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Rīko Baltā
galdauta svētkus

Latvijas valsts simtgades
svinību ieskaņā 4. maijā dažādās Latvijas vietās notiks Baltā galdauta svētki. Par godu
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 26. gadadienai sarīkojums
norisināsies arī Bārbelē.
«4. maijs ir Latvijas valsts
otrā dzimšanas diena, tāpēc
bārbelieši nolēmuši pulcēties
pie balti klāta galda, lai svinētu savas valsts esību un godinātu tos, kuri palīdzējuši to
radīt un nosargāt,» uzsver Brigita Krauze, Bārbeles pagasta
bibliotēkas vadītāja.
Uz Baltā galdauta svētkiem Bārbelē ļaudis tiek aicināti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā,
4. maijā, plkst. 16 tautas namā. Ciemos ieradīsies Einārs
Cilinskis – Saeimas deputāts,
bijušais Latvijas PSR Augstākās padomes deputāts, kurš
balsoja par Latvijas Neatkarības deklarāciju un joprojām
darbojas politikā. Sarīkojumu
kuplinās folkloras kopa «Dreņģeri» no Bauskas novada Codes.
«Ar Baltā galdauta svētkiem tiek iedibināta jauna tradīcija Latvijas valstiskuma
svinīgai atzīmēšanai kopā ar
pašiem tuvākajiem, tiekoties
pie skaisti klāta galda. Tas
ļaus daudz dziļāk apzināties
piederības izjūtu savai apkaimei un valstij,» uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.
Baltā galdauta svētki ir viens
no valsts simtgades lielnotikumiem, tie norisinās ciklā «Latvijai – 100».
ŽANNA ZĀLĪTE

Vieno kopīgs mērķis

 Lielajā talkā piedalās ap 500 aktīvistu

Pašvaldības administrācijas darbinieki kopā ar citiem talciniekiem šosejas malā Vecumniekos
izveidoja dobes, kurās zaļos un ziedēs parka rozes.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novadā vides
sakārtošanas akcijā 23. aprīlī
Lielās talkas dalībnieki rada
kopības izjūtu un gandarījumu, sakopjot un labiekārtojot dabas stūrīšus un
objektus pagastu un ciemu
centros, publiskās vietās.
Nesūrojoties par mainīgajiem laika apstākļiem, zaļās idejas atbalstītāji rosījās organizētajās talkas vietās, kā arī strādāja individuāli. Mērķis palīdzēt
Latvijai tapt par zaļāko valsti
pasaulē vienoja ap 500 aktīvistu Vecumnieku novadā.

Skaistkalnes centra parkā Jānis Livčāns (no kreisās) un Ansis Sīders nozāģēja divas liepas, kam bija caurs vidus.

Iestāda dzīvžogu

Bārbeles pagastā talkā piedalījās 31 entuziasts, savākti
ap 110 maisu ar atkritumiem.
«Izdarījām labu darbu, sakopjot tās vietas, kas, pa ceļu
ejot, uzreiz «acīs nekrīt». Bārbelē gar kapsētu tika iestādīts

dzīvžogs, sakopta Doktorāta
iela un apstādījumi aiz jaunizveidotās dižaudzes, savukārt
bijušajā pienotavas ēkā talcinieki salasīja ļoti daudz tukšo
pudeļu,» stāsta Ērika Našeniece, pagasta pārvaldes vadītāja.
4. lpp.

2. lpp.
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Ceļā uz Latvijas
simtgadi
A

izvien aktīvāk visā Latvijā iedzīvotāji sāk gatavoties mūsu valsts simtgades
svinībām, kas kulmināciju sasniegs 2018. gadā.
Vecumnieku novadā ceļš
uz Latvijas simtgadi aizsāksies jau šajā pavasarī, kad novada centrā pulcēsies bērnu
un jauniešu kori un tautas deju
kolektīvi, lai piedalītos 4. Vecumnieku novada Dziesmu un
deju svētkos. Tie norisināsies
27. un 28. maijā. Bērni un jaunieši ir mūsu valsts nākotnes
veidotāji, viņi ar dziesmām un
dejām apliecinās mīlestību Latvijas zemei un piederību savam novadam. 2017. gada vasarā paredzēts organizēt Vecumnieku novada pieaugušo amatiermākslas kolektīvu
Dziesmu un deju svētkus.
4. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētkos piedalīsies bērnu un jauniešu kori
un tautas deju kolektīvi no Vecumnieku novada, kā arī ciemiņi no Bauskas, Kokneses,
Iecavas novada un Rīgas; svētku lielkoncertu papildinās pūtēju orķestris «Skaistkalne» un
komponists, maestro Valts Pūce ar orķestri, kurš īpaši mūsu
svētkiem gatavo vairākas savu
dziesmu aranžijas. Svētku
lielkoncerta režisore un scenārija autore – Latvijas Kultūras
akadēmijas absolvente, kultūras pasākumu producente un
režisore Ieva Niedre.
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

«Apliecinās mīlestību
savai zemei un
piederību Vecumnieku
novadam.»

D

ziesmu un deju svētku ietvaros norisināsies
koru un tautas deju kolektīvu
kopmēģinājumi, lielkoncerta
ģenerālmēģinājums, dalībniekiem un amatierkopu vadītājiem veltīts pateicības koncerts. Būs arī lielais Dziesmu
un deju svētku gājiens, kurā,
apvienojot visus svētku dalībniekus, tiks sperti pirmie
soļi mūsu kopīgā ceļā uz Latvijas simtgadi un izbaudīts
2015. gada vasarā nepiedzīvotais svētku gājiens. Vecumnieku brīvdabas estrādē notiks skanīgs lielkoncerts, kas
veltīts mūsu novada un visas
Latvijas skaistumam.
No sirds vēlu izturību un
darba prieku visiem kolektīviem, kas gatavojas šiem
svētkiem, un radošu enerģiju
organizatoru komandai. Uz
tikšanos 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkos!
AGRITA
LAUDURGA,
Vecumnieku
tautas nama
vadītāja

Palīdz ieklāt
grīdu

Vissmaržīgākos pavasara
ziedus sūtām SIA «Primekss»
un darbu vadītājam Agrim
Kaļķim, kā arī darbiniekiem
Artim Burkovskim, Oskaram
Salietim, Aināram Ābeltiņam,
Arnim Villam par palīdzēšanu
magazīnas klēts grīdas ieklāšanā.
Lai vienmēr izdodas plānot un veikt vēl daudz labu
darbu!
Skaistkalnes
pagasta
PĀRVALDE

Pieejams ﬁnansējums
12 projektu īstenošanai
Vecumnieku novada
Dome izsludina projektu
konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2016».
Tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan ﬁziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu,
kā arī veicināt atbildību par
savas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanu, iesaistot ļaudis sabiedriskajā darbā,
attīstot sadarbību starp vietējo
sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Paredzētais ﬁnansējums 12
projektu realizācijai ir 9600
eiro, t. i., vienam projektam –
800 eiro. Nepieciešamības gadījumā darba grupa var nodrošināt līdzﬁnansējumu.
Konkursa nolikums un pie-

teikuma veidlapa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv. Pieteikumi atbilstīgi nolikumam jāiesniedz līdz 20. maija plkst. 17
Vecumnieku novada domē personīgi vai nosūtot pa pastu
(adrese: konkurss «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2016», Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933).
Konsultāciju projekta pieteikuma sagatavošanai var saņemt Vecumnieku novada domē katru darba dienu darba
laikā, iepriekš sazinoties ar
projektu vadītāju Daci Šileiku
vai projektu koordinatori Ivetu Balceri. Tālrunis 63920596,
e-pasts: <dace.sileika@vecumnieki.lv>, <iveta.balcere@vecumnieki.lv>.
I. BALCERE,
Vecumnieku novada
domes projektu
koordinatore
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3. lpp.

Stelpē runā caur dālijām

 Puķkopji stāsta par savu aizraušanos
Sarunas, dziesmas un dzeja
par ziediem vienoja sarīkojuma apmeklētājus Stelpes
pamatskolā, kur 16. aprīļa
pēcpusdienā viesojās dāliju
audzētāji Agnis Ābele no
Jelgavas un Alvis Vītols no
Vecumniekiem.
«Latvieši ar ziedu audzēšanas un dāvināšanas tradīcijām ir
unikāli, turklāt dabas skaistā rota
ir kā laika mērītājs. Ieraugām
sniegpulkstenīti, tātad – tuvojas
pavasaris. Madaras un rudzupuķes vēsta par pilnbrieda laiku,
savukārt gladiolas un asteres atgādina – klāt rudens. Miķelīši –
«pēdējie mohikāņi» – zied līdz
ziemas sākumam,» sacīja pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa.
Pirms A. Ābele un A. Vītols
sāka stāstīt par savu aizraušanos, vairākas dziesmas par puķēm, prieku un mīlestību izpildīja Stelpes pagasta sieviešu
vokālais ansamblis «Nianse»
(vadītāja Iveta Grantiņa) un Vecumnieku tautas nama senioru
koris «Atbalss» (diriģente Māra
Lagzdiņa, koncertmeistare Līga
Eglīte). Egils Neliuss sanākušos
pārsteidza, emocionāli norunājot brīnišķīgo Imanta Ziedoņa
dzejoli «Mēs runājām caur puķēm». Sarīkojumā tematiski iekļāvās S. Neliusas izraudzītais
fragments no Karela Čapeka humoreskas «Dārzkopja gads»,

Rīko diskusiju

Ikviens tiek aicināts uz diskusiju «Latvijas simtgades svinības Vecumnieku novadā», kas
notiks 10. maijā plkst. 18 Vecumnieku tautas namā.
Tikšanās laikā iedzīvotāji
tiek rosināti dalīties ar idejām un
apspriest novada iesaisti Latvijas simtgades svinību pasākumos. Diskusijā piedalīsies Latvijas simtgades reģionālo projektu vadītāja Jolanta Borīte.
Uz sarunu aicināti novada
pašvaldības iestāžu darbinieki,
kultūras, izglītības un sporta jomas pārstāvji, nevalstisko organizāciju dalībnieki, uzņēmēji,
sabiedriski aktīvie iedzīvotāji
un citi idejām bagāti ļaudis.
A. LAUDURGA,
tautas nama vadītāja

Alvis Vītols lepojas ar vairākām īpašām
dāliju šķirnēm.
kas visai trāpīgi uzbūra kaislīga dārza kopēja «portretu».
Ciemiņi rādīja izloloto atvasaras skaistuļu fotogrāﬁjas,
dalījās pieredzē un ieklausījās
stelpiešu vērojumos, atbildēja
uz jautājumiem par gumu žāvēšanu un ieziemošanu, iespēju grieztos ziedus saglabāt.
Apbrīnojama bija puķu lolotāju ieinteresētība, izvaicājot
lietpratējus par dārza karalieni –
dāliju, un azarts, iegādājoties
krāšņo krūmu gumus. Kur rodas šī labestīgā apsēstība un
īpašais starojums, kas piemīt
puķēm, kad ar tām runā, kad
caur tām runā un mīl?
ŽANNA ZĀLĪTE

No Agņa Ābeles iegādātie gumi dzīs asnus un krāšņi ziedēs stelpiešu dārzos.

Sarīkojumā dziedāja Vecumnieku tautas nama senioru koris
«Atbalss».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Putni debesīs
Brīvību zīmē,
Maijs uzplaukst
Latvijas zīmē.
/Z. Skara/

Sveicam Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagasta iedzīvotājus
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā.
Lai brīvības gars stāv pāri
ikdienas rūpēm,
lai Latvija sākas
katra sirdī un mājās!
Vecumnieku novada Dome

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī.
Materiāli
«Vecumnieku
Novada Ziņu»
maija numuriem
jāiesniedz līdz

2. un 16. maijam.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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4. lpp.

Zaļās idejas atbalstītājus novada pagastos

Kurmenes parkā talkas dalībnieki bija pulcējušies kuplā skaitā.
1. lpp.
Gaismā ļaudis sakopa ielu
un ceļu malas, kāda ģimene
no Rīgas lasīja atkritumus ciema tuvumā iecienītajās sēņošanas un ogošanas vietās.
Pēc darba talcinieki tika
cienāti ar kaﬁju, tēju, speķa pīrāgiem un smalkmaizītēm.
«Paldies visiem, kuri piedalījās pagasta sakopšanā. Jādomā, ka ar katru gadu mazināsies salasīto atkritumu daudzums,» teic Ē. Našeniece un
piebilst: «Ceru, ka neviens necentīsies caur dzīvžogu iekļūt
kapsētā, brienot pāri tur dusošajiem, bet izmantos no četrām pusēm ierīkotos celiņus.»

