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Aicina izvirzīt
apbalvojumiem

Pretendentus pašvaldības
apbalvojumiem: «Vecumnieku novada Gada cilvēks»,
«Vecumnieku novada Domes
Goda raksts» un «Vecumnieku novada Domes Atzinības
raksts» var pieteikt novada
domē vai pagastu pārvaldēs
līdz 10. oktobrim.
Ierosinājumus var iesniegt
Domes deputāti, uzņēmumu,
valsts un pašvaldības iestāžu,
nevalstisko organizāciju vadītāji vai iedzīvotāju grupas. Atzinību veidus, kā arī to piešķiršanas un pasniegšanas kārtību nosaka Vecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikums.
Apbalvojumi privātpersonām, juridiskām personām vai
kolektīviem par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās
darbības jomās tiks pasniegti
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī.
Pašvaldība krietnākos ļaudis godina kopš 2011. gada.
Šajā laikā augstāko apbalvojumu «Gada cilvēks» ieguvušas septiņas Vecumnieku novadā zināmas personības: Aldona Alenčika, Jānis Vasarietis, Mārtiņš Mediņš, Liene
Batņa, Ingūna Kļaviņa, Gina
Viegliņa-Valliete, Ēriks Pīlādzis. Nolikums paredz, ka personu, kurai šī nominācija jau
reiz piešķirta, atkārtoti izvirzīt
nevar.
ŽANNA ZĀLĪTE

Arheologi veic izpēti

Vecumniekosdarbojusiesdzelzsmanufaktūra

Riežudzelzsmanufaktūrasvietāarheoloģiskieizrakuminotiekpiecoslaukumos.Darbsirļoti
sarežģīts,jopētniekiemnavpieredzesšādaveidaobjektuizzināšanā.Foto–ŽANNAZĀLĪTE
No 25. jūlija līdz
19. augustam Vecumnieku
pagastā, bijušās Riežu
muižas dzelzs manufaktūras
vietā notika arheoloģiskie
izrakumi. Ar to norisi
ikviens interesents varēja
iepazīties apmeklētāju
dienā, 12. augustā.
Latvijas Universitātes (LU)
Latvijas vēstures institūta arheoloģe Dita Auziņa pastāstīja,
ka manufaktūra atradusies tagadējo Asaru māju teritorijā,
Zvirgzdes upes krastā. Ražotne
bijusi saistīta ar plašo Baldones manufaktūras kompleksu.

Ticēja
vietējiem ļaudīm

«Šajā vietā atradusies viena no Kurzemes un Zemgales
hercogistes dzelzs manufaktūrām. 17. gadsimta otrajā pusē
te notikusi plaša industriālā
darbība, visticamāk, ka no

vietējās purva rūdas iegūta
dzelzs, gatavoti dažādi priekšmeti. Šādi izrakumi agro jauno
laiku dzelzs manufaktūras
vietā notiek pirmo reizi ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un,
iespējams, visā Austrumeiropā,» uzrunājot sanākušos, atklāja LU Latvijas vēstures institūta pētnieks, ekspedīcijas
vadītājs Rūdolfs Brūzis.
Viņš aicināja lepoties ar
šiem cilvēkiem, kuri varēja iegūt dzelzi no ļoti nekvalitatīvām izejvielām. «Hercogs Jēkabs, aizsākot šo dzelzs industriju, ticēja vietējiem cilvēkiem, kuri strādāja no Vācijas,
Nīderlandes, Austrumeiropas
un citām valstīm pieaicināto
meistaru vadībā. Rūdas piegāde, darbs smagos apstākļos un
lielā slodze gūla tieši uz viņu
pleciem,» uzsvēra pētnieks.
Viņš rosināja klātesošos apjaust, ka arī šodien iespējams
paveikt daudz, jo tehnika ir

«Izdedžu paraugi tiks datēti,
lainoteiktu,ciktieirseni,»teic
DitaAuziņa.
krietni modernāka, tehnoloģijas – attīstītākas, cilvēku –
vairāk. «Tas nav stāsts tikai
par pagātni, bet arī šodienu un
nākotni,» komentējot pētnieku interesi par šo objektu, uzsvēra R. Brūzis.
à5. lpp.

2. lpp.
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Sapratne un iecietība
D

audzi vēl bauda atvaļinājumu, skolēni – vasaras
brīvlaiku, taču Sociālajā dienestā darbs rit visu gadu, jo
palīdzība cilvēkiem ir nepieciešama tad, kad radusies kāda
nopietna sociālā problēma.
Pašlaik Vecumnieku novadā ir 120 trūcīgu personu, tostarp 17 bērnu. Vasaras mēnešos šo ļaužu skaits samazinās,
jo daudzi savu materiālo situāciju uzlabo, vācot un realizējot
meža veltes, taču, sezonai beidzoties, trūcīgo skaits pieaug.
Šī gada septiņos mēnešos
Sociālā dienesta speciālisti veikuši 1478 darbības ar klientiem, t. sk. 321 apsekošanu
dzīvesvietā. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, novērtētas 68 personas, savukārt 16
ģimenēs izvērtēti riski, lai lemtu par sociālās rehabilitācijas
plāna nepieciešamību, kā arī
veiktas citas aktivitātes. Ir pieņemti 356 lēmumi par sociālās
palīdzības un pakalpojumu piešķiršanu.
Šajā laika periodā visvairāk budžeta līdzekļu sociālajā
aizsardzībā bijis nepieciešams
sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un audžuģimenēm – 24 138 eiro, dzīvokļa
pabalstiem – 20 905 eiro.
Vecumnieku novada pašvaldība ir parakstījusi vairākus
līgumus par iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projektos.
Tajos aktīvu dalību deleģēts
veikt Sociālajam dienestam.
Noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru par sadarbību Eiropas
Savienības fondu programmas
«Izaugsme un nodarbinātība»
projektā «Proti un dari!». Atbal-

«Novadā ir
120 trūcīgu personu.»

sta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieki. Aicinu ikvienu, kuram ir zināms
šāds jaunietis, sniegt informāciju Sociālajam dienestam, zvanot pa tālruņiem 63976733,
20219567 vai vēršoties pie kāda
no sociālā darba speciālistiem.
Parakstīts arī līgums ar
Zemgales plānošanas reģionu
par deinstitucionalizācijas projekta «Atver sirdi Zemgalei»
īstenošanu. Tā mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
ēršoties Sociālajā dienestā,
cilvēks sagaida, ka tiks apmierinātas visas viņa vēlmes un
vajadzības; nesaņemot cerēto
atbalstu, persona jūtas vīlusies.
Tomēr normatīvo aktu regulējums paredz – sociālie pakalpojumi un palīdzība tiek sniegta
likumdevēja noteiktajā kārtībā.
Ceru, ka savstarpēja sapratne un iecietība veicinās sadarbību starp Sociālā dienesta
speciālistiem un iedzīvotājiem.

V

INA
JANKEVIČA,
Sociālā
dienesta
vadītāja

Uzdarbojies «drukas velniņš»
Veicot «Vecumnieku Novada Ziņu» jūlija numura, nr. 12
(151), iespiešanu, radies brāķis
divās lappusēs – 4. lpp. paziņojumā par būvvaldes vadītājas pieņemšanas laiku un 17. lpp.
informācijā par sporta svētkiem
«drukas velniņš» neredzamus
padarījis dažus vārdus un ciparus.
Kādēļ pašvaldības informatīvā izdevuma «Vecumnieku
Novada Ziņas» iespiešanas procesā radušās šīs drukas nepilnības, skaidro tipogrāfijas pārstāvis – SIA «airPrint» ražošanas vadītājs Ernests Brūvers.
«29. jūlijā saņēmām pretenziju par «Vecumnieku Novada Ziņu» pēdējā izdevumā
konstatēto brāķi divās lappusēs, kur nav izdrukājušies dažu
pasākumu datumi. Tika veikta

pārbaude, lai noskaidrotu, kā
šāda situācija varēja rasties.
Pieņemot iesūtītos maketus,
mūsu iekārtu programmas pārveido tos uz cita veida programmām, lai varētu izgatavot
iespiedformas, ar kurām tiek
drukāta avīze. Tika konstatēts,
ka mūsu programmā ir radusies kļūdaina informācija un
procesā pazuduši daži datumi
šajās divās lappusēs. Pilnībā uzņemamies atbildību par radušos
problēmu mūsu iekārtā,» teikts
Vecumnieku novada domei adresētajā paskaidrojuma vēstulē.
«Vecumnieku Novada Ziņas» SIA «airPrint» vārdā atvainojas lasītājiem par «drukas velniņa» nedarbiem.
ŽANNA ZĀLĪTE,
«Vecumnieku Novada
Ziņu» redaktore

IEVĒRĪBAI!
Līdz 6. septembrim Vecumnieku novada bāriņtiesa
iedzīvotāju pieņemšanu organizē šādā laikā:
 Vecumnieku pagastābāriņtiesaspriekšsēdētājaEvita
Cauneapmeklētājuspieņempirmdienāsnoplkst.10līdz
16,trešdienāsnoplkst.9līdz16,
 Kurmenes pagastābāriņtiesaslocekleLienaGrīnbergasastopamatrešdienāsnoplkst.9līdz15,
 Bārbeles pagastābāriņtiesaslocekleVitaSiliņaiedzīvotājuspieņempirmdienāsnoplkst.9līdz15,
 Skaistkalnes pagastā bāriņtiesas locekle Vita Siliņa
sastopamaotrdienāsunceturtdienāsnoplkst.9līdz16.
StelpesunVallespagastaiedzīvotājitieklūgtirastiespēju
saņemtpakalpojumuvaikonsultācijuBārbeles,Kurmenes,
SkaistkalnesvaiVecumniekupagastānorādītajāpieņemšanaslaikā.
Sīkākainformācija,zvanotpatālruņiem63960527,29397043.
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks 24. augustā plkst. 15.
Domessēdesiratklātas,
untajāsvarpiedalīties
ikviensinteresents.

IEVĒRĪBAI!
Mēneša pēdējā darba dienā novada domē un
pagastu pārvaldēs netiek pieņemti maksājumi,
izmantojot norēķinu kartes.
Šādakārtībanoteiktatāpēc,ka,veicotdarījumuar
POStermināļastarpniecību,naudanovadadomesbankas
kontāienāktikainākamajāvaiaiznākamajādienā.
Veicotmaksājumumēnešabeigās,līdzekļipašvaldības
kontāparādāsnākamajāmēnesī,līdzartonaviespējams
saņemtosmaksājumusparzemesnomu,kāarīpārskaitīto
nekustamāīpašumanodoklisalīdzinātaruzskaites
programmasdatiem.
Vecumnieku novada dome

IEVĒRĪBAI!
2. septembrī
laikānoplkst.10līdz17
maršrutā«Iecava–
Vecumnieki–Zvirgzdes
karjers»saistībāar
Zemessardzes
54.inženiertehniskā
bataljonainženieru
mācībāmnotiks
helikopterapārlidojumi.
Tiebūszemākipar
300metriem,tāpēc
atvainojamiesjauiepriekš
parsagādātajām
neērtībāmunhelikoptera
radītotroksni.
Zemessardzes
54. inženiertehniskais
bataljons
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3. lpp.

Pabeigta Valles ceļa rekonstrukcija

Veic būvdarbu noslēguma kvalitātes pārbaudi
Reģionālā autoceļa
Vecumnieki–Nereta–Subate
(P73) rekonstruēto ceļa
posmu 12. augustā apsekoja un būvdarbu noslēguma
kvalitātes pārbaudē Vallē
piedalījās satiksmes
ministrs Uldis Augulis.
Viņš tikās ar būvniekiem,
va/s «Latvijas Valsts ceļi» (LVC)
vadību un Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvjiem.
Ministrs apskatīja paveikto un
pauda gandarījumu par sakārtoto brauktuvi, piebilstot, ka
tagad no Rīgas uz Latgali izdevīgāk ir braukt caur Valli.

Rotācijas aplis

Būvdarbi autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate posmā no
Valles pagasta robežas līdz
pagriezienam uz Kurmeni
(7,3. – 20,89. km) tika sākti
pērn 13. jūlijā. Šogad 8. augustā objektu apsekoja pieņemšanas komisija.
13,59 kilometru garajā
posmā, kas pirms tam vietām
pat nebija izbraucams, veikta
pilna ceļa segas rekonstrukcija ar jaunu salturīgā slāņa un
šķembu pamata izbūvi un trīs
kārtu asfalta seguma ieklāšanu. Valles centrā, krustojumā
ar reģionālo autoceļu Bauska–
Aizkraukle (P87), izbūvēts
rotācijas aplis un apgaismotas
gājēju pārejas, 750 metru garumā tapis bruģēts gājēju celiņš. Atjaunots arī tilts pār Iecavu, veikta caurteku nomaiņa Svētupītē un Pančupītē,
notikuši citi uzlabojumi. Rekonstruētajā posmā izbūvētas
septiņas sabiedriskā transporta pieturvietas ar soliņu un atkritumu urnu, bet ciema centrā – četri paviljoni ar soliņu.
Projekta pasūtītājs ir LVC,
tā kopējās izmaksas – 12,8
miljoni eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), darbus līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Autoceļa posma pārbūvi veica
SIA «Igate» un «Saldus ceļinieks».

