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Rīgas pilī tiekas
ar prezidentu

Godina šodienas varoņus

Pasniedz novada Domes apbalvojumus

Stelpes pagasta uzņēmējs
Ēriks Pīlādzis radījis ap 40
darba vietu.
Foto no «Vecumnieku
Novada Ziņu» arhīva.
Par godu Latvijas Republikas dibināšanas 98. gadskārtai
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 17. novembrī Rīgas pilī
rīkoja svinīgu pieņemšanu pašvaldību vadītājiem un lielākajiem nacionālajiem uzņēmējiem. Vecumnieku novadu pārstāvēja Domes priekšsēdētāja
Aiga Saldābola un Stelpes pagasta uzņēmējs – sporta un atpūtas parka «Pīlādžu mototrase» un SIA «Pīlādzis» valdes
loceklis Ēriks Pīlādzis.
R. Vējonis pateicās uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem
par devumu valsts attīstībā, atzīstot, ka ikdienā viņiem par
maz tiekot veltīti labi vārdi. Viņš
uzsvēra darītāju ieguldījumu
Latvijas izaugsmē un pašvaldību lomu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanā.
«Noskaņa bija sirsnīga, viesiem par godu koncertu sniedza Ieva Sutugova un Dainis
Skutelis. Noslēgumā visi kopīgi nofotografējās,» tikšanos
raksturo A. Saldābola.
Valsts prezidents pērn aizsāka tradīciju Patriotu nedēļā
rīkot pieņemšanu pašvaldību
vadītājiem un lielākajiem uzņēmējiem, lai pateiktos par
darbu Latvijas labā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Ar Atzinības rakstu tika apbalvots Skaistkalnes paulīniešu ordeņa tēvs un Skaistkalnes vidusskolas pedagogs Jānis Vīlaks.
Foto – ARTŪRS ZUIKA
Svinīgs, sirsnīgs un pateicības
caurvīts bija valsts svētku
sarīkojums Vecumnieku
tautas namā 18. novembrī.
Īpaši uz to bija aicināti
iedzīvotāji, kuriem piešķirts
novada Domes apbalvojums.
Latvijas 98. dzimšanas dienā tika pasniegti desmit Goda
un 20 Atzinības raksti. Tos saņēma apzinīgākie un krietnākie, čaklākie un centīgākie, darbīgākie un radošākie, profesionālākie un iniciatīvas bagātākie ļaudis, kurus vieno pašaizliedzīgs darbs novada labā un
tēvzemes mīlestība.

Svētki vieno

Sarīkojums sākās ar Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa
uzrunu, kas tika translēta no Latvijas Nacionālā teātra uz zālē
novietotā lielā ekrāna. «Gribu
aicināt visus – atvērsim savu
sirdi labestībai un sirsnībai, leposimies ar tiem, kuri nenogurstoši kalpo savai tēvzemei.

Biržu rajona pašvaldības mērs Valdemārs Valķūns, saņemot Atzinības rakstu, izsaucās: «Gods draudzēties ar Vecumniekiem!»
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Šovakar valda īpaša svētku
gaisotne, kad dziļāk izjūtam
patriotismu, kad cenšamies nodot no paaudzes paaudzē emocionālo saiti ar savu dzimteni,
kad patiesi lepojamies ar savu
valsti un tās sasniegumiem plašajā pasaulē. Lai 18. novembris
vieno Latvijas ļaudis sirdīs,
domās, vārdos un darbos sa-

vas valsts labā!» tiešraidē vēlēja R. Vējonis.
Pēc tam visi kopīgi nodziedāja Latvijas himnu.
Valsts jubilejai veltīto sarīkojumu vadīja Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga un Dailes teātra aktieris
Kaspars Zāle.
à6. lpp.

2. lpp.
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Latviešu patriotisms
J

utos mazliet aizskarta, uzklausot savas krievu tautības
paziņas prātojumus par latviešu patriotismu. Mēs esot pārāk
lēnīgi un pazemīgi, lai iestātos
par sevi un savu valsti, mums
patriotisms sākoties un beidzoties ar sarkanbaltsarkanas
lentītes piespraušanu pie apģērba valsts svētku nedēļā.
Savu viedokli viņa pamatoja
ar latviešu iecietību, ļaujot Saeimas deputātiem šķērdēties un
«apzagt tautu par miljoniem
valsts budžeta pieņemšanas
naktī», samierinoties ar parlamentāriešu lēmumu likvidēt
mikrouzņēmumu nodokli, palielināt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi utt.
«Jums vajadzēja šturmēt Saeimas namu, nevis apgarotām sejām pulcēties lāpu gājienā un
priecāties par atgūto neatkarību.
Patiesi nesaprotu, ko latviešiem
nozīmē brīvība, un kas viņiem
ir patriotisms...» pauda kareivīgi noskaņotā sieviete.
Tobrīd nevēlējos iesaistīties
diskusijā un skaidrot, ka patriotisms, atšķirībā no nacionālisma, nav politisks jēdziens.
Tā nav ideoloģija, tas ir emocionāls stāvoklis, ko, tāpat kā
mīlestību, nevar izskaidrot un
pamatot ar loģiskiem argumentiem. Patriotisms – tā ir tēvzemes
mīlestība, attieksme pret dzimteni, kas ietver lojalitāti, piederības izjūtu, lepnumu un citas līdzīgas emocijas, kam nav nekāda sakara ar valstī izdotajiem
likumiem, atalgojuma vai pensijas apmēru, laikapstākļiem.
Latviešiem, šķiet, vairāk
raksturīgs lokālpatriotisms, kas
izpaužas lojalitātes izjūtā pret
savu ciemu, pagastu, novadu,

«Patriotisms nav
politisks jēdziens.»

pilsētu. Tās ir īpašas attiecības ar
dzimto vietu, tā ir intīma, grūti
formulējama izjūta, kas spēj motivēt situācijā, kad nākas aizstāvēt savu dzimteni, iesaistīties kopīgā darbā tās labā.
atriotisms ir izpausme, bez
kuras nevar sajust piederību savai zemei, godināt valsts
simbolus un būt vienotiem Latvijai nozīmīgās gadskārtās,
svētkos u. c. Patriotisms – tā
ir spēja mobilizēties kopīga
mērķa labā, ko latvieši ik pa
laikam apliecina, ziedojot līdzekļus izmisumā nonākušiem
līdzcilvēkiem. Tāpēc man šīs
jūtas saistās ar iespēju sanākt
kopā svētkos, iedegt sveces,
sadoties rokās un ļauties emocionālam pārdzīvojumam, kas
rada patieso, nevis tā dēvēto
«urrā» patriotisma izjūtu.
«Patriotisms nav emociju
eksplozija, bet gan mierīga un
nemainīga uzticība visa mūža
garumā.» Šādu atziņu pirms
diviem gadsimtiem paudis skotu prozaiķis un dzejnieks Roberts Luiss Stīvensons, taču tā
ļoti trāpīgi raksturo manas
pašreizējās izjūtas. Varbūt tiem,
kuri neizprot latviešu patriotismu, būtu vērts par to aizdomāties un pamodināt patriotismu arī sevī.

P

ŽANNA
ZĀLĪTE,
«Vecumnieku
Novada
Ziņu»
redaktore

Pārņems valsts īpašumu
Par valsts nekustamā
īpašuma «Vecumnieku
cietums» pārņemšanu
novada Domes deputāti
lēma ārkārtas sēdē
16. novembrī.

Vecumnieku cietuma administrācijas pārstāvji un citas ieinteresētās personas vairākas reizes
ir tikušās, lai izzinātu situāciju un
izteiktu viedokli, kas palīdzētu
rast iespējami labāko risinājumu.

Ar 12 balsīm «par» nolemts
ierosināt šo objektu pārņemt īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autonomo funkciju izpildei. No viedokļa paušanas atturējās deputāts Valdis Rusiņš.
Sanāksmi attaisnota iemesla dēļ
neapmeklēja Anna Balgalve, neattaisnoti to kavēja Jānis Kalniņš.

Saredz iespējas

Vērtē turpmāko
izmantošanu

Vecumnieku novada pašvaldība šī gada septembrī saņēma
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
vēstuli par Vecumnieku cietuma likvidēšanu ar 2017. gada
1. janvāri. Līdz ar to Vecumnieku cietuma īpašumu piedāvāts
pārņemt novada pašvaldībai.
Saskaņā ar likumu pašvaldība
šo īpašumu bez maksas var iegūt
savā valdījumā tikai tādā gadījumā, ja tas tiks izmantots vietvaras funkciju nodrošināšanai.
Nekustamā īpašuma «Vecumnieku cietums» kopplatība
ir 70,7 ha. Tā kopumu veido trīs
zemes vienības, dzīvojamā māja, četri dzīvokļi, katlumāja,
ūdenstornis, kā arī saimniecība (divas kūtis, garāža, darbnīca, divas artēziskās akas).
Laikā līdz Domes lēmuma
pieņemšanai vietvara vairākkārt
šo objektu apsekojusi, vērtējusi
tā iespējamo turpmāko izmantošanu, kā arī saistības un pienākumus, kas būtu jāpilda. Gatavojoties lēmuma pieņemšanai, pašvaldības, Tieslietu ministrijas,
Ieslodzījuma vietu pārvaldes,

Iepazīstoties ar nekustamo
īpašumu dabā un izvērtējot
sniegto informāciju, pašvaldība saredz labvēlīgu nosacījumu
kopumu, kas sadarbībā ar privātpersonām vai citām publiskām personām (biedrības, sabiedriskā labuma organizācijas,
nodibinājumi, reliģiskās organizācijas u. c.) ļautu šajā teritorijā attīstīt sabiedrības, it īpaši maznodrošināto ģimeņu un
sociāli mazaizsargāto personu,
sociālās labklājības celšanas un
sociālās palīdzības sniegšanas
iespējas. To īstenošanas mērķis
būtu dažādu veidu vardarbībā
cietušo un atkarībās nonākušo
personu integrācija sabiedrībā,
kā arī sociālā rehabilitācija.
Cietuma teritorijā esošajos
dzīvokļos būtu iespējams izmitināt sociāli mazaizsargātas personas, t. sk. sociālā riska ģimenes ar
bērniem, kurām būtu nepieciešamība un vēlme apgūt dzīves
prasmes, vienlaikus arī sekmējot bezdarba samazināšanu.
Pamatojoties uz normatīvo
aktu regulējumu, kā arī izvērtējot esošo situāciju, tika sagatavots lēmuma projekts par «Vecumnieku cietuma» pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Domes lēmums nosūtīts
Tieslietu ministrijai, lai Ministru
kabinets laikus varētu sagatavot
nepieciešamos dokumentus par
valsts īpašuma nodošanu pašvaldībai.
ŽANNA ZĀLĪTE

Rada svētku izjūtu
Patiesu prieku Vecumnieku
pagasta iedzīvotājiem un caurbraucējiem sagādāja novada
centra skaistais noformējums
11. novembrī.
Lāčplēša dienā pie Vecumnieku tautas nama dega daudz
svecīšu, kokos mirdzēja koši lukturīši, svētku izjūtu radīja izgaismotās latvju zīmes,
bet vakarpusē visiem bija iespēja vērot muzikālu gaismas

performanci «Staro Vecumnieki».
Liels paldies par noskaņas
radīšanu. Sūtām smaržīgu lilijziedu pušķi radošajai komandai,
kas šo ieceri izloloja un prasmīgi realizēja. Bija ļoti, ļoti skaisti.
Vecumnieku
IEDZĪVOTĀJI
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas reizes
mēnesī, taču decembrī tiks
izdots viens «Vecumnieku
Novada Ziņu» numurs.
Tas nāks klajā pirms
Ziemassvētkiem.