Sakopj parku

Kurmenes pagastā Lielās
talkas dalībnieki sakopa senā
parka daļu pie brīvdabas estrādes. Tika nozāģēti sausie koki,
savākti zari un pērnās lapas.
Kurināšanai derīgie materiāli
tika aizvesti uz baznīcu. Parks
papildināts ar 14 jauniem kokiem.
«Teritorijas uzpošanā iesaistījās ap 60 aktīvistu – gan
bērni, gan pieaugušie. Bija
ieradušies arī palīgi no Rīgas – Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darbinieki kopā
ar ģimenēm. Četri talcinieki
sakopa Kurmenes kapu teritoriju. Diena bija skaista un piemērota strādāšanai, paldies
visiem par paveikto,» gandarījumu pauž Agris Kondrāts,
pagasta pārvaldes vadītājs.
Kopā ar bijušajiem kolēģiem no VARAM Kurmenē

talkoja Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. «Pērn
Skaistkalnē sakopām upes
malu, šogad likās, ka te vajadzīgi palīgi,» viņš sacīja. Viesi izmantoja iespēju papildināt
zināšanas par Kurmeni. Ar
aizraujošu stāstījumu viņus ieinteresēja vietējā vēstures zinātāja Anita Nagle. Pēc tam
talkotāji ar velosipēdiem devās uz saimniecību «Zviedru
birzes zirgi», bet vēlāk sēdās
laivās, lai pa Mēmeli no atpūtas vietas «Lutauši» nokļūtu
Skaistkalnē.
Ar padomu parka atjaunošanā palīdzēja kurmeniete, ainavu arhitekte Marta Daugaviete. Pēc viņas ieteikuma tika
iestādītas trīs ošlapu kļavas,
trīs sarkanie ozoli un viena
sudrabkļava, bet pretī baznīcai – Serbijas egļu grupiņa.
Pavisam talkas dienā savākti 120 maisu ar atkritumiem. Vides sakopšana un labiekārtošana Kurmenē noslēdzās ar kopīgām pusdienām,
baudot tautas nama vadītājas
Sarmītes Ķīses gatavoto soļanku un citus labumus.

Labiekārto centru

Skaistkalnes pagastā talkošanai oﬁciāli bija pieteiktas
trīs vietas, taču Skaistkalnes
vidusskolas darbinieki un skolēni jau nedēļas vidū iesāka
kopt skolas apkārtni un Mēmeles upes krastu.
«Talkas dienā lauku sieviešu kluba «Mēmelīte» aktīvistes rosījās Ānmēmeles parkā – sakopa atpūtas vietu pie

Aicinājumam piedalīties Kurmenes kapu sakopšanā atsaucās
pensionāres Inese Kondrāte (no kreisās) un Skaidrīte Rubeniņa.
upes, izcirta saaugušās atvases, aizbēra bedres un nolīdzināja zemi virs tām. Čakli strādāja 18 sievas un bērni, ar zāģēšanas darbiem palīdzēja
Osvalds Grendziņš, bet ar
traktortehniku – Aivars Kundziņš,» stāsta Ineta Skustā,
pagasta pārvaldes vadītāja.
Astoņi dažāda vecuma jaunieši uzposa sporta laukumu
Putnos pie daudzdzīvokļu mājām – grāba lapas, atbrīvoja
segumu no sūnas. Radās vairākas idejas, kas būtu jārealizē, lai labiekārtotu vidi jauniešu ﬁziskajām aktivitātēm.
«Skaistkalnē 21 cilvēks labiekārtoja pagasta centru – stādīja kalnu priedītes, zāģēja
vecās liepas, stādīja atraitnītes
un kokos izlika piecus būrīšus, kas izgatavoti bibliotēkas
rīkotajā Putnu dienā. Vairāki
entuziasti strādāja individuāli –
lasīja atkritumus savos īpašumos un ceļa malās. Paldies
visiem, kuri, nebaidoties no
sliktajiem laika apstākļiem,
piedalījās talkā,» teic I. Skustā.

Tīra grāvmalas

Stelpes pagastā organizēti
strādāja ap 120 talkotāju.
«Stelpes pamatskolas apkārtnē, pievedceļā uz brīvda-

bas estrādi un tās teritorijā rosījās skolēni, pedagogi un
saimnieciskais personāls – pavisam ap 60 darītāju. Brāļu
kapus uzposa un puķes stādīja
piecas pensionāres no biedrības «Dižstelpe». Beitiņos
daudzdzīvokļu māju «Bērzi»
un «Noras» iedzīvotāji, kopskaitā ap 20, sakopa teritoriju
pie ēkām un bijušās pienotavas apkārtni, kā arī ar tā dēvēto «grauzto asfaltu» aizbēra
bedres uz piebraucamā ceļa.
Nīzerē daudzdzīvokļu māju
«Saulītes-Zeltiņi» apkārtnē
strādāja desmit entuziastu, kuri labiekārtoja bērnu rotaļu
laukumu un uzposa māju teritorijā esošo birztalu,» informē
Elmārs Jukonis, pagasta pārvaldes vadītājs.
Stelpes meža karjeru teritorijā strādāja divi talcinieki,
savācot piecus maisus ar atkritumiem un vecas autoriepas. Pie Stelpes pamatskolas
iznomātajā ābeļdārzā zemes
nomnieki ar palīgiem – pavisam ap 20 talcinieku – sakopa
augļudārza teritoriju un iestādīja jaunas ābelītes. Daudzu
pagasta privātmāju ļaudis rosījās savu māju apkārtnē, tīrot
grāvmalas un tām piegulošo
autoceļu malas.

14. maijā plkst. 18
Stelpes pamatskolā –
koncerts

«Dzīvē krāsas jāmeklē».
Piedalās amatiermākslinieki
no Subates, Dvietes,
Asares un Stelpes.
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vieno kopīgs mērķis

Skaistkalnes pagasta Putnos pie daudzdzīvokļu mājām aktīvās
atpūtas zonu tīrīja brāļi, svarbumbu cēlāji Andrejs (priekšplānā) un Edgars Getmančuki, Skaistkalnes vidusskolas 4. klases
audzēkne Diāna Romanovska un vēl daži vietējie.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Dūšīgi darbojās pagasta
jaunā paaudze. «Stelpes skolēni uzposa skolas apkārtni,
sporta laukumu, aleju un «tautas nama» kalniņu. Paši lielākie un stiprākie strādāja pie
veco šķūnīšu atlieku novākšanas. Tieši šķūnīšu, kuru lietotāji vairs nav mūsu vidū, novākšana, šķiet, bija vissmagākā darba daļa, jo tā saistīta
ar liela daudzuma dēļu, latu
un lūžņu pārvietošanu. Skolēni un skolotāji paveica
daudz. Tomēr šajā sakarā arī
nākas ko paskaidrot. Novada
Domes deputāte Aiga Saldābola apgalvo, ka šis darbs
esot bijis tikai vienas konkrētas ģimenes interesēs. Tā nav
taisnība. Mīļie talkas dalībnieki, jūs paveicāt lielisku darbu
skolas apkārtnes sakopšanā,
strādājāt sava pagasta un līdz
ar to arī mūsu valsts labā! Jebkuri centieni noniecināt jūsu
ieguldījuma nozīmi ir nekrietni.
Talkas nobeigumā svaigā
gaisā pie ugunskura ļoti labi
garšoja plovs, ko izvārīja skolas pavāres, saldējums, pīrādziņi un kūciņas,» par gaisotni 23. aprīlī stāsta Sandra un
Egils Neliusi.

Autobusu pieturvietā «Mēmele» Skaistkalnes pagastā talciniekus gaidīja Pētersonu ģimenes veidotais Cūkmens.
Foto – EVA VLASOVA

Vāc atkritumus

Valles pagastā sakopšanas
darbi sākās pāris dienu pirms
Latvijā rīkotās vides sakārtošanas akcijas. Valles vidusskolas saime talkoja 21. aprīlī,
uzpošot gan skolas apkārtni,
gan ciema teritoriju.
«Ap 30 iedzīvotāju strādāja daudzdzīvokļu namu pagalmos, visvairāk ļaužu bija pulcējušies pie Liepu ielas 13. mājas. Valles pašvaldības aģentūras vīri sakopa savas darbavietas
teritoriju, septiņi talkotāji rosījās pie katlumājas,» informē
Iveta Radziņa, pagasta pārvaldes vadītāja.
Pulciņš ļaužu stādīja puķes pie Taurkalnes bibliotēkas
ēkas, vāca atkritumus apdzīvotās vietas centrā.
Pavisam Valles pagastā Lielās talkas dienā strādāja 45 cilvēki.

Izveido dobes

Vecumnieku pagastā ļaudis talkoja vairākās vietās. Novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics pavēstīja, ka brīvdabas
estrādes teritoriju pie Jaunā
ezera Vecumniekos kopa 75
sākumskolas audzēkņi, baznī-

29. maijā plkst. 12
Valles saieta namā
(labos laika apstākļos
ārā pie skolas) –

–
–
Bernu
svetki.

Viesosies Jura Babra leļļu teātris «Tims».

Stelpes pamatskolas vecāko klašu zēni rūpīgi un atbildīgi strādāja pie šķūnīšu drupu novākšanas.
Foto – EGILS NELIUSS
cas apkārtni saposa vidusskolēni un draudzes pārstāvji –
kopā 25 talkotāji. 22 vidusskolas klašu jaunieši un vairāki pieaugušie apmežoja 1,5
hektārus lielu teritoriju pie
Ogres ceļa, kur tika iestādīti
3000 bērzu un 30 eglītes.
Rīgas šosejas malas un
piebraucamo ceļu apkārtni virzienā no Piebalgām uz Zvirgzdi no atkritumiem atbrīvoja
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrības
«Virši» aktīvisti Dzintra Artemjeva, Anna Vājeika, Rita
Gerika, Ernests Mačukāns, kā
arī jaunieši Kaspars Ozoliņš,
Mareks Čakša un Gints Durans.
Kopā ar viņiem talkoja novada Domes deputāte Vēsma Petruševica un viņas vecākais
dēls Agris.
«Pie iebraucamajiem ceļiem
savākts neiedomājami daudz

atkritumu, kas tur krājušies
gadiem. Cits izmetis pēc mājas
remonta pāri palikušās drazas,
kāds iztīrījis pagrabu un mežā
izsviedis burkas ar zapti, kompotiem, marinētām sēnēm.
Maisos sakrāmētas arī Zvirgzdes upes malā izsviestās
«humpalas» – ar lietotām drēbēm vien piepildīti 90 maisu,»
atradumus raksturo V. Petruševica. Arī kāda ģimene vāca
pudeles, skārda bundžas, polietilēna maisiņus un citas drazas, kas mētājās Rīgas autoceļa
malās. Pavisam gar šoseju un
piebraucamajiem ceļiem savākti ap 70 maisu ar atkritumiem.
Vecumniekos, ceļa malā
pirms amatnieka Jura Audzijoņa mājām «Jūras» labiekārtošanas darbos iesaistījās 15
talkotāju – gan pašvaldības
6. lpp.

6. lpp.
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Zaļās idejas atbalstītājus vieno kopīgs mērķis

Aizlaistajā ābeļdārza teritorijā Beibežos darba pietika visiem.
5. lpp.
administrācijas darbinieki un
pagasta dārznieces Vēsmas
Veinbergas komanda, gan tuvējo māju iedzīvotāji. Neizmantotajā teritorijā tika izveidotas piecas dobes un katrā
iestādīti seši parka rožu krūmi. Iepriekš tie auguši trīsstūrveida dobē krustojumā Vecumnieku centrā. Krūmi dažiem autovadītājiem traucējuši pārredzēt brauktuvi, tālab
tie pārvietoti.
Pēc tam entuziasti labiekārtoja topošo parku Upes ielā, kur iesēta zāle un iestādīti
14 kociņi: jasmīni, ceriņi, mūžzaļie kadiķi, kā arī grimoņi –
koši un iespaidīga izmēra krūmi.

Ķeras klāt
ābeļdārzam

Beibežos ļaudis pēc vietējās bibliotēkas vadītājas Guntas Spiras iniciatīvas sakopa
veco ābeļdārzu ciema centrā.
Vīri strādāja ar zāģiem un
cirvjiem, sievas un bērni stiepa zarus un krāva kaudzē.
«Augļukoki stādīti 50. gadu vidū. Teritorija pašā ciema
centrā ilgstoši nav kopta. Šī
zeme ir privātīpašums, taču
saimnieki par to nerūpējas,»
stāsta G. Spira. «Aicināju la-

Vēsma Petruševica lasīja atkritumus gar Rīgas šoseju ceļa posmā Piebalgas – Zvirgzde.
sītājus ķerties klāt ābeļdārzam Lielās talkas dienā. Ap
divdesmit iedzīvotāju atsaucās.»
Akcijas laikā novadā tika
piepildīti ap 1000 maisu ar atkritumiem.
Pašvaldība aktīvistiem visās organizētajās talkas vietās
nogādāja pīrādziņus, kliņģeri
un atspirdzinošus dzērienus.
Tie, kuri vēlējās apmeklēt
diskotēku Vecumnieku tautas
namā, saņēma bezmaksas ieejas biļeti – košu aproci.
ŽANNA ZĀLĪTE

8. maijā plkst. 18
Taurkalnes saieta zālē
(bibliotēkas ēkā)
Valles amatierteātris
izrādīs
P. Reimana situāciju
komēdiju

«Krustmāte Jūle no Tūles».

Anitai Kuzmai rūp Beibežu centra sakoptība.

Vairāk nekā 30 maisu ar atkritumiem salasīti teritorijā pie ceļa,
kas ved uz Ingmāra Līdaka dzimtajām mājām «Skari» Vecumnieku pagastā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Pudeles un pamperi

34 maisus uzblīdušu pamperu, šņabja pudeļu, stikla rūšu un citas drazas, sametot
ceļmalas grāvī, man «uzdāvināja» daži Upes ielas iedzīvotāji.
Tas puiciskais, daudz redzētā auto vadītājs, kurš pie izgāzto lūžņu čupas savulaik taisnojās, ka esot sūtīts paskatīties,
kurp ved tas ceļš, izskatījās tik
svēts, kā tikko no baznīcas iznācis... Bet man tagad Vecumnieku veikalā tāda neērta sajūta – varbūt tur esmu kopā ar
Cūku...
Patiesībā jau nav nemaz tik
grūti un pazemojoši ķeksēt no

grāvja uzblīdušos «podguzņikus» un ar ūdeni pieplūdušās
alus pudeles, taču nepamet doma – kāda joda pēc!? Cūka savā dubļu vannā nekakā... Bet
daži mana tik cienītā un slavētā
novada ļaudis savu pagalmu
tīra, cita pagalmā savu bērnu
kakas un savas uzdzīves pārpalikumus izmetot! 34 maisi...
Vēl jau tikpat palika otrā nelegālajā izgāztuvē. Tas – nākamā gada talkai.
Ceru, ka iztīrītajā grāvī
nārstos vardes, nevis peldēs
apzaļējušas pudeles un piečurātu pamperu maisi.
INGMĀRS LĪDAKA

Muzeju nakts ietvaros 20. maijā plkst. 19
Vecumnieku tautas namā –
sarīkojums «Zoodārzs tavā pagalmā».
Viesosies novadnieks Ingmārs Līdaka.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29323741
Vecumnieku pagasta muzeja vadītājai Ritai Kovalai.

