lpp.
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Sportistu panākumi nes slavu Vecumniek

Sarīkojumā «Vecumnieku novada sporta laureāts 2015» pateicības rakstus, piemiņas veltes un balvas bērnu, jauniešu, pieaugušo un veterānu grupā saņēma individuālo un komandu sporta veidu pārstāvji, pedagogi un treneri.
à1. lpp.
Viņi ir motivēti un mērķtiecīgi,
nes novada vārdu Latvijā un
aiz tās robežām. To pierādīja
Latvijas Jaunatnes olimpiāde,
kur mūsu audzēknes Samantas
Homičas izcīnītā zelta medaļa
novadam ļāva kopvērtējumā
ierindoties augstajā 32. vietā.»
Sporta skolas vadītājs uzsvēra, ka volejbola nodaļā trenējas 90 audzēkņu, pārsvarā – Vallē un Vecumniekos. Latvijas
čempionātā piedalās un par Latvijas kausu sacenšas astoņas
komandas – četras zēnu un četras meiteņu. «Paldies treneriem,
kuru neatlaidība un rūpīgais
darbs bērnus spēj ieinteresēt
un aizraut. Es ticu, ka Vecumniekos reiz atkal būs volejbola
komanda, kas cīnīsies Nacionālajā līgā,» sacīja I. Sprancis.

Augsti sasniegumi

Sacensību veiksminiekiem
pateicības rakstus, piemiņas veltes un balvas desmit nominācijās pasniedza novada Domes
priekšsēdētājs R. Melgailis,
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals, pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš un Sporta skolas direktors I. Sprancis.
Galveno balvu ieguvēji saņēma
novada ģerbonī atainoto stilizēto lilijas ziedu atveidojumu
stiklā, ko rotā uzraksts «Ve-

cumnieku novada sporta laureāts 2015».
Nominācijā «Gada labākais
sportists bērniem vecumā līdz
14 gadiem» par labāko tika atzīts Niks Berlinskis. Viņš pērn
Latvijas ziemas čempionātā
U-14 grupā izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā, bet Latvijas čempionātā – 1. vietu diska mešanā un 3. vietu lodes grūšanā.
Īpaši tika atzīmēti arī māsu
Airitas un Airisas Cimermaņu
panākumi šķēpa mešanā.
Galveno balvu starp jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadam ieguva Samanta Homiča.
Vieglatlēte Latvijas ziemas
čempionātā U-18 grupā izcīnīja 1. vietu kārtslēkšanā. Nepārspēta viņa bija arī Latvijas
čempionātā un Latvijas Jaunatnes olimpiādē. Latvijas prezidenta balvas izcīņā viņa ieguva
5. vietu kārtslēkšanā, bet Baltijas valstu sacensībās – 4. vietu. Jauniete ir Latvijas izlases
dalībniece. Ar labiem rezultātiem lepojas arī svarbumbu cēlāji Mārtiņš Ozoliņš un Reinis
Šlajevs.

vijas kausa posmu kopvērtējumā svarbumbu celšanā izcīnīja 2. vietu, Latvijas universiādē – 1. vietu (divcīņā), Latvijas
čempionātā – 2. vietu, bet Eiropas čempionātā, kas norisinājās
Bulgārijā, – 4. vietu (garajā
ciklā). Lieliski panākumi bijuši
arī svarbumbu cēlājai Sanitai
Juškēvičai un sporta tūrisma
entuziastam Valdim Vaisjunam.
Par atzīstamiem startiem pateicību saņēma veterānu sacensību dalībnieki Rihards Melgailis, Raivis Melgailis, Reinis
Stalšāns, Jānis Kovals, Roberts
Burkovskis, Egija Caune. Īpaši
tika atzīmēti šautriņu metējas
Olitas Simaško un svarbumbu

cēlāja Daiņa Poļa rezultatīvais
sniegums. Labākā titulu starp
veterāniem ieguva Jānis Kocers. Viņš pērn Latvijas Sporta
veterānu savienības čempionātā vieglatlētikā telpās lodes
grūšanā izcīnīja 2. vietu, bet
Latvijas Sporta veterānu savienības finālsacensībās vieglatlētikā – 1. vietu.
Pagājušais gads veiksmīgs
bijis komandu sporta veidu dalībniekiem. Par gada labāko
vispārizglītojošo skolu komandu tika atzīta Vecumnieku vidusskolas meiteņu vienība
(Madara Lungeviča, Annija Tamane, Beāte Skuja, Jūlija Djačenko, Rebeka Vietniece, An-

Veiksmīgs gads

Nominācijā «Gada labākais
sportists pieaugušo kategorijā»
tika godināti astoņi sportisti,
par labāko atzīts Edgars Getmančuks. Viņš 2015. gadā Lat-

Svētkos par muzikālo baudījumu rūpējās televīzijas šova «Izklausies redzēts» dalībniece, novadniece Elza Rozentāle un ģitārists
Kaspars Vizulis.
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ku novadam

Vecumnieku vidusskolas audzēkni Niku Berlinski sveic Sporta
skolas direktors Ivars Sprancis.
nija Turlā), kas Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs
vieglatlētikas četrcīņā ieguva
1. vietu. Madara Lungeviča
absolūtajā vērtējumā izcīnīja
1. vietu. Meitenes startēja teicami, katra uzlaboja savu rezultātu daudzcīņas summā.
Nominācijā «Gada labākā
komanda» tika sveikti tūristi,
galda tenisisti un volejbolisti,
bet galveno balvu saņēma
šautriņu metēji. Vecumnieku
darts kluba vīri – Guntars Stipins, Ingus Trušinskis, Rūdolfs
Mežeckis, Rihards Slišāns –
2015. gadā pasaules reitinga
sacensībās «Baltic Cup» ieguva
3. vietu, kā arī uzrādīja labāko
sniegumu starp Latvijas komandām.

