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Strēlniekiem
veltīta izstāde

Iekrāso svētku nedēļu

 Draudzība satuvina divu valstu kultūras

Vecumnieku pagasta muzeja
vadītāja Rita Kovala aicina iepazīties ar jauno ekspozīciju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku pagasta vēstures muzejā apskatāma izstāde «5. Zemgales latviešu strēlnieku pulks». Latvijas Kara
muzeja veidotā ekspozīcija
vēsta par pulka ikdienas dzīvi,
strēlnieku gatavošanos mācībām un cīņas gaitām. Foto liecības papildinātas ar strēlnieku atmiņām.
«Vairāk nekā pirms simt
gadiem, 1916. gada 17. jūlijā,
Piņķu baznīcā strēlniekus īpašā dievkalpojumā uzrunāja
5. Zemgales latviešu strēlnieku
bataljona komandieris, pulkvedis Jukums Vācietis. Saistībā
ar šo vēsturisko brīdi eposa
«Mūžības skartie» autors Aleksandrs Čaks Pirmā pasaules
kara strēlniekiem, 5. Zemgales pulkam un pulkvedim Jukumam Vācietim veltījis balādi «Sprediķis Piņķu baznīcā». Pieminot šo notikumu,
Latvijas Kara muzejs sagatavojis nelielu ieskatu 5. Zemgales
pulka foto liecībās, lai turētu
svētu dedzīgo cīnītāju piemiņu,» teic Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja Rita Kovala.
Izstādē iekļautas vairākas
lielformāta fotogrāﬁjas, kas
nodrukātas uz deviņām planšetēm. Ekspozīcija būs apskatāma līdz 28. novembrim.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novada un Sačheres pašvaldības amatpersonas, kā arī deju ansambļa «Saceretlo»
dalībnieki pēc koncerta kopīgi nofotografējās.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ar īpašu koncertu «Tā
mūsu Latvija» Vecumnieku
tautas namā 13. novembra
vakarā noslēdzās Gruzijas
Republikas Sačheres
pašvaldības delegācijas
vizīte Vecumnieku novadā.
Sešas aktīvas un iespaidiem
pārpilnas dienas bija veltītas abu
pašvaldību sadarbības un draudzības veicināšanai. Teju 3000
km tālo ceļu mērojušie viesi iepazina gan Vecumnieku novadu,
gan Latvijas galvaspilsētu Rīgu, skaisto Siguldu, viesmīlīgo
Mālpili, kā arī apmeklēja krāšņo Rundāles pili. Vizītes kulminācija bija koncerts, kas satuvināja divu tautu kultūras un
iekrāsoja valsts svētku nedēļu.

Priekšnesumi aizrauj

«Esam pulcējušies kopā
valsts svētku noskaņā, lai sajustu sevī to, cik bagāti esam savā
dejā un dziesmā, lai iepazīstinātu mūsu viesus no Gruzijas

Gruzijas dejotāji pa skatuvi brīžiem pat «lidoja».
ar daļiņu savas kultūras, daļiņu – mūsu Latvijas,» klātesošos uzrunāja Vecumnieku tautas
nama vadītāja Agrita Laudurga.
Dziesmas un dejas valodā
vietējie tautas mākslas daudzinātāji – jauktais koris
«Maldugunis» (diriģente Sindija Druva, kormeistare Agita
Alde), vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Vēveri» (vadītāja

Sarmīte Vēvere), senioru deju
kopa «Ozols» (Agita Seglicka) – un Sačheres deju ansambļa «Saceretlo» dalībnieki cits
citam un ieinteresētajai publikai pauda savu stāstu, dāvāja
prieku un ļāva justies lepniem
par latviešu un gruzīnu tradicionālās kultūras bagāto mantojumu.
4. lpp.

2. lpp.
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Es esmu Latvija
A

r milzīgu mīlestību un
lepnumu, pie krūtīm piespraužot Latvijas valsts karoga
lentīti, mēs, mazā, bet tradīcijām bagātā tauta, sagaidām
savas valsts dzimšanas dienu.
Tautai, kas gadsimtiem spējusi saglabāt savu skaisto valodu un, kuras vērtības sakņotas
nacionālās kultūras izpausmēs, brīvība ir vislielākais
dārgums. Brīvība dziedāt un
dejot, brīvība mīlēt latviešu
valodā.
Mūsu Latvijai tuvojas ļoti
nozīmīga jubileja – simtgade.
Darbs pie svinību plānošanas
rit pilnā sparā gan valsts mērogā, gan reģionos, tajā skaitā
arī Vecumnieku novadā. Ciešā
sadarbībā ar Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroju novadā izveidotā
darba grupa jau iezīmējusi lielākus un mazākus projektus,
kas tiks realizēti līdz 2021. gadam, kad noslēgsies zīmīgās
dzimšanas dienas svinību piecgade. To skaitā ir Vecumnieku
novada Dziesmu un deju svētki, Meteņu svinības, Dziesmu
svētku ekspresis, Baltā galdauta svētki, Goda sardzes jeb
ozolu stādīšana un citas iniciatīvas. Šo nozīmīgo jubileju aicināts atzīmēt, vienojoties apziņā
«Es esmu Latvija» un cenšoties atbildēt uz jautājumu «Ko
es personīgi varu dāvināt Latvijai simtgadē?».
Novembris, kā jau valsts
svētku mēnesis, man jo īpaši
liek aizdomāties par to, kādu
Latviju veidoju es. Vai mana
ikdiena, darbs un attieksme
pret līdzcilvēkiem dara Latviju labāku? Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pieminējām

«Tautu veido katrs
no mums.»

Latvijas brīvības cīnītājus, kuri
nesavtīgi atdeva visdārgāko –
savu dzīvību, lai mēs šodien
dzīvotu brīvā Latvijā. Toreiz
ikviens no viņiem personīgi ar
savu ikdienu, raizēm, ģimeni,
privāto dzīvi uz pleciem cēlās
cīņai un bija daļa no kopības –
Latvijas. Svētku laikā bieži izskan jautājums – vai mūsdienās latvietis būtu gatavs ziedot
sevi Tēvzemes labā. Gribas gan
cerēt, ka šādi ziedoties liktenis
mums vairs nekad neliks, taču
atbildība par mūsu valsti un
mums, varoņu mantiniekiem,
katram personīgi jāturpina nest.
Jo īpaši svarīgi tas ir 21. gadsimtā, kad pasaules vērtību
skala sāk pamatīgi šķobīties.
acionālu valsti veido tauta,
kuru vieno valoda, vērtības un tradīcijas, savukārt tautu
veido katrs no mums. Ikviens
no mums ir Latvija, katrs mūsu
smaids padara valsti bagātāku
un katrs darbs to veido par tādu
zemi, kādu mēs gribam redzēt.
Ko ikviens var dāvināt Latvijai simtgadē? Palīdzīgu roku
tiem, kam tā nepieciešama, siltu smaidu pretimnācējam un
labu vārdu noskumušajam, jo
mana dāvana līdzcilvēkam ir
mana dāvana Latvijai.

N

AGRITA
LAUDURGA,
Vecumnieku
tautas
nama
vadītāja

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

Dāvina
grāmatas

Sakām paldies un sūtām
krāšņu liliju pušķi Daigai Žukauskai par dāsno dāvinājumu –
ekonomikas, grāmatvedības un
juridiskās literatūras grāmatām.
Šo izdevumu cenas ir ievērojami augstas un ne vienmēr
katram, kam rodas nepieciešamība, ir pa kabatai vajadzīgo
grāmatu iegūt savā īpašumā.
Dāvinājums lieti noderēs Vecumnieku novada studentiem
un citiem interesentiem, kuriem šāda veida mācību literatūra ir saistoša.
Pateicamies par grāmatu
klāsta papildināšanu.
Baiba ŠKRJABA un
Mārīte BOŠA
Vecumnieku bibliotēkā

Pie balti
klāta galda

«Caur notikumu un dienu
steigu dažkārt iznirst mirkļi un
cilvēki, kas līdzinās baltam galdautam, kuru kāds uzklāj uz
sirds galda. Dažkārt vienīgais,
kas mums ir jādara, ir jāierodas
pie šī galda. Vēl biežāk mums
pašiem ir jābūt šim galdam.
Jānotrauc no tā putekļi. Jāuzklāj balts galdauts…» tā pauž
rakstniece Agnese Rutkēviča.

Man arī kādā tumšā piektdienas vakarā bija iespēja ierasties pie balti klāta galda. Telpā
smaržoja ziedi un dega sveces,
sienas rotāja gleznas... Nav taču grūti iedomāties, kur tas ir!
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola ir tā vieta, kur,
nedomājot par savu laiku un
spēku, daudzi talantīgi cilvēki
klāj mums svētku galdu, protams, nosacītu. Ēdienu un dzērienu vietā tiek pasniegta brīnišķīga mūzika un dzeja, un
sajūta, ka pasaulē ir tik daudz
skaista. Vajag tikai atnākt un
saņemt.
Varu tikai izteikt apbrīnu
un cieņu gan direktorei Ivetai
Lavrinovičai, gan mūziķiem,
kuri vienkāršā lauku ciemā
dāvā cilvēkiem mākslu un
mūziku – skaistumu un daiļumu. Mūzikas un mākslas skola Vecumniekos ir kā daiļuma
un harmonijas saliņa, kur nevar ieiet ar netīrām kājām un
domām. Tā ir vieta, kur mūsu
bērni un mazbērni tiek mācīti
novērtēt skaisto un tiek audzināti par cilvēkiem, kas paši
spēs uzklāt skaistu, baltu galdu.
Tas nekas, ka ikdienā gadās sastapties ar netīrām, taukainām
rokām… Tik un tā – ir skaisti!
Paldies Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvam par sagādāto prieku 4. novembra vakarā!
Ingrīda SEGLIŅA,
koncerta apmeklētāja

Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde notiks
23. novembrī
plkst. 15.
Domes sēdes ir
atklātas, un tajās var
piedalīties ikviens
interesents.

Svētkos sveiks represētos
Pašvaldības pabalstu – 50 eiro – Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadskārtā saņems
politiski represētās personas,
kas dzīvo Vecumnieku novadā.
To paredz novada Domes
saistošie noteikumi «Par Vecumnieku novada pašvaldības
pabalstiem» (24.03.2010.).
Novadā ir 82 politiski represētie (dati – 1.11.2016.):
astoņi – Bārbeles, divi – Kurmenes, 11 – Skaistkalnes, septiņi – Stelpes, 13 – Valles un
41 Vecumnieku pagastā, in-

formē novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča.
Pērn Vecumnieku novadā
svētkos tika sveikti 90 iedzīvotāji, kuriem piešķirts politiski represētās personas statuss, 2014. gadā – 99, bet
2013. gadā – 103.
ŽANNA ZĀLĪTE
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

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

Svinēs valsts dibināšanas gadskārtu

 Koncerts, apbalvošanas ceremonija un balle
Latvijas Republikas
proklamēšanas
98. gadadienā, 18. novembrī,
plkst. 17.30 Vecumnieku
tautas namā notiks Valsts
prezidenta kancelejas,
valsts SIA «Latvijas koncerti»
un Vecumnieku tautas
nama veidots valsts svētku
koncerts.
Katru gadu Valsts prezidenta kanceleja rīko koncertus
Latvijas novados, šogad tie norisināsies gan Vecumniekos,
gan Rīgā, Ikšķilē, Grobiņā un
Krāslavā.

Jaunie talanti

Visos svētku koncertos
pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ierosinājuma izcelt
Latvijas jaunos talantus uz-

stāsies jauni un daudzsološi mūziķi.
Vecumnieku tautas namā
kamerorķestris «Sinfonietta Rīga» diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā saspēlēsies ar vijolnieci
Paulu Šūmani Pētera Butāna
skaņdarbā «Brīvdienu mūzika». Koncerta programmā iekļauti arī Jozefa Haidna un
Sergeja Prokofjeva skaņdarbi,
melodijas no latviešu kinoﬁlmas «Pie bagātās kundzes»,
kā arī Emīla Dārziņa «Melanholiskais valsis».

Godinās labākos

Koncertu vadīs jaunais un
talantīgais Dailes teātra aktieris Kaspars Zāle duetā ar Vecumnieku tautas nama vadītāju Agritu Laudurgu.
Vakara gaitā svinīgā cere-

Varēs izvaicāt
pašvaldības vadību

Septembra nogalē un oktobrī iedzīvotāji tika aicināti uz
tikšanos ar Vecumnieku novada
pašvaldības amatpersonām –
Domes priekšsēdētāju Aigu
Saldābolu, priekšsēdētājas vietnieku Jāni Kovalu un izpilddirektoru Gunti Kalniņu.
Sapulces tika organizētas
darbdienu vakaros, plkst. 17,
visu pagastu centros un lielākajos ciemos. Vairāki interesenti
bija neapmierināti ar diskusijai izraudzīto laiku, paužot, ka
daudzi cilvēki šajā stundā vēl

nav paguvuši ierasties mājās
no darba. Lai dotu iespēju visiem, kuri to vēlas, izvaicāt
pašvaldības amatpersonas, tiek
organizēta tikšanās brīvdienā.
Iedzīvotāji uz sarunu tiek aicināti sestdien, 26. novembrī,
plkst. 11 Vecumnieku tautas
namā.
Domes vadība cer uz novada iedzīvotāju atsaucību un
aktivitāti, izsakot savu redzējumu un viedokli, diskutējot
par svarīgiem jautājumiem.
ŽANNA ZĀLĪTE

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
mazo Latviju – lielākas nav.
/L. Briedis/

Sirsnīgi sveicam Latvijas valsts
dibināšanas 98. gadadienā.