7. lpp.
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Gūst pieredzi kaimiņu novados

 Uzņēmēji rod jaunas idejas un papildina zināšanas
Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupas
dalībnieki ikmēneša
tikšanās reizē, 7. aprīlī,
devās pieredzes apmaiņā
uz Bauskas un Rundāles
novadu.

Nobauda sieru

Pirmais pieturas punkts bija Ingas Celmas zemnieku saimniecība «Celmi» Bauskas novada Codes pagastā.
Saimnieces gatavotos sierus iecienījuši daudzi. Rituļi
top no pašu slauktā piena, receptes ir dažādas – ar dillēm, ķiplokiem, sēklām, saldajām piedevām. Degustāciju zālē klausoties I. Celmas pieredzes stāstā,
tika baudīti vairāku veidu sieri.
Gailīšu pagastā tika apskatīta amatniecības darbnīca «Stella», kur izveidota pastāvīga
ekspozīcija un ir iespēja iegādāties rokdarbus. Turpat netālu aktīvi darbojas SIA «Serviss DL»,
kas sniedz augļu un dārzeņu
vairumtirdzniecības pakalpojumus. SIA «Ints & Co» piedāvā
stādus atkarībā no sezonas – ziedus, dekoratīvos augus; uzņēmumā tiek audzēti arī dārzeņi.

Apmeklē izstādi

Rundāles novada Svitenes
pagastā Laima Grigone izvei-

Zemnieku saimniecības «Celmi» saimniece Inga Celma dalās pieredzē un cienā viesus ar saražoto produkciju.
Foto – I. BALCERE
dojusi keramikas studiju. Tiek
veidoti gan māla trauki, ko
apdedzina tradicionālajā svēpētajā malkas ceplī, gan por-

celāna izstrādājumi: bļodiņas, krūzītes, vīna glāzes, tējkannas u. c. Viss tiek veidots
uz podnieka virpas, tādējādi

katrs meistares darbs ir unikāls.
Pieredzes apmaiņas brauciens noslēdzās pārtikas ražotnē SIA «Kronis» Codes pagastā. Uzņēmums pārstrādā
zaļos zirnīšus, gurķus, bietes,
kartupeļus, burkānus, sīpolus,
ķiplokus, ogas un augļus. Gan
Latvijā, gan aiz valsts robežām iecienīti SIA «Kronis»
konservējumi, marinādes, sulas, zupas, mērces, pesto, brušetas u. c.
Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupa pateicas
Vecumnieku novada Domei
par nodrošināšanu ar transportu.
8. aprīlī novada uzņēmējiem un citiem interesentiem
tika organizēts brauciens uz
izstādi «Pavasaris 2016» izstāžu kompleksā «Rāmava».
Tur varēja gūt jaunas idejas,
apskatīt dažādu tehnisko risinājumu pielietojumu saimniecībās, piedalīties semināros.
Paldies pašvaldībai par iesaisti, radot iespēju apmeklēt šo
lauksaimniekiem un mežsaimniekiem nozīmīgo pasākumu.
I. BALCERE,
Vecumnieku novada
domes
projektu koordinatore

Palīdzēs lauksaimniekiem aizpildīt pieteikumus EPS
Kopš 11. aprīļa tiek
pieņemti iesniegumi
vienotajiem platību
maksājumiem
elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS).
Lauksaimniekiem atbalsta
maksājumus piešķir par lauksaimniecības zemi, kas ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
(lietošanā) un kuras minimālā
kopējā uz atbalstu pretendējošā platība ir vismaz viens hektārs, bet katra lauka (vienlaidus zemes gabals, kurā audzē
vienu kultūraugu) platība –
vismaz 0,3 hektāri.
Pieteikšanās atbalsta maksājumiem EPS ļauj ātrāk iegūt
ﬁnansējumu, jo «papīra» iesniegumu apstrāde ir laikietilpīga – klienti maksājumus sa-

ņem vēlāk. Pieteikšanās EPS
dod iespēju operatīvāk novērst kļūdas iesniegumos, tādējādi ļaujot izvairīties no soda sankcijām. EPS klienta dati
pieejami uzreiz pēc pieteikuma ievadīšanas, tiek veikta
automātiska to pārbaude sistēmā. Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir secinājis, ka lauksaimnieki, kuri piesakās platību maksājumiem papīra formātā, bieži vien pieļauj kļūdas. Sākot ar šo gadu, atļauts
ieviest «brīdināšanas sistēmu»:
desmit dienas pēc 15. jūnija
LAD var informēt klientu par
kļūdu un iespējams veikt labojumus, nesaņemot sankcijas. Pieteikumiem papīra formātā «brīdināšanas sistēmu»
nevar ieviest, jo desmit dienu laikā nav iespējams pazi-

ņot klientam par neprecizitātēm.
Pieteikties platību maksājumiem var līdz 23. maijam.
Ja vienotais pieteikums tiek iesniegts no 24. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta apjomam tiks
piemērots 1% samazinājums
par katru nokavēto darba dienu, sākot jau ar 24. maiju.
Ja uzrādītie lauksaimniecības zemes gabali telpiski pārklāsies ar cita pretendenta deklarētajiem laukiem, LAD informēs EPS klientus, nosūtot paziņojumu uz e-pastu.
Pretendenti uz atbalsta maksājumiem līdz 27. jūnijam varēs iesniegt labojumus; soda
sankcijas netiks piemērotas.
Vecumnieku novadā LAD
speciālisti palīdzēs lauksaimniekiem kļūt par EPS lietotā-

jiem un elektroniski aizpildīt
pieteikumus: 9. maijā plkst. 10
Vallē, pagasta pārvaldes telpās, 10. maijā plkst. 10 Vecumniekos, Iniciatīvu un aktivitāšu centra telpās Rīgas ielā
29a (pagraba stāvā). Interesenti tiek aicināti pieteikties
laikus pie lauku attīstības konsultantēm Aigas Saldābolas,
tālrunis 28705298, vai Anitas
Smilškalnes, tālrunis 26330808.
A. SALDĀBOLA,
lauku attīstības
konsultante
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
25. maijā plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

8. lpp.

Nr. 8(147) 2016. gada aprīlis

Teātra svētkos Kurmenē izspēlē šovu

 «Varam cits no cita mācīties, smieties un mīlēt»
Vecumnieku novada
amatierteātri un trupas no
kaimiņu novadiem 2. aprīļa
vakarā satikās Kurmenes
tautas namā, lai kopīgi
ļautos Teātra dienas lustēm
un izspēlētu šovu
«Izskaties dzirdēts».
Skatuves mākslas entuziastus jau trešo pavasari kopā
pulcina amatierteātra «Kurmene» saime. Šogad aicinājumam
atsaucās septiņi kolektīvi – no
Misas, Skaistkalnes, Valles, Vecumniekiem, Jaunjelgavas novada Daudzevas un Seces,
Neretas novada Mazzalves.

Atkarīgi no
sava vaļasprieka

Teātra ļaudis un publiku
sveica sarīkojuma organizatore, tautas nama saimniece Sarmīte Ķīse. «Pērn mēģinājām
ārstēties no teātra atkarības un
dibinājām teātra atkarīgo spēlmaņu klubiņu. Kā redzams, šo
kaiti izdziedēt nav iespējams –
joprojām visi esam atkarīgi no
sava vaļasprieka, turklāt šogad spēlmaņu pulks kļuvis vēl
kuplāks,» viņa sacīja.
Šovu atklāja populārie mākslinieki – «Duets Sandra», ko
atveidoja amatierteātra «Kurmene» dalībnieki Sandijs Siliņš un Olafs Bērziņš. Pēc šī
numura elegantais vakara vadītājs Sandijs Siliņš klātesošos
iepazīstināja ar žūriju. Priekšnesumus vērtēja un atzinumu sniedza dzejniece-amatiere Mētra
Vīksna jeb Irina Samule, saimniecības preču veikala pārde-

«Buranovas babuškas» jeb Valles amatierteātra dalībnieki uzmanīgi ieklausās žūrijas viedoklī.
vēja Zilgma Zirne jeb Kristīna
Kondrotaite, gadījuma darbu
strādnieks Didzis Pasta jeb
Olafs Bērziņš, bezdarbnieks
Stepans Naļivaiko no «Bazūnēm» jeb Egidijs Kondrots.
Tā kā aprīlis ir joku mēnesis, darbīgie kurmenieši, kuri
ir dāsni ziedotāji, dalībniekiem
bija sarūpējuši vērtīgas dāvanas. Prasmīgā amatnieka Andra Ķīša pītajos groziņos varēja
atrast 50 kg augstvērtīga liellopu gaļas šašlika, pustonnu
kartupeļu, maisu ar cūku pupām, vistīrāko Mēmeles ūdeni, kā arī šķembu kravu, misiņa kaklarotu ar senatnes elpu
un pat Latvijas ekskluzīvo zilo govi. Veltes gan nevarēja

Kurmenes aktieri un trupas režisore Gunta Drezova (no kreisās)
Teātra dienu svin, aicinot ciemos domubiedrus.

paturēt. Kā jau visos šovos,
tās bija jāpārdod, lai līdzekļus
ziedotu Kurmenes klejojošo
suņu un kaķu sterilizācijai.
Skaļi smejoties un aplaudējot,
klātesošie apliecināja, ka ir
mierā ar šādu nosacījumu.

Ovācijas izpelnās
Verka Serdjučka

Atraktīvu un krāšņu priekšnesumu sniedza Misas amatierteātra kolektīvs (režisore Sandra Vēvere), kas izspēlēja Olgas Rajeckas izpildīto dziesmu
«Lielā zive». Īstu ļembastu sarīkoja un vētrainus aplausus
izpelnījās krievu disko folkansamblis «Buranovas babuškas»,
ko atveidoja Valles amatierteātris (režisore Aija Skosa).
Daudzevas skatuves mākslas
mīļotājus pārstāvēja Rudīte Nāzare, kura stāstīja smieklīgus
gadījumus iz savas dzīves.
Mākslinieki no Vecumniekiem – amatierteātris «Vecmuiža» – bija iestudējuši savulaik populāro Aijas Kukules
dziedāto hītu «Atgriešanās»,
ko izpildīja Vēsma Petruševica,
bet «slieksnī nostājies» bija viņas «mīļais», kas arī dzīvē ir
aktrises laulenis, Aivars Petruševics.
Klātesošos uzjautrināja Seces amatierteātris «Dūdenīši»
(režisore Astrīda Mencendorfa), kas Kurmenes teātra svēt-

kos piedalījās pirmoreiz. Mazzalves pagasta amatierteātris
«Tradare» (režisore Silvija Lisovska) izrādīja ainu no R. Blaumaņa lugas «Trīnes grēki»,
cerot, ka varbūt kāds kurmenietis Trīni noprecēs. Aktieri
līdzi bija paņēmuši arī Abramoviča kungu no Izraēlas (Elmārs Vectirāns), kurš spēlēja
ģitāru un dziedāja.
Pa visām varītēm uz skatuves izlauzās apkopēja Lida
jeb amatierteātra «Kurmene»
režisore Gunta Drezova, kura
ļoti vēlējās izklaidēt publiku.
Viņa uz Kurmeni bija atvedusi
straujo un atraktīvo Verku
Serdjučku. Dziesma «Hophop» izpelnījās nerimstošus
aplausus un klātesošo ovācijas. Mākslinieci parodēja amatierteātra «Kurmene» dalībnieks Jānis Drezovs.

Terapija aktieriem
un publikai

Šovu vēroja Armands Ekštets, kurš ir par latviešu kulta seriālu dēvētās «Sirdsmīļās
Monikas» un populārā «Anekdošu šova» režisors.
«Tas, ko redzēju, ir kaut
kas vienreizējs. Ja vēl visi
pirms iešanas uz skatuves kārtīgi iesildītos, tempo ritms
aizietu normāli,» jokoja viesis. Viņš atklāja, ka Kurmenē
jūtoties kā savējais, jo te dzī-
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«Izskaties dzirdēts»

Amatierteātra «Vecmuiža» pārstāvji izspēlēja visiem zināmajā
hītā «Atgriešanās» apdziedātos dzīves un mīlas līkločus.

Tirgū piedāvā krāmus
Krāmu tirgus tradīcija
Vecumniekos ienāca
2011. gadā.
Ar katru gadu iespēja ko
iegādāties vai pārdot piesaista
interesentus arvien kuplākā
skaitā. Ļaudis sāk saprast, ka
lietas, kas nav vajadzīgas pašiem, var noderēt citiem, turklāt no andeles iespējams gūt
abpusēju labumu.
Krāmu tirgū var atrast mantas ar jau zināmu vēsturi – gan
antīkus priekšmetus, gan ne
tik senas, bet noderīgas lietas.
Bieži vien, apmeklējot šādus
tirdziņus, rodas izjūta, ka iegādāties var visu, ko vien
sirds kāro. Pārsvarā krāmu
piedāvātāji ir atsaucīgi un runātīgi; ja kas interesē, par cenu vienmēr būs iespējams vienoties.