Gājēji jūtas drošāk

«Būvdarbi bija jāveic 240
dienu laikā, šajā termiņā arī
iekļāvāmies. Ziemā bija trīs

Satiksmes ministrs Uldis Augulis (trešais no labās), Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis, deputāts Mārtiņš Mediņš, Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa un
citi klātesošie vēro, kā tiek veikta rekonstruētā ceļa posma būvdarbu noslēguma kvalitātes
pārbaude.
mēnešu ilgs tehnoloģiskais
pārtraukums, taču pārējā laikā
katru dienu objektā strādāja
30 – 40 cilvēku ar tehniku,»
teic SIA «Igate» projektu vadītājs Andris Cālītis.
«Mums tas ir gadsimta notikums! Ilgi tika gaidīts šī ceļa
posma kapitālremonts,» atzina sastaptie vallieši. «Tagad ir
uzlabojusies satiksmes drošība, jo pēc rotācijas apļa izbūves samazinājies tranzīta kustības ātrums Valles centrā, arī
gājēji jūtas drošāk, ejot pa
bruģēto taciņu, kas ir izgaismota.» Valles vidusskolas skolotāja Līga Granta priecīga
jokoja, ka esot jau aizmirsies,
kāds šis ceļa posms bija iepriekš.
Apmierināta ar īstenoto
projektu ir Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa.
Viņa uzsver, ka rekonstrukcija
pozitīvas korekcijas ieviesusi
arī ciema vizuālajā tēlā.

Neatkarīga kontrole

Klātesot satiksmes ministram Uldim Augulim un citām
amatpersonām, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem,
jaunajā asfalta segumā «kontrolgriezumu» ceļa posmā pretī dīķim veica Mārtiņš Vol-

Iedzīvotāju ērtībām autobusu pieturvietā «Līgotņi» ierīkots soliņš un atkritumu urna.                        Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ners, LVC tehniskā nodrošinājuma daļas ražošanas inženieris, mūsu novadnieks. Būvdarbu noslēguma kvalitātes
pārbaudē paņemtās proves
ļaus novērtēt asfalta kārtu biezumu, noteikt ar gaisu pildīto
poru saturu un izturību pret
deformāciju. Tika veikti arī
asfaltbetona seguma līdzenuma un saķeres mērījumi. Kvalitātes pārbaudes veic LVC
Autoceļu kompetences centra
sertificēti speciālisti. Lai nodrošinātu neatkarīgu kontroli,
visas pārbaudes tiek veiktas

anonīmi, laboratorijas darbiniekiem neatklājot, no kāda objekta iegūti konkrētie paraugi.
Pēc tam, kad būs zināmi
testu rezultāti, tie tiks salīdzināti ar projektā paredzētajām
prasībām un parametriem.
Neatbilstību gadījumos būvnieku pienākums ir veikt labojumus par saviem līdzekļiem.
Starp pasūtītāju un ģenerāluzņēmēju noslēgtais līgums
paredz, ka garantijas laiks rekonstruētajam ceļa posmam ir
pieci gadi.
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.

Rīko konkursu

Pulcējoties ārkārtas sēdē
1. augustā, Vecumnieku
novada Domes deputāti
atcēla 27. jūlijā pieņemto
lēmumu par Misas vidusskolas direktora iecelšanu
amatā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals informēja,
ka saņemta vēstule no Izglītības
un zinātnes ministrijas, kurā norādīts, ka Vecumnieku novada
Dome, ieceļot amatā Misas vidusskolas direktori, nav ievērojusi Ministru kabineta (MK)
noteikumu nr. 496 «Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu
(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību
izglītības pārvalžu vadītāju
amatu pretendentu atlasei»
(19.08.2014.) regulējumu, tāpēc lēmums jāatceļ. MK noteikumi paredz, ka «izglītības
iestādes dibinātājs izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja amatu».
Dome nolēma izsludināt
konkursu uz Misas vidusskolas direktora amatu un apstiprināja nolikumu. Pašvaldības
izpilddirektoram uzdots izveidot pretendentu atlases komisiju un veikt kontroli pār lēmuma izpildi.
J. Kovals pauda, ka konkursa nolikums izstrādāts, ņemot
vērā minētos MK noteikumus
un citu pašvaldību pieredzi.
Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 23. augusts.
Sakarā ar direktoru maiņu
Misas vidusskolā uz laiku līdz
jauna iestādes vadītāja apstiprināšanai amatā par direktora
pienākumu izpildītāju iecelta
Anna Balgalve.
Z. SKARA
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Dienaskārtībā – izglītība

27. jūlijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti 17
darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu pieņemšanā piedalījās visi deputāti.

Apstiprina plānu

Apstiprināts Veselības veicināšanas pasākumu plāns Vecumnieku novadā 2016. –
2020. gadam. Tas izstrādāts, lai
realizētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. –
2020. gadam izvirzīto mērķu
īstenošanu veselības veicināšanas jomā un sekmētu iedzīvotāju iesaisti.

Algas būs vienādas

Ar šī gada 1. septembri
Vecumnieku novada pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme būs 620 eiro.
Šī gada 5. jūlijā apstiprināti
Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 445 «Pedagogu darba
samaksas noteikumi» un nr. 523
«Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs». Pedagogu darba samaksas noteikumu 43. pants nosaka – valsts apmaksāto pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme,
sākot ar 2016. gada 1. septembri, ir 620 eiro.
MK noteikumi paredz, ka
pašvaldības finansētajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem,
sākot ar 1. septembri, jānodrošina zemākā mēneša darba algas
likme, kas ir ne mazāka par
560 eiro.

PRECIZĒJUMS
«Vecumnieku Novada Ziņu» jūlija numurā, nr. 12 (151),
4. lpp., sēdē lemto jautājumu apskatā «Ar plānoto vien nepietiek» pārpratuma dēļ ieviesusies neprecizitāte. Trešās slejas
pirmajā rindkopā jābūt šādam tekstam:
«Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne ziņoja, ka šī gada
budžetā Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas telpu remontam un
iekārtu iegādei bija plānots ņemt kredītu 97 705 eiro apmērā.
Veicot iepirkuma procedūras, precizēts, ka ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai nepieciešami 12 487,20
eiro.» Tātad – 12 487,20 eiro nav vis papildu summa, bet gan
plānotajos 97 705 eiro ietvertie līdzekļi. Papildu finansējums
nebija nepieciešams, jo ar paredzēto summu pietiek gan remontam, gan iekārtu iegādei un uzstādīšanai.
Atvainojamies Gitai Skribānei, Skaistkalnes vidusskolai un
lasītājiem.
«Vecumnieku Novada Ziņas»

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pašvaldības saglabāt vienādu attieksmi pret valsts un pašvaldības finansētajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem un
iespēju robežās nodrošināt līdzvērtīgu atalgojumu par tādu
pašu darba apjomu vienā izglītības iestādē.

privātajam bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam, kurš
nodrošina pilna laika (40 stundas nedēļā) uzraudzību, par
vienu bērnu mēnesī – 185 eiro.
Pret sagatavoto lēmumprojektu balsoja deputāts Mārtiņš
Mediņš, atturējās – Gunārs Puziņš.

Maksās auklēm

Atstāj amatu

Izskatīts jautājums par pašvaldības atbalstu privātajam
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam jeb auklei.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis informēja, ka
telpas Vecumniekos, Liepu ielā 2, nav sakārtotas, lai 1. septembrī varētu uzņemt bērnudārza audzēkņus. Tā kā pašvaldība nevar nodrošināt bērnus
ar vietām pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāpiedāvā cits risinājums. Pašlaik rindā uz bērnudārzu ir 20 mazuļu.
Dome nolēma ar 1. septembri noteikt pašvaldības atbalstu

Deputāti izskatīja jautājumu par Misas vidusskolas direktores Rūtas Kārkliņas atbrīvošanu no amata.
Pamatojoties uz viņas iesniegumu un normatīvo aktu
regulējumu, kā arī Izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē 20. jūlijā sniegto
atzinumu, Dome nolēma atbrīvot R. Kārkliņu no Misas vidusskolas direktores amata ar
31. jūliju (pēdējā darba diena).
R. Kārkliņa izglītības jomā nostrādājusi 51 gadu, no
tiem 49 Vecumnieku pagastā.
ŽANNA ZĀLĪTE

SLUDINĀJUMS par konkursu

Vecumnieku novada dome izsludina atklātu konkursu uz
vakanto Vecumnieku novada Domes
Misas vidusskolas direktora (-es) amatu.
Prasības pretendentiem:
s augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
s vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
s par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze visu trīs izglītības posmu (pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas) vadīšanā;
s valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstīgi Valsts
valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības
oficiālās valodas pārvaldīšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
s vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo
normatīvo aktu pārzināšana;
s prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
s prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
s prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.
Iesniedzamie dokumenti: pretendenta pieteikums, motivācijas vēstule, rakstisks priekšlikums par Vecumnieku novada Domes Misas vidusskolas attīstības vīziju uz vienas A4
lapas, rekomendācija (-s), kvalifikāciju apliecinošu izglītības dokumentu kopijas.
Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 23. augusta
plkst. 16 dokumenti jāiesniedz Vecumnieku novada
domes sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, 11. kabinetā
(2. stāvs) vai, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu,
jānosūta uz e-pasta adresi: <vecumnieki@vecumnieki.lv>.
Tālruņi informācijai: 63976787, 63976484.
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5. lpp.

Arheologi veic izpēti

Apmeklētāju dienā interesentiem bija iespēja izstaigāt kādreizējo Riežu dzelzs manufaktūras vietu.
à1. lpp.

Eiropas līmeņa
fenomens

Ieskatu tā laika vēsturē, raksturojot politisko un saimniecisko situāciju, sniedza Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe Vija Beļūna.
Viņa pateicās pētniekiem, kuri
veicina Vecumnieku pazīstamību, un uzsvēra, ka vietējie
lepojas ar šo arheologiem un
vēsturniekiem nozīmīgo vietu
pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Savukārt ekspedīcijas dalībnieki teica paldies domei par atbalstu un uzdāvināja
«nacionālo produktu» – Vecumnieku dzelzi, kas atrasta
bijušās manufaktūras vietā.
Iedzīvotājiem saistošu informāciju sniedza LU Latvijas
vēstures institūta vadošā pētniece Mārīte Jakovļeva.
«17. gadsimts raksturīgs ar
to, ka visā Eiropā attīstījās
manufaktūras, un tieši dzelzs
ražošana rūpnieciskos apjomos bija valstu ekonomiskais
pamats, nacionālais lepnums.
Lielās valstis izmantoja labas
kvalitātes izejvielas – kalnu
rūdu, bet Latvija ir unikāla ar
to, ka dzelzs iegūta no purva,
pļavu un ezeru rūdas, kam ir
mazs dzelzs saturs,» sacīja
M. Jakovļeva. Viņa raksturoja
dzelzs iegūšanas procesu un
uzsvēra, ka, veicot izpēti bijušās Riežu dzelzs manufaktūras vietā Vecumniekos, jautājumu ir vairāk nekā atbilžu.
«Tas ir Eiropas līmeņa fenomens, ka uz tik mazas upes kā
Zvirgzde uzbūvēts tam laikam

milzīgs tehnoloģiskais komplekss, attīstīta ražošana, ataicināti meistari no Polijas,
Francijas, Zviedrijas,» teic
pētniece. Viņa pauž pārliecību, ka šajā vietā dzelzs ražošana uzsākta 17. gadsimta
50. gadu beigās – 60. gadu sākumā un turpinājusies līdz pat
hercoga Jēkaba nāvei.
Vietējiem iedzīvotājiem interesantas šķita ziņas par
dzelzs apstrādes meistaru atstātajām pēdām Vecumnieku
pusē. Izrādās, māju «Deprejas» nosaukums cēlies no
17. gadsimta vidū te ieceļojušā francūža de Prē, kas Latvijā
ieradies kopā ar dēliem.

Militāra un
civila produkcija

Riežu manufaktūrā ražota
dzelzs Kurzemes un Zemgales
hercogistes vajadzībām. Gan
militārās, gan civilās produkcijas klāsts bija plašs: kaltas
naglas, gatavota stieņu dzelzs,
zobenu asmeņi, arī ierīces
dzirnavām, lieti lielgabali. Līdzīgi kā pārējās šī perioda manufaktūras, tā darbojās ar
ūdens spēku. Uz Zvirgzdes
upītes bija ierīkots dambis,
ūdeni novadīja pa kanāliem
un ar ūdensratiem darbināja
krāsns plēšas un mehāniskos
veserus.
M. Jakovļeva uzsver – izrakumi ir svarīgi, lai iegūtu
konkrētākas liecības par ražošanas procesā izmantotajām
tehnoloģijām un būvēm, jo
hercogistes manufaktūras līdz
šim pētītas, pamatojoties vienīgi uz senajiem arhīva do-

Izrakumu vietā atrastas trīs puslodes, kas veidotas kuģu mastu
raušanai, naglas un lauskas.

Pašvaldības pārstāvji Vija Beļūna un Aivars Petruševics ar arheologu un vēsturnieku dāvanu – Vecumnieku dzelzi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kumentiem, kas sniedz vienpusēju informāciju. Arheologi
un vēsturnieki iecerējuši rekonstruēt dzelzs ražošanas procesu Riežu manufaktūrā.
«Esam identificējuši vietu,
kur bijusi domna. Izrakumi
norit galvenokārt šīs senās
šahtveida krāsns vietā. Pakāpeniski iedziļinoties manufaktūras būvgružu slāņos, atsegti
iespaidīga izmēra dzelzs un
izdedžu sakusumi, kādi uzkrājas krāsns dibenā, kā arī domnas sienām izmantotie dolomīta akmeņi. Uzieta arī neliela dolomīta lauztuve, kur
iegūts materiāls krāsns būvniecībai. Pētījumu gaitā paņemto sārņu, rūdas un dzelzs
priekšmetu paraugu ķīmiskā
analīze ļaus precīzāk raksturot
manufaktūrā veiktos dzelzs
ieguves un pārstrādes procesus,» stāsta arheoloģe Dita
Auziņa. Viņa piebilst, ka šī ir

beidzamā vieta, kur jebkad Latvijā iegūta dzelzs.