Materiālu iesniegšanas pēdējā
diena – 5. decembris.

E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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3. lpp.

Staro priekam un strēlnieku piemiņai

 Vecumniekos Lāčplēša dienā ir silti un gaiši
Lāčplēša diena Vecumnieku
tautas namā bija iespaidiem
un emocijām pārbagāta.
Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņas dienā, 11. novembrī,
latvieši teic paldies saviem
varoņiem – ar pazemību, ar
aizkustinājuma pilnām sirdīm,
patiesu prieku un cerību, ka
arī nākamās paaudzes pratīs
novērtēt mūsu senču izcīnīto
brīvību. Šāda noskaņa valdīja
arī Vecumniekos.

Tautas neredzamais
dzinējspēks

Lai iedzīvotāji labāk varētu
izprast strēlnieku gaitas, vestibilā bija apskatāma Latvijas Kara muzeja veidotā foto liecību
izstāde «5. Zemgales latviešu
strēlnieku pulks», ko bija sarūpējusi Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Rita Kovala. Ar
patriotiskām un skaistām strēlnieku dziesmām ļaudis iepriecināja pūtēju orķestris «Skaistkalne» (diriģents Jānis Kalniņš).
Ragu mūziķu radītais instrumentu latviskais skanējums
un ekspansivitāte allaž ir bijis
kā punkts uz «i», jo latvieši it
visur ir gājuši ar dziesmu –
gan darbā, gan cīņā; tā allaž bijusi mūsu tautas neredzamais
dzinējspēks.
Ārā pie tautas nama iedzīvotāji varēja baudīt krāšņu gaismas performanci «Staro VePAZIŅOJUMS
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.
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
28. decembrī plkst. 13.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

Gaismas objekti pie Vecumnieku tautas nama 11. novembrī radīja īpašu svētku noskaņu.
Foto – G. VĒVERIS
cumnieki 2016». Ikviens gaismojošos objektus varēja papildināt ar savu atmiņu svecīti.
Koku zaros vietu rada Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas
grupu «Spārītes» (skolotājas
Klinta Miezīte un Inese Kokorēviča-Praškeļeviča), «Mārītes» (Līga Bikmane un Marika
Ušecka), «Pelītes» (Dace Landorfa un Līga Pūķe), kā arī sākumskolas 1.a klases bērnu
(audzinātāja Aija Staškeviča)
darinātie svētku lukturīši. Mazie patrioti no tiesas bija centušies; dažādās tehnikās vei-

dotie gaismeklīši tautas nama
tuvumā augošo kastaņu zaros
spīdēja vairākas stundas.

Īsa vēstures stunda

Šogad arī parkā aiz kultūras iestādes tika izvietoti gaismas objekti. Turpat liesmoja
ugunskurs, kas interesentus vienoja sarunās, baudot karstu
tēju un medusmaizi.
Tā vien šķita, ka šajā vakarā Vecumnieku ļaudis ir krietni
nesteidzīgāki kā ikdienā. Starojošos objektus vēroja ģimenes vairākās paaudzēs, un gri-

bas domāt, ka tā bija īsa vēstures stunda nākamajiem tautas
varoņu piemiņas sargātājiem,
kuriem nebūs sveša Lāčplēša
dienas nozīme mūsu valsts
vēsturē. Brīva un neatkarīga
Latvija – tas nav pašsaprotams jēdziens; par to ir jāstāsta bērniem un mazbērniem un
arī jāatgādina sev ik dienu.
Latvija ir un būs tāda, kādu
paši to veidosim.
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās
daļas vadītāja

Vecumnieku tautas nama jauktais koris
«Maldugunis»
ielūdz uz 15 gadu jubilejas koncertu

100 grami kora

mūzikas un

10. decembrī plkst. 18
Vecumnieku tautas namā.

plkst. 16 –
plkst. 19 –
Vecumnieku m
Mākslinieciskā vadītāja Sindija Druva,
kormeistare Agita Alde, režisore Ieva Strazdiņa.
Piedalās: Ineta Pilverte – klavieres, Rihards
Rikmanis – bass, Aleksandrs Tuguševs –
klavieres, Artūrs Dzintars – ģitāra,
Gita Strazdiņa – bungas, Līga Griķe – kokle.
Ieeja – bez maksas.

.
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4. lpp.

Gūst noderīgu pieredzi Salaspils novadā

Pašvaldība rēķinās ar vietējo uzņēmēju viedokli

Viesi no Vecumnieku novada tikās ar Salaspils uzņēmēju
biedrības un novada domes pārstāvjiem.
Foto – I. POKROMOVIČA
Vecumnieku novada
uzņēmējdarbības atbalsta
grupas dalībnieki uz kārtējo
tikšanos pulcējās
3. novembrī Iniciatīvu un
aktivitāšu centrā.
Dienas turpinājumā aktīvisti devās uz Salaspili, lai tiktos ar vietējās uzņēmēju biedrības pārstāvjiem. Tika izmantota arī iespēja apmeklēt Salaspils botāniskā dārza oranžēriju
un zinošas gides pavadībā apskatīt neparastus augus no visas pasaules.

Labvēlīgi nosacījumi

Salaspils novada domē viesus no Vecumniekiem uzņēma
Salaspils uzņēmēju biedrības
valdes priekšsēdētājs Miks Balodis un valdes locekle Iveta
Pokromoviča. Par pašvaldības
sadarbību ar nevalstisko organizāciju bija aicināti pastāstīt arī
Salaspils novada domes priekš-

sēdētājs Raimonds Čudars un
priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis.
Salaspils novads var lepoties ar ģeogrāfiski izdevīgu
atrašanās vietu – blakus Latvijas galvaspilsētai Rīgai. Tas
pozitīvi ietekmē ekonomisko
aktivitāti. Uzņēmējdarbības attīstībai ir vairāki labvēlīgi nosacījumi: tranzīta ceļi gan Austrumu – Rietumu, gan Dienvidu – Ziemeļu virzienā; daudz
pašvaldības īpašumu, ko var
iznomāt; Pierīgas tuvums, kas
veicina salīdzinoši lielu uzņēmumu darbošanos novada teritorijā; ārvalstu investoriem
izdevīga atrašanās vieta.
Salaspils novadā ir daudz
lielu uzņēmumu; 28 no 30 lielākajiem ir uzņēmēju biedrības biedri. Nevalstiskajā organizācijā var iesaistīties visi
uzņēmēji, neatkarīgi no darbības veida un nozares. Pašlaik
biedrībā ir 72 biedri.

Informācijas apmaiņa

Salaspils uzņēmēju biedrība dibināta 2010. gadā. Tās
mērķis – veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, pārstāvot vietējo darītāju kopīgās
intereses. Starp nevalstisko
organizāciju un novada pašvaldību ir noslēgts sadarbības
līgums, notiek regulāra informācijas apmaiņa. Pašvaldība
sniedz ziņas par jauniem uzņēmumiem, savukārt biedrība
vislabāk pārzina situāciju uzņēmējdarbības vidē; darītāju

Ekskursija Salaspils botāniskā dārza oranžērijā.
Foto – A. ŽUKAUSKA
viedoklis vienmēr tiek ņemts
vērā. Salaspils uzņēmēju biedrības pārstāvis piedalās finanšu un teritoriālās attīstības komitejas darbā, iesaistās pašvaldības budžeta izstrādē.
Infrastruktūras uzlabošanai
Salaspils novada dome ik gadu novirza 100 000 eiro. Līdzekļi tiek izmantoti publiskā
sektora teritorijas pielāgošanai
uzņēmējdarbības veicināšanai.
Pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē tiek paredzētas
lielāko uzņēmumu plānotās
uzņēmējdarbības attīstības aktivitātes, pielāgojot teritorijas
plānojumu. Ja iecerēts veikt
vidi ietekmējošas darbības, piemēram, izrakumus, dziļurbumus, tiek paredzēta arī zemes
rekultivācija, lai atjaunotu augsni. Uzņēmumu īpašumiem,
kuros ir apgrūtinātās teritorijas, pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma atlaidi.

Iesaista jauniešus

Lai stiprinātu lokālpatriotismu, tiek veicināta sadarbība –
lielie uzņēmumi veic pasūtījumus pie pašmāju uzņēmējiem.
Veicot iepirkumus, prioritāri

tiek izskatīti vietējo darītāju
piedāvājumi. Protams, lai veicinātu šādas aktivitātes, nepieciešams apzināt reālos uzņēmumus, ko Salaspils uzņēmēju biedrība arī aktīvi dara.
Domājot ilgtermiņā, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības sadarbības rezultātā tiek
paredzēts nodrošināt darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Līdz
ar to jaunu uzņēmumu ienākšana novadā un esošo attīstība
tiek atbalstīta dažādos veidos.
Notiek regulāras biedru tikšanās un pārrunas, kuru laikā tiek
izzinātas uzņēmēju vajadzības,
tiek organizēti pasākumi, kuros tiek iesaistīti vietējie uzņēmumi. Sadarbībā ar pašvaldību
tiek rīkoti pasākumi un konkursi arī jauniešiem – nākotnes
uzņēmējiem. Pagājušajā gadā
Salaspils uzņēmēju biedrība ir
organizējusi ap 50 dažādu aktivitāšu.
Paldies salaspiliešiem par
atsaucību, laipno uzņemšanu un
vērtīgo pieredzi.
A. ŽUKAUSKA,
Vecumnieku novada
domes projektu
koordinatore
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5. lpp.