Senlietu kolekcionāri

Bezdarbnieks Stepans Naļivaiko (Egidijs Kondrots) nespēja
vienaldzīgi noraudzīties Verkas Serdjučkas (Jānis Drezovs)
priekšnesumā.

Romantiskāk noskaņotos spēja aizkustināt «Duets Sandra»
jeb Sandijs Siliņš (priekšplānā) un Olafs Bērziņš.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

vojis viņa vectēvs. A. Ekštets
stāstīja smieklīgus gadījumus
no profesionālu aktieru, savu
kolēģu, dzīves.
Sarīkojuma oﬁciālā daļa izskanēja ar kopīgi izpildīto Latvijas Nacionālā teātra himnu
«Lilioma dziesma».
Pēc šova režisoriem bija
vairāk nekā stundu gara saruna
ar A. Ekštetu. Viņš interesējās
par teātra spēlēšanas tradīcijām
Vecumnieku novadā, amatiermākslas kolektīvu iespējām izpausties. Režisors pievērsās arī
kultūrpolitikai Latvijā un sniedza padomus, kā sliktu dramaturģiju uzlabot, kā strādāt ar kolektīvu, lai atšķirtos no citiem.
«Amatierteātris – tā ir terapija, no kā labumu gūst gan
aktieri, gan apkārtējie. Iespējams, tāpēc Latvijā ir tik daudz
šādu trupu,» apbrīnodams fanātiskos ļaudis, sacīja ciemiņš.

«Lielākais atalgojums ir
būt starp amata brāļiem. Teātra skatē mēs cits uz citu raugāmies kā uz konkurentiem, bet
šajos svētkos visi ar interesi
gaidīja – ar ko nu katrs kolektīvs pārsteigs. Šī ir reize, kad
mēs, nedaudz «ķertie», varam
justies vienādi, cits no cita
mācīties, smieties un mīlēt,»
sacīja Arvīds Zvirbulis, Valles
amatierteātra dalībnieks. Viņš
atklāja, ka nebūtu peļami veidot novada teātra trupu, kurā
darbotos tie aktieri, kuriem ir
laiks un netrūkst azarta izpausties.
Teātra spēlētāji un amatiermākslas mīļotāji pēc sarīkojuma prom nesteidzās, bet no
sirds izlustējās Latgales vīru –
Jura Ostrovska un «Dvinskas
muzikantu» – spēlētās mūzikas pavadībā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Krāmu tirgū Vecumniekos
16. aprīlī pārdot gribētāju bija
ievērojami vairāk nekā citus
gadus, un tas liek domāt, ka
šāda veida aktivitātes cilvēkiem ir saistošas.
Tika tirgotas senlaicīgas
rotas, metāla skrūves, hanteles, bija pat veco laiku šujmašīna un emaljēta vanna, kā arī
citas saimniecībā noderīgas
lietas. Īpaši priecē tas, ka šogad Vecumniekus apmeklēja
senlietu kolekcionāri, kuri bija atveduši grāmatas, porcelāna priekšmetus un māla izstrādājumus, dekupāžas tehnikā
apdarinātas kārbiņas. Izvēlēties varēja arī dažādus apģērbus un apavus.

Bez senlietām un krāmiem
tirgū bija nopērkami gaļas kūpinājumi, zivis, olas, medus,
dārzeņi, stādi u. c. Sadzīves
darbarīkus piedāvāja amatnieks no Lietuvas.

Rīko mantu izsoli

Tirgus apmeklētājus šogad
uzjautrināja Vecumnieku bibliotēkas amatieru teātra grupa
«Mūsmājas». Jautrajās ainiņās darbojās Rūdolfa Blaumaņa lugu varoņi.
Visus kopā saturēja un tirgus notikumus vadīja Saimniece (Mārīte Boša). Ābrams (Jānis Ļustiks) savu mīļoto Zāru
(Vēsma Petruševica), kura
klātesošos priecēja ar dziesmu
par balalaiku, apdāvināja ar
košu lakatiņu. Bebene (Baiba
Škrjaba) tirgū izmisīgi centās
atrast sev līgavaini, bet vairāk
par pērnā gada burkānu tā arī
nesameklēja. Trīne (Maruta
Davidenko) palīdzēja tirgotājiem andelēties, rīkoja mantu
izsoli, bet vērtīgāko – tirgus
ratiņos noslēpto – «lietu»
(Māris Dombrovskis) neieguva neviens. Virēja Mārīte Vītola tirgotājus un pircējus cienāja ar gardu zupu, kas bija
izvārīta no «cirvja kāta un
krāmiem». Paldies par jautra
gara uzturēšanu sestdienas rītā.
Pateicos a/s «Latvijas maiznieks» par ilgstošu un regulāru sadarbību, kā arī Vecumnieku novada Domei, tautas
namam un bibliotēkai par atbalstu.
I. LIEPA,
Vecumnieku tirgus
vadītājs

Krāmu tirgū par jautru noskaņu gādāja (no kreisās): Bebene
(Baiba Škrjaba), Virēja (Mārīte Vītola), Ābrams (Jānis Ļustiks)
un Zāra (Vēsma Petruševica).
Foto – V. VĒVERE
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Ir jāturpina izvirzīt augstus mērķus un jāa

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20. Otrais stāsts

Pirmais stāsts publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» marta izdevumā – nr. 6 (145).
Turpinot veidot publikācijas
ciklā «Desmit stāsti par Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu», šajā reizē tiek piedāvāta saruna ar izglītības iestādes pirmo un vienīgo direktori IVETU LAVRINOVIČU.
Šis ir spraigs laiks – rit gatavošanās ieskaitēm, eksāmeniem, izlaidumam, bet saruna ir
rāma. Par attīstību un augšanu.

Iemāca uzņemties
atbildību

Tevis veidotajai skolai šogad aprit 20 gadu. Kāpēc tu
esi saistīta ar šo darbu?
– Pārliecības pēc. Es ticu,
ka tas, ko mēs šeit, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā,
darām, ir ļoti svarīgi. Mūzika
un māksla ir galvenās vērtības,
kas veido personību un cilvēka iekšējo pasauli. Tās padziļina dvēseli. Vairāk nekā desmit gadu strādājot bērnudārzā
un redzot paaudžu maiņu, piedzīvoju to, ka bērni nezina pat
vienkāršas tautas dziesmas, jo
ģimenēs netiek dziedāts. Man
šķita – kultūra nīkst. Tāpēc arī
Mūzikas un mākslas skolas viena no funkcijām ir tradīciju saglabāšana. Jau no sākta gala biju
pārliecināta, ka skolai jākļūst par
novada kultūras centru, tai jābūt
vietai, kur kopt un sargāt vērtības.
Šim darbam ar prieku nododos arī tāpēc, ka mani sajūsmina izaugsme un attīstība,
ko ik gadu te piedzīvoju. Skolā iestājas bērni, kuri nepazīst
notis, bet izlaidumā viņi spēlē
Bahu, Mocartu, Rahmaņinovu… Viņi izaug no maziem
cilvēciņiem par personībām.
Tu esi strādājusi gan vispārizglītojošā, gan Mūzikas
un mākslas skolā. Ar ko šīs

Iveta Lavrinoviča (no kreisās) 2009. gada 30. aprīlī, muzicējot kopā ar skolas audzēkņiem un pedagogiem Latvijas mākslas un mūzikas skolu vienotības akcijā «Iestādi ideju!». Tās mērķis – vērst sabiedrības uzmanību uz profesionālo mūzikas un mākslas skolu vietu un nozīmi sabiedrībā.
vides atšķiras? Audzēkņi taču daļēji ir tie paši.
– Man šķiet, ka te audzēkņi
ir citādāki, jo vide ir cita. Ir
daudzi, kuri te atrod savu pasauli, kurā justies ērti – komforta zonu, kurā viņi var izteikties un tiek saprasti. Mūzika un māksla ir valoda, ko šeit
var apgūt un iemācīties pielietot.
Saskarsme ar audzēkņiem
te ir ļoti personiska. Mēs redzam
un jūtam katra emocijas un noskaņojumu. Strādājot ar bērniem
individuālajās nodarbībās, nereti nākas darbus atlikt un gluži
vienkārši izrunāties, jo jūtam,
ka sirds ir pilna… Turklāt māksla un mūzika ir lieliska izteiksmes forma, kurā paust emocijas. Tas daudziem ir vajadzīgs. Man šķiet, ka mūzikas
un mākslas skolā apmācības
process ir teju vai elitārs, jo
tik daudz laika un nedalītas
uzmanības tiek veltīts katram
audzēknim individuāli.
Maijā tiks uzņemti jauni
audzēkņi. Droši vien ir ģimenes, kur vēl tiek domāts – sūtīt bērnu Mūzikas un mākslas
skolā vai ne.
– Manuprāt, ikvienam būtu
jādod iespēja apgūt mūzikas un
mākslas valodu. Ja arī nesanāks,
nepatiks, šķitīs par grūtu vai
neinteresantu – būs vismaz
pamēģināts.
Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas Lavrinovičas «īpašību koks». Ar lielākiem burtiem rakstīti vārdi, kas audzēkņu un pedagogu aptaujā minēti visbiežāk.
ikvienam dod ļoti daudz. Pirmkārt, tā iemāca uzņemties atbildību. Te neko nevar «nošpikot», nevar paļauties uz citiem, jo tikai tik, cik pats būsi
spēlējis, – tik būs, tikai tik, cik
pats būsi gleznojis, – tik būs. Ir
ļoti audzinoši un motivējoši
atrasties šajā vidē, jo viss ir atkarīgs no paša. Otrkārt, skola
iemāca uzstāties, komunicēt ar

publiku, aizstāvēt savu ideju.
Šīs prasmes dzīvē noderēs ikvienam. Treškārt, skola norūda pārvarēt grūtības. Īpaši tas
attiecas uz mūzikas programmas audzēkņiem, jo uz skatuves ir jābūt vienam pašam,
bez citu atbalsta. Ceturtkārt,
audzēkņi jau no pirmās dienas
iemācās plānot laiku un tērēt
to saturīgām un svarīgām lie-
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14. maijā – Sējas svētki

Brīvdabas muzejā «Ausekļu
dzirnavas» Bārbeles pagastā 14. maijā tiks gaidīti tuvi
un tāli ciemiņi, lai kopīgi
iesaistītos pavasara darbos.

Kopā ar Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas kori «Via
Stella» 10. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos
Rīgā, 2010. gadā. Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.
tām. Mūsu absolventi dažkārt
teic, ka pēc skolas beigšanas
iestājas apjukums, jo ir ļoti
daudz brīva laika un grūti saprast, ko ar to iesākt. Tāpēc bieži vien viņi turpina muzicēt
skolas kolektīvos vai arī nolemj apgūt programmu, kas
ļauj turpināt mācības paralēli
zinību ieguvei vidusskolā.
Pats svarīgākais, ko skola
attīsta, ir radošums. Mūsdienu
sabiedrībā bez radošuma ir neiespējami dzīvot un strādāt. Tehnoloģijas atņem iespēju radoši
risināt lietas, jo viss jau ir gatavs, taču radoša pieeja dzīvei
palīdz būt daudz laimīgākiem.

Uzklausa,
novērtē un saprot

Vecumniekos tu sāki strādāt 1985. gadā. Kad apjauti,
ka tavas mājas ir šeit?
– Pagāja kāds laiks, kamēr
iemīlēju šo vietu. Kad sāku cīnīties par Vecumniekiem, tad
arī pieņēmu šo vietu par savu.
Tas sakrita ar mūzikas skolas
veidošanu. Skola man ir kā
ceturtais bērns, vienmēr to aizstāvēšu. Nodibinot šo iestādi un
vadot, es vienmēr pārstāvēju
arī Vecumniekus un audzēkņus. Tad arī kļuvu par šīs vietas
patrioti.
Tu daudz esi devusi Vecumniekiem, bet ko šī vieta
ir devusi tev?
– Ļoti daudz! Vecumnieku
cilvēki man uzticējās un deva
iespēju dibināt skolu. Te veidojusies mana dzīve, mana personība. Vienmēr esmu sajutusi, ka

mani uzklausa, manu darbu novērtē un saprot.
Kādu redzi skolas nākotni?
– Lai arī pagājis gandrīz
20 gadu, kopš skolas dibināšanas, man nekad nav bijusi sajūta, ka viss ir izdarīts. Ir jāturpina izvirzīt augstus mērķus un
ir jāaug, lai tos sasniegtu. Vecumnieki ir novada centrs, tāpēc
mums jāpiesaista bērni. Diemžēl pašlaik telpu ir par maz, lai
īstenotu visas ieceres, bet es
ticu, ka nākotnē šis jautājums
atrisināsies. Tad skolā varēs apgūt arī datordizainu, datorgraﬁku un animāciju, tēlniecību un
muzikālā teātra jeb mūzikla dziedāšanu, bet mākslas programmas audzēkņiem būs izstāžu zāle pastāvīgām ekspozīcijām.
Vecumnieki atrodas ideālā
vietā – tik tuvu galvaspilsētai!
Tas ļauj ne tikai sapņot, bet
reāli piepildīt varbūt sākotnēji
pavisam neticamas vīzijas, jo
pedagogiem no Rīgas uz šejieni atbraukt ir gaužām vienkārši. Apzinos, ka skola nedrīkst pārstāt attīstīties, jo mēs
taču gribam dzīvot kultūru un
mākslu saprotošā un patērējošā
sabiedrībā. Mūzikas un mākslas skola ap sevi veido šo vidi
un, ja nebūs attīstības, zudīs
šīs vērtības. Man pat bail iedomāties, cik liels zaudējums
tas būtu Vecumniekiem.
Sarunājusies
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