Lai svētku izjūta palīdz Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta iedzīvotājiem
vairot ticību sev, savai tautai un valstij,
lai brīvības gars stāv pāri ikdienas darbiem un rūpēm!
Vecumnieku novada Dome

monijā tiks pasniegti Vecumnieku novada Domes apbalvojumi – desmit Goda raksti un
20 Atzinības raksti. Tos saņems (personas nosauktas alfabēta secībā): Mārīte Boša,
Ruta Drava, Vizma Fogele,
Daiga Gedroviča, Ina Jankeviča, Andris Kalniņš, Vija
Kinaucka, Dainis Kozlovskis,
Rolanda Ķiņķevska, Agnis Mačukāns, Uldis Mantons, Ildze
Mašinska, Sarmīte Meldre,
Niklāvs Ņikiforovs, Līga Opincāne, Rudīte Pelūde, Brigita
Piebalga, Inese Popmane, Egils
un Lidija Reinbergi, Maruta
Saudorga, Brigita Seikstule, Ina
Sirmoviča, Zita Smalganoviča,
Guna Urlovska, Valdemārs Valķūns, Povils Vasiļauskis, Dagmāra Venclova, Vita Vēvere,
Jānis Vīlaks, Dace Žuromska.

Aicinām apmeklētājus ierasties laikus, jo vietu skaits
tautas nama lielajā zālē ir ierobežots. Pirmās rindas būs rezervētas lūgtajiem viesiem –
novada pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem. Godināto
personu sveikšana ar ziediem
paredzēta koncerta noslēgumā; ne pēc katra individuālā
apbalvojuma saņemšanas, kā
bija ierasts līdz šim.
Plkst. 22 iedzīvotāji tiek
aicināti uz valsts svētku balli,
kurā muzicēs dziedošie aktieri
Juris Babris un Zigurds Feils.
Galdiņus iespējams pieteikt,
zvanot uz Vecumnieku tautas
namu pa tālruni 63976322.
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama
vadītāja

4. lpp.
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Draudzība iekrāso svētku nedēļu

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola un
pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš saņem dāvanu no
Sačheres pašvaldības vadītāja Malhaza Bazadzes (no labās).
1. lpp.
Ar temperamentu, azartu
un krāšņiem tērpiem vēsti par
savu zemi un tās ļaudīm nesa
dejotāji no Gruzijas. Viņu
priekšnesumi aizrāva skatītājus un izpelnījās skaļus aplausus.
«Esmu mēma!» tik emocionāli viesu uzstāšanos komentēja Vecumnieku iedzīvotāja Aloida Baķe, kura atzina – arī pašmāju kolektīvu
sniegums bijis iespaidīgs. Vēl
citi pauda, ka koncerta laikā
vairākkārt aizturējuši elpu,
skatījušies ar vaļā muti un aplaudējuši tā, ka plaukstas sākušas sāpēt. «Redzētais mani
pārsteidza, esmu nolēmis turpmāk biežāk apmeklēt kultūras
pasākumus,» sacīja stelpietis
Ēriks Pīlādzis.

Pārsteidz viesmīlība

Novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš

koncerta apmeklētājiem pastāstīja par aizsākto draudzību
ar sačheriešiem, kas veicinās
abu pašvaldību sadarbību.
«Ciemiņiem bija iespēja mūsu
vēsturi un kultūru iepazīt laikā, kad valstī svin Mārtiņus
un atzīmē Lāčplēša dienu. Viņu dienaskārtība bija ļoti piesātināta, vizīte tika plānota tā,
lai gruzīni pēc iespējas vairāk
redzētu un uzzinātu,» viņš sacīja.
G. Kalniņš klātesošos iepazīstināja ar delegācijas pārstāvjiem un deva vārdu Sačheres pašvaldības vadītājam
Malhazam Bazadzem. Viesis
pateicās par uzaicinājumu apmeklēt Vecumnieku novadu
un uzsvēra, ka aizsāktā draudzība un sadarbība ir svarīga
gan abām pašvaldībām, gan
Latvijai un Gruzijai. «Esam
pārsteigti par jūsu viesmīlību
un mīlestību, kas mūs sasildīja. Lai mūsu draudzība un sa-

Klausītājus saviļņoja jauktā kora «Maldugunis» dziedājums.

Dejā «Es bij’ puika, man bij’ vara» pausto vēstījumu publikai
nodod «Vēveri».

«Ozola» vīri un sievas izpilda deju «Peldēja laiviņa».
darbība ir labs piemērs citām
zemēm, kā tuvināties un kļūt
vienotiem!» pauda M. Bazadze.
No 8. līdz 14. novembrim
Vecumnieku novadu apmeklēja Gruzijas Republikas Imeretijas reģiona Sačheres pašvaldības vadītājs Malhazs Bazadze kopā ar dzīvesbiedri
Tamāru Žvaniu, pašvaldības

vadītāja vietnieks Otars Omiadze un Finanšu nodaļas vadītājs Levans Bitsadze. Kopā ar
amatpersonām draudzību stiprināt bija ieradušies arī vietējā
tautas deju ansambļa «Saceretlo» deviņi dalībnieki – jaunieši vecumā no 17 līdz 22
gadiem.
ŽANNA ZĀLĪTE

Koncertu apmeklēja vairāk nekā divsimt skatītāju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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5. lpp.

Novērtē paveikto un veicina attīstību

 26. oktobrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
19 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Sanāksmi
attaisnoti kavēja deputāti
Jānis Kalniņš un Gunārs
Puziņš, nezināma iemesla
dēļ to neapmeklēja Andris
Lisovskis.

Saskaņo attīstības
plānu

Saskaņots Stelpes pamatskolas attīstības plāns 2016. –
2019. gadam.
Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova informēja, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem paredzēta
skolu obligātā dokumentācija.
Viens no dokumentiem ir skolas attīstības plāns, ko izstrādā
vismaz trim gadiem.

Ievēl atkārtoti

Valles pašvaldības aģentūras direktora amatā uz pieciem gadiem – no 2016. gada
11. novembra līdz 2021. gada
10. novembrim – atkārtoti apstiprināts Ziedonis Jankužs.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka Valles pašvaldības aģentūras direktoram Z. Jankužam

10. novembrī beidzas darba
attiecības. Publisko aģentūru
likumā noteikts, ka pašvaldības aģentūras direktoru amatā
ieceļ Dome uz laiku līdz pieciem gadiem, un to var darīt
atkārtoti.

Slēgs pilnvarojuma
līgumu

Lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
nolemts slēgt pilnvarojuma
līgumu ar SIA «Mūsu saimnieks», SIA «Kūdrinieks» un
Valles pašvaldības aģentūru par
Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo
telpu un privatizēto dzīvokļu
pārvaldīšanu.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis paskaidroja, ka novada pašvaldībai ir
pienākums nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstīgi prasībām, veicināt to uzlabošanu visā ekspluatācijas laikā, novēršot ar
sabiedrības un vides drošību
saistītus riskus un veicinot efektīvāku īpašnieku iesaistīšanos
pārvaldīšanas darba organizācijā. Līdz šim daļēja dzīvokļu

pārvaldīšana un apsaimniekošana veikta Vecumnieku un
Misas ciemā, pārējā novada teritorijā šādi pasākumi nav notikuši. Pašlaik māju pārvaldīšana netiek nodrošināta, galvenokārt tiek sniegti tikai komunālie pakalpojumi.

Piešķir
apbalvojumus

Desmit personām piešķirts
apbalvojums «Vecumnieku novada Domes Goda raksts» un
naudas balva – 80 eiro pēc likumā paredzēto nodokļu nomaksas.
Domes priekšsēdētāja Aiga
Saldābola informēja, ka pašvaldības augstākajam apbalvojumam «Gada cilvēks» bija izvirzīti pieci pretendenti, tomēr
komisija pieņēma lēmumu nevienam nepiešķirt šo nomināciju. Goda rakstam bija pieteiktas 14, bet Atzinības rakstam – 21 persona.
Par apbalvojumu piešķiršanu lēma komisija, kurā darbojas: Aiga Saldābola, Jānis
Kovals, Arvīds Zvirbulis, Inese Freiberga, Ērika Našeniece,
Laima Indriķe un Kristīne Jansone.

Iznomā telpas

SIA «Jaunolis» atlīdzības
lietošanā nodotas pašvaldības
īpašumā esošās divas telpas
27,4 m2 platībā Vecumniekos,
Rīgas ielā 29a, ko arī līdz šim
uzņēmums nomājis administrācijas darba vietas nodrošināšanai.
Apstiprināts telpu nomas
maksas cenrādis – 58,93 eiro
mēnesī. Proporcionāli iznomātajai telpu platībai par zemi vēl
maksājami 28 eiro gadā. Nomas
maksā iekļauti komunālie pakalpojumi, elektrība un telpu uzkopšana. Līgums noslēgts līdz
2026. gada 31. decembrim.

Izveido jaunu
amata vietu

Vecumnieku vidusskolā izveidota jauna amata vieta – virtuves strādnieks, noteikta nepilna darba slodze – 0,65 likmes. Darbinieka algošanai no
šī gada 1. novembra līdz 31. decembrim piešķirts papildu ﬁnansējums – 655 eiro.
Virtuves strādnieks būs nodarbināts ēdiena dalīšanā, trauku mazgāšanā un ēdamtelpu
uzkopšanā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bārbeles pamatskolu pārdos izsolē
Pašvaldības nekustamo
īpašumu «Bārbeles
pamatskola» nolemts
pārdot izsolē. Par to
deputāti vienojās Domes
sēdē 26. oktobrī.

Izsoles ierosinātāja ir sabiedriska labuma organizācija –
biedrība «Kalna svētību kopiena», kam ir redzējums par bijušās izglītības iestādes turpmāku izmantošanu.
Ēkai, kopš skolas slēgšanas
2012. gadā, nav rasts pašvaldības funkciju veikšanai atbilstīgs pielietojums. Īpašums tehniski tiek uzturēts un apsaimniekots; vietvaras redzējumā tā
turpmākās izmantošanas mērķi
būtu vēlams saistīt ar pašvaldības autonomo funkciju pilnveidošanu sociālās, izglītības,
veselības aprūpes vai kultūras
jomā.
Kancelejas nodaļas vadītājs,

jurists Arvīds Zvirbulis informēja par priekšrocībām pašvaldībai
un sabiedrībai, ja ēku iegūs
uzņēmums, kam ir sabiedriska
labuma organizācijas statuss.
Nekustamo īpašumu «Bārbeles pamatskola» veido divas
zemes vienības un trīs būves
(skola, sūkņu māja un katlumāja). Zemes gabalu kopējā
platība ir 2,78 ha. A. Zvirbulis
uzsvēra, ka īpašumā esošo artēzisko aku būtu lietderīgi saglabāt vietvaras pārvaldībā, jo no
šī urbuma tiek piegādāts ūdens
arī blakus esošajām ēkām.
Viņš rosināja šai būvei piemērot servitūtu.
Deputāte Anna Balgalve interesējās, vai ir domāts par Bārbeles pamatskolas telpās esošo novadpētniecības materiālu
krātuvi, proti, kur paliks eksponāti pēc ēkas pārdošanas. Izpilddirektors Guntis Kalniņš
paskaidroja, ka krājumu iespē-

Bārbeles pamatskolas izsole notiks šī gada 15. decembrī.
Foto no «Vecumnieku Novada Ziņu» arhīva.
jams pārvietot uz citām pašvaldības telpām, piemēram, Bārbeles pagasta pārvaldes ēku.
Saskaņā ar iespējamo atsavināšanu pašvaldības īpašumu
vērtēšanas komisija ierosināja
noteikt Bārbeles pamatskolas

izsoles sākuma cenu – 24 500
eiro. Īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis ir sociālās,
izglītības, veselības aprūpes vai
kultūras jomas pakalpojumu
organizēšana un sniegšana.
Z. SKARA
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Atbalstīsim uzņēmīgos Latvijas ļaudis!