Kurmenē turas pie Latvijas

Valsts svētkos pateicas pagasta entuziastiem

Latvijas dzimšanas dienā sarīkojuma apmeklētāji tika cienāti
ar konfektēm.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Ar muzikāliem priekšnesumiem kurmeniešus iepriecināja Iveta un Jānis Kraševski, Rudīte Nāzare (vidū).

Valsts svētkiem veltītais
sarīkojums Kurmenes
tautas namā notika
18. novembrī.
Tas iesākās ar novadnieka
Knuta Skujenieka dzejoli par
tēvu zemi un kopīgi nodziedātu Latvijas himnu.
Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse uzsvēra, ka
patriotisms un tēvzemes mīlestība ir cēli vārdi, bet svarīgi,
lai katram sirdī būtu lepnums
par savu zemi ne tikai svētkos,
bet arī ikdienā. Viņa rosināja
aizdomāties par vērtībām –
dzimtās zemes skaisto dabu,
kāda ir arī Kurmenes pusē, kur
plūst Mēmele, un aktīvajiem
cilvēkiem, kuri aiz sevis atstāj
ko paliekošu, daļiņu no sevis
paša. S. Ķīse sacīja, ka Kurmenē ir ļaudis, kurus trāpīgi
raksturo Raiņa vārdi – «kas
darbu dara, tas klusē, un darbs
par viņu runā».

Tapis ģerboņa mets

Klātesošos sveica Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs
Agris Kondrāts. Viņš atgādināja, ka tuvojas valsts simtgade un katram ir jādalās ar idejām, kā šos svētkus sagaidīt.
Kurmenē, kas ir pierobežas pagasts, iecerēts iestādīt simbolisku simtgades ozolu; pašlaik
tiek diskutēts, kura vieta latviešu nacionālajam kokam
būtu vispiemērotākā.
«Domāsim labas domas, darīsim labus darbus un vairosim
ar savām iecerēm Latvijas bagātības!» aicināja A. Kondrāts.

Tautas nama vadītāja Sarmīte
Ķīse skaidro ģerboņa metā
atainoto simbolu nozīmi.
S. Ķīse svētku dalībniekus
rosināja apskatīt kurmenietes
Baibas Kāpiņas šūdināto pagasta ģerboņa metu, kura idejas autore ir Kristīne Jansone.
«Jau sen tiek runāts par to, ka
Kurmenei vajadzīgs savs ģerbonis, jo vairākiem novada pagastiem jau ir sava pazīšanās
zīme. Šodien var aplūkot ieceri, izteikt vērtējumu un priekšlikumus, ko vajadzētu mainīt
vai papildināt,» aicināja tautas
nama vadītāja. Ģerboņa sākotnējā variantā attēlots zils Mēmeles līkums, sudraba zvans, kas
simbolizē tradicionālo Pēterdienu, un divas ozollapas, kas citam
saistās ar medībām, citam – ar
spēku, drosmi un latviskumu.
Valsts dzimšanas dienā trīs
kurmenieši saņēma pateicības. Paldies tika sacīts Baibai
Kāpiņai par ieguldīto darbu
ģerboņa izstrādē, atpūtas vietas «Lutauši» saimniecei Andželai Bričai, kura iedibinājusi tradīcijas, kas daudzina gan
Mēmeli, gan Kurmeni un Ve-

Svētkos pateicību par veikumu pagasta labā saņēma Raimonds
Sams (no labās), Andžela Briča (no kreisās), bet Baibas Kāpiņas
vietā pēc pateicības bija ieradusies meita Loreta un dzīvesbiedrs
Aigars Kāpiņš. Kopā ar Kurmenes entuziastiem – pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts.
cumnieku novadu, kā arī Raimondam Samam, kurš bez atlīdzības veiksmīgi apskaņo dažādus pasākumus.

Aizdomājas par
vērtībām

Koncerta veidošanā iesaistījās vietējie amatiermākslinieki Olafs Bērziņš, Kristīna, Elmārs un Egidijs Kondroti, kuri
dzejā atklāja Latvijas īpašo
skaistumu, māju nozīmi un
tēvzemes mīlestību. Ar muzikālu
programmu «Vērtības» klātesošos iepriecināja Kraševsku ģimene no Aizkraukles novada

Sērenes un kultūras darbiniece
Rudīte Nāzare no Daudzevas.
Priekšnesumi lika aizdomāties par vērtībām, ko rada
cilvēki un kas vieno tautu.
S. Ķīse pateicās koncerta
apmeklētājiem par klātbūtni un,
citējot dzejnieku Knutu Skujenieku, atgādināja: «Vienmēr
svarīgi ir turēties pie Latvijas,
tāpēc nekad nedrīkst nolaist
rokas. Vienmēr jābūt stipriem,
izturīgiem un jāmīl šis mazais
zemes stūrītis, kas mums ir
nevis atvēlēts, bet pašu rokām
un asinīm nopelnīts.»
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.
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Vecumniekos godina šodienas varoņus

Svinīgajā sarīkojumā tika godināti 30 Vecumnieku novada pašvaldības apbalvojuma saņēmēji.
à1. lpp.
Viņu izpildījumā skanēja patriotiskā dzeja, bet ar brīnišķīgiem
skaņdarbiem svinīgo ceremoniju izdaiļoja kamerorķestra
«Sinfonietta Rīga» (diriģents
Jānis Liepiņš) un vijolnieces
Paulas Šūmanes priekšnesumi.

Vēl veiksmi

Tēvzemes brīvības svētkos
klātesošos uzrunāja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola.
«Kas ir mūsu valsts? Tā ir
zeme un tauta, tie ir dažādu
paaudžu ļaudis, kas dzīvo Latvijā, veido šeit ģimenes, audzina bērnus, būvē mājas, stāda augļukokus un kopj savas
sētas. Valsts – tas ir mūsu skaistais Vecumnieku novads un ļaudis, kuri tam jūtas piederīgi.
Šodien, valsts svētkos, kā tas
notiek jau vairākus gadus, Vecumnieku novada pašvaldība
pasniegs Goda un Atzinības
rakstus ļoti īpašiem cilvēkiem
par ļoti īpašiem nopelniem Vecumnieku novada labā. Paldies
visiem par devumu savam novadam un savai zemei – Latvijai,» viņa sacīja. Uzrunas nobeigumā A. Saldābola uzsvēra,
ka visus novada ļaudis vieno
«mūsu zeme Latvija, kas pēc
diviem gadiem piedzīvos valsts
dibināšanas simtgadi». Domes
priekšsēdētāja aicināja dzīvot
un strādāt tā, lai ik dienu gribētos apskaut savu Latviju kā
māti – gan domās, esot tālu
prom no mājām, gan klātesot.
Ar Latvijas karoga krāsās
kārtotām sarkanām un baltām
rozēm un īpaši gatavotu torti
ciemos bija atbraukuši Vecumnieku novada draugi no

Lietuvas Republikas. Biržu rajona pašvaldības mērs Valdemārs Valķūns atzīmēja, ka abām
tautām ir daudz kopīga. Viņš
latviešiem svētkos vēlēja labu
veselību, veiksmi visos darbos, kā arī aicināja neaizmirst
kaimiņus lietuviešus un stiprināt draudzību. «Dievs, svētī
Latviju! Dievs, svētī katru no
jums!» sacīja V. Valķūns.

Zelta maliņa

Ar nepacietību tika gaidīts
brīdis, kad svinīgā ceremonijā
tiks godināti krietnākie ļaudis –
šodienas varoņi, kuri ar savu
darbu un silto sirdi ik dienu
dara Vecumnieku novadu un
valsti labāku.
Apbalvojumus pasniedza
novada Domes priekšsēdētāja
Aiga Saldābola, bet ziedus –
priekšsēdētājas vietnieks Jānis
Kovals un sekretāre Elga Kaļķe. Vispirms tika sveikti Atzinības, pēc tam – Goda rakstu
saņēmēji. Augstākais apbalvojums – tituls «Gada cilvēks» –
šogad netika piešķirts.
«Šādu apbalvojumu, kas ir
nācis ar skolēnu vecāku svētību,
es saņemu pirmoreiz, tāpēc šim
Atzinības rakstam manās acīs
ir zelta maliņa. Paldies visiem
vecākiem par labajiem vārdiem
un brīnišķīgajiem audzēkņiem,»
sacīja Vecumnieku vidusskolas pedagoģe Ina Sirmoviča.
Ar aizkustinošu runu klātesošos uzmundrināja Stelpes
pamatskolas direktore Dagmāra Venclova, kura saņēma Goda
rakstu. «Nesen kāda kolēģe, kuru uzrunāju darba lietās, man
teica: «Nu ko tu – mēs taču
esam vienā laivā.» Tas ir tik
brīnišķīgi, ka ar tevi kopā lai-

Foto – ARTŪRS ZUIKA

Vecumnieku novada Domes
apbalvojums «Goda raksts» piešķirts:
w Stelpes pamatskolas direktorei Dagmārai Venclovai –
par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Bārbeles pagasta biedrības «Zemgales mantojums»
valdes priekšsēdētājai Dacei Žuromskai – par uzņēmību, iniciatīvu un nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomā, realizējot projektu
«Zemgales krieviņu tautas tērpa rekonstrukcija», veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku vidusskolas absolventam Niklāvam Ņikiforovam – par augstiem sasniegumiem mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku centra kapu uzraudzei Vijai Kinauckai –
par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Taustiņinstrumentu spēles programmas vadītājai un klavierspēles skolotājai Līgai Opincānei – par radošu un profesionālu darbu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada
pazīstamību;
w Sociālā dienesta vadītājai Inai Jankevičai – par uzņēmību, iniciatīvu un uzcītīgu darbu pašvaldībā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Bārbeles pagasta komunālās saimniecības vadītājam
Povilam Vasiļauskim – par ilggadēju un godprātīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Misas vidusskolas sētniecei Vizmai Fogelei – par ilggadēju un godprātīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku
novada pazīstamību;
w Stelpes pagasta pasta nodaļas darbiniecei Rudītei Pelūdei – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku bibliotēkas vadītājai Mārītei Bošai – par
ilggadēju un godprātīgu darbu kultūras jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.
vā ir tik daudz jauku cilvēku
un ka visi airē turpat, kur tu,
un tad, kad rodas kāda sūce,
vienmēr atrodas kāds, kas uz
tās uzsēdīsies un kuģis varēs
droši turpināt ceļu. Esmu lepna par to, ka dzīvoju Latvijā
un Stelpē, kur ir tik daudz atsaucīgu, sirsnīgu un radošu

cilvēku, kuri palīdzēs, iedrošinās un, ja vajadzēs, arī iedunkās. Paldies kolēģiem, paldies
visiem. Lai Dievs svētī Latviju!» viņa sacīja.