Šogad Sējas svētkos īpaši
tiks akcentēta koka amatniecība
seno latviešu sētā. Sarīkojuma
dalībniekus gaida pārsteigums.
«Lauku sētā atgriezies 1945. gadā nacionalizētais tvaika dampis «Ruston Garett», kas ražots Anglijā 1912. gadā. Ikviens varēs kļūt par liecinieku
un vērot, kā jaudīgās ierīces
spēks tiek izmantots seno laiku
gatera darbināšanā,» ar lepnumu vēsta «Ausekļu dzirnavu»
saimnieks Mārtiņš Mediņš.
Izmantojot muzeja eksponātus, ko darbinās pašmāju ļaudis,
apmeklētājiem būs iespēja sekot
līdzi pavasara darbu norisei
laukos. Prasmīgi amatnieki rādīs savu aroda māku un meistardarbus, kas ir līdzvērtīgi muzejā apskatāmajiem eksponātiem. Šie darinājumi ir mūsu
senču darba tikuma mantojums un Zemgales lauku sētas
neatņemama sastāvdaļa.
14. maijā visas dienas garumā varēs aplūkot Mucu mu-

zeja dažādos vēderainos koka
traukus un senos mucinieku
instrumentus, vērot mucu tapšanas procesu un iesaistīties to
izgatavošanā.
Sējas svētki ir ieguvuši noturīgu vietu novada kultūras notikumu piedāvājumā. Šopavasar
tos kuplinās latviskās dzīvesziņas nesēji: Dobeles amatu māja,
Kokneses novada Bebru pagasta «Aizezera muzikanti», Ilūkstes novada Dvietes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs,
Vecumnieku tautas nama senioru deju kopa «Ozols» un
muzikants Albīns Baļčūns ar
draugiem no Bauskas novada.
Ikviens seno amatu pratējs
un amatnieks, kā arī citi interesenti tiek aicināti būt svētku dalībnieku pulkā. Pieteikšanās –
zvanot pa tālruņiem 29197412,
26396878. Katram būs iespēja
gan vērot, gan iemēģināt savu
roku dažādos darbos un seno
amatu prasmēs, iesaistīties
daudzveidīgās izdarībās.
Uz tikšanos Sējas svētkos
«Ausekļu dzirnavās»!
Laipni aicina –
brīvdabas muzeja
«Ausekļu dzirnavas»
SAIME

SVĒTKU PROGRAMMA

Plkst. 11 – Sējas svētku atklāšana.
No plkst. 11.30 – iespēja vērot un izmēģināt savus spēkus
dažādos lauku sētas darbos:
 Zemes pirmssējas sagatavošanā ar tehniku un zemkopja
darba rīkiem;
 Labības un zālāju sēšanā ar sētuvi un dažādu veidu sējmašīnām;
 Kartupeļu stādīšanā;
 Koka mucu izgatavošanā;
 Jumta dēlīšu zāģēšanā ar dēlīšu zāģi, jumta skaidu plēšanā;
 Baļķu zāģēšanā seno laiku gaterī, ko darbinās tvaika dampis «Ruston Garett»;
 Baļķa zāģēšanā ar rokas zāģiem un motorzāģiem;
 Koka apstrādē ar dažādiem darbagaldiem un instrumentiem.
AMATNIECĪBAS DARBI: grozu pīšana, baļķu grebšana,
metāla kalšana, slotu siešana, aušana, dzijas vērpšana un krāsošana, adīšana, lubiņu plēšana, māla podu veidošana u. c.
MĀJSAIMNIECĪBAS DARBI: putras vārīšana, sviesta kulšana, veļas mazgāšana un gludināšana, graudu malšana ar rokas
un motora dzirnavām, malkas zāģēšana ar rokas zāģiem u. c.
Darbosies tirdziņš. Būs iespēja iegādāties amatniecības izstrādājumus.
Svētku dalībnieki varēs izvizināties zirga pajūgā, laivot pa
Iecavas upi. Būs atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Ieejas maksa: pieaugušajiem – 3 eiro, pensionāriem – 2,50
eiro, bērniem no septiņu līdz 12 gadu vecumam – 2 eiro, ģimenēm ar bērniem (divi pieaugušie un trīs bērni) – 10 eiro.
Svētkus atbalsta: Vecumnieku novada Dome, «Vecumnieku Novada Ziņas», Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK».
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Rosina darīt pasauli labāku

 Pedagogi tiekas ar psihoterapeiti Ainu Poišu
Vecumnieku novada pedagogi marta vidū Skaistkalnes
vidusskolā tikās profesionālās kvalifikācijas pilnveides
kursos «Pedagogu «izdegšanas sindroms» un stresa
pārvarēšana».
Nodarbības vadīja psihoterapeite Aina Poiša, kura pazīstamību ieguva, veidojot televīzijas raidījumus un iesaistoties
dažādās sabiedriskās aktivitātēs,
tāpēc atsaucība bija ļoti liela.

Visu – ar mēru

Pedagoga darba speciﬁka,
emocionālā slodze, stress, atbildība, kā arī sabiedrības neviennozīmīgā nostāja veicina
ﬁzisko un garīgo spēku izsīkumu, tāpēc skolotāji cerēja rast
atbildes un risinājumus ikdienas situācijām.
Ieklausoties lektorē, varēja
gūt vērtīgas atziņas. Vai man
patīk mana dzīve? Kas mani te
ir nolicis? Kā pārslēgt savu
emocionālo stāvokli no nestabilā uz stabilo? Kā neiekrist
ciešanās? Kā noformulēt pre-

Tiekoties ar psihoterapeiti Ainu Poišu, novada pedagogi guva
daudz vērtīgu atklāsmju.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
tenzijas caur jūtām? Kā pašdisciplinēt sevi un taupīt enerģiju? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem runāja
A. Poiša. Secinājums ir viens:
it visā ir jāsaglabā mērs attiecībā pret sevi un došanas izjūtu, kas ir skolotāja profesionālās kompetences pašapliecināšanās būtība.

Jāaktivizē gara spēks

Bieži vien pāratbildība, kas
arī ir stress, nav paša pedagoga izvēlēta, tā ir uzspiesta «no
augšas». Sajūtot spiedienu,
rodas pretreakcija, dusmas un
apātija, tāpēc jāaktivizē gara
spēks, jāsamazina citu cilvēku
uzliktās ietekmes. Būtiski ir
neiekrist ciešanās, neļauties

provocējošam izaicinājumam,
taupīt enerģiju. Diemžēl sabiedrībā trūkst izpratnes par
garīgi emocionālā darba milzīgo slodzi. Garīgo enerģiju
atjauno iztēle un sajūtas. Jāapzinās, ka nevar kontrolēt otru
cilvēku, var kontrolēt savas
emocijas. Dzīves ikdiena – tā
ir dzīves jēga, nevis slogs. Paņem laiku priekam! Dari prieka pēc! Sajust jūru – tas nenozīmē to pašu, kas uz to skatīties! Nevis ﬁlozofēt par labāku dzīvošanu, bet «turēt» sava
iekšējā spēka «mugurkaulu»!
Ticēt savam iekšējam spēkam
un rīkoties!
Paldies Vecumnieku novada pašvaldībai un izglītības
metodiķei Vijai Beļūnai par
atbalstu kursu organizēšanā.
L. SILAKAKTIŅA,
Vecumnieku novada
klašu audzinātāju
metodiskās apvienības
vadītāja
I. PAVINKŠNIS,
vēstures un sociālo zinību
metodiskās apvienības
vadītājs

Skrējienā «Eko solis» uzvar draudzība

Misas vidusskolā
24. martā notika
ikgadējais starpnovadu
draudzības skrējiens
«Eko solis», kas tiek
organizēts jau trešo gadu.
Pasākums veltīts Zemes
stundai.

Dalībnieki ieradās no Iecavas novada Dzimtmisas pamatskolas, Neretas novada Mazzalves pamatskolas, Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolas. Skrējienam gatavi
bija arī Misas vidusskolas audzēkņi.
Pasākuma mērķis ir veicināt draudzību, tāpēc skolēniem
bija jāveido jauktas komandas.
Dalībnieki saņēma orientē7. maijā plkst. 19
Kurmenes tautas namā
koncertu sniegs smagā
metāla grupa

«Catalepsia».
Ieejas maksa – 3 eiro.

šanās kartes. Kontrolpunktos
bija jāveic dažādi saliedēšanās
uzdevumi, kas raisīja pozitīvas
emocijas.
Pasākumu ievadīja prezentācija par Misas vidusskolu.
Pirmais kontrolpunkts atradās
skolas vestibilā, kur dalībnieki izdomāja komandu nosaukumus: «Tadžiki», «Broņa»,
«1, 2, 3», «Bez nosaukuma»,
«5.».
Skrējiens noslēdzās mājturības kabinetā ar gardas zupas
baudīšanu un secinājumu –
uzvarēja draudzība.
Kaimiņu skolu audzēkņi
sacīja, ka ar nepacietību gaida
nākamo gadu, lai atkal tiktos
Misas vidusskolā un iegūtu
pozitīvu emociju lādiņu.
Liels paldies tiesnešiem –
10. un 11. klases audzēkņiem,
pārstāvjiem no 12. klases, kā
arī skolotājai Ilutai Somai par
pasākuma organizēšanu.
M. SADOVINA,
Misas vidusskolas
skolēnu domes pārstāve

Saliedēšanās uzdevumu veic komanda «5.».
Foto – K. KRUGLOVIČA
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Piedalās konkursā «Zem Māras zīmes»

 Misas vidusskolas korim – jauns izaicinājums
Jau septīto reizi Dobelē
norisinājās koru konkursfestivāls «Zem Māras
zīmes». 2. aprīlī tajā
piedalījās Misas vidusskolas 6. – 12. klašu koris.
Katra mācību gada sākumā kolektīvam ir svarīgi izvirzīt mērķi un apzināties kora
tradīcijas nepieciešamību ne
tikai Latvijā, bet arī Vecumnieku novadā. Šogad dziedātāju saime nolēma pieņemt
jaunu izaicinājumu, piedaloties konkursā «Zem Māras zīmes». Nolikums paredzēja izpildīt trīs dziesmas – a’cappella,
latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus, brīvas izvēles kora dziesmu.

Kopj tradīcijas

Konkursfestivāla pirmsākumi meklējami 1999. gadā,
kad Dobelē notika pirmā koru
sadziedāšanās. Festivāla idejas
autore ir bijusī Dobeles mūzikas skolas direktore un jauktā
kora «Viesturzeme» diriģente
Māra Rozentāle. Šī pasākuma
mērķis ir veicināt kolektīvu
sadarbību, stiprināt a’cappella
dziedāšanas tradīcijas, kopt
un uzturēt kora tradīcijas kā
latviskās kultūras mantojumu.
Šogad 15 dalībnieku vidū

Misas vidusskolas 6. – 12. klašu koris konkursā ieguva pirmās pakāpes diplomu. Foto – I. SOMA
bija kamerkoris «Muklājs»,
Latvijas Universitātes vīru koris «Dziedonis», jauktais koris
«Dziesmuvara» un kamerkoris «DeCoro», Carnikavas kamerkoris «Vēja balss», Rīgas
45. vidusskolas jauktais koris,
Ogres kultūras centra jauniešu
koris, kā arī citi kolektīvi.
Sniegumu vērtēja kompetenta
žūrija: jauniešu kora «Balsis»
mākslinieciskais vadītājs un
vairāku Dziesmu svētku virsdiriģents Ints Teterovskis, jauk-

tā kora «Austrums» mākslinieciskais vadītājs un Dziesmu svētku virsdiriģents Ārijs
Šķēpasts, kā arī Dobeles mūzikas skolas direktors Jānis Almanis-Palmbahs.