Kopā ar
norvēģu kolēģiem

Izrakumus veic teju 30 pētnieku liela komanda. Kopā ar
LU vēsturniekiem, arheologiem
un speciālistiem no Norvēģijas
strādā studenti, kuri prakses laikā apgūst arheoloģisko izrakumu metodes. «Projekts ir ļoti
vērtīgs, tas dod iespēju sadarboties ar norvēģu kolēģiem,
kuriem ir lielāka pieredze
dzelzs izstrādes pētniecībā, ir
līdzīgi jautājumi, bet nav atbilžu,» teic M. Jakovļeva.
Pētījumi notiek ERANET
fonda projekta «Tehnoloģiju
pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos»
ietvaros. To kopīgi īsteno LU
un Oslo universitātes Kultūrvēstures muzejs.
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.
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Apmeklē Biržu pilsētas svētkus

Pierobežas pašvaldības stiprina draudzību

Deju kolektīvs «Vēveri» gājienā devās ar skanīgu dziesmu.
Atzīmējot 600. gadskārtu,
kopš Biržu vārds pirmo
reizi minēts rakstītajos
avotos, nelielajā Lietuvas
pilsētā no 5. līdz
7. augustam tika rīkotas
plašas svinības.
6. augustā uz svētkiem bija aicināti arī draugi no Latvijas – Aizkraukles, Neretas un
Vecumnieku novada pārstāvji.

Pārdomāta
programma

Viesmīlīgie kaimiņi bija gādājuši par to, lai ciemiņiem ne
mirkli nebūtu garlaicīgi. Svētku programma bija daudzveidīga, un bagātīgajā norišu piedāvājumā ikviens varēja izvēlēties apmeklēt gan izzinošus,
gan izklaidējošus pasākumus.
Pilsētas iedzīvotājus un viesus priecēja tradicionālā maratonskrējiena «Biržu kilometri» dalībnieku azarts, koncerti,
cirka mākslinieku un žonglieru priekšnesumi, atrakcijas,
retro automobiļu un motociklu parāde, mājražotāju tirgus
un citas aktivitātes. Latvijas
novadu pašvaldību delegāciju
pārstāvji piedalījās svinīgajā
sarīkojumā Biržu pilī. Tur tika
godināti ļaudis, kuri ar savu
darbu veicinājuši pilsētas izaugsmi un pazīstamību.
Mūsu novadu svētkos pārstāvēja Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals, izpilddirektors Guntis Kalniņš, Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Dace Šileika, informatīvā izdevuma «Vecumnieku
Novada Ziņas» redaktore Žan-

na Zālīte, Vecumnieku tautas
nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Vēveri» un biedrība «Jaunatne smaidam».

Dziesma saviļņo

Vakarā norisinājās krāšņs
un skanīgs gājiens. Tas vienoja dažādu iestāžu kolektīvus,
uz svētkiem atbraukušos ciemiņus. Ļaudis ielas malās sirsnīgi sveicināja parādes dalībniekus, īpaši uzgavilējot Biržu
rajona pašvaldības mēram Valdemāram Valķūnam. Gājiens noslēdzās pilsētas centrālajā laukumā, kur atrodas piemineklis
dzejniekam Juļum Janonim.
Uz skatuves tika aicināti delegāciju pārstāvji un goda viesi.
Biržu iedzīvotājus un visus klātesošos sveica arī Aizkraukles,
Neretas un Vecumnieku novada pašvaldību amatpersonas.
Jānis Kovals uzrunu sacīja
krievu valodā. Viņš pateicās
lietuviešu draugiem par iespēju piedalīties grandiozajos svētkos un vēlēja Biržu pilsētai
augt, attīstīties un turpināt sadarbību ar pašvaldībām Latvijas pierobežā.
Īpaši saviļņojošs bija brīdis, kad vokālā grupa «Tikai
tā» (Aizkraukle) kāpa uz skatuves un izpildīja par Baltijas
ceļa neoficiālo himnu dēvēto
patriotisko dziesmu «Atmostas
Baltija» (Borisa Rezņika mūzika, Valda Pavlovska vārdi).
Vakara saviesīgajā daļā, uzrunājot aicinātos viesus, namatēvs Valdemārs Valķūns neskopojās ar komplimentiem.
«Bez jums šie svētki nebūtu
svētki. Paldies, ka atbraucāt cie-

Gājienam pulcējušies Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvji Jānis Kovals (trešais no kreisās), Dace Šileika un Guntis
Kalniņš.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
mos. Jūs esat brīnišķīgi!» viņš
sacīja. Biržu muzeja filiālē
Kirkilos par ciemiņu omulību
gādāja folkloras ansamblis «Žemina» no Pabiržes, rosinot klātesošos dejot, dziedāt un iesaistīties rotaļās.

Lieliska noskaņa

Lietuvieši atzina, ka svētku programmā lieliski iederējušies ciemiņu priekšnesumi
un aktivitātes, savukārt viesi
bija gandarīti par iespēju apmeklēt Biržus.
«Amatiermākslas kolektīviem reti rodas izdevība koncertēt ārpus Latvijas un ar savu klātbūtni kuplināt kādas
pilsētas svētkus,» atzina «Vēveru» vadītāja Sarmīte Vēvere. «Mēs ar savu priekšnesumu uzlabojām skatītāju omu,
jo dejas gan par ciema puišiem, gan Zemgales dzirnavniecēm bija jautras.» Aizkustinošs bija mirklis, kad svētku
parādē pa priekšu tika nests
Latvijas karogs, novada vimpelis un «Vēveru» karogs.
Latvieši gājienā ir pieraduši
dziedāt un dejot, un to kolektīvs darīja arī Biržos.
Dejotājiem ļoti patika piepildītā diena: mājražotāju tirdziņš, ekskursijas, koncerts un,
protams, pasākuma kulminācija – gājiens un vakara koncerts.
«Biedrības «Jaunatne smaidam» dalībnieki un vairāki brīvprātīgā darba nometnes pārstāvji, kuri pašlaik uzturas Bārbelē,
devās pie kaimiņiem lietuviešiem, lai apmeklētu Jauniešu

Biržu rajona pašvaldības mērs
Valdemārs Valķūns un viņa
vietniece Irute Varziene pauda
prieku par ciemiņu klātbūtni.
dienas pasākumu un Biržu pilsētas svētkus. Mūsu puiši smagi nopūlējās, ceļot torni Biržu
pils parkā, kur rindām pulcējās
bērni un pieaugušie, lai izmēģinātu savus spēkus klinšu kāpšanā. Interesentus piesaistīja arī
iespēja trenēt savu līdzsvara izjūtu un gluži kā virves dejotājiem pārvietoties pa nospriegotu lenti vairāku metru garumā,» par biedrības aktivitātēm
vēsta nevalstiskās organizācijas
valdes locekle Inese Pučeka.
Jaunieši devās arī svētku
gājienā. «Noskaņa bija lieliska.
Kopā ar mums parādē gāja
Biržu jaunatnes lietu koordinators Merūns Jukonis un skaļi sauca: «Latvija! Bārbele!».
Malās stāvošie uzgavilēja, bet
mēs nevarējām pārstāt smaidīt,» iespaidos dalās I. Pučeka.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Vallē bauda īpašas izjūtas

Tur godā Alfreda Amtmaņa-Briedīša piemiņu
Aktieru Amtmaņu muzejā
Valles pagasta «Zvanītāju
Bukās» 5. augustā notika
aktiera un Latvijas
Nacionālā teātra (LNT)
režisora Alfreda
Amtmaņa-Briedīša
131. dzimšanas dienas
atceres sarīkojums.
Tradicionālais pasākums iezīmēja LNT kārtējās sezonas
sākumu un apliecināja draudzību, kas jau 31 gadu vieno
teātra ļaužu saimi un aktieru
Amtmaņu muzeju.

Kavējas atmiņās

Svētki sākās ar dievkalpojumu Valles evaņģēliski luteriskajā baznīcā un turpinājās
muzeja dārzā, kur kuplā skaitā
bija pulcējušies aktieri un skatuves mākslas mīļotāji.
«Katra pagasta un novada
bagātība ir ļaudis, kuri ar savu
dzīvi un darbu atstājuši devumu sabiedrībai. Valle lepojas
ar Alfredu Amtmani-Briedīti,
tāpēc katru gadu 5. augustā
tiek godināta novadnieka piemiņa,» sacīja muzeja vadītāja
Dace Anna Zvaigzne.
Priekšnesumu bija sagatavojuši mākslinieki Lāsma
Kugrēna un Juris Hiršs. Atmiņās par režijas vecmeistaru
Amtmani-Briedīti kavējās leģendārā aktrise Baiba Indriksone. Sanākušos un sabraukušos priecēja aktieru Voldemāra Šoriņa, Jāņa Skaņa, Ivara
Pugas, Ivara Kļavinska atziņas, iespēja sastapt režisoru
Edmundu Freibergu, kā arī citus iemīļotus māksliniekus un
ar teātri saistītus ļaudis.
«Esot pilsētā, griežamies
ierastajā ritenī, bet šeit var
baudīt pavisam citas izjūtas.
Te ir mūsu teātra sākums. Lai
gan neesam redzējuši Briedīti,
viņa klātesamība mūsu jaunības laikā bija jūtama – viņa
tradīciju garā strādāja režisors
Jaunušāns,» atklāja Voldemārs Šoriņš un, runājot alegorijās, piebilda: «Te šī «garā
dziesma» ir sākusies un gribas, lai tā turpinātos. Mēs šajā
«dziesmā» esam tikai daži
vārdi vai rindiņas; vēlētos, lai
to «dziedātu» arī nākamās paaudzes.»

«Cilvēks un viņa darbs ir dzīvs, kamēr ir kāds, kuru interesē viņa radošais mūžs. Esmu pateicīga
Briedītim par to laiku, ko man bij’ lemts pie viņa spēlēt,» sacīja aktrise Baiba Indriksone.

Sarūpē vitamīnus

Jau ceturto gadu 5. augustā
uz «Zvanītāju Bukām» brauc
aktiera Teodora Amtmaņa mazmazmeita Barba Lielbārde kopā ar ģimeni un draugiem.
Viņas onkulis Artūrs Ērglis pasniedza muzejam gleznu, kuras autors ir skatuves
glezniecības meistars, ilggadējais Latvijas Nacionālā teātra mākslinieks Laimdonis Grasmanis. Mākslas darbs savulaik
dāvināts Barbas vectētiņam –
aktierim Jānim Grantiņam,
kurš 40. gadu beigās spēlējis
Raini, bet lielāku pazīstamību
ieguvis ar Daniela Rēbusa lomu kinofilmā «Vella kalpi».
Ziedus māksliniekiem dāvāja vallieši un seniori no Vecumniekiem. Ķeguma delegācija – teju 40 vīru un sievu,
kas uz «Zvanītāju Bukām»
kuplā pulkā ceļu mēro jau sesto gadu, LNT saimei bija sarūpējusi vitamīnus – dažādus
lauku labumus, piekodinot režisoram Edmundam Freibergam tos sadalīt «pēc deguniem» vai «kondīcijas».
Izstāstot epizodi par šovasar Latvijas olimpiādē Valmierā piedzīvoto, Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals

Barba Lielbārde dzimtas zemē, klētiņas galā, iestādīja ozolu, kas
simbolizēs un apliecinās Amtmaņu diženumu. Kociņu aplaista aktieris Jānis Skanis.                        Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
aktierim Aināram Ančevskim
bija sagādājis olimpisko formu. To kolēģim solīja nodot
Ivars Puga, kurš, saņemot dāvanu maisiņu, pamanījās pielaikot ar novada simboliku
rotāto sarkano cepurīti.
«Sarīkojums bija skanīgs,
netrūka ne nopietnības, ne joku. Šoreiz viss notika bez liela
pompa, jo šis nav prēmiju pasniegšanas gads,» sacīja bijusī
muzeja vadītāja Austra Urlovska. Jāatgādina, ka, godinot
Amtmaņa-Briedīša piemiņu,

reizi divos gados tiek piešķirta
prēmija LNT ļaudīm.
Aktieri pateicās muzeja
vadītājai Dacei Annai Zvaigznei par 5. augusta tradīcijas
turēšanu godā, dodot iespēju
visiem ik gadu pulcēties
«Zvanītāju Bukās». Savukārt
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals pauda
prieku, ka «aktieri nesmādē šo
vietu un brauc uz Valli smelties dabas spēku un enerģiju
kārtējam darba cēlienam».
ŽANNA ZĀLĪTE

8. lpp.
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Kuplina Kokneses novada svētkus

Draudzībustiprinaardziesmu,dejuunmūziku

GājienākopāarcitiemdevāsVecumniekunovadadejukolektīvi«Ozols»,«senValle»un«Stelpe».
Lai stiprinātu draudzību,
2. jūlijā Vecumnieku novada
amatiermākslas kolektīvi
piedalījās Kokneses novada
svētkos, kuplinot gan
gājienu, gan rādot savu
sniegumu.
Svētki Vecumnieku tautas
nama senioru deju kolektīvam
«Ozols» (vadītāja Agita Seglicka), Valles pagasta senioru
deju kolektīvam «senValle»
(Astrīda Celmiņa) un Stelpes
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvam «Stelpe» (Lāsma
Skābuliņa) sākās agri no rīta
ar mēģinājumu parka estrādē.
Priekšpusdienā svētku dalībnieki pulcējās gājienam, kur
muzicējot mūsu novada pārstāvjiem pievienojās pūtēju
orķestris «Skaistkalne» (diriģents Jānis Kalniņš). Grandiozās parādes noslēgumā dalībnieki, uznākot uz estrādes skaPRECIZĒJUMS
«Vecumnieku Novada
Ziņu» jūlija numurā, nr. 12
(151), publikācijā «Vecumniekos daudzina lilijas un
ļaujas krāsu priekam» ieviesusies neprecizitāte.
9. lpp. otrās slejas pirmajā rindkopā jābūt šādam
tekstam: «..dalībnieku deju
soļi mijās ar Kristīnes Kannas un Agra Petruševica runāto dzeju», nevis Jāņa Stavro, kā minēts tekstā.
Raksta autores atvainojas A. Petruševicam, J. Stavro un lasītājiem.

tuves, izveidoja savu smaidošo
«stopkadru», kas tika iemūžināts fotogrāfijā.
Kokneses kultūras nama direktores Ingunas Strazdiņas rosināti, skanot spēlmaņu kopas
«Raksti» tautiskajām melodijām, skatītāju acu priekšā uzplauka kolektīvu dzīvās bildes. Pēc tam Vecumnieku novada dejotājiem bija lieliska
iespēja parādīt koknesiešiem
mūspuses tautiskos dančus
skaistā deju koncertuzvedumā.