 19. novembrī – Mazā biznesa diena

Latvijas Biznesa savienība
jau piekto gadu organizē
Mazā biznesa dienu. Tās
mērķis ir pievērst īpašu
uzmanību Latvijas mikro
un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot tos gan
ar uzslavu vai padomu,
gan pirkumiem vai
pasūtījumiem.
Mikro un mazais bizness
veido 49 procentus no mūsu
valsts lauksaimniecības un nodarbina Latvijā reģistrētos uzņēmumos 67 procentus no vi-

siem strādājošajiem. Mikro un
mazie uzņēmumi nodrošina
45 procentus no uzņēmumu
kopējā apgrozījuma. Mazais
bizness ir Latvijas ilgtspējas
dzinējspēks, tādēļ arī šogad
iniciatīvas «Atbalsti mazo biznesu!» ietvaros 19. novembrī
visā valstī tiek aicināts atzīmēt Mazā biznesa dienu. Tas
ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā var piedalīties ikviens sabiedrības pārstāvis.

Pazīstamības zīme

Mazā biznesa dienā piedalās visi interneta vietnē
www.mazabiznesadiena.lv reģistrētie uzņēmumi. Tur ir uzkrāta un uz Latvijas kartes
vizualizēta informācija par
visiem iniciatīvas dalībniekiem, viņu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem,
strukturējot tos pēc dažādiem

parametriem, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties atbalstāmos
komersantus pēc teritorijas,
preces vai sniegtā pakalpojuma. Vietnē var izveidot sava
biznesa individuālu reklāmas
plakātu un īsvideo, ko ērti
publicēt sociālajos tīklos.
Iniciatīvai ir īpaša uzlīme,
ko var saņemt Vecumnieku
novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļā. Tā tiek aicināta izmantot kā pazīstamības zīme mazajam biznesam
tirdzniecības vai pakalpojuma
sniegšanas vietā.
Vairāk var uzzināt: www.
mazabiznesadiena.lv; https://
www.facebook.com/AtbalstiMazoBiznesu; https://twitter.
com/AtbalstiMazo.

Jābūt aktīviem

«Lursoft» datu bāzē atrodamā informācija liecina, ka
Vecumnieku novadā pašlaik

juridiski aktīvi ir 134 mikrouzņēmumi (ar darbinieku skaitu
līdz desmit), 16 mazie uzņēmumi (ar darbinieku skaitu no
10 līdz 50) un 54 biedrības,
kas ir bezpeļņas organizācijas.
Aicinu iedzīvotājus atbalstīt Vecumnieku novada mazos uzņēmējus, iepērkoties,
izmantojot pakalpojumus vai
veicot pasūtījumus, savukārt
mazos uzņēmējus rosinu būt
aktīviem un šīs īpaši viņiem
veltītās dienas laikā popularizēt sevi, izmantojot interneta
mājaslapā www.mazabiznesadiena.lv pieejamos bezmaksas
atbalsta rīkus.
Atbalstīsim mazo biznesu,
jo to veido uzņēmīgi Latvijas
cilvēki!
A. ŽUKAUSKA,
Vecumnieku novada
domes Attīstības un
plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA
Novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola apmeklētājus pieņem:
 pirmdienās no plkst. 10 līdz 13;
 ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17 (iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot pa tālruņiem 63976100, 63976566, 28705298 vai rakstot e-pastā: <aiga.saldabola@vecumnieki.lv>).
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals apmeklētājus pieņem:
 otrdienās no plkst. 13 līdz 17;
 ceturtdienās no plkst. 9 līdz 13.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš iedzīvotājus pieņem:
 otrdienās no plkst. 9 līdz 15.
Adrese: Vecumnieku novada dome,
Rīgas iela 29, Vecumnieki.
ATGĀDINĀJUMS

Nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums par pēdējo ceturksni
jāveic līdz 15. novembrim.
Tos iedzīvotājus, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo
periodu, aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību, lai
vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas, kas
ir 0,05% no pamatparāda par katru nokavēto dienu.
Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var novada
domes kasē, pagastu pārvaldēs, bankā, internetbankā,
kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Paldies tiem īpašumu saimniekiem,
kuri maksājumus veic laikus.
Vecumnieku novada dome

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi
pildīt savus pienākumus, t. i., objektīvi, godīgi un saprātīgā
termiņā izskatīt iedzīvotāja jautājumu.
Vienlaikus jāatceras, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam, piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu
informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama
valsts pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram,
vairākkārt vēršoties iestādē ar vienu un to pašu jautājumu, ja
atbilde uz to jau sniegta.
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Gūst labas idejas darbam

 Iepazīst Ozolnieku vidusskolas pieredzi
Vecumnieku novada
izglītības iestāžu direktoru
vietnieki 12. oktobrī ciemojās Ozolnieku vidusskolā.
Mūs laipni sagaidīja direktore Klāra Stepanova un direktores vietnieki: izglītības
jomā – Irina Lapiņa un Everita Borisova, ārpusstundu darbā – Inese Mičule, informatizācijas jomā – Ainārs Kākers.
Skolā mācās 589 skolēni,
strādā 81 pedagogs. Izglītības
iestādē ir izveidota sistēma
APU – atbalsts pozitīvai uzvedībai, tajā iesaistās visi pedagogi.
Galvenās vērtības – patriotisms,
izaugsme, cieņa un atbildība.
Apbalvojumu sistēmai ir četri līmeņi. Pirmo klases var sasniegt jau līdz rudens brīvdienām.
«Pozitīvais vairo pozitīvo!» – par to ir pārliecināta
direktore K. Stepanova.

Piedalās
mācību stundās

Vidusskolā izveidots Bērnu attīstības un izglītības
centrs, kurā atbalsta personāla
grupa veic papildus psiholoģisko un pedagoģisko darbu
ar izglītojamiem, kuriem ir
nepietiekama valodas attīstība
un stājas problēmas, uzvedības traucējumi un nepietiekams vērtējums, mācīšanās un
garīgās attīstības traucējumi.
Lai iepazītos ar mācību
darbu, piedalījāmies latviešu

Vecumnieku novada izglītības iestāžu direktoru vietnieki apskatīja arī Ozolnieku vidusskolas
muzeju.
Foto – G. ROMANOVSKA
valodas stundā 2.a klasē (skolotāja Solveiga Skrebele), informātikas stundā 6.b klasē
(Dainis Šantars) un ķīmijas
stundā 9.b klasē (Lolita Meinharde). Stundu analīzē teicām
labus vārdus par mūsdienīgi
organizētajām mācību stundām, skolēnu sasniegumiem
un pozitīvo attieksmi pret izglītošanās procesu.
Turpinājumā iepazināmies
ar prezentācijām par skolas
darbu, apskatījām telpas. Īpaši
ieinteresēja lieliski iekārtotais
skolas muzejs, zēnu darbmā-

cības, kā arī karjeras konsultanta darba kabinets.

Apmeklē
«Ķiploku pasauli»

Tā kā 10. – 14. oktobris
bija Karjeras nedēļa, kuras šī
gada tēma ir «Es būšu darba
tirgū», nolēmām apskatīt kādu
uzņēmumu. Ozolnieku kolēģi
ieteica apmeklēt «Ķiploku pasauli». Ar šādu ražotni der iepazīties arī skolēniem.
Jauna ģimene pašu spēkiem piecu gadu laikā uzcēlusi ēkas, ierīkojusi ekoloģisku

ķiploku audzētavu. Čaklā saimniece Antra Zeiliņa no veselīgā
garšauga ražo gardus produktus, arī tēju un konfektes. Ar
prieku mēs tos nogaršojām.
Sirsnīgi pateicamies Ozolnieku vidusskolas vadībai un pedagogiem par rūpēm un sirsnību.
Guvām labas idejas darbam.
Paldies arī Vecumnieku novada domei un vecākajai izglītības metodiķei Vijai Beļūnai.
G. ROMANOVSKA,
novada izglītības iestāžu
direktoru vietnieku metodiskās
apvienības vadītāja

Skolas saime rosās Lejzemnieku kapos
Turpinot aizsaulē aizgājušā skolotāja Egona Nēringa nozīmīgo veikumu Lejzemnieku
kapu sakopšanā, Labo darbu
nedēļā, 19. oktobrī, Misas vidusskolas skolēni un pedagogi cītīgi talkoja Lejzemnieku kapos.
Tika grābtas lapas, savākti
dažādi atkritumi. Atceroties bijušos skolas pedagogus, kuri atdusas šajā kapsētā, tika novietotas svecītes pie viņu kapu kopiņām. Talkas laikā visi cits citam ļoti palīdzēja, radot patīkamu un draudzīgu gaisotni. Darbā iesaistījās arī pāris cilvēku,
kuri kapsētā rosījās pirms skolēnu un pedagogu ierašanās.
Pēc labi padarīta darba un

cieņas izrādīšanas mūžībā aizgājušajiem pedagogiem un
skolas darbiniekiem, tika pārrunāta veiksmīgi pavadītā diena, sildoties ar karstu augu tēju un mielojoties ar gardiem
cepumiem. Paldies visiem, kuri piedalījās talkā – skolasbiedriem, skolotājiem un saimnieciskajiem darbiniekiem.
Vēlos mudināt arī ikdienā, nevis tikai Labo darbu nedēļā,
veikt kādu lietderīgu un patīkamu darbiņu, kas liks priecāties gan paša, gan citu acīm.
M. SADOVINA,
Misas vidusskolas
skolēnu domes
pārstāve

Misas vidusskolas saime sakopa Lejzemnieku kapus.
Foto – I. SOMA
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Veido domu kartes par ekonomiku

 Jaunieši gatavojas mākslas triennālei «Eksperimenta!»
Gatavojoties Latvijas dalībai
starptautiskajā laikmetīgās
mākslas triennālē jauniešiem
«Eksperimenta!», Latvijas
Nacionālais kultūras centrs
(LNKC) 27. oktobrī rīkoja
darbnīcu, lai iepazīstinātu
interesentus ar triennāles
tēmu un iesaistīšanās
nosacījumiem.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola šajā pasaules
mēroga projektā, kurā piedalās desmit valstis, startēs jau
otro reizi. «Eksperimenta!» notiek reizi trijos gados. 2014. gadā mūsu skolu pārstāvēja Luīze
Diena ar darbu «Ksilofons»,
kas bija attēlots kaķa veidolā
un izvērsa triennāles tēmu
«Māksla un zinātne».

Starpdisciplināra
pieeja

Starptautiskā laikmetīgās
mākslas triennāle «Eksperimenta!» ir vērienīgs mākslas pasākums jauniešiem. Tas notiks
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā
nākamgad no oktobra līdz decembrim, noslēdzoties ar vērienīgu starptautisku laikmetīgās mākslas izstādi, ko gatavo
jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Latvija laikmetīgās mākslas triennālē «Eksperimenta!» piedalīsies jau trešo reizi.
Pasākums iecerēts kā platforma, atspēriena punkts jaunām idejām un eksperimentiem laikmetīgās mākslas laukā.
Nākamā gada triennāles tē-

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēknes veido domu kartes.
ma ir «Māksla un ekonomika»,
tās ideja ir sasaistīt mākslu,
mākslas izglītību un citas jomas, sekmējot starpdisciplināru pieeju mākslas darbu radīšanā un laikmetīgās mākslas
popularizēšanu.

Saistītas tēmas

Lai izvēlētos darbus Latvijas ekspozīcijai laikmetīgās
mākslas triennālē jauniešiem
«Eksperimenta!», LNKC rīkoja lekcijas, aicinot diskutēt
par ekonomikas tēmu.
Daniels Pavļuts, vadības zinību konsultants ar pieredzi
valsts, nevalstiskajā un biznesa
sektorā, bijušais ekonomikas
ministrs klātesošos aizrāva ar
interesantu stāstījumu un pie-

mēriem no dzīves, ļaujot izprast, kas ir ekonomika un kur
ar to nākas sastapties sadzīvē.
Viņš uzsvēra, ka māksla un
ekonomika ir saistītas tēmas,
kas bieži vien atkarīgas no sabiedrības emocionālā stāvokļa.
Sociālantropologs Viesturs
Celmiņš klāstīja, kā pētīt sabiedrību un tās izjūtas. Viņš
runāja arī par antropoloģiju un
pētniecības metodēm, ko izmanto laikmetīgajā mākslā.

Ideju skiču konkurss

Pasākuma otrajā daļā audzēkņi strādāja grupās, uz papīra veidojot domu kartes par
ekonomiku, tās pētīšanu, kas
rosinātu mākslas objekta veidošanu, pievēršot sabiedrības

Foto – A. SPROĢE

uzmanību aktuālām tēmām vai
problēmām. Tas ļāva dalībniekiem nostiprināt lekcijā gūtās
zināšanas un idejas.
Lai kļūtu par triennāles dalībnieku, ir jāveic nākamais
solis un jāpiedalās ideju skiču
konkursā – jāapraksta sava tēma, ideja, problēma un jāiesūta organizatoriem. Darbus
vērtēs starptautiska žūrija.
Lai veiksme un radošs gars
Katrīnai Lavrinovičai, Undai
Rušmanei, Rūtai Ansonei, Aigai Andrai Dručkai un Diānai
Ivaškevičai.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas vadītāja

Saplūst dabas un mūzikas motīvi
Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas zālē
4. novembrī skolotāju
koncerta ietvaros
tika atklāta mākslinieces
Aivas Linkevičas
gleznu izstāde
«Dabas mūzika».