Sola pārsteigt

Pateicības rakstus saņēma
treneri Gita Briņķe, Ainars Eņģelis, Rinalds Zariņš, Jānis Plūme, Ina Lukjaņina, Rolands
Plēsnieks, Edgars Getmančuks,
Raivis Melgailis, Pēteris Lunge-

Ralfs Edgars Ozoliņš kļuva par
Vecumnieku novada gada populārāko sportistu.
vičs. Nomināciju «Gada treneris» ieguva Līga Macarovska. Arī pagājušajā gadā viņa
tika atzīta par labāko jauno
sportistu audzinātāju.
Gada sportista slavu izpelnījās Māris Rubulis, kurš arī pērn
kļuva par titula «Gada sportists» ieguvēju. Vērā ņemami
ir svarbumbu cēlāja sasniegumi:
à10. lpp.

Pateicības sarīkojumu apmeklēja sporta jomas lietpratēji, sportisti un viņu atbalstītāji.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Gada labāko sportistu pieaugušo kategorijā – svarbumbu cēlāju
Edgaru Getmančuku, kurš ir arī sporta skolotājs un treneris, –
sveic Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece.

Lodes grūdējs Jānis Kocers ieguva nomināciju «Gada labākais
sportists veterānu kategorijā».
«Vecumnieku novada sporta laureāts 2015»
galvenās balvas «Lilijas zieds» ieguvēji
 Gada labākais sportists bērniem vecumā līdz 14 gadiem –
lodes grūdējs Niks Berlinskis
 Gada labākais sportists jauniešiem vecumā no 15 līdz 21
gadam – vieglatlēte Samanta Homiča
 Gada labākais sportists pieaugušo kategorijā – svarbumbu
cēlājs Edgars Getmančuks
 Gada labākais sportists veterānu kategorijā – lodes grūdējs Jānis Kocers
 Gada labākā vispārizglītojošo skolu komanda – Vecumnieku
vidusskolas audzēknes: vieglatlētes Madara Lungeviča, Annija
Tamane, Beāte Skuja, Jūlija Djačenko, Rebeka Vietniece, Annija
Turlā
 Gada labākā komanda – Vecumnieku darts kluba vīri: šautriņmetēji Guntars Stipins, Ingus Trušinskis, Rūdolfs Mežeckis,
Rihards Slišāns
 Gada treneris – vieglatlētu trenere Līga Macarovska
 Gada sportists – svarbumbu cēlājs Māris Rubulis
 Gada populārākais sportists – motokrosists Ralfs Edgars
Ozoliņš
 Par ieguldījumu sportā – Stelpes pagasta uzņēmējs Ēriks
Pīlādzis
Avots: Vecumnieku novada Domes sporta skola.

10. lpp.
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Nes slavu Vecumnieku novadam
à9. lpp.
1. vieta Latvijas kausa posmu
kopvērtējumā, 1. vieta divcīņā
gan Latvijas, gan Baltijas čempionātā, 2. vieta divcīņā un garajā ciklā Eiropas čempionātā pieaugušajiem, kas norisinājās Bulgārijā, 3. vieta divcīņā pasaules
čempionātā, kas aizvadīts Īrijā.
Pirmo reizi pašvaldības rīkotā pasākuma «Vecumnieku
novada sporta laureāts» piecu
gadu garajā vēsturē tika pasniegta balva nominācijā «Gada populārākais sportists». To
ieguva 14 gadu vecais motosportists, Valles vidusskolas
audzēknis Ralfs Edgars Ozoliņš. Viņa panākumu pūrā ir
otrais labākais sniegums Latvijas čempionātā motokrosā,
1. vieta gan Latvijas kausa izcīņā, gan Lietuvas čempionātā, 8. vieta gan Eiropas nāciju
kausā Itālijā, gan Beļģijā, kā
arī citi vērā ņemami rezultāti.
Nomināciju «Par ieguldījumu sportā» saņēma Stelpes pagasta iedzīvotājs, uzņēmējs un
sporta atbalstītājs Ēriks Pīlādzis. 2015. gada vasarā viņš «Pīlādžu mototrasē» organizēja pasaules un Eiropas čempionāta
posmus motosportā blakusvāģiem un kvadracikliem. Pīlādžu ģimene ieguldījusi milzīgu
darbu vairāku gadu garumā,
lai izveidotu šāda līmeņa sacensībām atbilstīgu mototrasi
un sakārtotu infrastruktūru.
«Liels paldies novada Domei, kas atbalsta motokrosu,
paldies iedzīvotājiem, kurus šis
sporta veids interesē un kuri
apmeklē sacīkstes. Arī šovasar
Stelpē norisināsies gan pasaules,
gan Eiropas čempionāta posma
sacensības. Pārsteigumu būs
daudz. Kaut ko tādu motokross vēl nebūs piedzīvojis!»
ieintriģējot publiku, sacīja Ē. Pīlādzis.

Labvēlīgi apstākļi

Valles vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja Gunta
Kupčiuna atzina, ka izglītības
iestādes kolektīvs lepojas ar
audzēkņu sasniegumiem gan
vieglatlētikā, gan tautas bumbā,
basketbolā un volejbolā. «Populārākais un mīļākais sporta
veids šī vecuma audzēkņiem
(rāda uz pamatskolas vecāko
klašu meitenēm – Ž. Z.) ir tautas
bumba. Skolēniem patīk «meta-