Daugavas krastā, Kokneses luterāņu baznīcā saviļņojošas
emocijasradījakorukoncerts.DziļidvēselisksbijaVecumniekunovadabērnuunjauniešukora«ViaStella»sniegums.
Foto–D.SVĒTIŅA
Īsi pēc priekšnesuma Kokneses novada svētku dalībniekus ar fantastisku koncertu priecēja pūtēju orķestra «Skaistkalne» brašie dalībnieki.
Sirsnīgs bija Kokneses un
Vecumnieku novada koru koncerts luterāņu baznīcā. Mūsu
novadu pārstāvēja bērnu un
jauniešu koris «Via Stella»
(diriģente Liene Batņa, koncertmeistare Līga Eglīte).

Skaisti un bagātīgi izvērtās tradicionālie Kokneses novada svētki, kuru šīgada moto – «Te, kur Pērse ar Daugavu tiekas». Prieks, ka mums ir
draugi pie likteņupes Daugavas.
V. VĒVERE,
Vecumnieku
tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja

3. septembrī Bārbeles pagasta
«Ausekļu dzirnavās» – Pļaujas svētki

PROGRAMMĀ:
Plkst.11–svētkuatklāšana.
Sākotnoplkst.11.30unvisasdienasgarumā–
senodarbarīkuunarodudemonstrējumi:
varēsvērotunizmēģinātsavusspēkusdažādoszemniekusētas,amatniecībasunmājsaimniecībasdarbos,izzinātsenčugudrībasuntikumus,vērotuniesaistītiesVentspilsstikla
plastikasmeistarujebstiklapūtējudemonstrējumos,izdibinātPiebalgasporcelānaamatniekunoslēpumus;
būsiespējapiedalītieskartupeļunovākšanāunšķirošanā,kukurūzassmalcināšanā;
varēslīdzdarbotieslabībaspļaušanas,kūlīšusiešanas,graudutīrīšanasunkulšanasdarbos
arkuļmašīnu«Imanta»,kodarbināstvaikadampis«RustonGarett»,vērotgraudumalšanu
ūdensdzirnavās.
Iestiprināšanāslatviešugaumēardažādumeistarugatavotiemnašķiem,maizeskrāsnī
ceptiemsiltiempīrāgiem.
Dažādipārsteigumi,atrakcijas,vizināšanāszirgapajūgāunlaivošanapaIecavasupi.
Kamērvienilīdzdarbosies,apgūstotsenosamatus,untirgosies,citivarēsbaudītkultūrasprogrammu.SvētkuskuplināsStelpespagastavidējāspaaudzesdejukolektīvsunMārupesnovadasieviešuvokālaisansamblis«Dzelde».ParjestrumūzikugādāsAlbīnsBaļčūns
undraugi.
Svētkosdarbosiesamatniecībasizstrādājumutirdziņš.
Laipni aicināti amatnieki rādīt savu prasmi un piedāvāt amatniecības izstrādājumus.
Pieteikties,zvanotpatālr.29197412vai26396878.
Ieejasmaksa:pieaugušajiem–3eiro,bērniem(noseptiņulīdz12gaduvecumam)un
pensionāriem–2eiro,ģimenēm(divipieaugušie,divibērni)–ieejasmaksaaratlaidi.
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Gūst pieredzi starptautiskā konkursā

Jauktais koris «Maldugunis» dzied Čehijā
Vecumnieku tautas nama
jauktais koris «Maldugunis» no 1. līdz 6. jūlijam
piedalījās starptautiskajā
akadēmisko koru festivālā
«IFAS 2016» Čehijas pilsētā
Pardubicē.
Pēc saspringta darba un
lielas emocionālās slodzes kolektīvam konkurss noslēdzās
ar diviem sudraba diplomiem
un gandarījumu par spēju darboties komandā un drosmi,
stāvot plecu pie pleca, ļauties
mūzikas pasaules izaicinājumiem.

Liels izaicinājums

Aizvadītā sezona korim
bija notikumiem un skaistām
koncertprogrammām bagāta.
Darba cēlieni mijās ar kopīgu
atpūtu, gatavojot valsts svētku
programmu, kas izskanēja Stelpē un Vecumniekos, strādājot
pie ziemas saulgriežu koncerta «Ziemassvētki jaunajā pasaulē», bagātinot Vecumnieku
tautas nama amatiermākslas
kolektīvu koncertus, kā arī

Vecumnieku tautas nama jauktais koris «Maldugunis» Pardubicē pirms pēdējā uznāciena.
Foto no jauktā kora «Maldugunis» arhīva.
veiksmīgi apgūstot Dziesmu
svētku repertuāru, ko dalībnieki izdziedāja Pierīgas koru reģiona skatē šī gada aprīlī. Vislielākais izaicinājums kolektīvam bija gatavošanās un dalī-

ba starptautiskajā akadēmisko
koru festivālā «IFAS 2016».
Diriģentes Sindijas Druvas
un kormeistares Agitas Aldes
vadībā koristi apguva konkursa programmu, kas festivālā
tika izpildīta divās kategorijās.
C1 kategorija pulcēja jauktos
korus, kas apliecināja savu
meistarību viena stila kompozīcijās, «Maldugunis» šajā grupā startēja ar sakrālo programmu, savukārt otrajā kategorijā,
kas nosaukta čehu komponista
Bohuslava Martina vārdā, citu
starpā korim bija jāizpilda arī
obligāta kompozīcija čehu valodā.

Motivē augt

Starptautiskais akadēmisko koru festivāls «IFAS» šogad notika jau 24. reizi, pulcējot korus no Čehijas, Krievijas, Polijas, Jaunzēlandes un
Latvijas. Mūsu valsti Pardubicē pārstāvēja arī jauktais koris
«Atvars» no Siguldas un jauniešu kamerkoris «Vox Animae» no Rīgas.
Jauktā kora «Maldugunis»
dziedātāji ar lielu baudu apmeklēja festivāla piedāvātos
koncertus, kas neapšaubāmi
bija mākslinieciski ļoti kvalitatīvi. Īpaši interesanti bija vērot Jaunzēlandes jauniešu kora uzstāšanos, kas apbūra ne
vien ar muzikālo meistarību,

Koru pārstāvji piedalījās netradicionālās sporta spēlēs «Ifisiāde». «Maldugunis» varēja lepoties ar saviem pārstāvjiem –
kormeistari Agitu Aldi un brašajiem kungiem – Mārci Vētru
(no labās) un Jāni Sustrupu.
Foto – A. GROSBAHA
bet arī ar netradicionālo izpildījumu un etnisko enerģiju.
Liels paldies Vecumnieku
novada Domei par atbalstu un
ticību mūsu kolektīvam. Konkursā gūtie iespaidi bagātina
katra dziedātāja pieredzi un
motivē augt un ļauties arvien
jauniem izaicinājumiem.
A. LAUDURGA,
jauktā kora «Maldugunis»
dalībniece

10. lpp.
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Novada iedzīvotāji svin vasaru un daudzina
Gada latviskākie svētki –
Jāņi – visos novada pagastos
tika svinēti ar dziesmām, dejām, ozollapu un pļavas puķu
vainagiem, alu un sieru. Ļaujoties Līgo nakts burvībai,
ļaudis daudzināja latviskās
tradīcijas gan pašu sētā, gan
ciemojoties pie kaimiņiem un
esot tālu prom no mājām.
Lai šie stāsti palīdz iztēloties, kā mūsu novada iedzīvotāji svinējuši svētkus un vasaru!

Skaistkalnē ierodas
Kņopiene

Uz izzinošām un jautrām
pirmsjāņu izdarībām Skaistkalnes tirgus laukumā 22. jūnija rītā aicināja idejām bagātās pagasta bibliotēkas darbinieces Daiga Jakuška un Inga
Pavlovska.
Sarīkojuma «Šēnbergas siera rituļu mantojums» programma bija interesanta un pārsteigumiem bagāta. Aizrautīgā
darbošanās izvērtās par gluži
vai teatrālu priekšnesumu.
Ar ovācijām tika sagaidīta
Kņopiene jeb bibliotēkas vadītāja Daiga Jakuška, kuru ar
lepnu volgu Jāņu nakts krāsā
atvizināja pats Spuļģītis jeb
Jānis Kuzma. Braucēji pa ceļam automašīnā bija uzņēmuši
«stopētāju» jeb tautiskā mantojuma turpinātāju Benjaminu
Kairi no Lietuvas, kurš ar
eliksīriem un zālītēm vēlējās
uzpravīt skaistkalniešu veselību.
Interesenti klātienē varēja
vērot īstā siera gatavošanas
procesu, ko demonstrēja prasmīgās saimnieces Aija Muižniece un Rita Kuzma. Degustācijai
tika piedāvāti gan viņu, gan
Ingas Pavlovskas sietie sieri,
nobaudīt varēja arī Kņopienes
knapsieriņus. «Visi ir garšīgi,» atzina Ināra Mazure un
citi degustatori. Sievas dalījās
siera gatavošanas pieredzē.
Ievai Trušinskai zināma sena
Kaucmindes recepte, kas paredz
pienam pievienot arī ūdeni.
Idillisku noskaņu radīja ar
dažādiem rekvizītiem uzburtā
ainava. Tajā iederējās Daigas
Jakuškas pītais zedeņu žogs,
piena kannas, meijas, slotiņas
un izpušķotā kaziņa, kas bija
atvesta no Veltas Jerinas mājām.
Saimniece slavēja savu Turkupupu, kura dod daudz piena.
Skanēja līgo un apdziedā-

Spuļģītis (Jānis Kuzma) un Kņopiene (Daiga Jakuška) aicināja
dāmas uz «sūkalu kūri».                     
  Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
šanās dziesmas, akordeona pavadījumu spēlēja Miervaldis
Kuzma; neiztika arī bez dancošanas. Sanākušie tika iesaistīti dažādos konkursiņos
un ieguva balvas. Sievas un
meitas varēja uzprišināties, mazgājot muti ar «skaistuma eliksīru» – sūkalām, un seju slaucīt izšūtā dvielī, ko rotā zīmīga atziņa «Dzīve ir sapnis,
ideāls – maldi». To Inga Pavlovska mantojusi no savas
vecmāmiņas Janīnas Butkēvičas. «Ja ik rītu mazgā muti sūkalās, nekādas perves un krēmus nevajag,» pārliecinoši sacīja Kņopiene. Izskanēja ieteikums sūkalas lietot arī iekšķīgi – izdzerot ik rītu glāzi šī
šķidruma, «nebūšot problēmas ar kauliem».
«Paliek arvien mazāk to
ļaužu, kam ir gotiņa. Būtu nepieļaujami, ja siera siešanas
tradīcijas izzustu, tāpēc radās
ideja sarīkot šo prasmju demonstrējumus un citas jautrības,» teic Daiga Jakuška.
Svētku ieskandināšana turpinājās, ar dziesmām un jokiem uzmundrinot veikalos,
kafejnīcā un pastā sastaptos
ļaudis, cienājot ar sieru un
kvasu garāmgājējus, aplīgojot
un iepriecinot arī Lietuvas pusē esošo tirgotavu darbiniekus
un iedzīvotājus.
ŽANNA ZĀLĪTE

«Atvasarā»
pin trīs vainagus

Veco ļaužu un invalīdu
pansionātā «Atvasara» Ve-

Raibā kaziņa Turkupupa piesaistīja gan bērnu, gan pieaugušo uzmanību.