Darbi tapuši akvareļa tehnikā, kas ir viegla, plūstoša, caurspīdīga un daudzslāņaina. Tieši tādi ir mākslinieces darbi, kuros saplūst dabas
un mūzikas motīvi. Gleznās
atainoti gadalaiki, ko papil-

dina mūzikas instrumenti,
radot iespaidu, ka tie patiesi
skan.
Māksliniece ir izglītojusies Rēzeknes lietišķās mākslas skolā un Latvijas Mākslas akadēmijā; gleznošanu
apguvusi pie akvarelista Pētera Undas.
A. Linkeviča dzīvo Bauskas novada Codes pagastā,
strādā par vizuālās mākslas
skolotāju Bauskas sākumskolā.
Māksliniece apgalvo, ka
pašlaik viņa ir «visskaistāka-

jā dzīves posmā, jo var atrast
laiku savai sirdslietai – gleznošanai». «Kad gleznoju un
mācu citiem – apstājas laiks,»
teic A. Linkeviča. Apmeklējot viņas darbu izstādi, uz
mirkli var notvert šo sajūtu.
Ekspozīcija Mūzikas un
mākslas skolas zālē būs skatāma līdz 9. decembrim.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

Mākslinieces Aivas Linkevičas
gleznās daba saplūst ar mūziku.
Foto – ZANE ONKELE
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Dāvina četru koncertu ciklu

 Sarūpē svētkus mūzikas mīļotājiem

17. novembrī plkst. 20
Valles saieta namā –
koncerts

«Mums tu esi
visskaistākā,
Latvija!».

Piedalās amatiermākslas
kolektīvi.
Pēc koncerta – balle pie
galdiņiem.
Spēlēs grupa «Jauda».
Ieejas maksa – 3 eiro.

Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola decembrī
svinēs darbības
20. gadskārtu.
Apaļā dzimšanas diena tiks
atzīmēta, novada iedzīvotājiem,
draugiem, atbalstītājiem un visiem mūzikas mīļotājiem dāvinot četru koncertu ciklu. Pirmais, kurā muzicēja skolas pedagogi, izskanēja 4. novembrī; pārējie trīs vēl priekšā.
26. novembrī plkst. 18 Vecumnieku tautas namā muzicēs
Vecumnieku un Baldones novada apvienotais jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi». Koncertā «Partitūras stāsts» izskanēs daudzas populāras un iemīļotas melodijas.
17. decembrī plkst. 16 Ve-

Latvijai – 98

17. novembrī
Misas tautas namā:
plkst. 14 –
Misas vidusskolas audzēkņu
valsts svētku koncerts,
plkst. 22 – atpūtas vakars
kopā ar Juri Ostrovski
un grupu
«Dvinskas muzikanti».

Pedagogu koncertā Solvita Loka (no kreisās), Mareks Radzēvičs, Jeļena Treijere un Dace Rozenberga izpildīja Ā. Skultes
skaņdarbu «Arietta».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
cumnieku tautas namā norisināsies jubilejas galvenais koncerts «20 gadi stāstos», bet
plkst. 19 skolas absolventi tiek
aicināti pulcēties uz salidojumu
skolas telpās.
25. decembrī plkst. 16 Rundāles pils Baltajā zālē savas pastāvēšanas 20. gadadienu svinēs
koris «Via Stella», klausītājiem
dāvinot gaišu svētku koncertu
«Baltas domas baltā naktī».

4. novembrī Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas zālē tika atklāta mākslinieces Aivas Linkevičas gleznu izstāde
«Dabas mūzika». To joprojām var aplūkot ikviens interesents.
Uz tikšanos koncertos!
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste
17. novembrī plkst. 20
Bārbeles tautas namā –
valsts svētku koncerts
ar tautas nama
amatiermākslinieku
piedalīšanos.
Pēc koncerta – balle.
Spēlēs grupa «Mustangs».
Ieejas maksa – 3 eiro.

Ieejas maksa – 3 eiro.

Valsts svētku
pasākumi
Skaistkalnē
17. novembrī
plkst. 18
Stelpes pamatskolā –
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts koncerts

«Latvija mums
tikai viena».
Piedalās
Stelpes pamatskolas
skolēni un pagasta
amatiermākslas kolektīvi.

16. novembrī – atceres brīdis
«Es raugos tautas vēsturē» pie Kaminsku
akmens, Pētera Lukaševiča atdusas vietā un
baznīcas dārzā. Izbraukšana no Skaistkalnes
tautas nama plkst. 16.
17. novembrī plkst. 19 tautas namā –
svētku koncerts «Mīļa mana tēvuzeme».
Piedalās Skaistkalnes tautas nama
amatierkolektīvi un
sieviešu koris «Skalve» no Vecsaules.
Plkst. 22 – balle kopā ar muzikantu Ilmāru
Miķelsonu. Ieejas maksa – 1 eiro.

18. novembrī plkst. 12
Kurmenes tautas namā –

Latvijas
98. dzimšanas
dienai veltīts svinīgs
sarīkojums.

Koncertā piedalīsies
Kurmenes amatiermākslinieki un Kraševsku ģimene no Sērenes ar muzikālu programmu «Vērtības».
Plkst. 16.30 –
izbraukšana uz svētku
sarīkojumu Vecumnieku
tautas namā.
Interesenti tiek aicināti
pieteikties pagasta
pārvaldē
(tālrunis 65152693).

10. lpp.
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Brīvību un neatkarību palīdzēja izcīnīt sark

 Lāčplēša dienā Vecumnieku novada pagastos tur svētu varoņu piemiņu
Patriotiskā noskaņā Vecumnieku novada pagastos
tika atzīmēta Lāčplēša
diena.
11. novembrī, godinot Latvijas brīvības cīņu dalībniekus, drosmīgo latviešu karavīru piemiņai skanēja dziesmas,
dega lāpas un svecītes, tika
nolikti ziedi.

Bārbelē

Pieminot Latvijas brīvības
cīņās kritušos varoņus, Bārbelē tika iekurts ugunskurs un
iedegtas svecītes. Pēdējos gados jauniešos patriotisms ir
vairojies un daudzi vēlas būt
klāt 11. novembra pasākumā.
Jaunieši kopīgi iededza
sveces un izveidoja zvaigznes
zīmi. Jau trešo gadu biedrība
«Zemgales Mantojums» aicina
Lāčplēša dienā iedegt no svecēm veidotu latvju rakstu zīmi.
Sildoties pie ugunskura, folkloras kopas «Tīrums» dalībnieki un Bārbeles iedzīvotāji
vienojās dziesmās par brīvības cīnītājiem.
Biedrības «Jaunatne smaidam» pārstāvis Renārs Manuilovs uzsvēra, ka Latvija ir vienīgā valsts, kas vienlaikus karojusi ar Krieviju un Vāciju, un
abas ir uzvarējusi. Nav svarīgi, cik mums ir tanku un ieroču; būtiskākā ir mūsu nostāja
un domas par nākotni.
Pasākumu rīkoja nevalstiskā organizācija «Jaunatne smaidam» sadarbībā ar biedrību
«Zemgales Mantojums» un
Bārbeles tautas namu.
M. OZOLIŅA,
biedrības «Zemgales
Mantojums» valdes locekle

Kurmenē

Šķiet, tik daudz lielu un
mazu kurmeniešu – ap 80 – lāpu gājienā pulcējās pirmoreiz;
kupli apmeklēts bija arī pūtēju
orķestra «Skaistkalne» koncerts. Vakars noslēdzās ar balli ragu mūzikas pavadījumā.
Gājiena dalībnieki parkā
kopā ar Sandru Meieri ļāvās
dziesmas priekam, kopīgi aizstaigāja līdz jaunajai lapenei un
devās uz sarkanā terora upuru
piemiņas vietu. Jaunsargi Sandijs Siliņš, Olafs Bērziņš, Li-

Vallē skolēni un pieaugušie pieminēja savas tautas varoņus un jutās stipri, apzinoties neatkarīgās Latvijas vērtību.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
dija Liepiņa un Beāte Kāpiņa
gājiena priekšgalā nesa karogu. Gan piemiņas akmeni, gan
gaismas plostiņu dīķī izgaismoja svecītes un lāpas.
Par patriotiem nepiedzimst,
par tādiem kļūst, piedaloties
šādos pasākumos kopā ar bērniem. Viņiem Kurmene vienmēr būs vieta, kur pārnākt,
vienalga, kurā pasaules malā
viņi reiz būtu.
S. ĶĪSE,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Stelpē

Lāčplēša dienas atzīmēšana Stelpē sākās ar tradicionālo
lāpu gājienu no veikala līdz
skolai. Aptuveni pusotra kilometra garumā tika skandētas
visiem labi zināmas karavīru
dziesmas. Gājiens noslēdzās ar
piemiņas brīdi pie ugunskura.
Īsu uzrunu teica Egils Neliuss. Viņš uzsvēra, ka karavīri, gatavi aizstāvēt Latviju ar
ieročiem rokās, ir apliecinājums tās pilsoņu apņēmībai
dzīvot brīvā valstī. Ja lielākā
daļa iedzīvotāju būs gatavi
katrs kaut nedaudz darīt sava
pagasta, novada, valsts labā,

neprasot par to atlīdzību, tad
mēs un mūsu bērni dzīvos
skaistā, labklājīgā un drošā
valstī.
Vakara turpinājumā svētku
dalībnieki noskatījās Baņutas
Rubesas lugu «Benjamiņa. Kā
dzīvot modernam cilvēkam»
ar Latvijas Nacionālā teātra
aktrisi Indru Burkovsku preses
karalienes Emīlijas Benjamiņas lomā. Viņas skatuves partnere kalpones Bertas lomā bija talantīgā Stelpes amatiermāksliniece Dagmāra Venclova. Par lugas muzikālo noformējumu gādāja Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra vijolnieks Jurijs Savkins un
Augusta Dombrovska mūzikas skolas čella pedagoģe Līga Veilande.
Izrādes pirmā daļa tika
spēlēta speciāli lugas vajadzībām iekārtotā skolas ēdamzālē un atainoja Benjamiņas
kundzes ceļu vilcienā uz Sibīriju. Lai vērotu uzveduma otro
un trešo daļu, kur darbība norisinās izcilajā Benjamiņu namā, skatītāji pārvietojās uz skolas zāli.
Indras Burkovskas atveidotā Benjamiņa ļāva pilnībā iz-

baudīt gaisotni, kāda valdīja
slavenajā namā, gatavojoties
salonvakariem un to laikā, uzņemot augstus viesus, gādājot
par izklaidi un veicinot Benjamiņiem piederošo preses izdevumu popularitāti. Interesanta
bija saspēle ar auditoriju.
Starpbrīdī varēja vērot video ar to cilvēku atmiņu stāstiem, kas bijuši Emīlijas Benjamiņas tuvumā izsūtījuma
laikā.
Noslēgumā Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs
Jukonis sveica svētku dalībniekus un pasniedza ziedus
klātesošajiem politiski represētajiem stelpiešiem Mirdzai
Rūtiņai-Rūtenbergai un Kārlim Bitem.
«Mīļie stelpieši! Mēs esam
Latvija! Esiet stipri! Tikai
taisnīgums izstaro gudrības
gaismu. Tikai nesavtība rada
autoritāti. Tikai sirsnība sniedz
mieru. Tikai pieticība rada
pārticību!» – šādu vēlējumu
Indra Burkovska ierakstīja
viesu grāmatā.
Lāčplēša dienas sarīkojums
bija labi apmeklēts. Prieks, ka
stelpieši un pagasta viesi atrod
iespēju atlikt malā ikdienas
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kanbaltsarkanā karoga spēks

u

Bārbeles centrā iedegtā zvaigznes zīme simbolizē gaismu,
uguni, atvaira tumsas un pazemes spēkus, pasargā no ļaunuma, aizsargā gulētāja dvēseli.
Foto – D. ŽUROMSKA

Stelpes pamatskolā uzvedumā «Benjamiņa. Kā dzīvot modernam cilvēkam» lielisku saspēli demonstrēja Indra Burkovska
un Dagmāra Venclova.
Foto – E. NELIUSS

rūpes un pulcēties skaistā sarīkojumā, lai kopīgi smeltos
spēku un iedvesmu. Paldies
ikvienam šī sarīkojuma apmeklētājam.
S. NELIUSA,
Stelpes pagasta kultūras
darba organizatore