Sporta skolas direktors Ivars Sprancis sveic Valles vidusskolas audzēknes, kuras guvušas panākumus gan tautas bumbā, gan basketbolā.
mie» sporta veidi, īpaši šķēpmešana, rezultāti ir gan meitenēm,
gan puišiem,» teic G. Kupčiuna.
Viņas sacīto papildināja Gita
Briņķe, kura par sporta skolotāju strādā divdesmit sesto, bet par
treneri – septīto gadu. «Vallē
otrs populārākais no komandu
sporta veidiem ir volejbols.
Pērn Zemgales reģionā mūsu
skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši visos iespējamos sporta
veidos: tautas bumbā, volejbolā, basketbolā un vieglatlētikā. Jau par tradīciju kļuvis
būt starp laureātiem tautas
bumbā,» sacīja G. Briņķe. Viņa uzsvēra – kopš Vallē ir
sporta halle, neizpaliek arī rezultāti, jo novada pašvaldība
ir radījusi visus apstākļus, lai
sportisti varētu trenēties.
Godināšanas ceremonijā, saņemot pateicību, G. Briņķe sacīja: «Mana lielākā balva ir bijušās skolnieces atzīšanās: «Kā
es esmu noilgojusies pēc jūsu
sporta stundām...».» Šos vārdus teikusi Astra Zaldāte, kura
pēc 8. klases beigšanas devās
mācīties uz Rīgas 84. vidusskolu. Tur sporta stundas noris daudz «vieglākā formā»,
salīdzinot ar Valli – «pastaiga», kā atzīst jauniete.
Pateicības sarīkojuma izskaņā sportistu saime kopīgi
fotografējās, jaunieši tika aicināti uz furšetu jeb cienastu pie
«zviedru galda», bet pieaugušie – uz banketu.
ŽANNA ZĀLĪTE

«Ļoti cītīgas, sportiskas meitenes» – tā Laimu Kampu (no labās) un savu bijušo audzēkni Astru Zaldāti raksturo skolotāja
Gita Briņķe.

Stelpes pagasta uzņēmējs Ēriks Pīlādzis (no labās) Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājam Rihardam Melgailim atklāj
šīsvasaras ieceres, organizējot sacīkstes «Pīlādžu mototrasē».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Savu pasaules izjūtu ataino gleznās

Alvis Mačukāns sarīko pirmo personālizstādi

Izstādes apmeklētāji pārliecinājās, ka Alvja Mačukāna kaislība uz glezniecību atspoguļojas
viņa darbos.
Uz Vecumnieku vidusskolas
12. klases audzēkņa
Alvja Mačukāna personālizstādes «Mana pasaule»
atklāšanu 14. janvārī
pulcējās vairāki desmiti
interesentu.
Gleznas Vecumnieku tautas nama mazajā zālē būs apskatāmas līdz 29. februārim.

Stilizēta un
emocionāla

Alvis 2008. gadā iestājās
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā, lai apgūtu Vizuāli
plastiskās mākslas profesionālās ievirzes programmu.
Apliecinot talantu un darba
spējas, puisis pamazām veidojās par jaunu, savdabīgi domājošu mākslinieku ar savu dzīves redzējumu un uzskatiem,
kas atspoguļojās viņa neparastajos mākslas darbos.
2014. gadā jaunietis ar izcilību absolvēja Mūzikas un
mākslas skolu, tomēr ne uz vienu no mākslas virziena izglītības iestādēm neaizgāja. Alvis
turpināja mācības Vecumnieku
vidusskolā un pašlaik ir 12. klases audzēknis. Brīvajā laikā
viņš glezno mājās un savos
darbos īpašā veidā atspoguļo
personiskos pārdzīvojumus un
«pasaules sāpi», kas ir ļoti rak-

sturīgi mūsdienu laikmetīgajai mākslai. Alvja māksla ir
stilizēta un emocionāla, darbos atklājas sirdssāpes, parādības dabā, kas simbolizē autora izjūtas.
Prieks, ka pēc mākslas
skolas beigšanas Alvis turpina
gleznot. Viņa darbi parādās arī
interneta sociālajos tīklos un
vietnēs.
Vasarā jaunietis atsaucās
aicinājumam piedalīties Vecumnieku brīvdabas estrādes
sienas apgleznošanā. Pēc viņa
skicēm tapa lielformāta darbi.
Nākotnē iecerēts šo projektu
turpināt.

Daudz košu krāsu

Glezniecība ir Alvja būtība, izpausmes veids, var pat
apgalvot – dzīvesveids, tāpēc
rosināju viņu sarīkot gleznu
izstādi. Gatavošanās tai bija
nopietna. Jaunais mākslinieks
izveidoja afišu, izdalīja ielūgumus sev svarīgiem cilvēkiem, ar skolotājas Ivetas Bērziņas palīdzību tapa bukleti,
bet tautas nama darbinieces
ievietoja informāciju sociālajos medijos, kā arī sagādāja
cienastu kafijas galdam. Izstādē skanēja Alvja izvēlētā mūzika.
Ekspozīciju atklāja Vecumnieku mūzikas un mākslas

«Man tuvi ir stilizēti tēli un simboli, nevis klasiskā māksla,» teic Alvis
Mačukāns.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe.
Izstādes turpinājumā runu
teica jaunais mākslinieks. Viņš
sacīja paldies visiem klātesošajiem un atbalstītājiem, labprāt atbildēja uz viesu jautājumiem.
Sanākušie veltīja atzinīgus
vārdus talantīgajam jaunietim
un vēlēja veiksmi. Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals
priecājās par košumu gleznās,
kas baltajā ziemā ienesušas tik
daudz krāsu. Mūzikas un
mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča pateicās par aizkustinošo runu un vēlēja turpināt gleznotāja gaitas.
Savu viedokli pauda Baldones mākslas skolas pedagoģe Ēra Zalcmane. Viņa slavēja
Alvi par ekspresīvo glezniecību un idejām, kas liek skatītājiem aizdomāties un analizēt.
Mākslas pazinējai likās interesanti, ka autors savos darbos
apspēlējis Černobiļas katastrofas tēmu, kas ir visai netipiski
viņa vecuma jaunietim. Tādējādi viņš rosinājis apkārtējos
aizdomāties par globālām katastrofām pasaulē.
Ē. Zalcmane aicināja Alvi
turpināt iegūt izglītību Latvijas Universitātes Pedagoģijas,

psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur viņa strādā par lektori.