Kolēģu atbalsts

Novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča pēc Goda
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7. lpp.

Vecumnieku novada Domes
apbalvojums «Atzinības raksts»
piešķirts:

Atzinības rakstu saņēma Vecumnieku vidusskolas sākumskolas pedagoģe Ina Sirmoviča (no kreisās).

Stelpes pagasta pasta nodaļas darbiniece Rudīte Pelūde (vidū)
tika apbalvota ar Goda rakstu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Par Sociālā dienesta vadītājas Inas Jankevičas (otrā no kreisās)
darba novērtējumu – piešķirto Goda rakstu – prieku pauž viņas
kolēģes Sarmīte Jukone (no labās), Daina Caune un Sandra
Dreijere.
raksta saņemšanas atzina, ka
«šo profesiju var veikt tikai, pateicoties Dieva svētībai un kolēģu atbalstam».
Apbalvojums tika pasniegts
arī svētku viesim – Biržu rajona pašvaldības mēram Valdemāram Valķūnam. Pateicoties viņa iniciatīvai, šī gada
30. jūnijā parakstīts nodomu protokols par Vecumnieku novada un Biržu rajona
pašvaldības sadarbību un pieredzes apmaiņu kultūras, izglī-

tības, tūrisma un citās jomās.
Pēc koncerta visi tika aicināti uz kopīgu fotografēšanos,
pēc tam apbalvojuma saņēmējus sveica tuvinieki, kolēģi un
draugi. Vēlot cits citam skaistu Latvijas dzimšanas dienas
vakaru, sarīkojuma dalībnieki
devās savās gaitās. Tie, kuri vēlējās, pēc kāda laika atgriezās
tautas namā uz svētku balli
kopā ar dziedošajiem aktieriem
Juri Babri un Zigurdu Feilu.
ŽANNA ZĀLĪTE

w Bārbeles pagasta iedzīvotājai Brigitai Piebalgai – par
ilggadēju, radošu un aktīvu darbību kultūras kopšanā, veicinot
Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku vidusskolas direktora vietniecei Rolandai
Ķiņķevskai – par nozīmīgu un profesionālu ieguldījumu izglītības jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Misas vidusskolas grāmatvedei Birutai Seikstulei – par
ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu;
w Skaistkalnes paulīniešu ordeņa tēvam un Skaistkalnes
vidusskolas skolotājam Jānim Vīlakam – par pašaizliedzīgu
darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā,
veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas remontstrādniekam Agnim Mačukānam – par apzinīgu un godprātīgu darbu;
w Vecumnieku pagasta iedzīvotājai Marutai Saudorgai –
par pašaizliedzīgu darbu un sabiedrisko aktivitāti, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītājai Vitai Vēverei – par aktīvu un profesionālu darbu kultūras
jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Ģimenes ārstam Skaistkalnes pagastā Uldim Mantonam – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu kultūras jomā un sabiedrisko aktivitāti, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku vidusskolas skolotājai Inai Sirmovičai –
par radošu un pašaizliedzīgu darbu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Bārbeles pagasta dārzniecei-sētniecei Daigai Gedrovičai – par apzinīgu un godprātīgu darbu;
w Valles pagasta uzņēmējai Gunai Urlovskai – par aktīvu
uzņēmējdarbību un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w SIA «Pīlādzis» veikala «Lats» pārdevējai Inesei Popmanei – par profesionalitāti un atsaucību darbā ar klientiem,
veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w SIA «Bauskas tirgotājs» kafejnīcas konditorei Rutai
Dravai – par profesionalitāti un atsaucību darbā ar klientiem,
veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w SIA «Bauskas tirgotājs» kafejnīcas pārdevējai Sarmītei Meldrei – par profesionalitāti un atsaucību darbā ar klientiem, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Kurmenes pagasta uzņēmējai Ildzei Mašinskai – par
aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Kurmenes pagasta uzņēmējai Zitai Smalganovičai – par
aktīvu uzņēmējdarbību, sabiedrisko aktivitāti un sakoptas lauku
vides veidošanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Kurmenes pagasta iedzīvotājam Dainim Kozlovskim –
par aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, veicinot
Vecumnieku novada pazīstamību;
w Vecumnieku pagasta uzņēmējiem Egilam un Lidijai
Reinbergiem – par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
w Stelpes pagasta uzņēmējam Andrim Kalniņam – par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada
pazīstamību;
w Lietuvas Republikas Biržu rajona pašvaldības mēram
Valdemāram Valķūnam – par sadarbības rosināšanu starp Vecumnieku novada un Biržu rajona pašvaldībām, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.

8. lpp.
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Gan piesaista zemei, gan paceļ spārnos un

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20.

Pirmais stāsts publicēts
«Vecumnieku Novada Ziņu»
marta izdevumā – nr. 6 (145),
otrais – aprīļa, nr. 8 (147), trešais – maija, nr. 10 (149), ceturtais – jūnija, nr. 11 (150), piektais – jūlija, nr. 12 (151), sestais – augusta, nr. 14 (153), septītais – septembra, nr. 16 (155),
astotais – oktobra, nr. 18 (157).
Novembra sākumā izskanēja Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas pedagogu koncerts. Šo priekšnesumu skolotāji bija gatavojuši par godu
skolas 20. dzimšanas dienai.
Tas bija īpašs muzikāls notikums, kas iedvesmoja daudzus. Arī mani. Tāpēc devītais
stāsts ir par viņiem – mūzikas
pedagogiem.

Izkopj bērnu talantu

Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola piedāvā salīdzinoši ļoti plašu profesionālās
ievirzes izglītības programmu
mūzikā. Ne katrā skolā audzēkņi var apgūt tik daudzu mūzikas instrumentu spēli; tāpēc
arī pedagogu ir krietns pulciņš.
Pašlaik bērni var iemācīties spēlēt desmit instrumen-

Mūzikas un mākslas skolas 15 gadu jubilejā skolotāji dzied Lienes Batņas sacerēto skolas himnu
«Labais burvis».
Foto – A. ZUIKA
tus, kā arī apgūt mūzikas literatūru un teoriju. Tāpat ir iespēja dziedāt korī, muzicēt
koklētāju ansamblī un simfoniskajā orķestrī. Lai šo programmu nodrošinātu, skolā
strādā 16 mūzikas pedagogu:
pianistes Līga Opincāne, Jeļena Treijere, Linda Barkāne,
Inese Grauba, Ginta Grīnberga, ﬂautiste Zane Jurēvica,
akordeoniste Inita Idere-Bankava, čellists Mareks Radzēvičs, koklētāja Kristīne Jeronoviča, vijolnieces Solvita Loka un Dace Rozenberga, saksofonists un klarnetists Artis
Skuja, trompetists Aigars Dzi-

Pedagogi, uzsākot 2010./2011. mācību gadu.

ļums, sitamo instrumentu spēles skolotājs Normunds Everts.
Teorētiskos priekšmetus pasniedz Liene Batņa (viņa vada
arī bērnu kori), Iveta Lavrinoviča, Dace Rozenberga un Solvita Loka.
20 gadu laikā skolā strādājuši vairāk nekā 50 dažādu instrumentu spēles pedagogu.
Katrs no viņiem bijis ar kaut
ko īpašs, katra devums bijis
vajadzīgs un svarīgs, un par
katru droši vien varētu rakstīt
atsevišķu stāstu. Daudzi no pedagogiem ir sagatavojuši audzēkņus, kuri kļuvuši par pro-

fesionāliem mūziķiem, daudzi
pratuši izkopt bērnu talantu un
noslīpēt instrumenta spēles
vai vokālo tehniku tādā līmenī, lai jaunie censoņi kaldinātu
skolas un Vecumnieku novada
vārdu valsts un prestižos starptautiskos konkursos, pārvedot
mājās atzinības rakstus, godalgotu vietu balvas, medaļas un
kausus.

Māca klausīties
un sadzirdēt

«Skolas mūzikas programmas pedagogi ir precīzi un
punktuāli. Mūziķi pieraduši

Absolvente Sandija Skribāne 2009. gada izlaidumā kopā ar
savām flautas skolotājām Anci Lancmani (no kreisās), Zani Jurēvicu, Gintu Zīģeli, Daci Pētersoni un koncertmeistari Līgu
Opincāni (otrā no kreisās).
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atrauj no ikdienišķā

Ekskursijas, atzīmējot Skolotāju dienu, ir kļuvušas par tradīciju. 2013. gadā pedagogi Pļaviņu novada Klintaines pagastā
devās izbraukumā pa Daugavu ar teiksmām un varoņstāstiem
apvīto liellaivu «Lāčplēsis».
Par godu Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas 10. dzimšanas dienai skolotāji sniedza koncertu Rīgas Latviešu biedrības
nama Zelta zālē.
Foto no Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas arhīva.
strādāt pēc notīm. Tas ir strukturēts, konkrēts raksts ar sākumu un beigām, ar skaidru taktsmēru, ritmu, tonalitāti. Paši
pedagogi arī, šķiet, ir gluži kā
sakārtoti nošu līnijās un taktīs.
Ja skolā būtu 16 mākslas pasniedzēju un četri mūzikas
skolotāji, te valdītu pavisam cita
noskaņa – gaisīgāka un netveramāka. Mūzikas skolotāji vairāk piesaista zemei,» mūzikas
programmas pedagogus raksturo Mūzikas un mākslas skolas
direktore Iveta Lavrinoviča.
Nesen izskanējušais skolotāju koncerts gan bija apliecinājums tam, cik ļoti mūziķi
spēj klausītāju pacelt no zemes, atraut no ikdienišķā, ļaujot lidot domām un dvēselei.
Mūzikas pedagogu profesija ir īpaša. Viņi ne vien paši
muzicē, bet rada aizvien vairāk mūziķu, komponistu, viņi
iemāca klausīties un sadzirdēt,
dalīties ar izjūtām un kopt senču tradīcijas. Psihologi atzinuši, ka, mācoties mūziku, bērni
attīsta matemātiskās spējas un
valodu, loģisko domāšanu, veido komunicēšanas prasmes, iemācās izdarīt darbus līdz galam un strādāt gan individuāli,
gan komandā.