Vallē

11. novembra pēcpusdienā
pie Valles vidusskolas svarīgā
satraukumā rosījās skolēni ar
lāpām, svecītēm un ziediem
rokās. Ieradās arī Zemessardzes
55. kājnieku bataljona vīri, un
gājiens varēja sākties. Karognesēja Edgara Puriņa vadībā
sapulcējušies devās uz baznīcas pusi, lai pie piemiņas akmens godinātu Latvijas brīvības cīņās kritušos karavīrus.
Liels paldies vēstures skolotājai Skaidrītei Baturovičai,
kura pratusi skolēnos ieaudzināt patriotismu. Šogad ar īpašu iniciatīvu izcēlās 8. klase.
Kā līderus jāmin Edmundu
Skinderski, Megiju Krotovu,
Martu Zirnīti un arī 6. klases
skolnieci Lolitu Griškeviču.
Edmunds pats bija izdomājis
priekšnesumus Latvijas lāčplēšiem, protams, kā vienmēr,
noderēja Skaidrītes Baturovičas padoms.
Piemiņas brīdi kuplināja
sieviešu vokālais ansamblis
«Atziņa» un Valles amatierteātra pārstāves. Pasākumu atklāja amatierteātra dalībniece Gita Briņķe, kura nolasīja dzejoli «Ticībā Lāčplēsim». Nobeigumā, skanot dziesmai «Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme»,

Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja Aiga Saldābola bija klāt piemiņas brīdī
Rešnenieku kapsētā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tika nolikti ziedi, svecītes un
lāpas pie piemiņas akmens. Sveicienu Lāčplēša dienā no novada Domes sarkanbaltsarkana
krizantēmu pušķa veidolā bija
atvedusi deputāte Diāna Ruģele.
Zemessargu vadībā klātesošie devās nolikt ziedus un
svecītes Lāčplēša Kara ordeņa
kavaliera Alfrēda Celmiņa atdusas vietā Valles kapsētā.
Pēc gājiena interesenti
Valles pagasta bibliotēkā varēja noskatīties pirmo vērā ņemamo nacionālās kinematogrāﬁjas sasniegumu – spēlﬁlmu «Lāčplēsis», kas uzņemta
1930. gadā. Spīdolas lomu tajā atveido Lilita Bērziņa.
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

Rešnenieku kapsētā sapulcējušies godināja brīvības cīnītāju
piemiņu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumniekos

Rešnenieku kapsētā, pie
pieminekļa Vecmuižas brīvības
cīnītājiem, dzejiskā noskaņā
tika atzīmēta Lāčplēša diena.
Ar Aleksandra Čaka poēmas «Mūžības skartie» fragmentiem Vecumnieku tautas
nama amatierteātra «Vecmuiža» dalībnieki ļāva izstaigāt
latviešu strēlnieku smago, bet
cerību pilno kauju ceļu pretī
brīvībai. Novadnieks, Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka
atgādināja, ka šīs smagās brīvības cīņas gan toreiz pirms
97 gadiem, gan barikāžu laikā
1991. gadā tika uzveiktas ar
sarkanbaltsarkanā karoga spēku. «Vēlu būt drošiem savās
ikdienas gaitās, uzticēties savai valstij un armijai, un atcerēties, ka arī darbs – tā ir kauja. Dodieties šajā cīņā droši!»
viņš sacīja.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Sald-

ābola uzsvēra šīs dienas nozīmi mūsdienās. «Nākotni drošu un stipru veido tautas vēstures godā celšana un savu
sakņu apzināšanās. Būsim apņēmības pilni iestāties par
Latvijas dārgāko vērtību – neatkarību – un gatavi ziedoties
par brīvības ideju! Lai katrā
no mums ir mazliet no karavīra!» vēlēja pašvaldības vadītāja.
To, cik šī latviskā brīvība
ir svarīga, pierādīja gan mazie, gan lielie Vecumnieku vidusskolas esošie un bijušie
audzēkņi, mērojot garo ceļu ar
lāpām no skolas uz kapsētu.
Bijusī Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja Aloida Baķe
piemiņas brīža izskaņā nolasīja Māras Zālītes dzejoli «Lūgšana», kas bija kā aizlūgums
par mūsu nākotni.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

12. lpp.
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Sezonu sāk ar «Skatu no malas»

 Novada amatiermākslas kolektīvi pulcējas Misā
Misas tautas namu
29. oktobra vakarā
piepildīja novadnieki,
lai būtu kopā Vecumnieku
novada amatiermākslas
kolektīvu kārtējās sezonas
atklāšanas sarīkojumā
«Skats no malas».
Pasākumā piedalījās skatuves mākslas entuziasti un
kultūras darbinieki no Bārbeles, Kurmenes, Misas, Skaistkalnes un Vecumnieku tautas
nama, Stelpes pagasta un Valles saieta nama.
«Skats no malas» tika iestudēts kā ekskluzīvs televīzijas
raidījums, kurā Kārlis Streipulis (Gints Gaigals) uz sarunu aicināja pārstāvjus no visa
Vecumnieku novada – tautas
namu vadītājus un kultūras jomas pārzinātājus. Katrs raidījuma viesis stāstīja, ko domā par
savu ciemu, dzīvesvietu; skatījumu no malas izteica kāda
cita pagasta pārstāvis, redzējumu veiksmīgi papildinot ar
nelielu uzvedumu.
Pasākuma laikā tika pasniegti diplomi un atzinības raksti
Vecumnieku novada amatierteātru skates dalībniekiem.
Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga informēja, ka šī sezona amatiermākslinieku saimei būs īpaša,
jo vasarā gaidāmi 5. Vecumnieku novada Dziesmu un deju
svētki, ir uzsākta gatavošanās
2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem.
«Repertuārs, neapšaubāmi,

Raidījumā «Skats no malas» viesojās Vecumnieku tautas nama
vadītāja Agrita Laudurga (no kreisās), Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals un Misas tautas
nama vadītāja Sandra Vēvere.
Foto – ALISE DREIMANE
ir sarežģīts, darba būs daudz,
taču es ticu, ka mūsu kolektīvi to veiksmīgi apgūs. Katrā
pagastā, kā ierasts, gaidāmi tradicionālie sarīkojumi –
Liliju svētki Vecumniekos,
Kanepene Skaistkalnē, Pēterdiena Kurmenē, Alfreda Amtmaņa-Briedīša dzimšanas dienas svinības Vallē, Pļaujas un
Sējas svētki Bārbelē, teātra
ļaužu saiets Stelpē, taču visus
pagastus vienos Meteņu svinības 25. februārī un, protams,
5. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki. Notiek arī
aktīva gatavošanās Latvijas
simtgadei,» sacīja A. Laudurga.
ALISE DREIMANE

Misas «kurmji» brauca meklēt mīlestību uz Kurmeni.

Raidījuma vadītāju Kārli Streipuli atveidoja amatierteātra
«MIStērijA» aktieris Gints Gaigals.

Stelpes dejotājiem tik ļoti pietrūka pūtēju orķestra «Skaistkalne», ka viņi bija gatavi muzicēt paši.

Vallieši parodēja pašvaldības darba ikdienu Misas «novadā».
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Gatavi jauniem radošiem izaicinājumiem

 Izdzīvo Jāņa Streiča daiļradē sastopamos motīvus

«Vēveru» vīri sezonu atklāj, pirmo reizi uzstājoties jaunajos zābakos, ko savam kolektīvam uzdāvinājusi dejotāja Inga Lebede.
No jauna izdzīvojot izcilā
latviešu kino meistara Jāņa
Streiča daiļradē sastopamos
motīvus, Vecumnieku tautas
nama amatiermākslas
kolektīvu saime 22. oktobra
vakarā uzticamos skatītājus
aicināja uz krāšņu sezonas
atklāšanas koncertu «Kā
cilvēka bērns».
Jāņa Streiča ﬁlmas caurvij
latvieša identitāte un latviskuma kods, un to atspoguļoja arī
amatiermākslas kolektīvi, kas
saviem priekšnesumiem bija
izvēlējušies tautā iemīļotas
dziesmas, dejas un tēmas, kas
viņiem saistās ar Jāņa Streiča
dzīvi un daiļradi.

Dzied un danco

«Rūdolfa mantojuma» noskaņās skatītājus ieveda vidējās paaudzes deju kopa «Vēveri» (vadītāja Sarmīte Vēvere) ar jestru deju «Ābrampolka» un jauktais koris «Maldugunis» (Sindija Druva, Agita
Alde), dziedot «Es gulu, gulu».
Tikpat spēcīgu vēlmi, kas piemīt arī Streiča kungam – nepārtraukti apgūt ko jaunu – demonstrēja senioru dāmu deju
kopas «Rudens rozes» (Sarmīte Vēvere) dalībnieces, kas
vēl arī cita starpā var lepoties
ar skanīgu kolektīva nosaukumu, kādu Streičs devis vienai
no savām ﬁlmām («Rudens
rozes», 2004). Lieliskas spēlﬁlmas cienīgu priekšnesumu
sniedza Vecumnieku tautas
nama amatierteātris «Vecmuiža» un režisore Vēsma Petruševica, bet senioru deju kopas

«Ozols» (Agita Seglicka) dalībnieki griezās dančos pie
Streiča dzimtajā pusē – Latgalē – tapušām melodijām.
Filmu meistara darbos īpaša
nozīme bieži atvēlēta bērnu tēliem, tāpēc koncerta mazākos
dalībniekus skatītāji uzņēma ar
skaļiem aplausiem. Jaunos tautiskos tērpus klātesošajiem atrādīja Vecumnieku vidusskolas
2. – 3. klašu meiteņu ansamblis,
kā arī Vecumnieku tautas nama
bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki» (Dace Starta), savukārt
Latgales «himnu» «Auga, auga rūžeņa» izdejoja Vecumnieku vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs (Sarmīte Vēvere).

Vecumnieku tautas nama amatierteātris «Vecmuiža» skatītājus
iepriecināja ar muzikālu etīdi.

Bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» dalībnieces vienmēr pārsteidz skatītājus ar skaistiem tērpiem.

Krāsainas emocijas

Ar dziesmām no ﬁlmām
«Likteņdzirnas», «Mans draugs
nenopietns cilvēks» un «Limuzīns Jāņu nakts krāsā», ko izpildīja senioru koris «Atbalss»
(Māra Lagzdiņa, Līga Eglīte),
jauktais koris «Maldugunis»
un soliste Austra Brauna, noslēdzās krāsainām emocijām bagātais koncerts. To vēl īpašāku darīja šarmantie vakara vadītāji –
Stelpes pagasta iedzīvotājs Egils
Neliuss un Vecumnieku tautas
nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere. Skaļus izsaucienus un aplausus Egils izpelnījās, kad, Vitas izaicināts,
klātesošajiem demonstrēja savu
māku pārlēkt pāri «zemeņu vagām», nu gluži kā Ēriks no ﬁlmas «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
Patiesa prieka pārņemti un
gatavi ar jaunu sparu mesties
pretim kārtējās sezonas izaici-

Jauktais koris «Maldugunis» aicina klātesošos vienoties kopīgā «Viss
nāk un aiziet tālumā» piedziedājumā. Foto – JĀNIS KOVALS
nājumiem, Vecumnieku tautas
nama amatiermākslas kolektīvi
vienojās kopīgai ballei dueta
«Uzmini nu!» pavadījumā.
Vecumnieku tautas nams
daudziem ir otrās mājas, kur
var gūt baudu no radošām aktivitātēm un amatiermākslas,
rast draugus, uz kuru pleca at-

stāt savu bēdu un dalīties priekā.
Tautas nama durvis vienmēr ir atvērtas jauniem kolektīvu dalībniekiem. Uz tikšanos 2016./2017. gada sezonas
kultūras sarīkojumos!
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas nama
vadītāja

14. lpp.
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Mācās izprast glokalizāciju

 Iesaistās starptautiskā izglītības akcijā
UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija septembrī aicināja
Latvijas skolas iesaistīties
Pasaules lielākajā mācību
stundā, kas ir starptautiska
izglītības akcija. Tā vienlaikus norisinās gandrīz simts
pasaules valstīs.
Akcijas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša un pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas
attīstības mērķiem, ko ANO
valstis ir apņēmušās īstenot
līdz 2030. gadam, un iesaistīt
ikvienu šo mērķu sasniegšanā.
Vecumnieku vidusskolas pedagoģes Ingrīda Tamane un
Ingrīda Segliņa, atsaucoties šim
aicinājumam, organizēja ģeogrāﬁjas (10. klasei) un latviešu valodas (6.b klasei) stundas, kurās skolēni varēja iepazīt ANO izvirzītos mērķus.