Lielākas iespējas
izpausties

Sirsnīgs bija jaunieša pirmās klases audzinātājas Ivandas Ievenieces apsveikums. Viņa ar prieka asarām acīs atcerējās, kā sūtījusi mazo 2. klases
skolnieku uz Bauskas rajona
vizuālās mākslas olimpiādi,
kur viņš ieguvis godalgoto otro vietu. Skolotāja ieteikusi Alvim iestāties Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā.
Puiša pašreizējā klases audzinātāja Anda Kuzma solīja,
ka darīšot visu, kas ir viņas spēkos, lai Alvis turpinātu iegūt
mākslas izglītību kādā no Latvijas augstskolām. Tas pavērtu plašākus apvāršņus un radītu lielākas iespējas izpausties.
Kad oficiālās runas un apsveikumi bija beigušies, sarunas
raisījās pie kafijas un tējas tases, klātesošie fotografējās ar
autoru pie viņa darbiem. Paldies
Žannai Zālītei, Ivetai Bērziņai
un Evai Vlasovai par skaisto
mirkļu iemūžināšanu vēsturei.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece mācību darbā
Vizuāli plastiskās
mākslas programmā
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Iedrošina darboties vēl aktīvāk

Stelpes ļaudis cits citu stiprina un iedvesmo
Stelpes pagasta pensionāri
un cilvēki ar īpašām
vajadzībām ikgadējā
svētku sarīkojumā kopā
pulcējās saltajā un baltajā
16. janvāra dienā.
Sirsnīgas sarunas un prieks
par atkalsatikšanos, skanīgas
dziesmas un sparīgi deju soļi
piepildīja pamatskolas zāli, kur
vairākas stundas smiekli mijās
ar aplausiem.

Rosina aizdomāties

Vairāk nekā 30 sanākušajiem stipru veselību un dzīvesprieku vēlēja pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis.
Viņš aicināja ļaudis būt aktīvākiem, izbeigt intrigas un
darboties, jo, kā teicis dzejnieks Rainis, «ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs
uz priekšu tiek». Solot atbalstu, pensionāru biedrības «Dižstelpe» pārstāvji tika iedrošināti ar idejām vērsties gan pagasta pārvaldē, gan pie kultūras darba organizatores Sandras
Neliusas.
E. Jukonis pateicās aktīvākajiem senioriem: Verai Meduņeckai, Zeltītei Paulovičai, Valērijai un Rodžeram Heizeldeniem.
Par gudrām atziņām un cilvēkiem, kas «paceļ spārnos»,
aizdomāties rosināja S. Neliusa,
kura atklāja – viņu iedvesmojot spraunais un mundrais dakteris Danilāns, Vaira Vīķe-Freiberga, stelpieši Ilga un Visvaldis Viņķeļi, Zeltīte Pauloviča.
Vēlot svētku dalībniekiem mo-

Rūķi jeb Dagmāra Venclova un Valdis Rusiņš publiku iesildīja, liekot kustēties pašiem un «darbinot» pelēkās šūniņas.
žu garu, saticību ģimenē un
prasmi ieklausīties citam citā,
viņa klātesošos spēcināja ar
pravietisku atklāsmi: «Tiklīdz
sajūtat, ka esat par vecu, lai
kaut ko darītu, dariet to!».
S. Neliusa sacīja paldies
tiem ļaudīm, kuri viņu ir stiprinājuši un atbalstījuši: Ritai
Urtānei, Sarmītei Čekmarjovai, Zeltītei Paulovičai, Valērijai un Rodžeram Heizeldeniem, Ilgai un Visvaldim Viņķeļiem un ikvienam, kurš devis kādu artavu, lai Stelpes
vārds izskanētu novadā. Savukārt iedzīvotāji veltīja sirsnīgus vārdus S. Neliusai, kura
nesavtīgi gādā par to, lai dažādu paaudžu un interešu jomu

Ilga un Visvaldis Viņķeli aktīvi iesaistās
pagasta sabiedriskajā dzīvē.

pārstāvji justos savam pagastam piederīgi.

Kustīgi un lustīgi

Koncertprogrammā veiksmīgi iekļāvās pagasta amatiermākslas kolektīvu un ciemiņu priekšnesumi.
Publiku iepriecināja sieviešu vokālā ansambļa «Nianse»
dziedājums (vadītāja Iveta Grantiņa), amatierteātra «Urguči»
dalībnieku darbošanās (Lilita
Berliņa), vidējās paaudzes deju
kolektīva «Stelpe» un rudenī izveidotās jauniešu deju kopas
«Roga» atraktīvais sniegums
(Lāsma Skābuliņa). Sirsnīgus
aplausus izpelnījās brīvprātīgā
darba veicēju – vācu jauniešu