Aija Muižniece (no kreisās) un Rita Kuzma rādīja, kā tiek gatavots siers.
cumniekos Jāņi tika ieskandināti Zāļu dienā, 22. jūnijā.
Lai izbaudītu vasaras saulgriežu noskaņu, aprūpes iestādes ļaudis pulcējās allaž sapostajā un svētkiem īpaši rotātajā pagalmā. Sasēduši pie
balti klātiem galdiem, vīri un
sievas baudīja cienastu – desiņas, sieru, zemenes, kvasu,
alu un pašu saimnieču ceptus
pīrāgus, sarunājās un priecājās par saulaino laiku.
Tradicionāli tika sumināti
Jāņi – Bramanis, Griška un
Vīksna. «Pērn pinām piecus
vainagus, šogad vairs tikai
trīs,» skumji teic 91 gadu vecā
Marta Artemjeva. Ar klusuma
brīdi tika pieminēts maijā mūžībā aizgājušais Jānis Jakobsons, kurš pansionātā bija pavadījis 20 gadu, bet šos Jāņus
vairs nesagaidīja. Allaž lustī-

gais un omulīgais vīrs nodzīvoja 85 gadus.
«Mums te klājas labi,» atzina Marta Artemjeva un Vitauts Baltadonis. «Priecājamies, ja varam ikdienā ko palīdzēt. Ja ir darbiņš, tad arī
veselība labāka.» Dejotājos
gan seniori noraudzījās no
malas, jo «līdzi lēkt» nevarot.
Aktīvākie dancotāji bija Laimonis Leitis, Alberts Čeičis,
Alekss Jovaiša, Inese Tapiņa,
Maiga Bugļina.
Sociālās aprūpes iestādes
vadītāja Zaiga Švāģere slavēja
čaklos palīgus, kuri ikdienā
griež rabarberus. Ar to audzēšanu aizrāvusies Ārija Nagobade. No sulīgajiem kātiem
top kompoti, iecienīts ir ķīselis, bet svētdienās tiek ceptas
plātsmaizes. Ik gadu ar nepacietību tiek gaidīts ogu laiks.

Nr. 13(152) 2016. gada augusts

11. lpp.

a latviskās tradīcijas

Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa sanākušos cienāja ar sieru.

Jaunos tautas tērpus izrādīja deju kolektīvs «senValle».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

«Tie, kuri vēlas, darāmo
atrod. Maiga Bugļina iet palīgā mazgāt traukus, savukārt
Raitis Rieksts uzņēmies rūpes
par tuvākās apkārtnes sakopšanu – slauka ēkas priekšu, tīra kaķu bļodas un pelnutraukus,» teic Z. Švāģere.
Kā ierasts, svētkus draudzīgi svinēja visa «Atvasaras»
saime – gan iemītnieki, gan
darbinieki. Par mūziku gādāja
Juris Pavlovs no Tukuma novada Džūkstes, kurš izspēlēja
un izdziedāja visiem pazīstamas melodijas.
ŽANNA ZĀLĪTE

koncerts ilga gandrīz divas
stundas, taču skatītājiem tas
gāja pie sirds. Sajūsmu izpelnījās Mazzalves brīvā stila deju kopa «Mozaīka», ko vada
Dzintra Noreika. Dāmu priekšnesumi, kā vēlāk izrādījās, bija visvairāk patikuši publikai.
Jautrību izraisīja arī Mazzalves amatierteātra «Tradare»
iestudētais R. Missūnes asprātīgais viencēliens «Nenopietni par nopietno» Silvijas
Lisovskas režijā. Kas gan būtu
Jāņu ielīgošana bez pūtēju orķestra «Skaistkalne», kura spēlētajām skanīgajām un visiem
pazīstamajām melodijām takti
norādīja diriģents Jānis Kalniņš!
Valles deju kolektīvi bija
pacentušies apgūt katrs pa
jaunam numuram, īsti piemērotam Līgo svētkiem, turklāt
«senValle» dejā «Jāņu diena»
lepojās ar «svaigi» šūdinātiem

Vallē līksmo kopā
ar kaimiņiem

Nu jau par tradīciju Vallē
kļuvusi Jāņu ielīgošana īstajos
vasaras saulgriežos. Šogad
gan koncerts notika dienu vēlāk – 22. jūnijā.
Programmas veidošanā pie-

dalījās gan Valles, gan kaimiņu pagastu amatiermākslinieki.
Lai sanāca Jāņa bērni
No maliņu maliņām:
No Mazzalves, no Skaistkalnes,
I no mūsu pašu Valles.
Šogad ciemos bija atbraukuši Neretas novada Mazzalves pagasta pašdarbnieki, ar
kuriem valliešus saista sena
draudzība, pūtēju orķestris
«Skaistkalne», kas arī ir biežs
viesis Vallē, un, protams, Valles amatiermākslinieku kuplā
saime – vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Valle», senioru deju kopa «senValle» (vadītāja
Astrīda Celmiņa), sieviešu vokālais ansamblis «Atziņa» (Sarmīte Zariņa) un Valles amatierteātris (režisore Aija Skosa), kas ar jestrām tautasdziesmām pieteica programmu.
Svētku ieskandināšanas

tautas tērpiem. Pēc tradīcijas
katru dejotāju jauniestudējumu skatītāji pieprasa atkārtot, taču «senValle» šoreiz cienīgi atturējās iziet publikas
priekšā vēlreiz, toties vidējā
paaudze bija priecīgi dancotāji.
Starp priekšnesumiem līgotāji tika cienāti ar sieru,
kvasu un alu, ko bija sarūpējusi Valles pagasta pārvalde.
23. jūnijā, saulei rietot,
Valles centrā pie dīķa tika iedegts grandiozs Jāņu ugunskurs. Par to bija gādājuši pagasta pārvaldes un z/s «Abiķi» ļaudis. Un tad jau arī brīnišķīgajā siltajā un sausajā
naktī varēja sākties Jāņu nakts
zaļumballe. Sanākušie līgotāji
varēja dejot uz nebēdu, kā arī
pie līgo noskaņās dekorētiem
galdiem mieloties ar līdzpaņemtajiem, tradicionālajiem Jāņu
gardumiem.
Paldies čaklajiem Valles
pagasta darba rūķiem, kas gādāja, lai Jāņu koncerts un balle noritētu svētku noskaņā.
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

Jaunieši iededz
ugunskuru Stelpē

«Atvasarā» valdīja prieks un svētku noskaņa.

Marta Artemjeva un Vitauts Baltadonis «Atvasarā» jūtas labi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Līgo vakarā, 23. jūnijā,
stelpiešus uz draisku un daudzveidīgu koncertu «Līgo, līgo,
ziedu vasara un saule!» aicināja Stelpes pagasta amatiermākslinieki. Svētkos līksmas
un enerģiskas dejas mijās ar
kopīgu dziedāšanu un piedalīšanos atrakcijās.
à12. lpp.

12. lpp.
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Svin vasaru un daudzina tradīcijas

Dagmāra Venclova no skatītāju vidus izvēlas dalībniekus sievu
nešanas sacīkstēm.
à11. lpp.
Koncertā uzstājās sieviešu
vokālais ansamblis «Nianse»
(vadītāja Iveta Grantiņa), vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Stelpe» un jauniešu deju kolektīvs «Roga» (Lāsma Skābuliņa). Jautru ludziņu par zīlēšanu izrādīja amatierteātris «Urguči» (režisore Lilita Berliņa).
Šie svētki sakrita ar ilggadējā «Urguču» aktiera Jāņa
Stallīša 60 gadu jubileju. Ar
ozollapu vainagu viņu sumināja skatuves kolēģi. Stelpietis saņēma apsveikumus un
laimes vēlējumus arī no citu
kolektīvu dalībniekiem.
Draiskas sacensības un rotaļas atraktīvi organizēja Dagmāra Venclova un Valdis Rusiņš. Svētku viesi cīnījās par
vērtīgām balvām, mērojoties
spēkiem sievu nešanā, vīriem
bija jāmeklē dāmu apģērbā
paslēpti siera rituļi, meitām
bija īpašā veidā jāmet panna.
Klātesošie iesaistījās kopīgā līgošanā un dejošanā. Par
mūziku rūpējās Andrejs Skābuliņš un Dmitrijs Gridjuško.
Paldies Stelpes pagasta pārvaldes vadītājam Elmāram Jukonim un viņa komandai par
svētku vides sakopšanu. Paldies atbalstītājiem, kuri dāvāja vērtīgas balvas atrakciju
uzvarētājiem: Ilgai Viņķelei –
par īrisu stādiem, Dacei un
Kristapam Stallīšiem – par
gurķiem un zemenēm, Ērikam
Pīlādzim – par pieciem ielūgumiem uz motokrosu, kādai
stelpiešu ģimenei, kas vēlējās
palikt anonīma, – par sieru.
Svētku ugunskuru iededza
deju kolektīva «Roga» jaunieši.

Paldies Airinai Vasiļjevai ar
ģimeni, Virgīnijai Volodkienei,
Jūlijai Apsītei, Oskaram Skābuliņam, Robertam Strautniekam, Līgai Grabovskai, Dāgam
Neliusam, Kārlim Elmeram
Apsītim par materiālu gādāšanu un skatuves dekorāciju izgatavošanu.
Šogad svētki patīkami atšķīrās arī ar to, ka vairums līgotāju savāca aiz sevis atkritumus un iemeta tos konteinerā.
Paldies visiem, kuri šādi izrādīja cieņu citu cilvēku ieguldītajam darbam.
SANDRA un EGILS
NELIUSI

«Urguču» saime sveic savu kolēģi Jāni Stallīti (no labās) 60. dzimšanas dienā.                                        Foto – EGILS NELIUSS

«Tīrums» līgo
Briselē

Bārbeles folkloras kopa
«Tīrums» šogad Līgo svētkus
svinēja Beļģijas galvaspilsētā
Briselē. Kolektīvs turp devās
pēc latviešu biedrības uzaicinājuma.
Svešatnē dzīvojošie tautieši vēlas latviskās tradīcijas uzturēt arī ārzemju latviešu kopienā, vienlaikus rādot baltu
kultūras savdabību citu Eiropas kultūru vidū.
Kopīgi pinot vainagus,
veicot rituālus, dziedot, dejojot un muzicējot, skaistā kopā
būšana radīja sirsnīgu, mīļu
un neaizmirstamu gaisotni. Ar
lielu interesi pasākumā piedalījās arī citi apmeklētāji – dažādu Eiropas Savienības komisiju un vēstniecību darbinieki, kuri bija aicināti uz
Jāņu svinēšanu un kuriem latviskās tradīcijas ir pavisam
svešas.
Katrs pasākuma dalīb-

«Tīruma» dalībnieki rotaļās iesaista Briseles bērnus.
Foto no folkloras kopas «Tīrums» arhīva.
nieks varēja saņemt «gabaliņu» mūsu prieka un zināšanu
par Jāņu svinēšanu Latvijā,
sajust līdzpaņemto Zemgales
krāšņumu gan dziesmās, gan
tērpos, kas vēl ilgi liks domāt par savu identitāti un saknēm.
Kur tad nu Jāņi bez lietus!
Arī Briselē teiciens «līst kā pa
Jāņiem» bija īsti vietā. Debesu
tēvs spēra uguņus un bagātīgi
apveltīja visus ar lietu, taču
tas netraucēja svinībām ritēt
pilnā sparā.
«Paldies Vecumnieku novada Domei, kas palīdzēja noorganizēt folkloras kopas dalību mūsu svētkos. Esam bezgala pateicīgi folkloras kopai
«Tīrums» par iespēju bagātināt mūsu svētkus īsteni latvis-

kā garā, par silto un gaišo noskaņu visa vakara garumā un
māju sajūtas radīšanu,» sacīja
Laura Gailīte, Beļģijas latviešu biedrības valdes priekšsēdētāja.
Paldies Vecumnieku novada Domei, Bārbeles tautas nama vadītājai Dacei Klipai, šoferiem Ivaram Zadovskim un
Valdim Kuzmam, kā arī visiem labajiem ļaudīm, kuri palīdzēja, lai «Tīrums» varētu
aizvest «gabaliņu no Latvijas»
uz Briseli, parādīt kultūras
vērtības un likt daudziem apjaust, ka nekur nav tik labi, kā
mājās.
M. OZOLIŅA,
Bārbeles folkloras
kopas «Tīrums»
dalībniece
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Gūst neaizmirstamas emocijas

MisasvidusskolaskoriskoncertēPolijā
Pagājušais mācību gads
Misas vidusskolas 5. –
12. klašu korim bijis
notikumiem, piedzīvojumiem un emocijām bagāts.
Kolektīvs pieņēma izaicinājumu startēt koru konkursfestivālā «Zem Māras zīmes», kā
arī stiprināja draudzību ar
Bauskas koriem kopīgā koncertā mācību gada sākumā. Kā
ķirsis uz kūkas bija iespēja piepildīt mērķi doties koncertbraucienā uz Liheni – svētvietu Polijā.
Ideja par dziedāšanu Polijā dzima jau pirms kāda laika,
taču visu apstākļu sakritība un
milzīgais atbalsts no Vecumnieku novada Domes, skolas vadības un vecākiem radīja izdevību 5. – 12. klašu korim Lihenē viesoties no 27. jūnija
līdz 1. jūlijam.

Pateicības raksts

Izbraukšanas dienas rītā
debesis bija apmākušās, taču
koristu un visas grupas domas
bija saules pielietas.
28. jūnija rīts sākās ar mēģinājumiem un mazu uztraukumu, jo vienā dienā bija jāsniedz divi koncerti. Pirmā uzstāšanās bija Svētās Dorotejas
baznīcā (priestera Arņa Vizbeļa vadībā), kas savā skaistajā
vienkāršībā nebeidz pārsteigt
un uzrunāt ikvienu ienācēju,
bet otrā – Lihenes Svētās Jaunavas Marijas bazilikā, kur
iespaidīgums un grandiozitāte
mijas ar dievišķi lielo pārspēku. Abos koncertos kolektīvs
izpildīja Svēto Misi latīņu valodā, kā arī reprezentēja Latvijas valsti un Vecumnieku
novadu, dziedot latviski. Koris saņēma pateicības rakstu
un apliecinājumu, ka koncertēts Lihenes Svētās Jaunavas
Marijas bazilikā.
Lai apzinātos šīs mazās,
bet tik iespaidīgās vietas atrašanos kartē, nākamajā dienā
koristi apskatīja Liheni ne tikai no augstā skatu torņa, bet
arī izgāja neticami skaisti izveidoto Krusta ceļu, ko izskaidroja priesteris Arnis Vizbelis. Šo vietu var baudīt, gluži vienkārši tur esot, tomēr
ceļš sauca atpakaļ.