Aizraušanās
un sirdslieta

«Tas ir hobijs, kas dod gandarījumu un par kuru vairāk
vai mazāk maksā. Zinu, ka ar
savu darbu radu kaut ko ļoti

svarīgu un paliekošu,» mūzikas pedagoga profesiju lakoniski raksturo vijoles spēles
skolotāja, direktores vietniece
Instrumentālās mūzikas programmā Solvita Loka.
Arī Līga Opincāne, klavierspēles programmas vadītāja,
atzīst, ka šis darbs nevar nebūt
hobijs: «Ja instrumenta spēle
nav pedagoga aizraušanās un
sirdslieta, viņš nevar strādāt.
Tā ir arī psiholoģija. Man pat
šķiet, ka 50 procentu mana
darba ir psiholoģija. Izaudzināt spilgtu, par sevi pārliecinātu solistu var tikai, izprotot
personību. Manā darbā ir brīži, kad audzēkņiem ceļu pašapziņu, slavēju, un ir arī mirkļi,
kad pasaku stingru vārdu un
patiesību par konkrēto sniegumu. Bet jāslavē bērni ir ļoti
daudz. Ir jāļauj sajusties īpašam.
Es mācu pašapziņu un saucu
savus audzēkņus par ģēnijiem,
ja darbs ir labi izdarīts.»
«Esmu pateicīga katram
skolotājam, kurš ikdienā mēro
ceļu uz Vecumniekiem, lai novada bērniem un jauniešiem
sniegtu savas zināšanas, lai
bagātinātu novada kultūras
dzīvi un iemācītu visu to, ko
tikai un vienīgi mūzikas pedagogs var dot. Un tas nav maz,»
tā par saviem kolēģiem teic
Iveta Lavrinoviča.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

Uzsākot 2016./2017. mācību gadu, audzēkņi mīlestību pret
mūziku apliecināja, dāvinot saviem skolotājiem ziedus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
INFORMĀCIJA
Bijušie un esošie mūzikas pedagogi
w Klavierspēle (kopš 1996. gada): Līga Drozda, Agrīte Villeruša, Līga Opincāne, Līga Eglīte (Karpinska), Irina Degtjarjova, Jana Januša, Rita Mačanovska, Jeļena Treijere, Linda Barkāne, Inese Grauba, Daiga Blumberga, Ginta Grīnberga, Gļebs
Gerenovskis, Santa Pastore (Jankauska)
w Flautas spēle (kopš 1996. gada): Agita Cerusa, Ginta Zīģele, Dace Pētersone, Ance Lancmane, Zane Jurēvica
w Akordeona spēle (kopš 1996. gada): Egons Rozentāls,
Edīte Brūniņa (Robalde), Eva Goškina, Aiga Staseļune, Liene
Dravniece, Māra Peiseniece, Inita Idere-Bankava
w Sitaminstrumentu spēle (kopš 1997. gada): Gundars Lintiņš, Igors Buko, Anrijs Grinbergs, Jānis Šnipke, Jānis Burka,
Raitis Aukšmuksts, Ikars Ruņģis, Normunds Everts
w Čella spēle (kopš 1998. gada): Māra Lagzdiņa, Inga Sunepe, Mareks Radzēvičs
w Kokles spēle (kopš 1999. gada): Kristīne Jeronoviča (Grigale), Alise Veisa, Latvīte Podiņa, Anda Eglīte
w Vijoļspēle (kopš 2000. gada): Arnis Kārkliņš, Ludmila
Kvjatkovska, Dace Rozenberga, Solvita Loka
w Saksofona un klarnetes spēle (kopš 2004. gada): Artis
Skuja, Vladimirs Šuvarikovs
w Trompetes spēle (kopš 2007. gada): Aigars Dziļums
w Ģitāras spēle (interešu izglītība): Ivars Ozols
w Mūzikas teorija, koris: Liene Batņa (Alenčika), Česlavs
Batņa, Laura Iesava, Iveta Kalteniece, Agita Alde
w Mūzikas literatūra: Iveta Lavrinoviča
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Iedvesmojas un rada veiksmīgas kompozīcijas

 Izstāžu zāle kļūst par darba telpu

1. klases audzēkne Laura Spangere, iedvesmojoties no gleznas,
attēlojusi mopšu šķirnes sunīti.
Rebekas Skolmeisteres
gleznu izstāde «Skats
tuvāk», kurā lielformāta
darbos tika atklāti dažādi
dzīvnieku portreti, Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā bija apskatāma līdz
1. novembrim.
Šoreiz Vizuāli plastiskās
mākslas programmas audzēk-

Latvijai

INTA KRŪMIŅA

Ir bagāta mūsu Latvija
Ar upēm un ezeriem ziliem,
Ar Gaiziņu – kalnu visaugstāko
Un šalcošo Dzintara jūru.
Mums citas zemes nevajag –
Mēs Latvijai piederīgi,
Jo mūsu senči te dzīvoja
Un savās gaitās gāja.
Un tādēļ ir jāsauc mājās tie,
Kuri iet klaidu ceļus,
Lai kopā mēs varētu pastāvēt
Un saglabāt Latviju savu.
17. decembrī
plkst. 13.30
Stelpes pamatskolā
Vecumnieku tautas
nama amatierteātris
«Vecmuiža»
izrādīs
M. Hornas lugu

«Mazā Parīze».

Režisore –
Vēsma Petruševica.

Vizuāli plastiskās mākslas programmas 2. klases audzēkņi, ietekmējoties no izstādē «Skats tuvāk» eksponētajām gleznām, radīja paši savus mākslas darbus.
Foto – A. SPROĢE
ņi izmantoja ekspozīciju kā
radošo telpu darbam. Zīmējumi uz krāsaina toņpapīra ar
eļļas pasteļiem tapa turpat, izstāžu zālē uz grīdas. Topošie
mākslinieki iedvesmojās un
veidoja savu darbu vai arī mēģināja radīt R. Skolmeisteres
gleznu pakaļdarinājumu.
Skolotāja Anda Sproģe uzsvēra, ka visi lielie meistari
ir mācījušies un kopējuši savus priekštečus, lai apgūtu knifus un dažādas likumsakarības
glezniecībā, pētot darbu tuvplānā.

Parasti skolotāja šāda veida nodarbībās strādā Rīgas lielajos muzejos ar vecāko klašu bērniem, taču šoreiz ar
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas 1. un 2. klases audzēkņiem darbojās savā skolā.
Tas ir cits smeķis, kad
gleznu var aplūkot tuvu, tuvu,
redzēt katru otas vilcienu, virzienu un līniju un, galu galā,
izbaudīt arī gleznas auru un
pat smaržu, aizdomājoties, kā
juties mākslinieks un kāpēc ir
tapis tieši šāds darbs. Tas liek

audzēkņiem domāt un nonākt
pašiem pie veiksmīgām kompozīcijām savās radošajās izpausmēs.
Paldies R. Skolmeisterei
par košajiem darbiem, kas iedvesmoja dažādām idejām.
Pārsteidzoši, ka šī izstāde tika
apmeklēta gandrīz katru dienu.
Uz radošu sadarbību arī
turpmāk!
A. SPROĢE,
Vizuāli plastiskās
mākslas programmas
gleznošanas skolotāja

Renovēs Valles baznīcas fasādi
Valles evaņģēliski luteriskās
baznīcas draudze šī gada pavasarī iesniedza projekta «Valles
baznīcas un torņa fasādes renovācija», nr.16-06-AL08-A019.
2202-000012, pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākumā «Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju».
Projekta mērķis – Valles
baznīcas un torņa fasādes atjau-

nošana, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām
paaudzēm, kā arī tās publiskās
pieejamības palielināšana un pakalpojumu klāsta dažādošana.
Projekta ietvaros tiks atjaunota
torņa fasāde – nomainīts gan
vecais apmetums, radot drošību
sabiedrībai, gan torņa logu konstrukcijas. Tiks nostiprināti un
atjaunoti baznīcas pamati, uzklājot hidroizolējošu apmetumu,
kā arī veikta fasādes bojātā apmetuma nomaiņa un aizsargkrāsojuma uzklāšana. Pare-

dzēts ierīkot ērtu piekļuvi personām ar īpašām vajadzībām.
Projekta kopējās izmaksas
ir 49 973,17 eiro, t. sk. ELFLA
finansējums – 44 975,85 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums –
4947,32 eiro.
Renovācijas darbus veiks
SIA «Kvintets M». Projekts
jāīsteno līdz 2018. gada 30. septembrim.
D. RUĢELE,
Valles evaņģēliski
luteriskās draudzes
projektu vadītāja
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Dzejnieks. Modinātājpulkstenis latviešiem

Kurmenē tiekas ar novadnieku Knutu Skujenieku
Izcilā latviešu dzejnieka,
novadnieka Knuta
Skujenieka 80. dzimšanas
dienai veltītais sarīkojums
«Gods kalpot dzejai»
5. novembrī Kurmenes
tautas namā saveda kopā
vairākus desmitus viņa
talanta cienītāju.
Ar sirsnīgiem aplausiem un
kājās stāvot tika sagaidīts iemīļotais vārda meistars K. Skujenieks un viņa dzīvesbiedre
Inta. Ciemos bija atbraucis
dziesminieks Goran Gora, īstajā vārdā – Jānis HolšteinsUpmanis. Viņš mūzikā ietērpis
talantīgā autora pārsvarā izsūtījuma laikā rakstīto dzeju, tāpēc dziesmas no radošo personību kopīgi veidotā albuma
«Mosties!» pauž ilgas, smeldzi un ļoti dziļu mīlestību.
Dzejniekam, atdzejotājam,
kritiķim un publicistam veltīto
sarīkojumu kuplināja Kurmenes
amatierteātra pārstāvji, Skaistkalnes vidusskolas deju kolektīvs (vadītāja Rūta Seglicka)
un meiteņu vokālais ansamblis
(Ingrīda Zemļinska).