Senioru akordeonistu ansambļa «Akords» dalībnieki
no Saldus uz Stelpi bija atveduši skaistas melodijas
un dzīvesprieku.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Annas Ketelhutas un Lēnas
Heberes – izpildītā dziesmiņa.
Ar jestriem skaņdarbiem
dažādos ritmos klātesošos uzmundrināja viesi no Saldus –
senioru akordeonistu ansamblis «Akords», ko vada Guntis
Ābols.
«Kur ir kustība, tur – veselība un dzīvība!» – šādu atziņu pauda kolektīva runasvīrs
Marģers Funka un piebilda, ka
pensionāri ir visaktīvākā tauta. Šo vārdu patiesumu stelpieši apliecināja, dūšīgi dancojot un iesaistoties atrakcijās. Vērojot enerģijas pārpilnos pensionārus, ne mirkli
neradās šaubas, ka svētku reizē «pamestā» ideja par senioru deju kolektīva izveidi Stelpē nebūtu īstenojama.
Ziemassvētku vecīša uzdevumā ar omītēm un opīšiem padraiskoties bija ieradušies rūķi
jeb amatierteātra «Urguči»
dalībnieki Dagmāra Venclova
un Valdis Rusiņš. Kolhoza laikus rosināja atminēties Līgas
Vairas Šķiliņas sagatavotā viktorīna, ko vadīja Inese Freiberga. Jautrus mirkļus sagādāja fotografēšanās pie Lāsmas
Skābuliņas zīmētā stenda, kurā atainota Pērtiķa gada tēma.
Svētku dalībnieki bija priecīgi, ka jaunais gads Stelpē
sācies ar lustīgu ballēšanos.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Gadi neliedz būt jauniem

Kurmenes seniori – moži un dzīvespriecīgi

Valērija Nikmane zina, kas notiek novadā un apkaimē, jo saņem gan «Vecumnieku Novada Ziņas», gan laikrakstus
«Bauskas Dzīve» un «Staburags».

Svētku izskaņā publiku vienoja lustīgi polkas ritmi.

Tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse vairāk nekā 50 sanākušos sveica ar novadnieka
Knuta Skujenieka dzejas rindām. Tās pauž šādu vēlējumu:
«Lai laimes daudz, lai bēdas
garām, ar prieku sirdī gadu
sāc!» Viņa aicināja kurmeniešus «paņemt saules gaismas
sajūtu ikdienas gaitām», it visā saskatīt pozitīvo, dzīvot ar
skaistām atmiņām par vakardienu, baudīt šodienu un ar
cerībām skatīties nākotnē, jo,
kā apgalvojis dzejnieks Jāzeps
Osmanis, «tikai možumā var
dzīvesprieku gūt, gadi neliedz
mums vēl jauniem būt!».

bulis un ģimenes ārste Aija
Cirša. Sarīkojuma apmeklētāji
tika aicināti vairāk smaidīt, jo
tā iespējams saglabāt mundrumu un dzīvesprieku.
Tējas krūzīti un rozes ziedu
saņēma tie vecākās paaudzes
ļaudis, kuri pagājušajā gadā
atzīmējuši apaļas dzīves gadskārtas. Pavisam tādu bijis 25.
65 gadu jubileju nosvinējuši: Brigita Ivanova, Aivars Dīcis, Skaidrīte Sila, Ruta Lūžniece, Andrejs Morozovs, Zigfrīda
Veģe, 70: Inese Kondrāte, Jānis
Miķelsons, Julija Kropa, Maiga
Saulīte, Kārlis Saknītis, Staņislava Smiltiņa, 75: Jānis Mangulis, Ona Janiļoniene, Visvaldis
Drezovs, Katrīna Liepa, 80: Terezija Asupe, Velta Jakste, Jautrīte Bērziņa, Imants Dīcis, Aina Konstantīne, Dzidra Valecka,
85: Staņislava Luinene, Valērija Nikmane, 90: Valentīna Baltiniene.

Sumina jubilārus

Svētki ir vajadzīgi

Kurmenes pagasta
pensionāri un ļaudis ar
īpašām vajadzībām
tradicionālajā jaunā gada
sarīkojumā, kas ik gadu
tiek rīkots sala mēnesī,
satikās 21. janvārī.

Stipru veselību un izturību
senioriem vēlēja pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts.
Viņš pateicās iedzīvotājiem
par darbu un ieguldījumu Kurmenes attīstībā, mudināja atcerēties vecos laikus un no sirds
izballēties.
Klātesošos uzrunāja novada
Sociālā dienesta vadītāja Ina
Jankeviča, pašvaldības administrācijas pārstāvis Arvīds Zvir-

Valērijai Nikmanei 85 gadi apritēja novembra vidū.
«Patīkami, ka pensionāru ballē tiek sveikti jubilāri. Tas ir
kā paldies par darbu un aizgājušajiem gadiem,» teic «Lejiešu» saimniece, kura Kurmenē
dzīvo 30 gadu. «Te ir mana tēva mājas. Uz šejieni atnācu no
Ērberģes neilgi pirms došanās
pensijā, strādāju laukkopībā.»
Svētki pensionāriem ir va-

Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Dejā pozitīvas emocijas gūst Lilija Vaļūne un Jozs Kaminskis
(no kreisās), Anna Grundmane un Uldis Zirnītis.
jadzīgi, vismaz kādas pārmaiņas ikdienā, vērtē mundrā kundze. «Te var satikt cilvēkus,
aprunāties. Re, tur arī mans
bijušais priekšnieks Visvaldis
Drezovs! Gadiņi aizgājuši.
Tas viss bija tik sen... Ir jau
vēl daudz pazīstamu, bet daudzu vairs nav – tāda dzīve.»
Ar klusuma brīdi tika pieminēti laikabiedri – astoņi kurmenieši, kuri pērn aizgājuši
mūžībā.