Pamato ar piemēriem

10. klases ģeogrāﬁjas stundā «Domā globāli, rīkojies lokāli!» skolēni apguva jaunu jēdzienu – glokalizācija. Tas ir process, kurā globālie problēmjautājumi tiek sasaistīti ar ikdienas
dzīvi vietējā kopienā, savukārt
vietējās kopienas ikdienas
procesi – ar globālo attīstību.
Lai gūtu konkrētu izpratni
un skaidrību tik sarežģītā jautājumā, skolēnu uzdevums bija
iepazīties ar Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv
publicēto informāciju. Tika atrasti gandrīz divdesmit starptautiska mēroga pasākumi –
tikšanās, projekti, konkursi,
sacensības –, kuros 2016. gadā

Vecumnieku vidusskolas 10. klases jaunieši stundā «Domā globāli, rīkojies lokāli!». Priekšplānā
no kreisās: Kristers Kļaviņš, Artis Circenis, Oļegs Kozlovs; ciemiņi pēdējā rindā – Rihards Melgailis, Kārlis Ulmanis, Ruta Garklāva.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
ir piedalījušies vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, jaunatnes organizāciju pārstāvji, pašvaldības darbinieki, sportisti vai
amatiermākslinieki. Skolēni secināja, ka Vecumnieku novads
ir ļoti cieši saistīts dažādās jomās ar Eiropas un pasaules
valstīm.
Stratēģijā «Domā globāli,
rīkojies lokāli!» pausta atziņa,
ka neviena globāla darbība nav
iedomājama bez apzinātas lokālas rīcības. Skolēnu uzdevums
bija ar konkrētiem piemēriem
pamatot šīs stratēģijas izpausmes dažādās jomās, veicinot
katra paša atbildību par savu
rīcību. Piemēram, Baltijas jūras aizsardzībā skolēni apliecināja gatavību jūras krastā

Kairiša
Viestura ﬁlma
kā spēl
vēsturis
tiks izrādīta:

16. novembrī plkst. 18 Vecumnieku tautas namā,
ieejas maksa – 2 eiro;
19. novembrī plkst. 14 Skaistkalnes tautas namā,
ieeja – bez maksas.

neatstāt savus atkritumus un
organizēt akcijas, kas aicinātu
cilvēkus sakopt jūrmalu, enerģētikas jomā – taupīt elektrību
un izmantot ekonomiskās
spuldzes, ilgtspējīga tūrisma
attīstībā – saudzīgi izturēties
iekoptajā Vecā ezera krastmalā Vecumniekos un nepiesārņot to ar atkritumiem.

Vajadzīga tikai
motivācija

Stundas turpinājumā skolēni iepazinās ar Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Gaismā
dzīvojošajiem jaunajiem uzņēmējiem Kārli Ulmani un Rutu Garklāvu. Viņi pirms pusotra gada pārcēlušies no Rīgas,
atjauno māju, audzina divus
bērnus un attīsta savu uzņēmējdarbību. Kārlis nodarbojas
ar ābolu sulas spiešanu un realizēšanu īpaša dizaina pudelēs, bet Ruta pāršuj uzvalka
bikses, lai tās iegūtu jaunus,
etnogrāﬁskus motīvus.
Jaunā ģimene iedvesmojoši un aizrautīgi stāstīja par savas dzīvesvietas un dzīvesveida maiņu, neslēpjot arī grūtības, ko nācies pārvarēt, lai
nodomi izdotos. Viens no uzņēmēju vēstījumiem jauniešiem bija atziņa, ka viss notiek
tur, kur tu esi pats un pats arī
dari; ir nepieciešama tikai mo-

tivācija darīt, lai lietas notiktu.
Otrs ciemiņš bija 12. Saeimas deputāts, bijušais Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Viņš
skolēniem pastāstīja, kādas ir
politiķu iespējas un atbildība
virzīt lēmumus, kas veicinātu
uz attīstību vērstas politikas radīšanu, sekmētu uzņēmējdarbību, inovācijas un radītu jaunas
darbavietas. Deputāts atzinīgi
novērtēja skolēnu idejas, ko
katrs var darīt, lai veicinātu
globālo mērķu sasniegšanu.
Interesantas bija skolēnu atsauksmes par stundā iemācīto
un uzzināto. Lūk, dažas no tām!
«Ir jātiecas uz to, kas interesē.»
«Bija interesanti klausīties, kā
no vecām drēbēm ražo jaunas.»
«Vajag ticēt visam, ko dari.»
«Likumu pieņemšana nav viegla lieta Saeimā.» «Dzīvē var notikt lietas, kas nav plānotas.»
«Es šodien iemācījos par Vecumnieku novada darbībām
ES un pasaulē.» «Man šķita
interesanti, ka pilsētnieki pārceļas uz laukiem un nodarbojas ar ekoloģiju.» «Ikviens var
veidot savu uzņēmumu.» «Es
noteikti padomāšu par savu
biznesu nākotnē.»
I. TAMANE,
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece,
ģeogrāﬁjas skolotāja
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Kas apdraud dzīvību zem ūdens?

 Tēmu palīdz izzināt vairāki mācību priekšmeti
Kopā ar Vecumnieku vidusskolas 6.b klasi nolēmām
iesaistīties starptautiskajā
izglītības akcijā «Pasaules
lielākā mācību stunda».
Izvēlējāmies runāt par
dzīvību zem ūdens un
apspriest cilvēka darbības
ietekmi uz to.
Šķiet, kas tad nu mums te,
Vecumniekos, par ūdeņiem –
ne jūras, ne okeāna krastā taču
nedzīvojam. Tomēr mums ir
paveicies – mums ir divi skaisti ezeri un upīte Taļķe, ko iedzīvotāji mīļi dēvē par Taļķīti.

Cilvēku darbības
radītās sekas

Šajā akcijā plānots akcentēt ilgtspējīgas sabiedrības veidošanu, tāpēc vispirms noskaidrojām, kādas problēmas
ļaudis ar savu darbību rada
dzīvībai ūdenī. Skolēni veidoja zīmējumus un veiksmīgi komentēja cilvēku rīcības izraisītās sekas.
Kā jau literatūras stundā,
iederīgi likās lasīt fragmentus
no Vika grāmatas «Zemūdens
Bara lielā diena», kurā autors
izteiksmīgi norāda uz mūsu,
Sauszemes Bara, nesaudzīgo
iedarbību uz citām dzīvībām:
ūdeņu piesārņošanu ar notekūdeņiem, kuri tā smird, ka
Dūņu Rūķītim paliek nelabi,
radioaktīvo atkritumu izgāšanu jūrās un okeānos, no kuriem zivīm nolobās zvīņas, tās
maina krāsu un sāk asiņot,
naftas izplūdi ūdeņos pēc
tankkuģu avarēšanas, visbei-

Aivars Petruševics 20. oktobrī viesojās pie 6.b klases audzēkņiem un iepazīstināja viņus ar Vecumnieku pagasta ezeru izveidi un apsaimniekošanu.
Foto – S. ROGA
dzot – par nekontrolētu zivju
izzvejošanu un sapildīšanu «zivju zārciņos» – konservbundžās.
Lai nerunātu tikai par globālām problēmām, bet palūkotos, kāda situācija ir pie mums,
Vecumniekos, uzaicinājām ciemos Vecumnieku novada do-

AICINĀJUMS Valles skolu absolventiem,
bijušajiem un esošajiem darbiniekiem
Ir nodoms šajā mācību gadā uzsākt veidot skolas muzeju,
tāpēc ir nepieciešams visas sabiedrības atbalsts.
Aicinām nodot topošajam muzejam lietas, kas saistītas
ar izglītošanos senākā vai nesenā pagātnē – fotogrāfijas,
mācību grāmatas, tai skaitā ābeces, zīmējumus, rakstāmrīkus, senās dienasgrāmatas, glītrakstus un citas burtnīcas,
oktobrēnu, pionieru, komjauniešu, GDA nozīmītes, pionieru kaklautus un citas lietas. Varbūt kādam ir saglabājies
pionieru vai skolēnu formastērps? Ļoti vērtīgas būtu atmiņas par skolu, skolasbiedriem, skolotājiem, izglītības sistēmu utt., ko vēlams iesniegt rakstveidā.
Ļoti ceram uz atbalstu!
Saziņai: tālrunis 26445753, e-pasts: <nikolajevna@
inbox.lv>.
Muzeja izveides darba grupas vārdā –
skolotāja Gunta Kupčiuna

mes Saimniecības nodaļas vadītāju Aivaru Petruševicu. Lūdzām viņu pastāstīt, kā veidojusies Vecumnieku ūdens sistēma,
kas tajā dzīvo, kāda ir cilvēka
darbības ietekme uz ekosistēmu, kā apsaimnieko ezerus un
apkārtējo teritoriju, kādi ir nākotnes plāni.

Rūpējas par abiem
ezeriem

Daudzi nezināja, ka ezeri
veidoti mākslīgi ar nolūku apūdeņot laukus, ka tos savieno
nevis Taļķe, bet gan speciāla
caurule, ka ūdens līmenis tiek
regulēts ar slūžām.
26. novembrī plkst. 17
Valles saieta namā
Neretas novada
Mazzalves amatierteātris
«Tradare» izrādīs
Aivara Bankas komēdiju

«Sausā lapa».

Režisore – Silvija Lisovska.

Izrādās, ka Vecumnieku novada dome kvalitatīvi apsaimnieko un rūpējas par ezeru
apkārtni un ūdenstilpju iemītniekiem – tiek izzāģēti koki,
lai rudenī nokritušās lapas neveidotu dūņu kārtu, ezeri tiek
tīrīti, tajos tiek ielaisti dažādu
sugu zivju mazuļi ne tik daudz
makšķerniekiem par prieku,
bet, lai nodrošinātu ekosistēmas darbību. Cilvēku aktivitātes tiek kontrolētas – tās uzrauga pašvaldības kārtībnieki
un ierobežo uzstādītās video
novērošanas kameras. Tiek plānots veikt arī abus ezerus savienojošā cauruļvada rekonstrukciju, lai teritorija pie ūdenstilpēm nepārpurvotos. Mēs varam
priecāties par vienmēr skaisto,
sakopto ezeru apkārtni un būt
gandarīti, ka tiem ir kārtīgs
saimnieks.
Stundas beigās skolēni veidoja improvizētus uzvedumus
par iegūto informāciju un apspriestajām problēmām, iejūtoties zivju lomās.
Liels paldies Aivaram Petruševicam, kurš savā aizņemtībā atrada laiku un atnāca,
bija rūpīgi sagatavojies un
sniedza tik daudz informācijas. Kad otrā dienā ar bērniem
apspriedām, kā tad mums
stunda izdevās un kas vislabāk patika, tad vienbalsīgi
skanēja – «tas, ko stāstīja tas
onkulis». Laikam biežāk jāaicina ciemos pašvaldības «onkuļi», lai informē par novadā
notiekošo!
Piebildīšu, ka stundas sākumā skanēja F. Šūberta skaņdarbs «Foreļu kvintets». Pavisam tēmas izzināšanā bija iesaistīti vairāki mācību priekšmeti: mūzika, literatūra, vizuālā
māksla un dabaszinības.
I. SEGLIŅA,
Vecumnieku vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāja

16. lpp.
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Rokdarbnieces «uzlādē baterijas»

 Rod idejas garo vakaru piepildīšanai

«Mēmelītes» dalībniece Ilga Zvilna demonstrē no papīra darinātu cepuri.
Foto – L. INDRIĶE

No placinātas bronzas stieples un akmentiņa veidota kaklarota.
Foto – I. ZVILNA

Līdz ar pulksteņa rādītāju
pārbīdīšanu viena stunda tumsas dienas izskaņā ir nākusi klāt,
un katram ir savs veids, kā piepildīt garos vakarus – sarosās
grāmatu lasītāji, amatiermākslas entuziasti, bet rokdarbnieki, kurus interesē kas vairāk par zeķu adīšanu, lūko, ko
jaunu atkal varētu iemācīties.
Starptautiskā rokdarbnieku diena, ko svin oktobra pēdējā sestdienā, ievada jaunas
darbīgās sezonas sākumu. To
atzīmē Igaunijā un Lietuvā,
bet latvietēm atliek braukt ciemos pie kaimiņiem.

asociācijas pārstāvji –, kas
mērojuši ceļu no Lazdiju rajona, pastāstīja par dzijas krāsošanu ar augiem. Viņi parādīja,
kādas krāsas var iegūt no sīpolu mizām, koku lapām, puķu
lakstiem un ziediem u. c. Noturīgu toņu, kā arī to nianšu
iegūšanai svarīga ir kodināšana. Kā dabiskos kodinātājus
var izmantot bērzu malkas pelnu sārmu, sūkalas, skābu kāpostu sulu, ieskābušu bērzu sulu,
alu, purva rāvu, urīnu, vircu.
Klātesošie varēja apskatīt
prasmīgo meistaru līdzatvestos
adījumus.
Rokdarbu kluba «Laume»
(Panevēža) dalībnieces parādīja kādreiz tik ļoti populārās,
bet nu jau piemirstās makrame jeb mezglošanas tehnikas
pamatmezglus un mūsdienīgu
to pielietojumu, bet viešņas
no Pelednagu ciema papildināja mezglošanas skolu ar cita
veida mezglu, ko sienot veidojas blīvs, vienmērīgs pamats un tajā var «iemezglot»
citas krāsas rakstus vai burtus.
Biržu daudzfunkcionālā
centra «Nojaus arka» («Noasa
arka») ﬂoristikas grupas pārstāve rādīja, kā no dabas ma-

Liela atsaucība

Biržu rokdarbnieču asociācija «Fantaziju skrynia» (latviski – «Fantāziju lāde») jau trešo gadu rīkoja Starptautiskās
rokdarbnieku dienas pasākumu. Šogad tas notika 29. oktobrī Kirkilu tradicionālo
amatu centrā. Organizatori bija pārsteigti par lielo atsaucību, centra vadītājam Lūkasam
Kalninim nācās gādāt papildu
sēdvietas. No Latvijas šoreiz
piedalījās divi kaimiņu reģiona kolektīvi – Skaistkalnes
lauku sieviešu klubs «Mēmelīte» un Bauskas rokdarbnieču
klubs «Aspazija».
Pasākumā katra domubiedru kopa rādīja kādu prasmi. Baušķenieces demonstrēja, kā ātri pagatavot cepuri no
papīra. Gatavojoties tematiskai ballītei vai viesu uzņemšanai, šādā veidā var savam tē-

lam piešķirt atbilstīgu akcentu. Pēc organizatoru lūguma
Skaistkalnes pārstāves ļāva izzināt celošanas (īpaša tekstīliju darināšanas metode uz rāmja) pamatus. Latvijas rokdarbniecēm celoto lakatu un šaļļu
vilnis jau pārgājis pāri, taču
lietuvietēm tas bija jaunums,
kas raisīja lielu interesi par šo
rokdarbu.