Misasvidusskolas5.–12.klašukorisšovasardevāskoncertbraucienāuzPoliju.
Foto–E.HERCOGA
30. jūnija rītā sākās brauciens mājup. Tas veda caur
Gdaņsku, ļaujot gūt kultūrvēsturisku pieredzi. Tika baudīti
ielu koncerti, pilsētas skats no
panorāmas rata, kā arī apmeklēts konfekšu veikals – muzejs.
Saulriets nozīmēja tikai vienu – braucējus gaida nakts, kas
paies, mērojot ceļu uz mājām.
Nobaudījuši rīta pankūkas
pēdējās kopīgajās brokastīs,
koristi sacīja paldies cits citam un pateicās par kopā būšanu un gūtajām emocijām.

Daudz atbalstītāju

Liels un sirsnīgs paldies
Vecumnieku novada Domei
par finansiālo atbalstu, Misas
vidusskolas vadībai, īpaši Rūtai Kārkliņai un Annai Balgalvei, par pretimnākšanu.
Par muzikālo un sirsnīgo
piepildījumu paldies koncertmeistarei Līgai Eglītei un čellistei Mārai Lagzdiņai. Mīļš
paldies Baibai Lagzdiņai par
latvisko kokles skanējumu.
Visa ceļa garumā milzīgu
atbalstu sniedza un par visiem
rūpējās skolotājas Dita Starta
un Inga Spangere. Paldies. Pateicība Evitai Hercogai par
atbalstu un fotogrāfa pienākumu veikšanu.

Ciema kukuļus un laba vēlējumus kolektīvam sniedza
Misas veikals «Mego» un vadītāja Lauma Vanaga. Paldies.
Pateicība arī Bauskas novada
kafejnīcai – veikalam «Argo»
un SIA «Bauskas tirgotājs»
kafejnīcai Vecumniekos par
pīrāgiem un plātsmaizēm.
Gan kā garīdznieks, gan kā
poļu valodas zinātājs, tulks, gids
un eksperts ģeogrāfijas lietās
kora kolektīvam palīdzēja Iecavas Romas katoļu draudzes
priesteris Arnis Vizbelis, kurš
bija grupas sirds un atbalsts.
Novadapedagoguikgadējā

KONFERENCE

notiks
25. augustā plkst. 11
Vecumniekutautasnamā.
Laipniaicināti!

Silts un pateicības piepildīts paldies Vecumnieku evaņģēliski luteriskajai baznīcai un
draudzes locekļiem par aizlūgumiem visa ceļa garumā un
finansiālo atbalstu. Mīlestības
pilns paldies vecākiem un koristiem par bezgalīgo pretimnākšanu un kopā būšanu.
Z. JĒGERE,
Misas vidusskolas koru
vadītāja
1. septembrī plkst. 11
Misastautasnams
sadarbībāar
SIA«Pārsteigumu
karuselis»aicinasagaidīt

PIRMO
SKOLAS
DIENU.

Muzikālarotaļprogramma,
konkursi,stafetes,saldumi.

Zinību diena
Vecumniekunovadaizglītībasiestādēs–
1. septembrī:
Misasvidusskolā–plkst.9,
Skaistkalnesvidusskolā–plkst.9,
Stelpespamatskolā–plkst.9,
Vallesvidusskolā–plkst.9,
Vecumniekuvidusskolā–plkst.10.

14. lpp.
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Pelēkā siena pārtop krāsu priekā

Zaļāsprakseslaikāgleznoārpustelpām
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas
audzēkņiem mācību gads nebeidzas 31. maijā. Tas noslēdzas tikai pēc tam, kad izieta zaļā prakse. Tas ir atsevišķs mācību priekšmets, kura laikā bērni dodas gleznot
ārpus telpām, par to saņemot
vērtējumu arī liecībā.

Izstrādā skices

Šopavasar piedāvājums radošajām izpausmēm nāca no
Vecumnieku novada pašvaldības. Pirms pāris gadiem pie
Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas ēkas
tika uzcelta betona bloku sēta,
kas blakus košajam izglītības
iestādes namam izskatījās pavisam «bēdīgi». Pašvaldības
izpilddirektors Guntis Kalniņš
un Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis ieteica šo pelēko plakni pārvērst
krāsu priekā.
Aprīlī un maijā kompozīcijas nodarbībās audzēkņi izstrādāja skices, par tēmu izvēloties stilizētu cilvēka formu.
Figūras kombinējot, bija jāveidojas rakstam, kas kopumā izskatās kā klājošs ornaments, bet katrs elements atsevišķi – kā stilizēts vingrojošs
bērns.
Krāsu gamma tika pieskaņota ēkas sienu noformējumam.
Prieks, ka Vecumnieku novada dome katru gadu dod iespēju radoši izpausties, sagādājot darbam nepieciešamās
krāsas.

Cienā ar augļiem

Ļoti karstajā 1. jūnija
rītā mākslas programmas
3. – 6. klašu un «30V» audzēkņi, «apbruņojušies» ar
krāsām, otām, paletēm un

Pelēkās sienas apgleznošana Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem bija laba
prakselielformātadarbuizstrādē.
ūdens spaiņiem, devās gleznot. Darbs veicās raiti, apgrūtināja vien karstā saule, taču
visiem par prieku atvērās virtuves durvis un gādīgās saimnieces bērnus pacienāja ar veldzējošiem augļiem. Paldies
Vēsmai Petruševicai par laipno uzņemšanu un pretimnākšanu.
Jaunie mākslinieki darbojās četras garas dienas, jo uzdevums nebija no vieglajiem.
Ikdienā klasē audzēkņi parasti
strādā uz A3 un A2 formāta
papīra, taču zaļajā praksē viņiem bija iespēja gleznot un
zīmēt lielformātā. Šoreiz apjoms bija ievērojams, jo siena
ir aptuveni 100 metru gara.
Audzēkņiem tas ir ārkārtīgi
liels izaicinājums – zīmējumu
no mazas skices pārnest uz
vairākus metrus garas virsmas.
Tas ir ļoti labs treniņš, jo, absolvējot skolu, diplomdarbos jaunieši parasti izvēlas veidot lielformāta darbus, kas ir sarežģīti.

3. septembrīplkst. 19
Bārbelestautasnamāar
koncertprogrammuviesosies

Dzintars Beitāns un Ainars Virga.
Ieejasmaksa–3eiro.
Plkst. 22ballispēlēs
GundarsVecumnieks.
Ieejasmaksa–3eiro.
Iegādājotiesbiļetigan
uzkoncertu,ganballi,maksa–5eiro.

CītīgiarotāmunkrāsāmzaļāsprakseslaikādarbojāsElīzaLīva
Vētra (no kreisās), Rihards Vētra, Elīza Zaiceva, Elīza Saule
Jansone,ArtūrsSiliņš,KristersBalcers,ArtūrsIvaškevičs.
Foto–A.SPROĢE

Restaurē akmeņus

Liels paldies Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
pedagoģēm Antrai Gustsonei
un Ligitai Osei, kuras kopā ar
bērniem karstās dienas aizvadīja gleznojot. Paldies Vecumnieku novada domei par
doto iespēju un ceļa naudu autobusam, lai pēc lielā darba
audzēkņi varētu doties noslēguma ekskursijā. Paldies Vecumnieku vidusskolai par sadarbību, bet Vizuāli plastiskās
mākslas programmas audzēkņiem – par nesavtīgo darbu.

Zaļās prakses laikā mākslas programmas 1. klases audzēkņi kopā ar skolotāju Ivetu
Bērziņu devās uz parku veidot
mandalas no dabas materiāliem, savukārt 2. klases bērni
restaurēja krāsainos akmeņus
skolas priekšā, lai rudenī tie
ikvienu sagaidītu koši jo koši.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece
Vizuāli plastiskās
mākslas programmā
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Grib kļūt par mākslinieci

Ciemojas Vecumniekos un savā skolā
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā 5. jūlijā viesojās 2009. gada Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolvente Renāte Prokopčika un
viņas mamma Oksana Šulcka.
Arī Oksana ir saistīta ar profesionālās ievirzes izglītības iestādi – viņa savulaik pieaugušajiem paredzētajā programmā
apguvusi glezniecības pamatus.
Renāte pašlaik dzīvo Norvēģijā un apmeklē Tēlotājmākslas skolu Askerā. Tā paredzēta jauniešiem pēc vidusskolas, kuri vēlas sagatavoties
iestājeksāmeniem Oslo Mākslas akadēmijā. Jauniete plāno
izmācīties par profesionālu
mākslinieci un atvērt privātu
mākslas skolu bērniem Norvēģijā, jo tur šādas izglītības
iestādes skolas vecuma bērniem ir retums.
Brīvlaikā Renāte bija nolēmusi paviesoties dzimtajos
Vecumniekos un apmeklēt savu mākslas skolu. 2009. gadā
viņas diplomdarba vadītāja bija skolotāja Anda Sproģe, kura
lieliski atceras, kā meitene vei-

doja savu pašportretu mākslinieka Edvarda Munka stilā.
Bijusī audzēkne vēlējās aplūkot šī gada absolventu diplomdarbus, izstaigāt skolu, telpas, kur mācījusies, un pakavēties atmiņās. Kādā skapī pat
atradās viņas diplomdarba skices, kas ļāva atgriezties laikā.
Kopā ar mammu Renāte
apmeklēja Vecumnieku tautas
namā iekārtoto gleznu izstādi,
kur bija aplūkojami novada
vizuālās mākslas pedagogu darbi. Jauniete priecājās par iespēju apskatīt savu bijušo skolotāju veikumu.
Šķiroties ar topošo mākslinieci tika norunāts, ka nākamajā viesošanās reizē Vecumniekos
tiks atklāta viņas darbu izstāde.
Paldies Renātei par apciemojumu. Prieks par audzēkņiem, kuri izvēlējušies mākslas ceļu. Tā ir skolotāja labākā alga.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece Vizuāli plastiskās
mākslas programmā

Apmeklējot Vecumniekus, Mūzikas un mākslas skolas absolvente Renāte Prokopčika (no kreisās) satikās ar savu diplomdarba vadītāju Andu Sproģi.
Foto no Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas arhīva.

Floristi gūst panākumus Ventspilī

No 5. līdz 7. augustam
Ventspilī norisinājās
16. starptautiskais ziedu
paklāju festivāls. Tā šīgada
tēma – «Noslēpums».

Vecumnieku tautas nama
floristikas studijas dalībnieki
festivālā piedalījās jau 15. reizi un, kā allaž, guva atzīstamus rezultātus. Piekāpjoties
Japānas (1. vieta) un Krievijas
(2. vieta) meistariem, Vecumnieku floristi ieguva godalgoto 3. vietu. Ventspils mērs
Aivars Lembergs apbalvošanas ceremonijā uzsvēra, ka
godam esam aizstāvējuši savu
valsti, neatstājot pjedestālu
bez Latvijas.
Festivālā piedalījās pārstāvji no Japānas, Polijas, Lietuvas, Krievijas un Latvijas,
pavisam 37 komandas (172 dalībnieki).
Japānas floristi bija labākie
otro gadu pēc kārtas. Viņi strādā kvalitatīvi un enerģētiski

Vecumnieku floristu veidotais ziedu paklājs «Gadskārtu noslēpumi» guva augstu novērtējumu.                Foto – K. KUZMA
pavisam citā līmenī – ar milzīgu pietāti pret augiem, harmonijā cits ar citu un ziediem. Ne
velti japāņi pasaulē pazīstami
kā augstas kultūras cilvēki.

Vērot viņu darbu bija ļoti iespaidīgi; mums atliek no viņiem tikai mācīties.
Vecumnieku floristu izlolotā paklāja nosaukums bija

«Gadskārtu noslēpumi». Veidojot šo darbu, tika akcentēta
koka neatkārtojamā faktūra un
jaunākās tendences floristikā –
string art jeb diegu māksla.
Kompozīcijas veidošanā tika
izmantoti tikai Vecumniekos
auguši ziedi un ogas.
Darbs sākās ar rūpīgu nolikuma izlasīšanu, turpinājās
ar idejas aprobēšanu, uzmetumu un skiču izstrādi, paraugu
veidošanu un nepieciešamo
materiālu daudzuma aprēķināšanu. Vienkāršība idejas risinājumā, atbilstība nolikumam un pārsteigums bija mūsu veiksmes pamatā.
Lai gūtu labus rezultātus,
vajadzīga saliedēta un profesionāla komanda. Uz Ventspili
devās Ineta Kanna, Solvita Kozlovska, Gundega Kruglova,
Imants Teteris un Līga Lauriņa.
L. LAURIŅA,
Vecumnieku tautas
nama floristikas studijas
vadītāja

16. lpp.
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Skaistkalnē skan «Šēnbergas taures»

Saglabā pūšaminstrumentu mūzikas tradīcijas

Laikā, kad lauku un mazpilsētu skolās strauji sarūk audzēkņu skaits un turpinās iedzīvotāju aizplūšana uz metropolēm, dalībnieku trūkuma dēļ
mazāk kļūst arī pūtēju orķestru
Zemgalē. Šiem kolektīviem ir
liela nozīme vietējās kultūrvides saglabāšanā un attīstībā,
tādēļ nepieciešams noturēt un
veicināt pūšaminstrumentu mūzikas tradīcijas.
Skaistkalnē, ko agrāk dēvēja par Šēnbergu, ragu mūzikas kolektīvu darbības vēsture
ietiecas otrajā gadu simtā, un
pūtēju orķestri «Skaistkalne»
(vadītājs Jānis Kalniņš) var
uzskatīt par vietējo tautas tradicionālā kultūras mantojuma
daudzinātāju un saglabātāju. Lai
popularizētu šīs mūzikas žanru,
attīstītu meistarību un pieredzi,
nostiprinātu saites starp kolektīviem, dažādotu un papildinātu repertuāru, pūtēju orķestra «Skaistkalne» atbalsta
biedrība realizēja Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto un
Zemgales plānošanas reģiona
atbalstīto projektu «Zemgales
pūtēju orķestru sadraudzības
diena «Šēnbergas taures»».