Dzied latgaliski

Šlāgermūzikas grupas «Galaktika» līderis Normunds Zušs
kopā ar Normundu Litovnieku
un Mārtiņu Strodu no Rēzeknes Zaļo pakalnu kora sniedza
koncertu un rosināja publiku

gan dejot, gan dziedāt, turklāt – latgaliešu valodā. Kurmeniešus ar jautriem numuriem pārsteidza Jaunjelgavas
novada Daudzeses pagasta dāmu deju kopa «Kvēlziedes»
(vadītāja Lana Ķirse).
Jaunā gada sarīkojuma dalībnieki bija moži un gandarīti
par iespēju pulcēties kopā un
citam citu izvaicāt, kā klājas,
kavēties atmiņās, padejot un
baudīt kvalitatīvu koncertu,
kā arī skatīt vaigā iepriekš tikai televīzijā redzētus mūziķus. Pašvaldība bija gādājusi
gan par cienastu, gan transportu, lai ļaudis aukstajā dienā
atvestu uz tautas namu un aizvizinātu mājās.
ŽANNA ZĀLĪTE

14. lpp.
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Bārbelē tapis unikāls tautas tērps

Pēta senās liecības par Zemgales krieviņiem
Bārbeles pagasta bibliotēkas
zālē 24. janvārī ap 40
interesentu pulcējās uz
Zemgales krieviņu jeb votu
tautas tērpa izrādīšanu,
aplūkoja izstādi «Voti
mūspusē» un diskutēja par
senās somugru tautas
saistību ar tuvējo apkaimi.
Dace Žuromska, biedrības
«Zemgales Mantojums» valdes
priekšsēdētāja, pateicās visiem,
kuri iesaistījušies aizraujošajā
pētniecības un radīšanas procesā, raksturoja katra veikumu
un aicināja dalīties gūtajās atklāsmēs un atziņās.

Atrasts zelta grauds

Ekspozīciju palīdzēja iekārtot Brigita Krauze, Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja. «Man
vienmēr bijis kreņķis, ka mūspusē nav nekādu etnogrāfisko
vērtību, kā tas ir suitiem, Bārtas vai Nīcas ļaudīm. Pateicoties biedrībai «Zemgales Mantojums», šāds zelta grauds nu
ir atrasts mūsu pusē. Projekta
realizācija ir nozīmīgs pienesums Bārbeles pagasta vēstures krātuvei,» viņa sacīja.
Dažādus faktus atklāja vēsturnieki Voldemārs Barens un
Gina Viegliņa-Valliete, kura ir
grāmatas «Pa votu un sēļu
pēdām Zemgalē no 15. līdz
20. gadsimtam» autore.
«Prieks, ka Raiņa mātes
dzimtene – Bārbele – ir vieta,
kur pēta un pētīs votus, viņu
būšanu šajā pusē. Votu pēcteči
pazaudēja valodu, taču nacionālā pašapziņa joprojām ir saglabājusies. Latviešiem būtu
no viņiem jāmācās!» uzskata
G. Viegliņa-Valliete.

Vienoti idejā

Krieviņu tautas tērpu izrādīja folkloras kopas «Tīrums»
vadītāja Irita Vimba. «Šis laiks
ļāva atskārst, cik esam dažādi,
bet vienlaikus – cik vienoti idejā,» viņa uzsvēra.
Tērpa darināšanā iesaistījās Bārbeles pagasta iedzīvotājas Aija Folkmane, Velta Brazauska un Dace Žuromska, kā
arī amata pratēji no citurienes. A. Folkmane šuva kreklu, V. Brazauska adīja zeķes,
D. Žuromska auda galvas au-

«Krieviņu tautas tērps ir īpašs, katra tā detaļa ir smalki izrakstīta,» atklāj Irita Vimba, Bārbeles
folkloras kopas «Tīrums» vadītāja.

Gina Viegliņa-Valliete izteica priekšlikumu Bārbelē izveidot
Zemgales votu centru.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tu – sapanu, kā arī veidoja filigrānos izšuvumus. D. Žuromskai sapana aušana bija lielākais izaicinājums, jo viņa audumu stellēs darināja pirmoreiz.
«Zeķes tapa apmēram mēneša laikā. Pētīju ornamentu,
adīju, līdz sapratu, ka raksts nesakrīt. Izrādās, tas sākts veidot
no apakšas uz augšu, tad mesti
klāt valdziņi un adīta zeķe,»
atklāj folkloras kopas «Tīrums»
dalībniece V. Brazauska. Izrādās, krieviņi bijuši ļoti praktiski
un viltīgi. Šķietami sarežģītais
četru krāsu musturs adīts, izmantojot divu krāsu dziju; otras divas krāsas uzšūtas virsū.

Tērpu, ko veido krekls, austi
apliekamie svārki un sapans,
papildina unikālas sudraba krelles. Rotkaļa Agra Kramiņa darinājumu I. Vimba nodevēja par
Latvijas melnajām pērlēm.

Rūpīgs darbs

Tautas tērps tapis pēc 19. gadsimta vidus vecākā krieviņu apģērba zīmējuma. «Mūsu mērķis bija izpētīt pieejamās liecības un rekonstruēt tērpu pēc
tiem materiāliem, kas saglabājušies Zemgalē,» skaidro I. Vimba.
«Cik labi, ka Bārbelē ir tādi pamatīgi cilvēki – vēstures
pētnieks Voldemārs Barens,
folkloras kopas «Tīrums» da-

INFORMĀCIJA
Krieviņi cēlušies no votiem,
ko 1445. gadā Livonijas ordeņa mestrs Heinrihs Finke fon
Oferbergs pēc iebrukuma Novgorodas zemē kā kara gūstekņus atveda uz Lietuvas pierobežu Zemgalē, nometināja reti apdzīvotajā Bauskas apkārtnē un izmantoja viņu prasmes
Bauskas pils būvniecībā.
Tiek uzskatīts, ka līdz 19. gadsimta otrajai pusei krieviņi ieplūda latviešos, atstādami Zemgales ļaužu kultūrā un valodā
savas iezīmes.
Avots: grāmata «Pa votu
un sēļu pēdām Zemgalē no
15. līdz 20. gadsimtam»
lībnieki un citi, kuriem ir interese, kuri deg par šo lietu un
parauj līdzi arī citus. Šajā projektā ieguldīts rūpīgs un laikietilpīgs darbs,» bārbeliešus
uzteic Stelpes pagasta iedzīvotāja Sandra Neliusa.
Projektu «Zemgales krieviņu tautas tērpa rekonstrukcija»
īstenojusi biedrība «Zemgales
Mantojums», Bārbeles folkloras
kopa «Tīrums» un Latvijas folkloras biedrība ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumu
un Zemgales plānošanas reģiona atbalstu.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Spēja mīlēt un spēks pastāvēt ticībā
Dzīvē reizēm ir kādas
robežas, krustceles, kas
liek apstāties, noliek
izvēles priekšā – ko darīt,
uz kuru pusi iet – un rosina
pārdomāt, kas bijis labs,
ko varēja izdarīt labāk.
Jauna gada, darba cēliena,
mēneša, nedēļas vai dienas sākums – tas var būt piemērots
laiks, lai ļautos apcerei un dotos tālāk, atjaunojot to, kas sagrauts pagātnē, saņemot drosmi piepildīt kādu sen lolotu
sapni.