Knutu Skujenieku sveic Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse. Krūžu kolekciju, kas grezno
Skujenieku ķēķi, papildinās krūzītes ar dzejnieka foto un Mēmeles skatu. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Mazo Latviju
dara lielu

«Mūsu mazo Latviju ar saviem darbiem lielu dara brīnišķīgi cilvēki. Varam lepoties,
ka mums ir sava zeme un ļaudis, kuri to mīl. Tāds ir Knuts
Skujenieks, kura vecvecāku
dzimtā puse ir Kurmene,» uzrunājot vietējos iedzīvotājus un
no kaimiņu pagastiem sabraukušos, sacīja Kurmenes tautas
nama vadītāja Sarmīte Ķīse.
Viņa atgādināja, ka dzejniekam
tieši pirms diviem mēnešiem –
5. septembrī – apritēja 80, taču
acu skatienā gadu nasta nav
pamanāma, jo «reti var sastapt
tik dzīvespriecīgu, ar humora
izjūtu, veselīgu ironiju un labestību apveltītu cilvēku».
Lai gan Kurmenes pagasta
«delegācija» pie iemīļotā dzejnieka viesojās viņa mājās Salaspilī īstajā dienā, arī šajā sarīkojumā jubilārs tika sumināts.
«Paldies jums un jūsu dzimtai,
ka jau vairāk nekā 20 gadu varam svinēt Pēterdienu. To darīsim tik ilgi, kamēr vien pastāvēs
Kurmene,» solīja S. Ķīse.

«Mosties, mana sirds!» dzied
Goran Gora, vedinot domāt
par garīgām vērtībām, kas katram ir jāpamodina sevī.
Dzejnieku dzimšanas dienā sveica Skaistkalnes vidusskolas saime, Kurmenes iedzīvotāji un ļaudis no tuvākām un tālākām vietām.

Vajadzīgs pasaulei

K. Skujenieka vecvecāki
dzīvoja «Mūra dzirnavās», un
tur aizritējusi dzejnieka bērnība.
Daudzi vietējie, arī Anita Nagle,
ir viņa vecāsmammas Annas
sagaidīti bērniņi – viņa bijusi
vecmāte. A. Nagle atcerējās,
ka viņu mājās bieži runāts par
Skujeniekiem, kuri bijuši ļoti
labestīgi, palīdzējuši nabadzīgām ģimenēm.
«Miesu var mērdēt, nīdēt,

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece (no labās) uzsvēra, ka katra tikšanās ar dzejnieku ir vēstures un mīlestības mācībstunda, tāpēc viņš skolā vienmēr ir gaidīts viesis.
nicināt; galvenais ir gars. Jūsu
gars vienmēr bijis vislabākajā
veselībā, vislielākajā spēkā. Paldies, ka esat bijis latviešiem kā
modinātājpulkstenis, paldies par
garīgā spēka devu mūža garumā,» K. Skujeniekam pateicās
Aloida Baķe no Vecumniekiem.
Dzejnieks pauda prieku par
iespēju būt Kurmenē un pastāstīja, ka pašlaik viņa darbošanās
ir «drusku jocīga». «Es pats
vairs nerakstu, tagad raksta par
mani un mani tulko visādās
pasaules valodās. Tas nozīmē,
ka nevaru nolūst pirms laika.
Uz vecumu esmu palicis vajadzīgs plašai pasaulei, un es ne-

varu atteikt. Tas ir Latvijas
darbs, ne tikai mans, tas ir mūsu
kultūras darbs,» pauda K. Skujenieks.
Uzrunas noslēgumā viņš sacīja: «Mums vienmēr ir jābūt
stipriem, izturīgiem, ir jāmīl
šis mazais zemes stūrītis, kas
mums ir nevis atvēlēts, bet pašu rokām, asinīm nopelnīts.»
Kurmenes tautas namā bija
apskatāma ceļojošā fotogrāfiju
izstāde «Knutifikācija». Bildes
tapušas, dokumentējot K. Skujenieku filmas «Knutifikācija»
veidošanas laikā trīs gadu garumā.
ŽANNA ZĀLĪTE

12. lpp.
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18 Latvijai veltītas dienas

 Misas vidusskolā valda patriotiska noskaņa
18 darba dienas no 1. līdz
25. novembrim Misas
vidusskolā bija veltītas
Latvijas dzimšanas dienai.

Uzvar draudzība

No 1. līdz 11. novembrim
klasēs norisinājās izteiksmīgās
runas konkurss.
4. novembrī Misas vidusskolas jaunieši instruktora
Igora Kazakova vadībā piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajā pasākumā
Bauskā, nakts pārgājienā, lāpu
gājienā, iepazinās ar Latvijas
armijas ekipējumu.
9. novembrī notika skolēnu domes organizētais pasākums «Es mīlu tevi, Latvija!»,
kurā piedalījās divas komandas – «Letiņi» (12. klases skolēni Edijs Ancveirs, Aivis Tjuševs, Kintija Krugloviča, Andrejs
Atkačuns) un «Zemgale rullē»
(skolotāji Iluta Soma, Olgita
Vizule, Mārīte Ozola, Guna
Gasjūne-Pavāre). Pasākumu vadīja 11. klases skolnieces Marika Sadovina, Sintija Neimane
un 12. klases audzēkne Kristīne
Užule. Skaistas dziesmas izpildīja Anna Jaunzeme, Donna
Dumbraite. Punktus skaitīja
9. klases skolnieks Adrians Brokovskis. Foto reportieris bija
Oskars Sabo.
«Pasākumā valdīja pozitīva
un patriotiska gaisotne. Skolotāji ieguva 47, bet skolēni 39 punktus. Uzvarēja draudzība!» informē skolotāja Iluta Soma.
Ekoskolu Rīcības dienu laikā 10. novembrī norisinājās
Mārtiņdienas tirgus, vēršot uzmanību uz veselīgas pārtikas
lietošanu uzturā. Skolēni tirgoja pašu gatavotus kulināri-

4. klases puiši Jānis Dūra, Daniels Galkovs, Renārs Zariņš un Aleksandrs Frolovs pircējiem piedāvāja ekoloģisku preci.
jas un konditorejas izstrādājumus, kā arī ģimenes dārzā izaudzētus eko produktus.

Krāj punktus

11. novembra rītā skolēni
pulcējās izglītības iestādes pagalmā, lai kopīgi vienotos atceres brīdī par godu Lāčplēša
dienai. Visi kopīgi dziedāja
patriotiskas dziesmas, tika runāta dzeja. Vēstures skolotāja Ingrīda Vaisjune atgādināja par
tā laika notikumiem. No svecītēm tika veidota Latvijas kontūra. Visas dienas garumā skolu piepildīja patriotiska mūzika.
14. novembrī jaunsargi devās ekskursijā uz Zemessardzes 54. inženiertehnisko bataljonu Ogrē izzināt karavīru
ikdienu, aplūkot ekipējumu,

8. decembrī plkst. 17.30

visi, visi tiek aicināti pulcēties
parkā aiz
Vecumnieku tautas nama
uz Ziemassvētku egles atklāšanas
sarīkojumu

«Kā rūķi egli meklēt
gāja».

Eglīti meklēsim kopā ar
amatierteātri «Vecmuiža»,
bērnu deju kolektīvu «Rūķi»,
bērnu vokālo ansambli «Zīļuki».
Aicinām līdzi ņemt lukturīšus
un galvā likt rūķīša cepuri.

noskaidrot, ar ko nodarbojas
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rota.
16. novembrī Misas tautas
namā izskanēja valsts svētkiem
veltīts koncerts, kurā piedalījās Misas vidusskolas audzēkņi un viesmākslinieks, brīvprātīgā darba veicējs Maksimilians Diazs Balceda no
Spānijas. Aizkutinoša bija kopīgi izpildītā Mārtiņa Brauna dziesma «Saule. Pērkons.
Daugava», kas izskanēja gan
latviešu, gan kataloniešu valodā.
Šajās 18 Latvijai veltītajās
dienās skolēni aktīvi piedalījās dažādos pasākumos un
krāja punktus. Aktīvākie dalībnieki ieguva pārsteiguma
balvas.
ALISE DREIMANE

Artūrs Antonovs no 4. klases
aicināja iegādāties veselīgus
kārumus.
Foto – AGITA DREIMANE

10. decembrī plkst. 19 Bārbeles pagasta centrā –
lielās egles iedegšanas svētki
kopā ar folkloras kopu «Tīrums».
Plkst. 20 tautas namā –
vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis.
Ciemos aicinātas deju kopas: «Dzirnavnieks», «Valle»,
«Stelpe», «Vēveri», «Rēvele», «Tērvete», «Rundāle».

Pēc koncerta – balle. Spēlēs duets «Aldis & Co».
Sadanča dalībniekiem ballē ieeja –
bez maksas, pārējiem – 3 eiro.
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Bagātina emocionālo un garīgo pieredzi

 Izteiksmīgās runas skate rada gaišas izjūtas

9. klases audzēkņi Madara Dūra (no kreisās), Santa Volkova,
Alise Olšauska, Viktorija Šmidte, Ritvars Kozlovskis, Laura Laputa, Diāna Kozlovska, Alise Zaļmeža runāja Aleksandra Čaka
dzeju.
Foto – G. GASJŪNE-PAVĀRE
«Tāds gaišums tikai ļoti
retam rudenim,» rakstīja
Imants Ziedonis. Balti sniegi aiz loga, bet klasē sveču
gaisma un svētku satraukums, jo Misas vidusskolā
Patriotu nedēļas ieskaņā
notiek tradicionālās
izteiksmīgās runas skates.