Gandarīti un lepni

Misas vidusskolas koris bija vienīgais bērnu kolektīvs,
tomēr tas neradīja šķēršļus, lai
dziedātāju sniegums konkursā
tiktu novērtēts ar pirmās pakāpes diplomu. Iespēja pieda-

līties sniedza jaunu pieredzi,
kuras pamatā ir milzīgs darbs,
savstarpēja cieņa un sapratne.
Jaunieši atzina, ka jūtas gandarīti, lepni un priecīgi par paveikto.
Liels paldies skolas vadībai
par atbalstu, koristu vecākiem
un kolektīva dalībniekiem, kuri paveikuši milzīgu darbu.
Z. JĒGERE,
Misas vidusskolas
mūzikas skolotāja un
kora vadītāja

Balvā – dāvanu karte 130 eiro vērtībā
Reizi piecos gados norisinās
konkurss «Tauriņu balsis»,
kas pulcē 2. – 4. klašu korus
no visas Latvijas.
Tā mērķis – noteikt skanīgākos un muzikāli kvalitatīvākos kolektīvus, veicināt sākumskolas koru māksliniecisko izaugsmi, veidot jauno
dziedātāju interesi par Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētkiem.
14. aprīlī Jelgavas 4. vidusskolā pulcējās 21 labākais Zemgales reģiona 2. – 4. klašu koris,
lai cīnītos par skanīgākā kora
titulu un muzikālām balvām.
Vecumnieku novadu pārstāvēja
Misas vidusskolas koris. Kolektīva uzdevums bija izpildīt vienu dziesmu no «Tauriņu balsis
2016» repertuāra, vienu latvie-

šu tautas dziesmas apdari un
vienu latviešu autora oriģināldziesmu ar nosacījumu, ka
vienam no priekšnesumiem jābūt a’cappella. Sniegumu vērtēja žūrija: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības
un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere, virsdiriģenti Edgars Vītols un Gints Ceplinieks.
Īpaši tika apbalvoti astoņi
labākie kolektīvi, specbalvas saņēma pirmo trīs vietu ieguvēji.
Misas vidusskolas sākumklašu
koris izcīnīja otro vietu un ieguva pirmās pakāpes diplomu
(45,22 punkti), balvā saņemot
dāvanu karti 130 eiro vērtībā
mūzikas instrumentu iegādei.
Bērnu prieks un gandarījums par paveikto ir neaprakstāms. Sirsnīgs paldies par at-

Misas vidusskolas 2. – 4. klašu koris ir viens no labākajiem
Zemgales reģionā.
Foto – G. GASJŪNE-PAVĀRE
balstu skolas vadībai, koncertmeistarei Līgai Eglītei, ikviena korista vecākiem; īpašs
paldies Patrīcijas Felicitas
mammai Gunai Gasjūnei-Pavārei par matu sakārtojuma

veidošanu. Mīļš paldies maniem mūžīgi dzīvajiem koristiem.
Z. JĒGERE,
Misas vidusskolas
mūzikas skolotāja

14. lpp.
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Attīsta un pilnveido runas kultūru

 Festivālā «Zvirbulis 2016» skan latviešu dzejnieku darbi
Iestājoties siltam laikam,
sarosījušies Vecumnieku
novada skolu 1. – 4. klašu
«zvirbulēni».
Šogad izteiksmīgās runas
festivāla «Zvirbulis 2016» dalībniekus 5. aprīlī mīļi pie sevis
uzaicināja Stelpes pamatskolas
saime.
Iedrošinot ciemiņus, pirmie
savu māku rādīja Stelpes pamatskolas teātra pulciņa aktieri.
Viesiem tika dota iespēja noskatīties lugas «Mūsu sētas Reksis»
pirmizrādi. Uzvedums visiem ļoti patika, par to liecināja vētrainie aplausi. Paldies 6. – 8. klašu teātra pulciņa dalībniekiem
un skolotājai Lilitai Berliņai.

Sirsnīga noskaņa

Runas festivāla dalībnieki
šogad priecēja cits citu un skatītājus ar latviešu dzejnieku
darbiem.
Zālē valdīja mīļa un sirsnīga
gaisotne, klātesošie ļoti atbildīgi veica uzticēto uzdevumu un
godam pārstāvēja savu izglītības iestādi.
Vislabākie dzejoļu runātāji
Vecumnieku novadā ir: Laura
Spangere, Markuss Drozdovs,
Artūrs Antonovs, Sanija Novicka, Anna Bērziņa (Misas vidusskola), Edgars Ročāns, Keita
Daniela Cīrule, Toms Eriņš, Sandija Ročāne (Valles vidussko-

Novada labākie izteiksmīgās runas festivāla dalībnieki un Stelpes pamatskolas teātra pulciņa
entuziasti.
Foto – I. SIRMOVIČA
la), Betija Keita Ķeire, Viktorija Piļugina, Emīlija Bračka,
Kristīne Baltruma, Aksels Neimanis, Melānija Alenčika, Annija Klipa (Vecumnieku vidusskola), Krists Užulis, Vineta
Stankeviča, Mārcis Ancēvičs,
Līga Zakrevska (Stelpes pamatskola), Inta Ivanova, Monta Megija Jēgere, Jūlija Supe
(Skaistkalnes vidusskola).
Paldies skolotājām par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus šim pasākumam.

Medaļas un balvas

Starp priekšnesumiem viesus ar dziesmām priecēja Dāvis
Lukša, Raivo Kukojs, Līga
Zakrevska. Jautrus brīžus sagādāja popielas dalībnieki – 4. un
8. klašu skolēni. Paldies viņu pedagoģēm Inesei Freibergai, Agitai Šķiliņai, Lilitai Berliņai.
Žūrijai (skolotājām) redzētais un dzirdētais patika, tāpēc
katram dalībniekam par ieguldīto darbu un parādītajām prasmēm tika piešķirta pirmās pa-

kāpes medaļa. Visi runātāji saņēma Vecumnieku novada pašvaldības pateicības rakstus un
balviņas.
Liels paldies Stelpes pamatskolas kolektīvam par viesmīlīgo uzņemšanu un sirsnīgo
gaisotni, organizējot sarīkojumu. Lai veicas turpmākajā
darbā!
I. SIRMOVIČA,
Vecumnieku novada
sākumskolas metodiskās
apvienības vadītāja

Krāsu dienā dzied putniņi, dūc kukainīši
Tradicionālais konkurss
«Krāsu diena» novada izglītības iestāžu pirmsskolas
grupu audzēkņiem vecumā
no četriem līdz septiņiem
gadiem šogad norisinājās
16. martā Misas vidusskolas
«mazajā skoliņā».
Pirmais pavasara Taurenis,
kura lomā iejutās pirmsskolas
pedagoģe Ilona Zariņa, sagaidīja 34 radošus, darboties gribošus bērnus no Iecavas, Kurmenes, Mazzalves, Misas, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumniekiem. Zīmējumos atspoguļot šī gada konkursa tēmu
«Dzied visi putniņi, dūc kukainīši» bērniem palīdzēja spožā
saulīte aiz loga un dabas atmoda.

Pēc labi padarīta darba bērni
kopā ar Taureni nodevās dziesmām un rotaļām, bet pedagogi
dalījās pieredzē par jaunākajiem
metodiskajiem materiāliem darbam ar bērniem, apgūstot sarežģītu tēmu – saskarsme, savstarpējo attiecību kultūra.
Liels paldies pirmsskolas
pedagogiem par ieguldīto darbu
svētku sagatavošanā, jo visas
metodiskās spēles top pašu rokām, veltot tam brīvo laiku,
izdomu, radošumu un rokdarbu prasmes. Paldies Misas mazajiem māksliniekiem par jauko priekšnesumu.
S. SAMA,
Vecumnieku novada
pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītāja

Taurenis jeb skolotāja Ilona
Zariņa uzrunā Krāsu dienas
dalībniekus.

Bērni ļaujas krāsu priekam.
Foto – ALISE DREIMANE
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Satuvina kopā būšanas prieks

 «Cielaviņas» audzēkņi ciemos aicina vecvecākus
Pirmsskolas izglītības
iestādē «Cielaviņa» Vallē
23. martā Vecvecāku rīts
aizritēja Lieldienu noskaņās.
Pasākums tika organizēts
katrā grupiņā atsevišķi
noteiktā laikā.
Kas gan var būt jaukāk, kā
darboties kopā ar vecmāmiņām,
vectētiņiem, omītēm un opīšiem! Patiesībā tieši viņi ir tie,
no kuriem var mācīties dažādas dzīves gudrības. Viņu bagāto dzīves pieredzi bērni tā
īsti varēs novērtēt tad, kad paši būs kļuvuši par vecākiem.

Dziesmas un dzejolīši

Grupas «Pelēni» audzēkņi
vecvecākus iepriecināja ar dziesmu «Lieldienu zaķis» (B. Brices
vārdi un mūzika). Tikpat skanīga
bija «Sivēniņu miega dziesma»
(Ē. Siliņa mūzika, V. Ļūdēna
vārdi) un «Minka» (D. Robules
vārdi un mūzika). Drošības izjūtu radīja skolotājas Solvita
Baļčūne, Dace Zvirbule un skolotājas palīdze jeb, kā ierasts
sacīt, auklīte Elita Samulione.
Pārliecinoši tika skandēti dzejolīši par Lieldienām. Vislielāko
prieku bērniem sagādāja rotaļas
kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Cik neviltots bija prieks
visu acīs! Ikdienā šādām jestrībām nemaz nav vaļas. Daži no
vecvecākiem ceļu bija mērojuši no tālākām vietām, jo pastāvīgi ar saviem mazuļiem kopā
nedzīvo. Svētkus apmeklēja
arī viena vecvecmāmiņa.
Pēc tam visi kopā bija nolēmuši gatavot augļu salātus. Taču
vecvecāku sarūpētais vitamīniem bagātais cienasts bija tik
garšīgs, ka līdz bļodai nenonāca.
«Pelēni» augļus notiesāja tāpat.

Palīdz Lieldienu
zaķim

Rosīgi un nepacietīgi savus
mīļos gaidīja grupas «Saulītes» saime. Kopā ar lielajiem
palīgiem – skolotājām Vitu Putnieci, Birutu Semjonovu un
auklīti Dainu Mucenieci – bērni
vecvecākus iepriecināja ar divām dziesmiņām: «Rotaļa ar
klucīšiem» (M. Romaško vārdi
un mūzika) un «Lelles jaka»
(E. Līdumas vārdi, A. Žilinska
mūzika), kas pašlaik kļuvusi

Grupas «Rūķi» bērni kopā ar vecvecākiem priecājas par kopdarbu – putnu koku.
Foto – R. ZVIRBULE
par mazo bērnu mīļāko skaņdarbu. Tika runāti dzejolīši par
vecmāmiņu un vectētiņu. Pēc
tam mazie kopā ar vecvecākiem palīdzēja Lieldienu zaķim – krāsoja olas. Ak, cik tās
bija skaistas un dažādas! Visiem
bija prieks par paveikto darbiņu,
jo omītes vai opīša klātbūtne
bērnos allaž rada stabilitāti.
Kā jau svētkos, neiztika bez
gardumiem, ko bija sarūpējuši
vecāki. Pēc labi pavadīta rīta
cēliena arī pusdienlaika miedziņš bija daudz saldāks.

Rada mākslas darbus

Ar vislielāko atbildības izjūtu vecvecākus ciemos uzņēma
lielākie bērni, grupas «Rūķi»
audzēkņi. Viņi apsveikumam
bija izvēlējušies latviešu tautas
dziesmu «Zinu, zinu, bet neteikšu» un skanīgo dziesmiņu
«Sveču balle» (O. Vācieša vārdi, A. Freiberga mūzika). Pēc
tam visi kopā gāja rotaļās «Kur
tu teci, gailīti mans?» un «Es
tik esmu kuplis koks». Draiskošanās bija pavisam īsta, ne
vecmāmiņas, ne vectētiņi nevarēja atteikt saviem mazuļiem.
Rotaļu laikā aizmirsās gan kāju sāpes, gan citas vainas. Lielie
bērni saprot, ka pavasari tāpat
vien nevar sasaukt; ir jāveic
kāds darbiņš. Visi ļāvās mākslas
darbu radīšanai. Skolotāju izplaucētajā ķiršu zarā pa vienam

Grupas «Rūķi» audzēkņa Alekša Broliša (no labās) vectēvs Ivars
Grigorovičs palīdz gatavot putniņu no dzijas savam mazdēlam
un neliedz padomu arī Kristeram Radionovam.
vien saradās mazi, bet varen
dūšīgi putni visdažādākajās krāsās. Ar lielu atbildību omītes un
opīši veica mazbērnu uzticētos
darbiņus: no krāsainas dzijas
veidoja putniņus, līmēja pavasara vēstnešiem actiņas un knābīšus. Rosība bija liela. Šoreiz
skolotājas Diāna Kļaviņa, Sarmīte Sama un auklīte Iveta Bartkeviča bija palīgu lomās, taču
arī tas nav nemaz tik viegli.
Jaukais kopā būšanas laiks
noslēdzās ar cienasta baudīšanu.
Mūzikas skolotājai Ainai
Voverei svētki bija priecīga
satraukuma pilni, jo viņai, līdzi ņemot elektriskās ērģeles,
laikus bija jāpaspēj nokļūt
katrā grupiņā.
Šī ir viena no tām reizēm,

kad ikdienas steigā var pabūt
kopā un pavērot savus mazuļus, kuri nemanot izaugs un,
skat’, jau aicinās uz savu pirmo izlaidumu. Laiku nevar
apstādināt, taču var izbaudīt
jaukus mirkļus, kas ilgi paliks
atmiņā. Šajā vecumā bērni ir
vispatiesākie, godīgākie un atklātākie. Lielās skolas ritms
ātri vien viņiem liks pielāgoties
un slēpties aiz pašaizsardzības
maskas, tāpēc omītēm un opīšiem jābauda šis brīnišķīgais
periods, jo laikam ir «vēja
spārni», un mazuļu bērnība
aizsteigsies kā viens mirklis.
R. ZVIRBULE,
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa»
vadītāja

16. lpp.
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Spēļu pēcpusdienā top katapulta

 Noder dabaszinātņu un matemātikas stundās apgūtais

Ķīmijas stacijā skolēnu komanda prāto, kā iegūt vajadzīgo gāzi.
Tradīcijām ir liels spēks un
pievilcība. Šogad Vecumnieku vidusskola aicināja
novada izglītības iestāžu
un Mārupes vidusskolas
7. – 8. klašu audzēkņus
piedalīties ikgadējā dabaszinātņu un matemātikas
(DZM) spēļu pēcpusdienā.
31. martā Vecumnieku vidusskolas zāli piepildīja liels
skaits pamatskolēnu, kurus gaidīja sešas spēļu stacijas. Pēc iepazīšanās un komandu prezentāci-

jām varēja ļauties nodarbībām.
Vai kāds nezina spēli
«Alias»? Protams, ka daudziem
tā ir viena no mīļākajām. Tā bija arī šoreiz. Matemātikas stacijā skolēnus gaidīja «Tangrams» – Ķīnā, Songu dinastijas laikā (960–1279) izgudrota spēle, kurā no septiņām ﬁgūrām jāizveido viena, turklāt
iepriekš tiek dota tikai kontūra.
Pārbaudījumi nebija no vieglajiem, jo ar vienu uzdevumu
tika galā tikai divas komandas.
Fizikas stacijā bija jādar-

Vecumnieku vidusskolas 8. klases skolnieces Annija Tamane
(no kreisās), Madara Lungeviča un Roberta Paula Tomsone fizikas stacijā veido katapultu.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
bojas praktiski – no pieejamajiem materiāliem jāizveido katapulta un jāpārbauda tās darbība. Skolēniem izdevās izveidot ierīci, kas aizmet bumbiņu
7,8 metrus.
Bioloģijas stacijā audzēkņi «spēlējās» ar asinsspiediena mērīšanu un tējas vārīšanu,
bet ķīmijas stacijā kļuva par
burvju māksliniekiem, kas sveces liesmu prot nodzēst ar
«tukšu gaisu».
Īpašu interesi raisīja arī vi-

siem labi zināmā galda spēle
«Cirks», kas šoreiz bija pārtapusi par īpašo «DZM cirku».
Skolēnu atsauksmes bija ļoti
pozitīvas. Audzēkņiem patika
gan spēles, kur lieti noderēja
dabaszinātņu un matemātikas
stundās apgūtais, gan satikšanās ar citiem jauniešiem. Paldies kolēģiem par atsaucību.
R. ĶIŅĶEVSKA,
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās pieredzes skolas
koordinatore

Skolotāji izzina efektīvākus mācīšanas paņēmienus
Lai dalītos pieredzē, Vecumnieku vidusskolā 14. aprīlī
satikās pedagogi no Vecumnieku novada izglītības
iestādēm un Neretas novada
Mazzalves pamatskolas.