Mijiedarbība
un saskaņa

Meistarklasēs noslīpēto un
kopīgi veidoto programmu klausītāju vērtējumam bija plānots
nodot 5. augustā, Kanepenes
svētku pasākumu ietvaros, jo
tad Skaistkalni apmeklē daudz
viesu. Augusta pirmās nedēļas
nogale visā Latvijā, tostarp Zemgalē bija kultūras notikumiem
pārbagāta, tādēļ pasākumā nevarēja piedalīties vairāki kolektīvi, kas sākotnēji bija solījuši
iesaistīties projektā. Tomēr paredzētie mērķi tika sasniegti, jo
Skaistkalnes pūtējus atbalstīja
atsevišķi dalībnieki, kā arī mūziķu grupas no citiem orķestriem.
Priecēja arī Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestra «Rota» (vadītāja Siāra Vīgante)
mažoretes (meitenes, kas uzstājas – defilē, soļo, dejo – kopā ar
pūtēju orķestriem), kā arī Aizkraukles vokālā ansambļa «Ti-

Kopā ar mažoretēm pūtēju orķestra priekšnesums ir atraktīvāks.           Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kai tā» (vadītājs Jānis Ostrovskis) atsaucība. J. Kalniņa vadībā tika izveidota koncertprogramma, kurā nevis katras nozares kolektīvs sniedz atsevišķus
priekšnesumus, bet populāru
melodiju interpretācijā tiek apvienota deja, vokāls, elektroniskie mūzikas instrumenti (basģitāra), skaņas un gaismas efekti.
Skaistkalnes orķestra instrumentu klāstu bagātina basģitāra, bet ar pašmāju spēlētājiem tā
pašvaki. Vairāku muzikālo kolektīvu dalībnieka, multiinstrumentālista (tuba, kontrabass,
basģitāra) Ginta Lāča galvenais uzdevums bija ne tikai demonstrēt teicamu izpildījumu
ar iepriekšminētajiem instrumentiem, bet ieinteresēt jauniešus un ierādīt pamatus tieši
basģitāras spēlē. Metāla, koka
pūšamo instrumentu, kā arī sitamo instrumentu grupu vadītāji bija atbildīgi par viendabīgu
kopējo skanējumu. Pie skaņu un
gaismu pults esošajiem bija
jāuzklausa diriģenta J. Kalniņa
norādījumi un jārealizē savas
idejas. Dziedātāji un mažoretes
bija piemērojuši savu repertuāru
orķestrim un otrādi. Svarīga bija visu šo «elementu» savstarpējā mijiedarbība un saskaņa.
Izpildītājiem likās, ka kopmēģinājumā tas lieliski izdevās. Šoreiz jāsecina, ka galvenā vērtība bija darba process, kurā iegūto pieredzi visi iesaistītie varēs izmantot, veidojot savus
nākotnes priekšnesumus, jo

Skan Šēnbergas taures!                                Foto – L. INDRIĶE
galvenajā atskaitē – koncertā –
tika ieviestas korekcijas «no
augšas».

Jauna pieredze

Pēc mēģinājuma sākās negaiss ar necaurredzamām
ūdens šaltīm, pērkondārdiem
un uguns zobeniem. Kad debesu dusmām spēki bija izsīkuši, izrādījās, ka tik vienkārši
visus izbiedēt nevar. Lai gan
vēl līņāja, nodrošinājušies ar
lietussargiem un plēves mētelīšiem, cilvēki sāka ierasties uz
koncertu. Tad Skaistkalnei tika «atņemta» elektrība...
Sākumā valdīja neliels apjukums, taču izpildītāji ātri mobilizējās, un koncerts notika
akustiskā formātā, gluži kā
sensenos laikos – bez basģitāras, mikrofoniem, gaismas
efektiem. Tā atkal bija jauna
pieredze, kā orķestrim neno-

mākt dziedātājus, kā dejotājām
palikt saredzamām krēslas apstākļos, kā sajust, nevis saskatīt
diriģentu, kad defilēšana, spēlēšana, dziedāšana un dejošana
apvienota vienā priekšnesumā.
Liels paldies pūtēju orķestrim «Skaistkalne» par iniciatīvu, viesiem – par interesi un
piedalīšanos, bet klausītājiem –
par uzticību un izturību. Tas
apliecina, ka arī forse majeure
jeb nepārvaramos apstākļos
spējam darboties, kaut šoreiz
patiešām žēl, ka «Šēnbergas
taures» neizskanēja ar pilnu
jaudu un daļu potenciālo skatītāju un klausītāju ekstrēmie
laikapstākļi tomēr bija atturējuši no koncerta apmeklējuma.
L. INDRIĶE,
pūtēju orķestra
«Skaistkalne» atbalsta
biedrības projektu
koordinatore
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Teritorija ir publiski pieejama
«Vecumnieku Novada Ziņas» jūlijā saņēma Stelpes pagasta iedzīvotājas Zandas Štelfas vēstuli. Tajā lūgts izskaidrot iedzīvotājiem viņu tiesības
izmantot peldvietu, kas atrodas sporta un atpūtas parka
«Pīlādžu mototrase» teritorijā.

Jāievieš skaidrība

«Visu stelpiešu vārdā lūdzu sniegt skaidrojumu par
Stelpes iedzīvotājiem tuvākās
peldētavas izmantošanu. Tā
atrodas Pīlādžu ģimenes privatizētajā teritorijā.
Laiki bijuši dažādi – dīķī ir
gan ļauts, gan liegts peldēties.
Arī šovasar situācija ir tāda, ka
saimnieks ļauj peldēties, bet
saimniece reizēm ir vēlīga, bet
citreiz atpūtniekus raida prom.
Stelpiešiem ir informācija
no neoficiāliem avotiem, ka
Pīlādžu ģimenei ir jāļauj vietējiem iedzīvotājiem izmantot
peldvietu, jo 2014. gada rudenī
ģimene saņēmusi finanšu atbalstu trīs projektu īstenošanai
LEADER programmā «Lauku
ekonomikas dažādošana un

dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Informācija par šiem projektiem un
iegūtajiem līdzekļiem pieejama vietnē www.piladzis.lv sadaļā «Atbalsta» (Projekti/Īstenotie projekti). Pēc projektu
realizēšanas un komisijas vizītes teritorija tiešām kļuva pieejama ikvienam – tajā varēja
iekļūt noteiktā laikā, bet pēc tam
situācija mainījās. Iespējams,
publisko līdzekļu izlietojums
privātās teritorijas labiekārtošanā nenozīmē to, ka radītos labumus drīkst izmantot sabiedrība.
Lūdzu publicēt jautājumu
un atbildi «Vecumnieku Novada Ziņās», lai patiesa un skaidra informācija nonāktu līdz iespējami vairāk iedzīvotājiem
un lai starp Pīlādžu ģimeni un
stelpiešiem valdītu miers,»
raksta autore.

Konkrēts laiks

Vecumnieku novada dome
aicināja sporta un atpūtas parka «Pīlādžu mototrase» pārstāvjus komentēt vēstulē aprakstīto situāciju un sniegt atbildi.

«Zandai Štelfai visu vasaru netika liegta ieeja Pīlādžu
mototrasē. Arī pārējie, kuri
vēlas apmeklēt teritoriju, netiek atraidīti.
Kad notika gatavošanās pasaules čempionātam motokrosā, Z. Štelfa mēģināja ar savu
automašīnu burtiski ielauzties
teritorijā, pat brauca virsū traktoram, kas atradās uz ceļa, kur
darbinieki lika nožogojumus,
lai pierādītu «savu taisnību».
Viņai tika paskaidrots, ka notiek gatavošanās pasaules čempionātam un trase ir slēgta.
Tas stelpietē radīja neapmierinātību – viņa sāka «draudēt»,
iebrauca ar mašīnu teritorijā pie
dīķa un novietoja auto tur, kur
iesēts zāliens.
Domāju, ikvienam vajadzētu saprast, ka, gatavojoties pasākumam, iespējami kādi ierobežojumi teritorijas izmantošanā.
Jāuzsver, ka nekad nevienam vietējam iedzīvotājam netiek liegts apmeklēt teritoriju
visu diennakti. Pēc šī gadījuma,
lai tiktu ievērota kārtība un kontrolēta situācija, tiks norādīts
konkrēts laiks, kad būs iespējams apmeklēt sporta un atpūtas parku bez automašīnas.

Pie baznīcas – 78 krusti ar vēstījumu
Līdz 21. augustam pie
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskās baznīcas apskatāmi 78 pelēki koka krusti –
katrs ar savu vēstījumu.
Uz reliģiskajām zīmēm
veidotie uzraksti rosina
aizdomāties par dzīves
jēgu un mūžību.
Draudzes priekšniece Dita
Starta informē, ka katrs krusts
nes savu vēsti; cik dažādi ir
cilvēki, tik atšķirīgas ir uz ornamentālajiem simboliem rakstītās atklāsmes. «Es daudz ko
mācījos, bet neiemācījos mīlēt», «Otrreiz es darītu citādāk», «Nauda man bija galvenais, vienalga kādā veidā iegūta», «Man rūpēja vienīgi es
pats», «Es domāju, ka man vēl
ir daudz laika», «Domāju, ka
varēju pierādīt, ka Dievs ne-

Krustu kolekcijas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzīves vērtībām.                                        Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
eksistē» – tie ir tikai daži no
vēstījumiem, kas katrā cilvēkā
raisa atšķirīgas asociācijas.
«Krustu kolekcijas autors
ir mans draugs un kolēģis –
Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ģirts Prāmnieks, kurš to
veidojis kopā ar draudzes lo-

cekļiem. Vecumniekos ir eksponēti 78 krusti, taču kolekcijā pavisam to ir ap divsimt,»
vēsta Vecumnieku draudzes
mācītājs Roberts Otomers.
Viņš skaidro, ka krustu kolekcijas galvenā ideja ir likt cilvēkiem, kuri regulāri neapmeklē baznīcu, aizdomāties

Teritorijā nav tualešu. Līdz
motokrosam tās tika nomātas,
bet pašlaik trūkst līdzekļu, lai
to turpinātu, tāpēc nav iespējams nodrošināt apmeklētāju
ilgstošu uzturēšanos teritorijā.
Dīķis, kas atrodas Pīlādžu
mototrases teritorijā, nav oficiāla peldvieta. Nepilngadīgām
personām tiek aizrādīts, ka
sporta un atpūtas parka īpašnieki neatbild par peldētāju
drošību, tāpēc vecāki tiek lūgti sekot savu mazgadīgo bērnu
gaitām, lai nenotiktu kāda nelaime.
Pīlādžu mototrase vienmēr
ir bijusi atvērta visām sadarbības iespējām, un tāda būs arī
turpmāk,» uzsver Lilita Pīlādze,
biedrības «Tehnisko sporta veidu klubs «Pīlādzis»» valdes
locekle.
Biedrības «Bauskas rajona
lauku partnerība» valdes priekšsēdētāja Jolanta Lauva uzsver,
ka ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenoto sabiedriskā labuma projektu rezultātiem ir jābūt publiski pieejamiem.
Sagatavojusi
ŽANNA ZĀLĪTE

par dzīves jēgu un to, kas viņus sagaida tad, ja viņi arī
turpmāk vieglprātīgi izturēsies pret dzīvi un Dievu.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību dzīves vērtībām, pirms
gada krusti ar vēstījumiem no
viņpasaules bija izvietoti pie
Svētā Pāvila baznīcas Rīgā.
R. Otomers atklāj, ka vairākiem cilvēkiem šī akcija likusi
aizdomāties – viņi atteicās no
sava grēcīgā dzīvesveida un
atrada ceļu pie Dieva. «Vai šī
ekspozīcija uzrunās Vecumnieku cilvēkus – to rādīs
laiks,» teic mācītājs.
ŽANNA ZĀLĪTE
KAPU SVĒTKI
Romas katoļu draudzē
Kurmenes pagastā:
20. augustā
Kurmenes kapos – plkst. 15.
Skaistkalnes pagastā:
3. septembrī
Jaunajos kapos – plkst. 14,
Vaiču kapos – plkst. 16.
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Jaunie volejbolisti gūst rūdījumu sacensībās
Vecumnieku novada
jaunie volejbolisti
šovasar startējuši vairāk
nekā desmit dažāda
līmeņa turnīros.
Spēļu kalendārs tika pakārtots valsts nozīmes sacensībām, lai jaunie volejbolisti
sagatavotos galvenajiem startiem.
Novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā jauniešiem pirmā, otrā un trešā posma turnīri norisinājās 14. un
28. jūnijā, 19. jūlijā.
Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā
pirmā posma sacensības U15
grupā tika aizvadītas 5. jūlijā
Limbažos, 20. jūlijā – Siguldā. Savukārt 6. jūlijā Limbažos un 22. jūlijā Siguldā spēkiem mērojās U17 un U13
grupas dalībnieki.
Pūre Chocolate pirmā un
otrā posma turnīrs norisinājās
14. jūlijā Kuldīgā un 5. augustā Aizputē.
Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā
finālsacensības tika aizvadītas
9. un 10. augustā Rīgā, savukārt 19. augustā galvaspilsētā
tikās Pūre Chocolate turnīra
finālisti.