Rosina aizdomāties

Mazākie bērni (1., 4., 5. un
7. klase), skolotāju rosināti, daudzināja Latvijas dabas skaistumu dažādos gadalaikos un aizkustināja ar dabiskumu un patiesumu.
2. un 3. klases audzēkņi bija
izvēlējušies dzeju par sev tuvām un saviļņojošām tēmām.
Priecīgus brīžus sagādāja visi, bet
īpašs pārsteigums – Māras Cielēnas dzejas dramatizējums
2. klases skolēnu izpildījumā.
Ojāra Vācieša dzeja rosināja 6. un 8. klases audzēkņus
aizdomāties par to, kā mēs ejam
savu ceļu, cik mīļa dzejniekam
bijusi Gauja un dzimtene. Pus-

audžu sajūtās izpaudās lepnums
par to.
10. klases priekšnesums
bija «gaismā balts un sudrabots», jo emocionāli izskanēja
Imanta Ziedoņa dzejoļi par
laiku – ar darbu, domām, izjūtām un mīlestību piepildītu.
Šis ir Knuta Skujenieka jubilejas gads, un 12. klases jaunieši izvēlējās viņa dzejoļus,
kuros kā oglītes no ugunskura
kvēloja ilgas pēc mājām un
mīlestības, kas deva spēku izturēt izsūtījuma gadus. Jauniešiem izdevās šīs izjūtas izdzīvot
un aiznest līdz klausītājiem.

Mācās cits no cita

115 gadu jubileju šogad svin
Aleksandrs Čaks. Rindas no poēmas «Mūžības skartie» vīrišķīgās balsīs runāja 9. klases zēni,
bet meitenes klusināti pauda
dzejnieka mīlestību pret Rīgu.
11. novembrī, izteiksmīgās
runas skates izskaņā, ar izcili
sagatavotu priekšnesumu –
Aleksandra Čaka dzejoļiem un

16. decembrī plkst. 13
Vecumnieku tautas namā –
Ziemassvētku sarīkojums
pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Koncertēs dziedātājs
Viktors Lapčenoks,
balles ritmos griezties aicinās
muzikants Albīns Baļčūns.
Visi laipni gaidīti!

12. klases jaunieši Andrejs Atkačuns (no kreisās), Aivis Tjuševs, Edijs Ancveirs, Beatrise Hercoga, Mareks Blats, Kintija
Krugloviča, Maksims Maļinovskis ļāva iepazīt Knuta Skujenieka daiļradi.

1. klases skolēni Vivita Mežule (no kreisās), Liene Šnore, Madara
Smilškalne, Dārta Jakuškina, Marija Gusarova, Laura Eglīte, Rainers Drozdovs kopā ar klases audzinātāju Dinu Godļevsku.
dziesmām – uzstājās 11. klases meitenes, radot 30. gadu
Rīgas gaisotni un uzdāvinot
spilgtas un krāsainas emocijas.
Gan skolēni, gan klausītāji
katru gadu ar prieku gaida
dzejas svētkus, izbauda bērnu
un jauniešu paustās emocijas,
priecājas par prasmi uzstāties

un sasniegumiem. Mācoties
cits no cita, mēs bagātinām savu intelektuālo, emocionālo
un garīgo pieredzi, un šajā
«sajūtā ir kaut kas gaišs», kā
atzīmējis Imants Ziedonis.
L. ORINSKA,
Misas vidusskolas
skolotāja

17. decembrī plkst. 14
Bārbeles tautas namā –

28. decembrī plkst. 15
Misas tautas namā
uz ikgadējo

senioriem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Programmā: dziedātāja Uģa Rozes koncerts,
dejas kopā ar muzikantu Elmāru Sarkanu
(«Sastdīnis Muzykants») no Latgales.
Visi laipni aicināti!
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruņiem 63920595, 26677630
sociālajai darbiniecei Sandrai Dreijerei.

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

Ziemassvētku sarīkojums

Ziemassvētku sarīkojumu

14. lpp.
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Konkursā iegūst galveno balvu
Zviedru izcelsmes rakstnieks un mākslinieks Henriks
Tamms, kurš jau 20 gadu strādā Holivudā (Amerikas Savienotās Valstis) un ir piedalījies
daudzu filmu veidošanā, kā arī
sarakstījis trīs brīnumskaistas
ilustrētas grāmatas, bija ieradies
Rīgā, lai tiktos ar lasītājiem.
Autora vizīte norisinājās
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā.
To atbalstīja Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā,
Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB), a/s «Tallink» un apgāds «Zvaigzne ABC».

Aizrauj mazos
lasītājus

15. novembrī LNB Ziedoņa zālē kopā ar simtiem sapulcējušos jauno lasītāju no visas
Latvijas, konkursa «Nindzja
Timijs mūsu vidū» dalībniekiem, autors atvēra savu trešo
grāmatu par brašo nindzju –
kaķi Timiju – «Nindzja Timijs
un baltā pērtiķa noslēpums».

Markuss Miklaševičs, Patrīcija Felicita Pavāre un rakstnieks Henriks Tamms.
Foto – J. MIKLAŠEVIČS
Latviešu valodā jau izdoti
Henrika Tamma darbi «Nindzja
Timijs un nozagtie smiekli» un
«Nindzja Timijs un ceļojums
uz Sansoriju», kas izpelnījušies mazo lasītāju atzinību un
kļuvuši par bestselleriem. Tie
iekļauti arī lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija» literatūras sarakstā. Krāšņi ilustrētie izdevumi vēsta par pa-

tiesu draudzību, piedzīvojumiem un drosmi.

Dosies jūras
ceļojumā

No Misas vidusskolas uz
konkursa finālu tika izvirzīti
divi 3. klases skolēni – Patrīcija Felicita Pavāre un Markuss Miklaševičs. Konkursā
jaunajiem lasītājiem tika dots
radošs uzdevums – bija jāiz-

Rīta stundā iedraudzējas ar bibliotēku
Gada vistumšākajā laikā
vairākos tūkstošos publisko
un skolu bibliotēku
Ziemeļvalstīs un Baltijā
vienlaikus tiek iedegtas
sveces un lasīta kopīgi
izvēlēta grāmata.

Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa norisinājās no 14. līdz
20. novembrim.

Grāmatas
ar noslēpumu

14. novembris bija lielā lasīšanas diena. Kurmenes bibliotēkā ieradās pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa» Kurmenes
pirmsskolas grupas «Rūķu skola» audzēkņi. Rīta stundā, kas
paredzēta pašiem mazākajiem
lasītājiem, bērni noklausījās
Stīana Hola grāmatas «Gārmana vasara» fragmentu bibliotekāres izpildījumā. Pēc tam tika
pārrunāta zēna Gārmana pirmā
skolas diena un mazo bibliotēkas apmeklētāju pieredze, pirmoreiz dodoties uz bērnudārzu.
Kāpēc Gārmanam no skolas

bija bail? Bērni piedalījās sarunās par bailēm un to pārvarēšanu, iztēlojoties, kāds varētu būt grāmatas turpinājums.
«Rūķu skolas» audzēkņi un
skolotāja Zita Saule iepazinās ar
jaunākajām bilžu grāmatām.
Interesi raisīja izdevums
«Sivēna rosīgā diena». Grāmatā ir jāpagriež rats un tad
var atrast lauku sētas iemītniekus un atklāt, kā sivēns iepriecina draugus un cik viņam
vienmēr ir daudz darāmā. Savukārt Pūcēns ar draugiem
grib noskaidrot, kas mežā rada
dīvainu skaņu. Pagriez tik ratu, atrodi jaukos meža iemītniekus un atklāj noslēpumu
kopā ar izdevumu «Pūcēna
piedzīvojumi»! Tās ir bilžu grāmatas ar noslēpumu, kas mazajiem lasītājiem uzdeva jautājumus un sniedza arī atbildes.

Uzveic bailes
no tumsas

Vai tu baidies no tumsas?
Tad jāizlasa Helenas Haraštovas grāmata «Es no tumsas

nebaidos». Naktī mazais Toms
pamostas un redz savā istabā
kaut ko aizdomīgu. Vai tas ir
spoks? Vai varbūt puisēna rotaļlietas? Bailēm lielas acis, par
to ikviens pats var pārliecināties. Grāmatai ir septiņi mainīgi
attēli, unikāls slīdmehānisms.
Atliek tik pavilkt sloksnīti, lai
ieslēgtu gaismu, un bailes no
tumsas būs uzvarētas!
Jaukā un mierīgā gaisotne,
kopīgi lasot, radīja noskaņu, kas
piemērota, lai bērni iedraudzētos ar bibliotēku un vēlētos,
lai viņiem atkal un atkal palasa
priekšā kādu iepatikušos grāmatu.
G. SKADIŅA,
Kurmenes pagasta
bibliotēkas vadītāja
18. decembrī plkst. 12
Valles saieta namā –
Ziemassvētku eglītes
sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem.

veido pāris minūšu garš filmas
sižets, iekļaujot tajā vai nu interesantāko epizodi vai dialogu no abām grāmatām par Timiju, vai arī veidojot stāsta
turpinājumu. Konkursa rīkotāji gaidīja neparasta izgudrojuma – mašīnas un tās pielietojuma instrukcijas krāsainu
zīmējumu. Markuss bija radījis dārgumu mašīnu.
Patrīcija Felicita un Markuss konkursā ieguva pirmo
vietu un galveno balvu – jūras ceļojumu četrām personām
maršrutā Rīga–Stokholma–Rīga, ko dāvāja a/s «Tallink».
Katra komanda, kas iesūtīja
kopīgu darbu, dāvanā saņēma
autora jaunāko grāmatu «Nindzja Timijs un baltā pērtiķa
noslēpums». Arī tajā varoņu
dēkas ir ne mazāk aizraujošas.
Henrika Tamma grāmatas
paredzētas galvenokārt septiņus – divpadsmit gadus veciem
zēniem un meitenēm, taču arī
jaunākiem bērniem, lasītas priekšā, tās sagādās prieku daudzu
vakaru garumā.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas vadītāja
9. decembrī plkst. 18
Misas centrā – egles
iedegšanas svētki.
Gatavosimies
Mērkaķa gada
pavadīšanai un
Gaiļa gada
sagaidīšanai!

No plkst. 22 līdz 23
dziedās
Nikolajs Puzikovs.
Ieejas maksa – 2,50 eiro,
pēc plkst. 23 – 3,50 eiro.
Galdiņus var rezervēt iepriekš
(tālrunis 22423531). Darbosies bufete.