Baltu rotas

«No bronzas līdz pērlēm» –
šāds nosaukums bija dots Rokišķu rajona kluba «Auksarankes» («Zelta rokas») vadītajai meistarklasei. Par seno
baltu rotu vēsturi – simbolisko
un funkcionālo nozīmi, izmantotajiem materiāliem – pastāstīja kažokādās tērpies vīrs.
Viņš arī parādīja, kā darboties
ar vara stiepli, lai to varētu izmantot rotu gatavošanā.
Skatītāju acu priekšā tapa
gredzens ar mūžības simbolu.
Rotai vai aksesuāram ir lielāka
vērtība, ja tas darināts konkrētam cilvēkam. Šo gredzenu saņēma asociācijas «Fantaziju
skrynia» vadītāja Banga Joneļukštiene. «Auksarankes» sievietes demonstrēja gan interesantas rotas ar senajiem simboliem, dabiskajiem materiāliem,
gan mūsdienu aizraušanos –
pērļotus greznumus.

Dabas krāsas

Vistālākie viesi – Dainavas amatnieku, mākslinieku
un tautas daiļamata meistaru

teriāliem pagatavot ļoti glītas
kompozīcijas un vainadziņus
mirušo piemiņas vietu greznošanai un veļu laikam.

Radošās darbnīcas

Šāda tikšanās vieno un iedvesmo, sniedz idejas garo
rudens un ziemas vakaru piepildīšanai jeb, kā teic mūsu
klubiņa dalībniece Ilze Spangere, «uzlādē baterijas».
Dzīvesvieta pierobežā – tā
ir iespēja sadarboties vairākās
jomās, arī rokdarbu radīšanā.
Skaistkalnes sievas vismaz divas sezonas rīkojušas apvienotās radošās darbnīcas. Ir
braukts uz Biržiem lūkot, kas
tas tāds frivolitē, raibināt olas
vaska tehnikā u. c. Arī lietuvietes ir viesojušās Skaistkalnē, lai mācītos un mācītu, īpašu interesi raisot par aksesuāru darināšanu no linu auduma.
Šajā sezonā sadarbība turpināsies. Novembra beigās
plānots doties uz Kirkilu amatu centru, lai apgūtu puzuru
darināšanas principus.
L. INDRIĶE,
Skaistkalnes
lauku sieviešu kluba
«Mēmelīte» dalībniece

19. novembrī plkst. 19
Bārbeles tautas namā viesosies
Bauskas novada
Uzvaras amatierteātris
ar R. Blaumaņa lugu

«Zagli».
,

Režisors – Uģis Donerblics.
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Gūst pieredzi un rūdījumu Misas apkaimē
Jau otro gadu Misas
vidusskolu piepildīja sporta
tūrisma entuziastu čalas.
Divas dienas – 22. un 23. oktobrī – dalībnieki vecumā no
septiņiem līdz 32 gadiem Misas apkārtnē piedalījās sporta
tūrisma sacensībās, kas veltītas
Lāčplēša dienai. Sava varēšana
un rūdījums bija jāapliecina piedzīvojumu pārgājienā, individuālo tūrisma prasmju pārbaudē
un komandu tūrisma tehnikā.

«Šauj» pa bundžām

Bērni līdz 12 gadu vecumam
pārgājienu sāka pēcpusdienā,
bet ﬁnišēja jau tumsiņā. Mazie
tūristi orientējās Misas ciema
apkārtnē, veicot 8 – 10 km garu
posmu. Maršrutā bija iekļauti
dažādi papildu uzdevumi, kas
pārbaudīja prasmi orientēties,
darboties komandā; dalībniekiem bija sevi jāapliecina iešanā pa virvi, purva šķērsošanā, ugunskura kuršanā, «šaušanā» pa bundžām, nogāžu un
grāvja pārvarēšanā ar virvju
palīdzību. Šajās disciplīnās labākās bija komandas no Rīgas
pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas
(C grupa) un «Remoss» no Jelgavas (D grupa). Misas vidusskolas D grupas komanda
(T. Spalva, G. Jaunzemis, A. Šnore, G. Spalva) ieguva 3. vietu.
Dalībnieki, kas jau sasnieguši 15 gadu vecumu, pārgājienu sāka plkst. 12. Viņi no
Vecumnieku Jaunā ezera pēc
«leģendas» aizgāja uz Veco
ezeru, kur bija jāatrod kokā

novietotie sērkociņi (ar tiem
vēlāk bija jāiekur ugunskurs).
Maršruta karte atradās uz saliņas, kurp bija jānokļūst ar laivu.
Tālākais pārgājiena maršruts
ieveda Zvirgzdes meža masīvā, kur jaunieši demonstrēja
dažādas tūrisma, orientēšanās
un jaunsardzes prasmes: palīdzības sniegšanu ievainotajam,
šaušanu, granātu mešanu mērķī, purva pārvarēšanu, laivošanu, virvju spriegošanu un pārvietošanos pa tām.
Viens no sarežģītākiem posmiem bija ceļš no Zvirgzdes
uz Beibežiem, jo maršruts virzījās pa mitrajām pļavām, un
tumsā grāvji apgrūtināja iešanu. Pārgājiena dalībnieki atzinīgi novērtēja mūsu novada
dabu, īpaši skaistos Zvirgzdes
mežus un ūdenskrātuves.
Pirmās komandas Misas
vidusskolu sasniedza pulksten
22.29, bet pēdējie, kas startēja
pulksten 14.30, ﬁnišēja naktī –
pulksten 2.49. Pārgājienā labākos rezultātus uzrādīja Rīgas skolēnu pils (B grupa),
«Remoss» no Jelgavas (A grupa) un Druvas (P grupa, Saldus) komanda. Savus spēkus
pirmo reizi šādā pasākumā izmēģināja Iecavas jaunsardzes
vienība, kas izcīnīja 3. vietu.

Palīdzēja visi

Individuālo tūrisma prasmju
pārbaude notika abās sacensību dienās. Par ātrākajiem un
veiklākajiem sportistiem tika
atzīti: N. Eglīte (Rīgas skolēnu pils) un N. Gurkle («Remoss») D grupā, K. Burkovskis («Jaunatne smaidam») un
N. Egle (Krāslava) C grupā,

Pārbaudījumu veic komandas «Jaunatne smaidam» pārstāvis
Māris Goba.

Misas vidusskolas D grupas komanda – Gustavs Jaunzemis (no
kreisās), Georgs Spalva, Anna Šnore, Tīna Spalva.
Foto – ALISE DREIMANE
R. Hofmanis («Remoss») un
A. Samsonoviča (Krāslava) B
grupā, N. Hofmanis un R. Liﬂande (abi no «Remoss») A
grupā. Par pieaugušo grupas
līderiem kļuva L. Bergmane
no Druvas un K. Ģermanis no
Jelgavas. Misas pārstāvju labākais sasniegums ir G. Jaunzema iegūtā 2. vieta D grupā.
Komandu tehnikas distancē galvenais ir grupas sadarbība un precīza elementu izpilde. Šajā disciplīnā 1. vietu savā vecuma grupā izcīnīja komandas no Druvas, Krāslavas
un Ādažu vidusskolas, kā arī
«Remoss» (Jelgava).
«Nevienas sacensības nevar
notikt bez saliedētas tiesnešu
komandas. Lepojos, ka mums
tāda ir, jo atsaucās 39 jauni
cilvēki. Vairums no viņiem
startējuši paši, tie ir mūsu skolas absolventi un komandu
«VIMba» un «NeoVimba»

dalībnieki. Paldies Misas vidusskolas direktorei Annai Balgalvei par atbalstu sacensību
organizēšanā, pavārei Marijai
Mišukovskai par garšīgo maltīti. Mums palīdzēja arī Misas
vidusskolas pedagogi, skolēni, Rīgas Tehniskās universitātes studenti, Vecumnieku vidusskolu pārstāvēja I. Evarte
un D. Ivaškēviča. Vislielākais
paldies B. Spalvai un viņas ģimenei par nesavtīgu atbalstu
distances plānošanā, etapu ierīkošanā, sadzīves nodrošināšanā. Viņa bija arī distances
priekšniece piedzīvojumu pārgājienam lielajām grupām un
darbu veica lieliski. Paldies
arī 505. jaunsardzes vienībai,
biedrībai «Jaunatne smaidam»,
Jaunzemu ģimenei un visiem,
kas atbalstīja,» teic sacensību
galvenā tiesnese Ingrīda Vaisjune.
ALISE DREIMANE

Trasē – Laura Kalēja no komandas «Jaunatne smaidam». Sporta
tūristes darbībām līdzi seko tiesnesis Elmārs Spalva no Misas.
Foto – VIKTORIJA OKHAPKINA
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Spiningošanā veicas iesācējiem

 «Makšķernieku paradīzē» sacenšas 43 dalībnieki
Vecumnieku novada
rudens kausa izcīņas
sacensības spiningošanā
tautas klasē norisinājās
29. oktobrī lauku tūrisma
un atpūtas parka
«Makšķernieku paradīze»
ūdenskrātuvē Valles pagastā.
Uz sacensībām ieradās 43
makšķernieki no Vecumnieku,
Bauskas un Iecavas novada, kā
arī Rīgas, Ropažiem, Baldones,
Jēkabpils, Valmieras un Ozolniekiem. Vecumnieku novads
bija pārstāvēts viskuplāk –
veiksmi bija nolēmis izmēģināt 21 dalībnieks no Vecumniekiem, Skaistkalnes, Valles,
Piebalgām, Misas un Bārbeles
pagasta Gaismas.
Organizatoru vārdā pasākumu atklāja un dalībniekus sveica biedrību «Carp Team Latvia» un «MB Carp Collection
Latvia» valdes loceklis, SIA
«MBM» valdes loceklis, lauku tūrisma un atpūtas parka
«Makšķernieku paradīze» īpašnieks Miervaldis Bērziņš. Viņš
uzsvēra šīs kopā sanākšanas
nozīmi makšķernieku pieredzes
apmaiņā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola sacensību dalībniekiem dāvāja
gardu kliņģeri, novēlēja veiksmi un jauku laiku.

Zivis atkāpjas

Plkst. 8.15 tika dots signāls sacensību sākumam. Vizuļi un gumijas zivtiņas pievilināja ūdenskrātuves iemītniekus – tika noķertas pirmās līdakas un zandarti.
Pēc stundas dalībnieki nomainīja makšķerēšanas zonas
un aizrautīgi spiningoja, cenšoties tikt pie kārotās trofejas.
Sāka spīdēt saule un palielinājās vēja brāzmas, kas traucēja
mānekļus precīzi nogādāt izvēlētajā virzienā. Pēc sacensību
zonu otrās nomaiņas sekoja tējas pauze; entuziasti notiesāja
Vecumnieku novada pašvaldības dāvāto kliņģeri un pārrunāja savas veiksmes un neveiksmes.
Trešā un ceturtā stunda
pārsteigumus nesagādāja. Zivju
bija maz. Šī gada pavasara sa-

Spiningošanas sacensību uzvarētāji Kristaps Vanags (no kreisās), Kārlis Balodis un Kaspars Litavnieks.
censībās pēdējās minūtēs tika
izvilkta rekordzivs – līdaka,
kas pārsniedza viena metra
garumu, bet šoreiz diemžēl šādu brīnumu negadījās piedzīvot. Ūdens kļuva dzidrs, vējš
vairākkārt mainīja virzienu,
spoži spīdēja saule. Šo apstākļu
un lielā presinga dēļ zivis atkāpās no krasta, kļuva izvēlīgas un
uzmanīgas. Vairāku dalībnieku
mānekļu krājumi samazinājās
un palika ūdenskrātuvē, gumijas zivtiņas tika nokostas, vizuļi aizķerti aiz ūdenī esošajiem šķēršļiem un augiem.
Noskanot sacensību beigu
signālam, copmaņi steidza sasildīties un baudīt «paradīzes» zupu, kas tapa uz dabīga uguns
čuguna katlā. To nogaršoja arī
tiesneši un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Āķis lūpā!