Visu mācību gadu darbojas
skolotāju mazās mācīšanās grupas. Pedagogi no Skaistkalnes,
Misas, Stelpes un Mazzalves
reizi mēnesī sanāk kopā, lai pārrunātu darbu klasē, spriestu par
efektīvākiem mācīšanas paņēmieniem, veiksmīgāku lasītprasmes apguvi, skolēnus motivējošu vērtēšanas sistēmu,
kā arī uzklausītu kolēģu stāstus par viņu pieredzi.
Kārtējā tikšanās reizē grupu dalībnieces diskutēja par
mācīšanas pilnveidošanu, veica savas pedagoģiskās darbības pētījumu un to prezentēja.
Skolotājas bija gandarītas par
paveikto, ieinteresēti uzklausīja kolēģes, kā arī uzdeva

Vecumnieku vidusskolas organizēto mācīšanās grupu dalībnieces.
jautājumus un iesaistījās profesionālās sarunās. Šāda tālākizglītošanās forma ir inovatīva. Tie nav kursi; šis mācīšanās veids paredz praktisku
metožu un paņēmienu pielietošanu stundās un iegūto rezultātu analīzi.

Grupas vadīja Vecumnieku
vidusskolas pedagoģes Aldona
Alenčika, Rudīte Dambeniece,
Ilze Cīrule, Anda Kuzma. Viņas
ir Valsts izglītības un satura
centra ārštata metodiķes un savu pieredzi papildina, iesaistoties Latvijas Universitātes Da-

Foto – R. ĶIŅĶEVSKA

baszinību un matemātikas
izglītības centra nodarbībās,
veidojot kompetenču pieejā
balstītus mācību materiālus.
R. ĶIŅĶEVSKA,
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās pieredzes skolas
koordinatore
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Patriote. Latviešu strēlnieka mazmazmeita
Novada ļaudis
Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Vēsma Petruševica martā nosvinēja 55 gadu jubileju.
Vietējie ļaudis, kuri pašvaldību vēlēšanās balsoja par viņas
iekļūšanu novada Domē, rosināja veidot sarunu ar deputāti,
Vecumnieku vidusskolas pavāri
un aktīvo amatiermākslas kolektīvu dalībnieci. Pati «vaininiece» gan ilgi bija jāpārliecina, līdz piekrita sarunai.
Tu esi aktīva un ļoti vitāla,
iespēju robežās piedalies, atbalsti un veido gan Vecumnieku pagasta, gan novada
sabiedrisko dzīvi. Lūdzu, pastāsti par sevi, savu ikdienu
un aktivitātēm!
– Esmu dzimusi 1961. gada
17. martā Neretas novada Mazzalvē kolhoza priekšsēdētāja un
grāmatvedes ģimenē. Tētis –
Jānis Stavro, dzimis vidzemnieks no Ropažiem ar grieķu
saknēm, mamma – Aija Zupa,
zemgaliete no Mazzalves. Augu kopā ar brāli Normundu.
1962. gadā ģimene pārcēlās uz
Vecumniekiem. 1964. gadā mans
tētis autoavārijā gāja bojā. Toreiz man bija trīsarpus, brālim –
pieci gadiņi. Ģimenē ienāca
patēvs Vilnis Zābaks – cilvēks ar
zelta rokām un izcilu humora
izjūtu. Piedzima māsiņa Valda.
1980. gadā absolvēju Vecbebru sovhoztehnikumu, izskolojos par ēdienu gatavošanas
tehnoloģi. No 1982. gada strādāju par pavāri Vecumnieku
vidusskolā, kur esmu arī arodbiedrības priekšsēdētāja. Darbojos deju kolektīvos «Ozols»
un «senValle», amatierteātrī
«Vecmuiža». Man ļoti patīk
dziedāt. Manas ģimenes – vīra
Aivara un bērnu Agra, Aijas
un Māra – dzīves pozīcija arī
ir sabiedriski aktīva.
Tu līdzdarbojies arī Vecumnieku baznīcas draudzē,
piedalies talkās, aprūpē vecus,
nevarīgus cilvēkus, atbalsti
grūtībās un nelaimē nonākušos. Tev var lūgt padomu, palīdzību – tu nekad neatteiksi.
– Lūdzu, nepārspīlē!
Tas nav tikai mans vērojums, to teikuši daudzi. Zinu,
ka esi ļoti patriotiska un no
sirds mīli savu Latviju. Saki,
kāds ir tavs dzīves moto?

Vēsma Petruševica daudz laika atvēl tautas mākslas tradīciju
daudzināšanai un sabiedriskām aktivitātēm. Foto – V. VĒVERE
– Man laikam gēnos ir
dziļš patriotisms. Varbūt tāpēc,
ka mans vecvectēvs Jānis Vepris bija latviešu strēlnieks –
brīvības cīnītājs, bet vectēvs
Jānis Zupa – aizsargs, viņš tika
izsūtīts uz Sibīriju. Agri zaudēju
tēvu, esmu izbaudījusi ne tikai
dzīves gaišo pusi, iespējams,
tāpēc spēju saprast līdzcilvēkus.
Par dzīves moto neesmu domājusi, bet man tuva ir šī tautasdziesma.
Es nesmēju nabagam,
Ne nabaga bērniņam.
Es nebiju sav’ mūžiņu,
Ar rociņu apraudzījis.
Tev ir noteikts un spēcīgs
raksturs, tev var uzticēties,
tu vienmēr turi doto vārdu,
esi apveltīta ar apbrīnojamu
pienākuma apziņu, bet pats
svarīgākais – tev ir ļoti bagāta, līdzjūtīga dvēsele, prasme
saredzēt skaisto. No kā to esi
mantojusi?
– Mani vecāki jaunībā bija
ļoti sabiedriski un aktīvi. Tētis
bija labs sportists, pašdarbnieks, skaisti dziedāja. Mamma dejoja, dziedāja ansamblī.
Tēvs bija cienīts un mīlēts
kolhoza «Zalvīte» priekšsēdētājs; viņš bija sirsnīgs, atsaucīgs – savējais kolhoznieku vidū. Savukārt tēta mamma, pie

kuras bērnībā pa reizei vadīju
vasaras, bija tieša, prasīga,
stipra, iestājās par taisnību, bija ļoti strādīga un izpalīdzīga.
Arī no viņas droši vien man
tikusi kāda rakstura īpašība.
Domē tu esi «neērtā» deputāte, jo pārstāvi «to mazo
un zemo, un nabago», kā sacījis Rainis, intereses. Iestājies
par to, lai tiktu uzklausītas
skolotāju vajadzības, vēlies
panākt darba apstākļu uzlabošanu novada iestāžu saimnieciskajam personālam, cīnies
par vienlīdzīga atalgojuma
sistēmas ieviešanu vienāda
amata veicējiem. Kā sokas?
– Nu nenotiek viss tā, kā
gribētos. Vēl ir daudz neskaidrību. Reizēm ir nācies pārdzīvot sāpīgus brīžus, noslēpt kādu
pazemojuma asaru, bet es turos,
jo ikdienā redzu un izprotu «to
mazo un zemo» problēmas.
Nespēju tās nedzirdēt un neredzēt, nevēlos vienaldzīgi paiet
garām. Man apkārt ir ļoti daudz
labu, čaklu vienkāršā darba darītāju, kas nav pienācīgi novērtēti, taču arī viņi ir pelnījuši
saņemt pieklājīgu atalgojumu.
Ne velti Eiropas Savienības
institūcijas ilgstoši norāda, ka
mūsu valstī ir sociāli diskriminējoša darba samaksas sistēma.

Mēdz sacīt, ka «vara lielu dara». Kā tev izdevies no
tā izvairīties?
– Kāda nu man vara! Esmu ierindas darbiniece, deputāte. Labi jūtos kopā ar dejotājiem, amatierkolektīvu ļaudīm,
jo šajā vidē pazūd amati un ietekmes. Jūtos gandarīta un novērtēta, ja mani uzaicina Stelpes, Valles, Bārbeles vai citu
pagastu ļaudis kuplināt kādu pasākumu, ja noder kāds
no maniem literārajiem darbiem.
Tu raksti dzeju. Arī tā ir
viena no tavu talantu izpausmēm.
– Rakstu tad, kad dzīvē ir
bijis kāds emocionāls pārdzīvojums un ar šīm izjūtām gribas dalīties.
Kādi ir bijuši tavi jaunības
sapņi? Vai tie piepildījušies?
– Gribēju kļūt par žurnālisti vai sporta skolotāju. Kā
žurnāliste jūtos darbā, apstrādājot dokumentu kalnus, bet
kā sportiste – virtuvē, skraidot
un pa reizei cilājot smagumus
(smejas). Tagad man šķiet, ka
varbūt vajadzēja izvēlēties
profesiju, kas saistīta ar kultūras vai sociālo jomu.
Šajā virzienā tu izpaudies
sabiedriskā kārtā un amatiermākslas kolektīvos. Lai
dzīve turpinās kustībā!
– Savukārt es gribu novēlēt – lai mēs cits citam biežāk
teiktu labus vārdus, sirsnīgi
uzsmaidītu, mācētu pateikt to
visvienkāršāko vārdiņu «paldies», jo tas bieži vien ir visvairāk vajadzīgs.
Varbūt tev ir kādas dzejas rindas, ar ko nobeigt šo
sarunu?
– Ir māte mācījusi man,
Ka ļaunu jāatdara nav ar
ļaunu,
Ka dzīvē reizēm jāprot izjust arī kaunu,
Ka pakritušam roka jāpasniedz
Un cita acīs jāspēj dziļi
slēptu sāpi ieraudzīt,
Ka jāpabaro sniegos ļaužu
pamests kaķēns…
Tik daudzi «ka» – bet pāri
visam viens,
Ka vienmēr jāpaliek ir Cilvēkam.
Ar V. Petruševicu
sarunājusies
BAIBA ŠKRJABA

18. lpp.
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Katram sava sapņu bibliotēka
Pēc Starptautiskās bērnu
un jaunatnes literatūras
padomes aicinājuma,
kopš 1967. gada 2. aprīlis
ir Starptautiskā bērnu
grāmatu diena.
Šajā datumā dzimis arī brīnišķīgais dāņu pasaku meistars
Hans Kristians Andersens.
Katru gadu kāda no padomes dalībvalstīm uzaicina savas valsts pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, bet mākslinieks zīmē
atbilstīgu plakātu. Šogad Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā izskanēja brazīliešu autores
Lucianas Sandori stāsts «Reiz
sensenos laikos…», bet plakātu veidoja brazīliešu mākslinieks Ziraldo (Alves Pinto).
Arī Latvijas bibliotēkas iesaistījās šajā starptautiskajā pasākumā.

Kā skudru pūznis

Vecumnieku vidusskolas
1.b klases skolēni un skolotāja
Anita Čerpinska tika ielūgti
uz Bērnu grāmatu dienu Vecumnieku bibliotēkā. Skolēni
noklausījās brazīliešu rakstnieces L. Sandori stāsta fragmentu un aplūkoja mākslinieka zīmēto plakātu. Bērni tika
iepazīstināti ar grāmatām, kas
izdotas pērn un šī gada sākumā. Interesi raisīja I. Minteles darbs «Apglezno sevi» un
K. Kinceles grāmata «Kas notiek naktī, kamēr tu guli?».
Promejot kāds no bērniem
izteicās, kādu viņš vēlētos redzēt bibliotēku. Skolēni nolēma uzzīmēt un pastāstīt par savu sapņu bibliotēku. Lūk, fragmenti no bērnu domām.
Ralfs Tomsons: «Mana bibliotēka izskatīsies kā lidmašīna. Pilota kabīnē strādās bibliotekāres. Lidmašīnas spārnos
būs plaukti ar grāmatām, bet
vidū – telpa, kurā cilvēki varēs sēdēt un lasīt.»
Katrīna Ņeverova: «Manai
bibliotēkai būs divi stāvi. Tā
būs košā krāsā un visiem patiks. Pirmajā stāvā būs liela
lasītava ar daudz grāmatām.»
Aleksis Hohlovs: «Manā
bibliotēkā būs piecas telpas.
Otrajā stāvā – lasītava un zaļo

Ernests Glazepa zīmējumā atainojis savu sapņu bibliotēku.
augu telpa acu atpūtināšanai.»
Ella Irzikēviča: «Mana bibliotēka izskatīsies kā skudru
pūznis. Lasītāju būs tikpat daudz
un tikpat čakli kā skudriņas.
Bibliotēkā netrūks ne grāmatu,
ne rotaļlietu vismazākajiem
lasītājiem.»