20. decembrī plkst. 13.30
Misas tautas namā –
Misas vidusskolas
Ziemassvētku

koncerts.
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Valles kausu volejbolā izcīna «Tīģeri»
Valles vidusskolas
sporta zālē
13. novembrī norisinājās
Valles kausa izcīņa
volejbolā komandām,
kurās startēja trīs
kungi un viena dāma.
Šis bija jau otrais šāda veida turnīrs Vallē.
Uz sacensībām bija ieradušās sešas komandas: «Tumšie»,
«Vietējie», «Tīģeri», «Ilze un
3 burvīgie», «Sists», «Taurkalne». Vienības tika ielozētas
divās apakšgrupās pa trim katrā. A grupā sacentās «Tumšie», «Vietējie» un «Taurkalne», B grupā – «Ilze un 3 burvīgie», «Sists» un «Tīģeri».
Spēļu sistēma paredzēja, ka
katras apakšgrupas uzvarētājkomanda automātiski kvalificējas pusfinālam, bet otrās un
trešās vietas ieguvēji vēl turpina cīņu par iekļūšanu tajā. A grupā vietu sadalījums bija šāds:
1. – «Taurkalne», 2. – «Tumšie», 3. – «Vietējie», savukārt
B grupā komandas sarindojās
šādā secībā: 1. – «Tīģeri», 2. –
«Sists», 3. – «Ilze un 3 burvīgie».

«Tumšie» tikās ar vienību
«Ilze un 3 burvīgie», lai cīnītos par iekļūšanu pusfinālā. Ar
rezultātu 2:0 pārāki bija «Tumšie». Otrajā pārī «Vietējie»
stājās pretī komandai «Sists»,
kas ar rezultātu 2:0 uzvarēja
sāncenšus.
Pusfinālā «Taurkalne» padevās komandai «Sists» (0:2),
savukārt «Tīģeri» pieveica
vienību «Tumšie» (2:0). Cīņā par trešo vietu pārāki bija
«Taurkalnes» dalībnieki, kas
ar rezultātu 2:0 uzvarēja «Tumšos».
Noslēdzošajā cīņā un spēlē par pirmo vietu komanda
«Tīģeri» aizraujošā sniegumā
pārspēja vienības «Sists» volejbolistus.
3. vietā – «Taurkalne»: Ina
Lukjaņina, Jānis Krēmers,
Andris Lācis, Aivars Kupetis;
2. vietā – «Sists»: Laura Strupa,
Dāvis Ivanovs, Alvis Spangers,
Jānis Zadovskis; 1. vietā – «Tīģeri»: Lauma Vidovska, Gatis
Caune, Arnis Uzuls, Rolands
Plēsnieks.
Valles kausa izcīņas sacensības noritēja sešas stundas.
A. KUPČIUNS,
sporta darba
organizators

Sniegs praktisku un
garīgu palīdzību
Valles evaņģēliski luteriskā
draudze iesniegusi projekta pieteikumu «Dalies mīlestībā»,
nr. DC-SH/2016/2-12, projektu konkursam «LELB draudžu
diakonijas un žēlsirdības darbu attīstība 2016». To izsludināja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Diakonijas centrs.
Projekta mērķis – rūpes par
tuvāko, cilvēku mums līdzās,
sniedzot palīdzību grūtībās
nonākušajiem vientuļajiem un
slimajiem draudzes locekļiem. Adventa laiks – Kristus
dzimšanas svētki – ir vispiemērotākais brīdis, lai iepriecinātu un apciemotu šos ļaudis.
Projekta ietvaros tiks sagatavotas dāvanas un aprau-

dzīti vientuļie draudzes locekļi, kā arī trūcīgās ģimenes. Ieceres īstenošanā iesaistīsies
svētdienas skolas bērni, kā arī
skolēni, kuri gatavos apsveikumus visiem draudzes locekļiem. Draudzes padome plāno
sarūpēt dāvanu pakas un kopā
ar mācītāju apciemot grūtībās
nonākušos, lai sniegtu praktisku un garīgu palīdzību.
Projekta kopējās izmaksas
ir 220 eiro, draudzes līdzfinansējums – 10 procentu no
kopējām izmaksām. Ieceres
īstenošana – no šī gada 1. novembra līdz 30. decembrim.
«Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.» 1. Jāņa 4:11
D. RUĢELE,
Valles evaņģēliski
luteriskās draudzes
projektu
vadītāja

Volejbola turnīrā uzvaru izcīnīja komanda «Tīģeri» – Lauma
Vidovska, Gatis Caune, Arnis Uzuls, Rolands Plēsnieks.
Foto – A. KUPČIUNS
3. decembrī plkst. 15
Vecumniekos, Rīgas ielā
24a, Cafe+ telpās, –
tematisks vakars
pie kafijas tases
«Kas darāms, lai
paaugstinātu tautas
labklājību?».
Kopīgiem spēkiem
radīsim risinājumu
jebkurai problēmai.
Lūgums laikus pieteikties,
zvanot vai sūtot SMS uz
mobilo tālruni 29744468.
Bārbeles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
11. decembrī plkst. 14
muzicēs Boļeslava Voļaka
brāsbends un ērģelnieks
Pēteris Vaickovskis.
Programmā – senā mūzika
un Ziemassvētku melodijas.
Pēc koncerta –
Trešās adventes
dievkalpojums.

SKAISTKALNES PAGASTĀ
Anna Aņisimova (1953. gada 18. aprīlis – 2016. gada
15. novembris),
Imants Paulovičs (1933. gada 23. janvāris – 2016. gada
23. novembris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Natālija Fedorca (1927. gada 6. decembris – 2016. gada
16. novembris),
Deonizs Kirčenko (1930. gada 10. decembris – 2016. gada
20. novembris),
Romans Olšauskis (1968. gada 24. augusts – 2016. gada
22. novembris),
Egons Bruģis (1959. gada
1. jūnijs – 2016. gada 22. novembris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļas informācija.

16. lpp.
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Mūžu aizmūžā,
Laiku plūdumā,
Gadu gadskārtās
Vienmēr tie paši mirdz:
Gaiša saule un silta sirds.
/Aspazija/
Visa laba vēlējumus sūtām
Andrim Muceniekam 55 gadu
jubilejā un Albinai Nemanienei
70. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Tad, kad nav sniega vai saules,
Meklēsim gaišumu sevī,
Jo uz šīs sirmās zemes vienīgi
mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei, lai mirdz tā vēl ilgi,
Cerēt uz prieku, kas tumsā mūs sildīs,
Mīlēt nevis ar prātu, bet sirdi.
/M. Svīķe/
Vissirsnīgākie sveicieni Ildzei Mašinskai
60. dzimšanas dienā, Ritai Drevinskai un
Ērikai Salgrāvei 80 gadu jubilejā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Dienas kā pērles saberu saujā
un sāku vērtēt.
Dažas – žilbinoši mirdz,
Citām – viegls atspīdums tikai.
Kuras mest projām?
Lai paliek!
Katrā ir kaut kas skaists
Un mīļai atmiņai rasts.
/B. Žurovska/
Sirsnīgi sveicam Aivaru Meiri 50 gadu jubilejā,
Viju Bergu 55. dzimšanas dienā, Līgu Abražuni
60. dzīves gadskārtā un Helēnu Žagari 90. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Nepalaid garām
tos skaistākos mirkļus,
kas dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām,
bet iededz to gaismu,
lai sirdij silts gaišums tiek.
/V. Kokle-Līviņa/
Stipru veselību un labu omu vēlam
Jānim Griškam 70. šūpļa svētkos,
Jurim Strūbergam un Ņinai Urtānei 75 gadu jubilejā,
Maldai Krēsliņai un Mirdzai Dumbrei 80. dzīves gadskārtā,
Vizmai Ķimsei 90. mūža rudenī un
Austrai Jadzevičai 91. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

1. decembrī plkst. 14
Skaistkalnes tautas
namā –
cirka izrāde

«Oki-doki».
Ieejas maksa – 1,50 eiro.

3. decembrī plkst. 14
Kurmenes tautas namā –
Bārbeles tautas nama
amatierteātra
«Bārbelīši» izrāde

«Ādams
un Ieva».

Pēc uzveduma –
egles iedegšana.

3. decembrī plkst. 18
Stelpes pamatskolā –
brāļu Puncuļu koncerts

«Viens mirklis – un
mīlestība
nāk».
Ieejas maksa – 3 eiro.

4. decembrī plkst. 15
Misas tautas namā
Iecavas kultūras nama
jauniešu amatierteātris
«Artis» izrādīs
Eduarda Vulfa
deju komēdiju
«Līnis murdā».

Režisore – Valda Karnīte.

4. decembrī plkst. 15
Skaistkalnes tautas namā
ar izrādi

«Kā vecais Zemītis
pašu nelabo redzējis»

(pēc R. Blaumaņa stāsta motīviem)

viesosies Bārbeles
tautas nama
amatierteātris «Bārbelīši».

Režisors – Ingus Pavinkšnis.

8. decembrī plkst. 12
aktieru Amtmaņu muzejā,
Valles pagasta
«Zvanītāju Bukās», –
klubiņa «Brūklenājs»

adventa
laika apcere.

8. decembrī plkst. 13
Misas tautas namā –
deju kolektīvu koncerts.
Ar saviem draugiem
sadancosies
Misas vidusskolas
deju kolektīvi.

9. decembrī
plkst. 12
Skaistkalnē –
pagasta egles
iedegšana.

11. decembrī
plkst. 16

Skaistkalnes
tautas namā –
pamācošs gabals
bez aizkaru virināšanas –
Ritas Missūnes komēdija

«Šauj viņu
nost!».

Izrāda – Valles amatierteātris.
Režisore – Aija Skosa.
Visi laipni lūgti un ļoti gaidīti!

11. decembrī plkst. 14
Stelpes pamatskolā – kora «Via Stella»
20 gadu jubilejas koncerts

«Balta doma baltā naktī...».

Piedalās: Vecumnieku novada jauniešu koris «Via Stella»,
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas bērnu koris «Via
Stella», diriģente Liene Batņa, Līga Eglīte (klavieres), Uva
Kalniņa (saksofons), Mareks Radzēvičs (čells),
Elvijs Endelis (perkusijas), Zane Jurēvica (�lauta),
Ieva Danovska (kokle), solistes Ieva Alenčika,
Laura Arāja, Laura Liepiņa.
Ieeja – bez maksas.

17. decembrī plkst. 13
Kurmenes tautas namā –
dokumentālā filma

«Īsamirdzi zvaigznēm liedza»
par Latgales dziedātāju Aiju Rimšu.
Laikabiedru atmiņu stāsti, dziesmas.
Ieeja – bez maksas.