Trešo vietu ieguva Kristaps
Vanags no Rīgas, kurš noķēra
55 cm garu līdaku. Kristaps
nevarēja apslēpt emocijas un
prieku, jo viņš pirmo reizi spiningoja un pirmo reizi piedalījās makšķerēšanas sacensībās.
Kā varēja noprast – nu viņam
ir «āķis lūpā»! Vairāku Vecumnieku novada kausa izcīņas
sacensību dalībnieks Kaspars
Litavnieks no Rīgas ar noķertajām divām zivīm, kas kopā
bija 73 cm garas (zandarts –
50 cm, asaris – 23 cm), ieguva

Dalībniekus sasildīja uz ugunskura vārīta zupa.
Foto – A. RĀGS
otro vietu. Pirmo vietu izcīnīja no Valmieras atbraukušais
Kārlis Balodis, kurš aktīvi makšķerē pirmo gadu. Viņš noķēra
trīs zivis – divas līdakas (53 cm
un 58 cm) un 20 cm garu asarīti; loma kopējais garums –
131 cm.
K. Balodis stāstīja, ka par
sacensībām uzzinājis no copeslietas.lv. «Apskatīju «Makšķernieku paradīzes» interneta mājaslapu, ieraudzīju drona ﬁlmētu video un nolēmu – jābrauc.
Ierados kopā ar ģimeni. Te ir
jauka vieta, arī laiks labs. Nākamgad braukšu te atpūsties
un makšķerēt,» nolēmis valmierietis. K. Balodis tika arī
pie balvas par garāko zivi, kas
izrādījās 58 cm slaida līdaka.

Vecumnieku novada veiksmīgākie makšķernieki, kuri
tika pie loma, bija Jānis Gipters no Piebalgām (48 cm garš
zandarts) un Kristaps Arājs
(53 cm gara līdaka). K. Arāja
loms par 2 cm atpalika no trešās vietas ieguvēja noķertās
līdakas, bet par 5 cm no todien
izvilktās garākās zivs. Zīmīgi,
ka J. Gipteram pavasara sacensībās līdz trešajai vietai
pietrūka vien centimetrs...
Veiksmi izmēģināja arī divas makšķernieces – Dace
Petrāne (Rīga) un Elīna Niedra (Bārbeles pagasta Gaisma).
Viņām tika organizatoru pārsteiguma balvas.

Būs arī nākamgad

M. Bērziņš pateicās tiesnešiem par darbu un precizitāti. Dalībnieki izteica vēlmi arī
nākamgad piedalīties šādās
sacensībās, un Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola apsolīja: «Būs!».
Lauku tūrisma un atpūtas
parkā «Makšķernieku paradīze» sadarbībā ar Vecumnieku
novada Domi dažādu veidu
makšķerēšanas sacensības tiek
rīkotas jau ceturto gadu, bet
spiningošanā interesenti savu
veiksmi izmēģina jau trīs gadus ik pavasari un rudeni.
Sacensību organizatoru
vārdā –
A. RĀGS
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Meistarību apliecina pasaules čempionātā
Kazahstānas pilsētā Aktobē no 26. līdz 30. oktobrim
norisinājās 25. pasaules čempionāts svarbumbu celšanā.
Tajā piedalījās vairāk nekā 30
valstu pārstāvju – ap 400 dalībnieku, t. sk. arī sportisti no
Latvijas.
Vislabāko rezultātu no Latvijas pārstāvjiem sasniedza
Māris Rubulis (Vecumnieki),
kurš «vissmagākajā» kategorijā (95+ kg) ieguva trešo vietu.
Mūsu valsti pārstāvēja arī Karine Gagaeva (Rīgas Tehniskā
universitāte) un Edgars Getmančuks (Vecumnieki). Sportisti savā svara kategorijā izcī-

nīja attiecīgi ceturto un piekto
vietu.
Māris Rubulis un Karine
Gagaeva startēja arī veterānu
ieskaitē. Savā grupā sportisti
ieguva attiecīgi otro un ceturto vietu.
Liels paldies Vecumnieku
novada pašvaldībai par ﬁnansiāla atbalsta sniegšanu sava
novada sportistiem – Mārim
Rubulim un Edgaram Getmančukam.
M. RUBULIS,
Latvijas
Svarbumbu celšanas
asociācijas izlases
treneris

Entuziasti sakopj
Valles baznīcas apkārtni
Pie Valles evaņģēliski
luteriskās baznīcas
1. novembrī norisinājās
rudens talka.
Lai uzkopšanas darbi veiktos ātrāk un vieglāk, Valles
pagasta pārvalde bija atvēlējusi lapu pūtēju, kas, kā izteicās
draudzes priekšniece Zeltīte
Raubiška, aizstāj septiņus grābekļus. Līdz ar to darbs veicās
septiņas reizes ātrāk un sniedza krietnu atspaidu talciniecēm – Diānai Ruģelei, Annai
Ratkevičai, Sanitai Kalnzemniecei, Ingai Kublinskai un
Valentīnai Jaškovai. «Lapu
pūtēja operatores» pienākumus pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa bija uzticējusi Ilutai Letkovskai.

Taču neba nu sievas vienas
tiktu galā ar smagajām, piemirkušajām lapām! Tās transportēt
palīdzēja Guntis Ārents, Gints
Svarenieks un Guntars Zalaks.
Visiem čakli strādājot, darbs
drīz vien bija galā, un Valles baznīcas apkārtne sakopta un tīra
varēja gaidīt ziemu. Ilgi jau arī
nebija jāgaida – jau 2. novembra
rītā zemi bija pārklājis pirmais
sniegs – tiesa, vēl slapjš un
promejošs, taču nesavāktās, zemei pieplacinātās lapas, uznākot
salam, grābt būtu neiespējami.
No sirds paldies talciniekiem un pagasta pārvaldei par
palīdzību.
Valles draudzes
priekšnieces
Z. Raubiškas vārdā –
A. SKOSA

Pasaules čempionātā Kazahstānā Vecumnieku novada vārdu
daudzināja svarbumbu cēlāji Māris Rubulis (vidū) un Edgars
Getmančuks.
Foto – S. MERKULINS
Vecumnieku pagasta muzejā
līdz 28. novembrim apskatāma
Lāčplēša dienai veltīta Latvijas Kara muzeja
ceļojošā IZSTĀDE

«5. Zemgales latviešu strēlnieku pulks»
(Latvijas Kara muzeja foto liecības).
Muzeja darba laiks: otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās un sestdienās no plkst. 10 līdz 14.
Tālrunis: 29323741.

PAZIŅOJUMS
13. decembrī no
plkst. 9.30 līdz 12.30
Vecumnieku novada
domē
(Rīgas ielā 29a, domes
sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā)
apmeklētājus pieņems
Bauskas novada
būvvaldes vadītāja
Dace Putna.
Tālruņa numurs –
29417140.
Katru ceturtdienu
plkst. 18.30
Skaistkalnes tautas namā,
2. stāva zālē, –

vingrošanas
nodarbības.
Lapu grābšanas talkā pie baznīcas piedalījās vairāki entuziasti.
Foto – S. KALNZEMNIECE

Laipni
aicināti
visi
interesenti!

KURMENES PAGASTĀ
Pēteris Arturs Gibužs
(1924. gada 4. marts – 2016. gada 30. oktobris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Konstantins Strelits-Strēle (1922. gada 19. marts –
2016. gada 31. oktobris),
Anna Azarstarpa (1935. gada 5. februāris – 2016. gada
30. oktobris),
Elmārs Kančuks (1935. gada 15. novembris – 2016. gada
2. novembris),
Ilga Gintaute (1939. gada
2. janvāris – 2016. gada 2. novembris),
Kārlis Liepiņš (1920. gada
13. maijs – 2016. gada 4. novembris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
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Bet varbūt laime ir tā, ka esam,
Bezgala alkas dvēselē nesam.
Atdodam – zaudējam, ņemam un dodam,
Vējos un puteņos aizvēju rodam.
/D. Avotiņa/
Daudz laba vēlējumu sūtām
Skaidrītei Kļaviņai 50. šūpļa svētkos,
Aigaram Piebalgam 55 gadu jubilejā,
Antonijai Gedrovičai un Česlavam Mailo
65. dzīves gadskārtā, Dzintrai Zebauerei 70. dzimšanas
dienā, Ilonai Alīnai Marutai Ermansonei,
Lilijai Spudiņai un Jānim Vīksnam 75. mūža rudenī.
Bārbeles pagasta pārvalde
Vēls rudens tagad plašās pļavās,
Drīz ziema būs – jau vējo sniegs.
Es raugos, dzīve, atmiņās savās,
Un mani apņem gaišums liegs.
/Z. Lazda/
Sirsnīgi sveicam Dzintru Ģiedri
60 gadu jubilejā, Valdu Širmeli un
Zeltīti Dombrovsku 65. dzimšanas dienā,
Aiju Stīpnieci 70. šūpļa svētkos,
Staņislavu Pilkauskieni 80. dzīves rudenī,
Kārli Kiršfeldu 85. mūža gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Kāpjot gadu kalnā, lai tev pietiek spēka
Vien ar labiem vārdiem katru dienu sākt.
Un kad apkārt valda migla puspelēka,
Gaismai liec caur rokām un caur sirdi nākt.
/J. Tabūne/
Sirsnīgi sveicam Eināru Strūbergu
50. dzimšanas dienā, Lieni Vasiļjevu
un Silvu Strautnieci 55 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Mācies no kokiem rudenī,
Ik lapai aizejot, labu vien vēlēt.
Tvert saules atspulgu ūdenī,
Neko no bijušā nenožēlot.
Mācies no putniem rudenī
Aizlidot, bet ligzdu nepamest,
Ar uzticību, iegravētu gredzenā,
Mājas sajūtu līdzi nest.
/S. Rode/
Sirsnīgi sveicam Ruslanu Abļazimovu 50. dzimšanas dienā,
Ritu Zvirbuli 55 gadu jubilejā, Aigaru Spulenieku un
Aivaru Salgrāvi 60. šūpļa svētkos, Ludmilu Volkovu un
Albīni Tauriņu 80. dzīves rudenī.
Valles pagasta pārvalde
Kā spieķi satver
spožu saulesstaru
un atspiedies, kad,
ejot ceļu garu,
ir arī puteņi
un dubļi jāizbrien.
/A. Ķirškalne/
Sirsnīgus sveicienus sūtām Dainai Dīcei, Gunāram Tirelim,
Pēterim Pātagam un Jānim Abartam 70. dzimšanas dienā,
Janīnai Prokofjevai, Vandai Savickai un
Smaidai Krūmiņai 75 gadu jubilejā, Veltai Piebalgai
un Jevģēnijai Mežalei 80. dzīves gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

Ir katram savs ziedēšanas laiks –
Sniegpulkstenim un mētrai.
Un katram savs lapkritis nenovēršams,
Un laiks savs sniegam un vētrai.
Bet daži vairākkārt ziedēt māk,
Un rudens tiem nepienāk?
Ak, pienāk jau, pienāk…
Bet saulains tas –
Sirds nešķiras viņiem no vasaras.
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Vissirsnīgākie sveicieni Irinai Krasovskai
skaistajā dzīves jubilejā.
Novēlam katru rītu sagaidīt ar prieku, katru vakaru –
ar gandarījumu, bet katru dienu būt drošai par rītdienu,
veselai un laimīgai.
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde
Šo dziesmu es dziedu par gadiem,
Ko mūžā man liktenis sēj,
Par draugiem un cilvēkiem labiem,
Kas nedienas nicināt spēj.
/Z. Purvs/
Sveicam aktīvo un atsaucīgo, uzticīgo un
sirsnīgo kora «Atbalss» dalībnieci
Veltu Piebalgu skaistajā dzīves jubilejā.
Lai katra diena ir laiks, lai dzīvotu un atpūstos, sapņotu un
ilgotos, izrunātos, klausītos, pasmietos un priecātos.
Vēlam stipru veselību, dzīvesprieku un dziesmotu garu.
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde

Iluzionista Gabriela Gota
maģiskais šovs. Piedalās žonglieri,
klauni, dresētāji un ekvilibristi.

23. novembrī plkst. 19
Vecumnieku tautas namā.

Biļešu iepriekšpārdošana divas stundas
pirms izrādes. Cena – no 3 līdz 15 eiro.