Zvanu skaņas

Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai draudzei pagājušais
gads ir bijis kā vieta un laiks,
kad apstāties un izvērtēt, ko
darīt tālāk, ko no iesāktā paturēt, ko atmest vai sakārtot. Ir
nosvinēta baznīcas 170. gadadiena, mācītājs Juris Morics
pēc astoņu gadu kalpošanas
mūsu draudzē ir devies kalpot
citur. Varam atskatīties uz kopā piedzīvoto ar Dievu un cilvēkiem un izdarīt secinājumus,
kādi bijuši augļi.
Ir bijis daudz laba, par to
labprāt runājam, priecājamies,
to atceramies. Taču būtu neti-

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

cami, ja teiktu, ka Vecumnieku baznīca ir vieta, kur 170
gadu laikā ir piedzīvots tikai
labais. Ir reizes, kad draudzē
kāds pārdzīvojis sāpes, vilšanos, aizvainojumu. Vecumnieku draudze nav perfekta un
nekad tāda arī nebūs.
Kāpēc joprojām esam draudzē? Kas ir tas, kas liek celties
agri svētdienu rītos, lai dotos
uz vietu, kur aicina baznīcas
zvanu skaņas? Nāk prātā arhibīskapa Jāņa Vanaga teiktais:
«Draudze ir vieta, kur grēcinieki pulcējas ap Dieva žēlastību».
Tas ir Dieva darbs pie mums,
grēciniekiem, ja mūsos parādās
spēja mīlēt un piedot, spēks
pastāvēt ticībā, laipnība pretī
dusmām un neiecietībai, miers,
kad apkārt ir uztraukums un
bailes, pacietība, uzticamība
palikt blakus cilvēkiem priekos un bēdās. Tā ir apziņa, ka
Dievs ir mūsu cerība, un vēlēšanās būt kopā ar dārgiem un
mīļiem cilvēkiem draudzē.

Katra atbildība

Uzsākot 2016. gadu, tiek
domāts arī par draudzes vietu
Vecumniekos, par uzdevumu,
kuru tai uzticējis Dievs. Mateja evaņģēlijā lasāms: «Ejiet un
dariet par mācekļiem visas
tautas, tās kristīdami Tēva,
Dēla un Svētā Gara vārdā, tās

30. janvārī plkst. 22
Bārbeles tautas namā
notiks
balle – karnevals.
Par mūziku gādās Gunārs.

mācīdami turēt visu, ko Es
jums esmu pavēlējis.»
Draudzē ik gadu tiek kristīts daudz bērnu, par kuru tālāko sekošanu Dieva likumiem
atbildību solījušies uzņemties
vecāki un krustvecāki, arī draudze. Mans bērns ir kristīts, es
esmu kristīts. Nu var mierīgi
gulēt, domājot – ar mani un
ģimeni viss ir kārtībā, jo «garantijas talons» ir saņemts.
Vai tā patiesi ir? Kā tad ar
otro Dieva dotā uzdevuma daļu – «tās mācīdami turēt visu,
ko Es jums esmu pavēlējis»?
Kāda ir mūsu katra atbildība
Dieva, sevis un sabiedrības
priekšā par to, ko mācām saviem bērniem? Ir labi apgūt
datorprasmes, veselīga dzīvesveida, mūzikas, mākslas,
latvisko tradīciju, ekonomikas
u. c. pamatus. Bet ko darīt, ja
šie pamati sagrūst? Uz kā
balstīta mūsu un mūsu bērnu
drošība šodien?

Dieva patiesība

Pagājušajā gadā vairākas
reizes Vecumnieku pagastā
nācās saskarties ar situāciju,
kad bija jādomā par dzīvības
vērtību mūsu un mūsu bērnu
acīs. Ko darīt, kad sagrūst pamati, uz kuriem liktas cerības?
Vai varam būt mierīgi par savu un savu bērnu tagadni un

31. janvārī plkst. 14,
nevis kā bija ziņots
iepriekš,
Taurkalnē, saieta zālē
(bibliotēkas ēkā),
Valles amatierteātris
izrādīs
P. Reimana komēdiju

«Krustmāte
Jūle no Tūles».

Ieejas maksa: ar maskām –
1 eiro, bez maskām – 3 eiro.

20. februārī plkst. 22
Kurmenes tautas namā –

–
diskoteka

ar karaokes dziedāšanu.
Ieejas maksa – 2 eiro.