Zivtiņas un
papagaiļi

Erīna Dimitrijeva: «Manai
sapņu bibliotēkai būs četri stāvi. Tā atgādinās kūku. Divi
stāvi būs violeti, divi – brūni.
Tajā būs daudz, daudz dažādu
grāmatu un bērnu spēļu istaba.»
Annija Ušacka: «Manā sapņu bibliotēkā būs daudz grāmatu par princesēm. Bibliotēkā ieradīsies rakstnieki, kuri
runās ar lasītājiem, sniegs savu autogrāfu.»
Anete Rotberga: «Manā
bibliotēkā būs plaša garderobe
un lasīšanas telpas. Tur atradīsies divi akvāriji, vienā peldētu
zivtiņas, otrā – bruņurupuči.»
Emīls Gasparens: «Manā
bibliotēkā viena no telpām būs
pilna ar datoriem. Tā būtu zaļā
krāsā.»
Ernests Glazepa: «Es gribētu, lai bibliotēka būtu liela un
plaša, lai tai būtu lieli logi, tad
telpās būtu daudz gaismas.»

Kristiāns Turlais: «Manā
bibliotēkā būs pieejamas planšetes. Visi varētu lasīt digitālās grāmatas.»
Kirils Romanovičs: «Mana sapņu bibliotēka izskatīsies
kā sēne. Tur būs dīvāni ar
mīkstiem spilveniem, apkārt –
plaukti ar grāmatām. Telpas vidū būs būris ar krāsainiem papagaiļiem. Apmeklētājus apkalpos roboti.»

Telpas košās krāsās

Evelīna Kviese-Ivanova:
«Visās telpās būs daudz zaļo
augu. Grāmatas būs sakārtotas
četrpadsmit garās plauktu rindās.»
Haralds Tiltiņš: «Mana sapņu bibliotēka būs divstāvu ēka.
Pa to staigās dažādi jauki grāmatu varoņi. Es būšu bibliotēkas direktors.»
Marks Mednis: «Manā bibliotēkā būs daudz istabu, pat
mūzikas un deju telpa. Katrā
būs darbinieks, kurš strādās ar
bērniem.»
Didzis Gulbis: «Es gribētu, lai bibliotēkā būtu zemi
plaukti ar grāmatām. Tad es
viegli varētu tās apskatīt.»
Maksimiliāns Sleids: «Manā bibliotēkā būs atsevišķas
telpas pieaugušajiem, zēniem
un meitenēm. Tās būs košās
krāsās.»
Viktorija Piļugina: «Manā
bibliotēkā būs lasītava mazajiem, kurā katrs jutīsies kā
mājās. Tā būs izklāta ar paklāju. Lasītāji varēs sēdēt uz spilveniem.»
Paldies skolotājai A. Čerpinskai par virsvadību, paldies bērniem par skaistajiem
zīmējumiem. Tie ļoti iepriecināja gan mani, gan bibliotekāri Baibu Škrjabu. Mēs vēlētos
pabūt katrā no jūsu sapņu bibliotēkām.
M. BOŠA,
Vecumnieku bibliotēkas
vadītāja

13. maijā plkst. 18
Vecumnieku tautas namā –
klaunu šovs «Oki-doki».
Cirka programmā: dažādi dzīvnieki, burvju
triki, žonglieris un Starptautiskā cirka festivāla
Parīzē laureāti – komiķu grupa «Grog».
Ieejas maksa – 1,50 eiro.

19. lpp.
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Pavasaris atnāk ar Putnu dienu

 Skaistkalnē darina būrīšus strazdiem un zīlītēm

Jānis Balodis ir aktīvs bibliotēkas lasītājs. Viņš sniedza vērtīgus
ieteikumus putnu būrīšu gatavošanā.
Laikā, kad gaisā virmo
pavasaris un visapkārt
sasaucas putni, Skaistkalnes
pagasta bibliotēka rīkoja
Putnu dienu.
8. aprīļa rītā tirgus laukuma
nojume tika noformēta ar krāsainiem putniem, būrīšiem un
košu vēstījumu par pasākumu.

Ikviens varēja iegūt informāciju
un dalīties zināšanās par spārnotajiem draugiem, atbildot uz bibliotekāru sagatavotajiem jautājumiem, atpazīt čivinātāju un
svilpotāju balsis, ieklausoties
viņu dziedāšanā, iepazīties ar
grāmatu izstādi par putniem,
radoši izpausties, pašrocīgi darinot būrīti strazdiem vai zīlītēm.

7. maijā –
Pagalmu svētki Misā

Uzņemsim ciemiņus un stādīsim puķes!

Pagalmos valdīs prieks un rosība:
 No plkst. 12 līdz 13 5. un 7. mājas pagalmā
muzicēs Birzgales tautas nama pūtēju orķestris
«Birzgale»,
 No plkst. 13 līdz 14 bērnu laukumā pie
1. mājas – rotaļas bērniem kopā ar teātra «Pārsteiguma tēli» lielajām lellēm,
 No plkst. 14 līdz 15 12. un 13. mājas pagalmā – ciemiņi no Lietuvas – Biržu pilsētas
biedrības «Fantaziju skrynia» («Fantāziju lāde»)
mākslinieku darbu izstāde un pārdošana, saldās klimpu zupas baudīšana,
 No plkst. 15 līdz 16 3. mājas pagalmā uzstāsies Valles saieta nama deju kolektīvi «Valle»
un «senValle»,
 No plkst. 16 līdz 17 pļavā pie 15. mājas –
Iecavas kultūras nama amatierteātra «Artis»
improvizācijas izrāde,
 No plkst. 17 līdz 18 – koncerts pie Misas
tautas nama. Piedalās Valles dejotāji un Misas
amatiermākslas kolektīvu dalībnieki.
Plkst. 22 Misas centrā – zaļumballe.
Spēlēs grupa «Uzmini nu!».
Ieeja visiem un no visām pusēm – bez maksas.

Misas iedzīvotāji! Nesēdiet mājās,
iznāciet pagalmā un uzņemiet viesus!

Putnu diena Skaistkalnē pulcēja gan bērnus, gan pieaugušos.
Foto – D. JAKUŠKA
Putnu dienas mērķis – radīt pozitīvas emocijas, labvēlīgu un saudzīgu attieksmi pret putniem.
Pasākumu kuplā skaitā atbalstīja Skaistkalnes vidusskolas un sākumskolas audzēkņi
un audzinātājas. Spīdot saulītei, jautrā noskaņojumā kopīgi
tika rastas atbildes uz jautājumiem par putniem, interesi
piesaistīja grāmatu ekspozīcija, informatīvie materiāli par
būrīšu gatavošanu dažādām
putnu sugām un, protams, dzīvespriecīgais vinilpapagaiļu pārītis. Izmantojot dēlīšu sagataves, zinošā meistara Jāņa Baloža vadībā namiņus strazdiem
un zīlītēm meistaroja gan sākumskolas audzēkņi, gan vidusskolēni un pieaugušie. Tirgus apmeklētāji izrādīja interesi par notiekošo, apvaicājās
par iespēju būrīšus iegādāties.
Uz kopīgi gatavotajām putnu
mājiņām tika atstāti darinātāju
autogrāﬁ, notika kopīga fotografēšanās. Izgatavotie būrīši
raduši vietu kokos pie bērnu
atpūtas laukuma.
Sirsnīgs paldies Aivaram
Egles un eglītes pavada
Latviešus mūžības ceļos,
Tās būs egles, kas sagaidīs
Tevi, kad būsi veļos.
/K. Apškrūma/
Skumju brīdī esam kopā
un izsakām dziļu līdzjūtību
Uldim Zadovskim,
mīļo dēlu Vilni
aizsaulē pavadot.
Vecumnieku tautas nama
senioru koris «Atbalss»

Kundziņam par materiālu sarūpēšanu, Jānim Balodim par
palīdzību un praktiskiem padomiem, Jānim Kuzmam par
putnu dziesmu ieskaņošanu,
Normundam Kuzmam par
transporta pakalpojumiem, bet
visiem Putnu dienas dalībniekiem – par atsaucību.
Lai putnu dziesmas priecē
un iedvesmo!
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

BĀRBELES PAGASTĀ
Oļģerts Piebalgs (1929. gada 20. septembris – 2016. gada 17. aprīlis),
Andis Šmits (1971. gada
10. augusts – 2016. gada 22. aprīlis).
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Laimonis Nerets (1958. gada 12. februāris – 2016. gada
17. aprīlis),
Kārlis Sīlis (1934. gada
2. maijs – 2016. gada 19. aprīlis).
VALLES PAGASTĀ
Andris Ozoliņš (1944. gada
29. jūlijs – 2016. gada 24. aprīlis).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Artemijs Blohins (1920. gada 20. novembris – 2016. gada 22. aprīlis),
Fjodors Beznosenko
(1944. gada 7. janvāris –
2016. gada 26. aprīlis).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.

20. lpp.
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Ar vienu lietus otas
vilcienu viss zaļš
ar vienu strazda svilpienu
viss skaļš
un vēlreiz pavasarī ej
tā ka ne lāsi dzirkstošā
laika neizlej.
/U. Auseklis/
Sirsnīgi sveicam Elitu Pūteli 50. dzimšanas dienā,
Dzintru Kanti 70 gadu jubilejā un
Leontīni Venclovu 85. mūža gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Dzīve krāsaini koša kā laika kamols,
kurā ietīts ir viss:
gaiši rīti un vakaru ēnas,
strauji skrējieni, pastaigas lēnas,
dziļu sāpju un prieka mirkļi
reizēm savērti laimes irkļi.
Attīšu kamolu,
ritināšu
varavīksni pār mūžu klāšu.
/B. Žurovska/
Sirsnīgi sveicam Aivaru Akonu 50 gadu jubilejā,
Elmāru Saulīti un Līviju Saulīti 55. dzimšanas dienā,
Zentu Strogonovu 65. dzīves gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde

Šo dziesmu es dziedu par gadiem,
Ko mūžā man liktenis sēj,
Par draugiem un cilvēkiem labiem,
Kas nedienas nicināt spēj.
/Ā. Elksne/
Mīlam, sveicam un suminām
Antonu Sparānu skaistajā
90. dzīves gadskārtā.
Paldies par atsaucību, uzticību, saticību.
Vēlam dzīvesprieku, stipru veselību un dziesmotu
garu arī turpmāk!
Biedrības «Virši» valde, koris «Atbalss»
un deju kopa «Rudens rozes»
6. maijā plkst. 14
Stelpes pamatskolā –
skolēnu, pedagogu un
vecāku koncerts

«Mātes stāsts».

6. maijā plkst. 18
Vecumnieku tautas namā
bērnu vokālā ansambļa

«Zīļuki» koncerts

«Manai māmiņai».
Ieeja – bez maksas.

Kā bite ziedputekšņos šodien
ir tavs mūžs,
kas pielīs drīz ar saules medus kārēm;
Vien jānovēl, lai kādi vēji pūš,
lai visus negaisus un nedienas nes pāri!
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Intu Sinavsku
60. šūpļa svētkos, Genovaiti Vaičekoni
80. dzimšanas dienā un Mirdzu
Rūtiņu-Rūtenbergu 85 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Ar tulpēm dārzā uzplaukstu no jauna,
Par zvana mēli tornī gribas būt,
Lai mūžam veco patiesību paustu, –
Caur ziediem mūsu gadu nasta zūd.
/K. Apškrūma/
Saulainus sveicienus sūtām
Ainai Gusārei un
Aleksandrai Bārei 75. dzimšanas dienā,
Leontīnai Krutānei un
Lilijai Pakalnei 90 gadu jubilejā.
Novada Sociālais dienests
Garš dzīvesceļš,
kur smaguma nav trūcis,
bet katrai naktij
galā bijis rīts,
jo palīdzējis Dievs,
kad viņu lūdzi
pēc tumsas apkārt
atkal sauli vīt.
/K. Apškrūma/
Sveicam Ainu Gusāri
skaistajā dzīves jubilejā.
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valde

12. maijā plkst. 19.14,
nevis kā bija ziņots iepriekš,
Misas tautas namā – koncerts

«Tik dēļ jums, daiļās
dāmas, dēļ jums».
Piedalās Ķekavas vīru koris un
zēnu kori no Misas vidusskolas,
Ķekavas vidusskolas un
Dobeles mūzikas skolas.
Ieeja – bez maksas.

14. maijā plkst. 20

aktieru Amtmaņu muzejā
Valles pagasta
«Zvanītāju Bukās» –

13. maijā
plkst. 12.20
Valles
saieta namā –

Maminu
,
dienas
koncerts.

Muzeju nakts.
Tēma – «Durvis».