Labas izredzes
nākotnē

Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā labāk veicās jaunajām sportistēm, kuras savā vecuma
grupā cīnījās par augstu vietu.
U13 grupā Lelde Libere
un Lelde Zandberga ar otro
mēģinājumu nokļuva uz goda
pjedestāla, Siguldas posmā izcīnot 3. vietu. Pirmajā posmā
Limbažos, stipra vēja apstākļos, meitenes ierindojās 7. vietā. Šie sasniegumi kopvērtējumā ļāva iegūt 4. vietu un iespēju Latvijas čempionātā cīnīties par godalgām. Arī Lilita
Ķikure un Annija Anna Arāja
nodrošināja vietu finālposmā.
Tajā iekļūst valsts 16 labākie
pludmales volejbola pāri katrā
vecuma grupā.
U13 grupā zēniem pietrūka pavisam maz, lai kāds no

Pirmās nometnes dalībnieku kopbilde Valles vidusskolas sporta zālē.
pieciem mūsu novada duetiem
sacenstos finālturnīrā. Vistuvāk tam bija Martins Caune
un Valts Seglickis, kuri kopvērtējumā ierindojās 17. vietā.
Jāatzīmē, ka puiši ir divus gadus jaunāki par konkurentiem,
kas dod labas izredzes nākotnē.
Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbola
finālposmā U13 grupā trenera
Rinalda Zariņa audzēknes
Lelde Libere un Lelde Zandberga 42 komandu konkurencē izcīnīja bronzas medaļas.
Otrs Vecumnieku novada Domes sporta skolas pāris Lilita
Ķikure un Annija Anna Arāja
nepārvarēja izslēgšanas turnīra pirmo kārtu un finālposmā
ieņēma 9. vietu.

Finālā – četri pāri

U15 grupā meitenēm mūsu novadu finālā pārstāvēja
četri pāri. Visstabilāk pirmajos divos posmos, abos iegūstot 4. vietu, nospēlēja Katrīna
Lavrinoviča un Aiga Andra
Dručka. Meitenēm allaž nedaudz pietrūka, lai garajā sacensību dienā pēdējā spēlē
būtu labākas par pretiniecēm.
Finālā iekļuva arī Laura Libere un Laura Undīne Šulce, Rebeka Vietniece un Egija Saule,

Airisa un Elvita Cimermanes.
U15 grupā zēniem mūsu
novadu pārstāvēja Pēteris
Vietnieks un Verners Kļaviņš,
kā arī Aleks Žukausks un
Artūrs Čepulis. Zēnu pāri
kopvērtējumā ieguva attiecīgi
19. un 21. vietu. Jāatzīmē, ka
viņu pretinieki bija gadu vecāki jaunieši, un tam šajā vecumā ir būtiska nozīme.
Latvijas jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā
U15 grupā piedalījās 56 meiteņu komandas no visas Latvijas, t. sk. no mūsu novada –
sešas. Finālturnīrā starp 16 labākajiem iekļuva četri mūsu
dueti, kas pēc pamatturnīra sāka cīņu par medaļām.
Dalītu 9. vietu ieguva trīs
pāri – Airisa un Elvita Cimermanes, Laura Undīne Šulce
un Laura Libere, Egija Saule
un Rebeka Vietniece.
Katrīna Lavrinoviča un
Aiga Andra Dručka veiksmīgi
pārvarēja pirmo izslēgšanas
kārtu, apspēlējot pretinieces
ar rezultātu 21:17. Ceturtdaļfinālā mūsu sportistes bija pārākas par sāncensēm (21:15) un
iekļuva pusfinālā, kur diemžēl piedzīvoja zaudējumu.
Spēlei par medaļām Vecumnieku volejbolistēm spēka nepietika, līdz ar to čempionāta

finālposms tika noslēgts ar iegūtu 4. vietu.

Pilnveido
meistarību

Jūlijā Vecumnieku novada
Domes sporta skolas audzēkņiem tika rīkotas mācību treniņnometnes. 60 bērnu piedalījās nometnē divos piecu dienu ciklos Valles vidusskolas
sporta bāzē, aktīvi darbojoties
gan «sausajos» treniņos stadionā, gan tehniskajos sporta
zālē.
Jaunieši strādāja pie savas
fiziskās un tehniskās meistarības pilnveidošanas, kolektīva
saliedēšanas. Dienas režīms
bija veidots tā, lai volejbolistiem būtu laiks gan darbam,
gan atpūtai.
Diena sākās plkst. 8 ar rīta
rosmi Valles stadiona zālienā,
pēc tam tehniskās un fiziskās
nodarbības mijās ar atpūtu.
Arī vakarā norisinājās saistošas aktivitātes – dažādu sporta
veidu turnīri un atraktīvi pasākumi, kuros varēja izpausties
ikviens.
Mācību treniņnometnē audzēkņi tika sagatavoti jaunajai
volejbola sezonai, kas sāksies
septembrī. Vecumnieku novada Domes sporta skola Latvijas jaunatnes čempionātā vo-
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un treniņnometnē

Trenera Jāņa Plūmes audzēknes Laura Libere (no kreisās), Aiga Andra Dručka, Laura Undīne Šulce, Katrīna Lavrinoviča,
Egija Saule un Rebeka Vietniece.

Lelde Libere un Lelde Zandberga (no labās) – 3. vietas ieguvējas Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā ceturtā posma sacensībās Siguldā.
Foto no Sporta skolas arhīva.
lejbolā piedalīsies ar sešām
komandām.
Sporta skolā ir nokomplektētas treniņu grupas 2001./2002.,
2003./2004. un 2005./2006.
gadā dzimušiem zēniem;
2002./2003., 2004./2005. un
2006./2007. gadā dzimušām
meitenēm. Volejbola nodaļā
vēl tiek uzņemti audzēkņi
2004. gadā dzimušu un jaunā-

ku meiteņu un zēnu grupā. Sīkāka informācija Sporta skolā
(tālrunis 29342335) vai pie
treneriem Rinalda Zariņa (tālrunis 26363210), Jāņa Plūmes
(tālrunis 26335294) Vecumniekos un Rolanda Plēsnieka
(tālrunis 28778762) Vallē.
J. PLŪME,
Sporta skolas volejbola
treneris

Tas ir drausmīgi – zaudēt savu vienīgo
bērnu. Tas nav pareizi. Tā nedrīkstēja notikt.
Gadi ir dīvaini. Tie skrien aulekšiem un nobirst
kā ziedi, aizspurdz kā putni. Mātei sevišķi sāp.
Viņš teica – ai, mīļie, ar Dievu!
Viss izdarīts, varu jau iet,
Kur debesu vārti ir vaļā,
Kur mākoņu puķes tā zied.
Es lidoju, dvēsele brīva,
Man apkārt vēl vēji dzied,
Māt, augstu ceļ mani spārni,
Kurp klusums smaržo un zied.
Vēl gribu tev pateikt – ar Dievu!
Viss izdarīts, varu jau iet,
Kurp aizlido dvēsele mana,
Tur eņģeļi klusītēm dzied.
Jā, īstenībā viss ir tik vienkārši.
Noslauki asaras, māt,
un domā par savu dēlu.
Izsaku līdzjūtību Aloidai un
esmu kopā ar viņu sāpēs.
Gina Viegliņa-Valliete

Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā bronzas
medaļu ieguvējas, trenera Rinalda Zariņa audzēknes (no kreisās) Lelde Libere un Lelde Zandberga.

No atmiņām paliek tik starojums maigs
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Tur, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
			
/B. Martuževa/
Dziļākajā skumju brīdī
esam kopā ar Aloidu Baķi,
dēlu mūžībā pavadot.
Vecumnieku
Romas katoļu draudze
Kāds pārpratums!
Un neparasta smeldze.
Vēl tik daudz rītausmās
Tev jāieskatās bij’.
		
/A. Vējāns/
Cienījamo skolotāj Aloida!
Turies, turies un esi stipra!
Visu šo smago laiku mēs lūdzāmies,
bijām un esam domās kopā ar Tevi.
Pensionāri Vecumniekos –
Tavi tuvākie draugi

«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī  novada
pašvaldības  
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

KURMENES PAGASTĀ
Edmunds Skribāns
(1943. gada 6. oktobris –
2016. gada 11. augusts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Aina Tamane (1938. gada
10. septembris – 2016. gada
27. jūlijs),
Broņislava Varžinskiene
(1933. gada 1. decembris –
2016. gada 11. augusts).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
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Neprasi visu koku,
Pietiek ar vienu zaru.
Neprasi visu sauli,
Pietiek ar saules staru.
Pieticība nav slikta,
Arī tā bagātu dara –
Dažreiz, lai paveiktu labu,
Nevajag mūžu garu.
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Prieku, laimi un stipru veselību vēlam
Aigaram Dziļumam 50. dzimšanas dienā,
Ligitai Liepai un Alfrēdam Buliņam 65 gadu jubilejā,
Jānim Simim 80. šūpļa svētkos.
Bārbeles pagasta pārvalde
Sešdesmit piekto reizi,
Rau, dārzā āboli krīt.
Nebūtu dokumentēts –
Vai varētu saskaitīt?
Sešdesmit piekto reizi
Rudens ābolos veries.
Ik reizi tie ir citi,
Kā gan tu neatceries?
/O. Upmalis/
Vislabākos vēlējumus sūtām
Jānim Karlsonam 65 gadu jubilejā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Tā mēs dzīparu pa dzīparam
Savu mūža aizkaru aužam.
Mirkli pa mirklim no dzīves varavīksnes laužam.
Lai piepildās skaistākās vēlmes,
Un mūžs ritinās gaišs.
Lai katra ieaustā diena
Krāsās un smaržās kaist.
/I. Nagle/
Sirsnīgi sveicam Ventu Priedīti, Initu Voru,
Gitu Priedīti 50 gadu jubilejā,
Staņislavu Jakušku 65. dzimšanas dienā,
Hedvigu Stankēviču 80. šūpļa svētkos.
Īpaši suminām Jāni Grīnbergu 90. dzīves vasarā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Ir labāk gadus neskaitīt
Ne šodien, rīt, ne parīt.
Bet visus tos ar prieku ņemt,
Kā ziedus kronī savīt.
/V. Kokle-Līviņa/
Saulainus sveicienus sūtām
Valentīnai Rūtiņai-Rūtenbergai 50 gadu jubilejā un
Annai Volodkai 80. šūpļa svētkos.
Stelpes pagasta pārvalde
Lai līdzās vienmēr ir cilvēks,
Kam visu izstāstīt vari,
Un kupli joprojām
Tava darbīgā mūža zari!
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Aleksi Čebatarovu
50. dzimšanas dienā, Artūru Beču 55 gadu
jubilejā, Vasiliju Omeļčaku un
Andru Stinkuri 60. dzīves gadskārtā,
Nadezdu Borisovu 65. šūpļa svētkos, Valeriju Sudakovu,
Ilgu Ķikuri un Mirdzu Eglīti 75. mūža vasarā.
Valles pagasta pārvalde

Ir dzīve kā avots,
No kura
Sev spēku smeļam.
Cik strādājam,
Tik dzīvojam.
Un tā pa šo dzīvi
Sev ceļu meklējam –
Uz priekšu ejam.
/V. Kokle-Līviņa/
Vislabākos vēlējumus sūtām Austrai Lapai,
Anatolijam Mūrniekam un Vandai Pērkonei
70. šūpļa svētkos, Ādolfam Fiļipovičam un
Maigonam Dzilnovam 75 gadu jubilejā, Zaigai Siliņai,
Mildai Ķirsei, Emīlijai Jurkenai un
Isakijam Volkovam 85. dzīves gadskārtā,
Vladimiram Lisenokam 92. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests
Ir labi stipram būt
Un neļaut sevi gadu vējiem locīt.
Ir labi labam būt,
Daudz labestības vārdu citiem sacīt.
Ir labi gudram būt
Un gudrību kā dārgu mantu dalīt,
Lai tie, kam viņas trūkst
Spēj savu dzīvi bagātīgāk vadīt.
/V. Kokle-Līviņa/
Sveicam cienījamo skolotāju Zaigu Siliņu dzīves jubilejā.
Vēlam stipru veselību, veselību un vēlreiz veselību,
kā arī dzīvotprieku!
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde
21. augustā plkst. 10
Stelpespamatskolā–
tikšanāsarviedoventiņu
zāļusievuLīgu Reiteri.
Sarunastēma–
«Savvaļasaptieka.
Auguvākšana,uzglabāšanaunpielietošana».

27. augustā plkst. 21
Kurmenesparkaestrādē–
disko zaļumballe
«Atvasarasnoskaņās».
Ieejasmaksa–1eiro.

Ieejasmaksa–1eiro.

3. septembrī
plkst. 16.30
Bārbelestautasnamā
viesosiesradošāapvienība
«TeātrisunES»arizrādi
bērniem
«Labākais draugs».
Ieejasmaksa–0,50eiro.

27. augustā
plkst. 22
Stelpesbrīvdabas
estrādē–
DISKOTĒKA
kopāar
AndriKiviču.
Ieejasmaksa–
2eiro.

27. augustā plkst. 13Ikšķilē,Daugavmalā,
notikspolitiski represēto salidojums.
IzbraukšananoVecumniekiem–plkst.11.30.
Autobussinteresentus
gaidīscentrāpieveikala«Pīlādzis».
Novadapolitiskirepresētieunviņu
tuviniekitiekaicinātipieteikties
braucienamlīdz 25. augustam.
LūgumszvanītVecumniekupagasta
muzejavadītājaiRitaiKovalai
patālruni29323741.