13. februārī
Bārbeles tautas namā:
plkst. 18 – Jelgavas novada
Valgundes pagasta amatierteātris
«Atspulgs» aicina uz izrādi «Henija»
(Monikas Zīles darba oriģinālais
nosaukums – «Čemergess»);
plkst. 22 – sirsnīgā sirsniņballe
kopā ar grupu «Starpbrīdis».
Ieejas maksa – 3 eiro.
Galdiņus var rezervēt, zvanot pa tālruni 28759159.

nākotni šajā nedrošajā pasaulē? Mūsu spēkos nav pasargāt
bērnus no sāpēm, vilšanās,
naida, bet mēs varam viņiem
mācīt savu dzīvi būvēt uz Dieva patiesības, uz Viņa mums
mācīto, lai tad, kad mūsu bērni dzīvē sastapsies ar pārbaudījumiem, sāpēm un zaudējumiem, viņiem būtu stabils pamats, uz kura celt ikreiz no
jauna.
Gada sākums ir piemērots
laiks, lai ikviens – gan tie, kuri pieskaita sevi draudzei, gan
tie, kuri patiesi ir draudzē, un
arī tie, kuri draudzei iet ar līkumu, – apstātos un izvērtētu,
kurp un kā iet tālāk.
Katru svētdienu, stundu
pirms dievkalpojuma – plkst.
10 – un dievkalpojuma sākumā, skan baznīcas zvani, kas ir
kā Dieva atgādinājums mums,
cilvēkiem, – «Es esmu, nāc!».
Dievkalpojumi Vecumnieku baznīcā joprojām notiek
katru svētdienu plkst. 11. Svētdienās pirms dievkalpojuma –
plkst. 9.30 – iesvētes mācības.
Svētdienas skolas nodarbības
bērniem notiek dievkalpojuma laikā no plkst. 11 baznīcas
sakristejā.
S. ZAHARĀNE,
Vecumnieku draudzes
padomes locekle,
Svētdienas skolas vadītāja

TĀ

SKAISTKALNES PAGAS-

Agnese Grundšteine
(1930. gada 5. decembris –
2016. gada 11. janvāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Jānis Gargurns (1940. gada 19. maijs – 2016. gada 12. janvāris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
6. februārī
plkst. 18
Valles vidusskolā –

Žetonu
vakars.

16. lpp.
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Nu tā jau ir, ka katru gadu
Mums ir no jauna jāpiedzimst
Un jādeg, jātop, jāuzliesmo,
Kamēr vien lakstīgala dziesmo.
/G. Viegliņa-Valliete/
Sirsnīgi sveicam Miķeli Mediņu
55. dzimšanas dienā,
Anitu Biezbārdi 65 gadu jubilejā
un Vizmu Mucenieci 75. dzīves gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Ik diena man pretī gan
mākoņus veļ,
Gan paver neskartas tāles,
Bet priekšā ir sapņi,
zem kājām ceļš,
Aiz muguras – atmiņu gāles.
/H. Heislers/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Andrim Ķīsim 60 gadu jubilejā un
Genei Kožemjakinai 65. dzimšanas dienā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Putenim neizdodas
aizputināt atmiņu ceļus:
brīvības zābaciņi pārskrien
pār sniega virsmu
tik viegli kā irbītes skrien
pāri sērsnotam laukam –
tik viegli it kā gadi
būtu vienīgi nieks.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Elitu Erdmani
50 gadu jubilejā un
Zigrīdu Šēperi 60. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
To ceļu nezinu,
kas ļoti viegli ejams,
Un kā ar baltām kājām
pārstaigājams mūžs;
Mēs visi uzauguši esam
kadiķsūrā zemē
Un kadiķsūri vēji pāri
māla kalniem pūš.
/S. Kaldupe/
Visjaukākie vēlējumi
Larisai Makarovai un
Jānim Eglītim 50 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Cilvēks zin, kas viņu gaida.
Gaida laime, kas līdz sāpēm
Sirdi sažņaudz.
Gaida sāpes, kuru tumsā
Briest jau laimes dīglis,
Dzīves skarbais nemiers,
Mīla, ciešanas un alkas.
/V. Belševica/
Baltus sveicienus sūtām un stipru veselību vēlam
Dainai Praškeļevičai 70. šūpļa svētkos,
Aijai Lindei un Voldemāram Sproģim 75 gadu jubilejā,
Almai Grebžai 93. dzīves gadskārtā un
Lonijai Viļķei 95. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

Es gribu tev novēlēt bezgalību.
Tādu – ar burvīgu zvaigžņu lietu,
ar sauli un zemi savā vietā,
ar cilvēkiem,
kurus tu sauc par saviem,
ar domu un ideju paliem.
Tādu es vēlu tev bezgalību!
/D. Kalinka/
Sirsnīgi sveicieni Mārītei Bošai
65 gadu jubilejā!
Vecumnieku pagasta bibliotekāres un lasītāji
5. februārī plkst. 19
Stelpes pamatskolā
Skaistkalnes amatierteātris
«Gadījums» izrādīs
E. Vulfa komēdiju

Pensionāru ievērībai!

4. februārī plkst. 11
Vecumnieku tautas namā
notiks pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši»
gada atskaites sapulce.
Dienas kārtībā:
w Atskaite, ziņojumi;
w Valdes pārvēlēšana;
w Neliels koncerts;
w Pārrunas pie kafijas tases.
Lūdzam paņemt
līdzi 3 eiro, lai varētu
samaksāt biedru naudu.
Biedrības «Virši» valde

«Sasistais spogulis».

13. februārī plkst. 19
Vecumnieku tautas namā
notiks amatiermākslas
kolektīvu koncerts

«Es vienīgi vēlos
te būt».

Godinot jubilāru –
Maestro Raimondu Paulu –,
kolektīvi izdziedās,
izdejos un izspēlēs
komponista daiļradē
sastopamos motīvus.
Ieeja – bez maksas.
13. februārī plkst. 22
Skaistkalnes tautas namā –

Valentīndienas ballīte.
Spēlēs Vecumnieku
novada dīdžeji.
Ieejas maksa – 2,50 eiro.

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

«Vēja meitenes»

20. februārī plkst. 17
Skaistkalnes tautas namā
viesosies Valles
amatierteātris
ar P. Reimana komēdiju
«Krustmāte Jūle
no Tūles».

20 gadu jubilejas
KONCERTS.

