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Pirmklasnieku –
vairāk

2012./2013. mācību gadā
Vecumnieku novadā darbu
sāks piecas vispārizglītojošās
mācību iestādes: Skaistkalnes,
Valles, Vecumnieku un Misas
vidusskola un Stelpes pamatskola. Skolēnu kopējo skaitu
precīzi varēs zināt tikai 3. septembrī. Maija beigās novada
skolās mācījās 945 audzēkņi
(1. – 12. klasē), bija 186 piecus un sešus gadus veci bērni.
Pērn pirmajā klasē mācības
uzsāka 71 skolēns, bet šī gada
prognozes liecina, ka pirmklasnieciņu būs vairāk – 81 (Stelpē – deviņi, Skaistkalnē – desmit, Vallē – 13, Misā – 18, Vecumniekos – 31). Desmitajās
klasēs pērn mācījās 66 vidusskolēni, bet šogad varētu būt
tikai 54 audzēkņi (Vallē – seši,
Misā – 15, Vecumniekos – 15,
Skaistkalnē – 18).
V. BEĻŪNA

Izveido jaunus
reisus

Pēc iedzīvotāju lūguma
valsts SIA «Autotransporta
direkcija» izveidojusi jaunus
reisus maršrutā Rīga–Skaistkalne.
«Kopš 27. augusta a/s «Nordeka» autobusi katru dienu
plkst. 7.35 kursē no Rīgas autoostas uz Skaistkalni un
plkst. 10.15 no Skaistkalnes
uz Rīgu,» informē Uģis Lapsiņš,
a/s «Nordeka» pārstāvis.
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau informēja, ka ar 1. augustu tika slēgti a/s «Nordeka» apkalpotie reisi maršrutā
Rīga–Daugmale–Skaistkalne.
«Pēc maršruta slēgšanas iedzīvotāji vāca parakstus, lūdzot nodrošināt sabiedriskā transporta
satiksmi rīta stundās, jo radītās
neērtības daudziem sagādāja
papildu problēmas. Prieks, ka
lūgums ir uzklausīts,» teic
Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Sarūk rinda uz vietu «dārziņā»

Rekonstruē telpas un apkures sistēmu

27. augustā SIA «MK Dizains» vīri rotaļlaukumu pirmsskolas bērniem aprīkoja ar diviem slīdkalniņiem, atsperu šūpolēm un sportiskām aktivitātēm noderīgu konstrukciju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Līdz jaunā mācību
gada sākumam plānots
pabeigt remontu
Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas un
pirmsskolas ēkā
Kalna ielā 13a.

Vērienīgi būvdarbi

27. augustā mazajā skoliņā,
kā to ierasts dēvēt, valdīja liela
rosība. Kopš jūlija vidus ēkā norit apkures sistēmas rekonstrukcija – tiek mainītas vecās
caurules un radiatori, kas nokalpojuši trīsdesmit gadu. Līdzekļi vērienīgajiem būvdarbiem,
ko veic SIA «Balsts–R», bija
ieplānoti šī gada budžetā. Kopējās izmaksas – Ls 32 606,63.
Vienlaikus ar siltumsistēmas pārbūvi notiek telpu remonts. «Kosmētiski uzlabojumi tiek veikti divās grupiņās,
vēl divās – rekonstrukcija, bet
viena sākumskolas klases tel-

pa tiek izveidota no jauna. Būvdarbi uzticēti gan SIA «Kvintets M» (kopējā summa –
Ls 19 512,25), gan SIA «Arhibūve» (Ls 11 824,73),» informē Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis.
Izrādot telpas, kur rosās
meistari, direktora vietniece
izglītības jomā Daiga Alde bija gan priecīga, gan norūpējusies. Būvnieki solījuši darbus
pabeigt plānotajā termiņā, taču skolas personālam telpas
vēl jāsakārto un jāapmēbelē,
pirms tajās tiek uzņemti bērni.
«Līgums par mēbeļu piegādi (kopējā summa – Ls
8304,19) pirmsskolas grupām
un izveidotajai klases telpai
noslēgts ar SIA «NV Stils»,
kas izgatavos arī garderobes
skapīšus sākumskolas klasēm,» papildināja A. Ķiņķevskis.

Deviņas grupas

Novada Dome Vecumnieku vidusskolai šovasar piešķīra papildfinansējumu, lai varētu atvērt divas jaunas pirmsskolas grupas, nodrošinot vietu
«dārziņā» rindā reģistrētajiem
mazuļiem. Septembrī pirmsskolas saimei piepulcēsies 30 bērnu.
«Līdz ar divu jaunu grupiņu atvēršanu pirmsskolā pavisam būs deviņas grupas, ko
apmeklēs ap 150 bērnu no
pusotra līdz sešu gadu vecumam. Piecgadīgo un sešgadīgo vien ir vairāk nekā 70,»
uzsvēra D. Alde.
«Šovasar lielas pārvērtības
notikušas Vecumnieku bērnudārza ēkā. Ja viss izdosies, novadā rindu uz vietu «dārziņā»
nebūs,» pedagogu augusta konferencē 28. augustā pavēstīja
Domes priekšsēdētājs Rihards
Melgailis.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Pārmaiņu gaidās
K

ad dārzos sāk ziedēt asteres un gladiolas, gaisā jūtams dzestrums un rīta stundās
pļavas sedz bieza migla, tā ir
zīme – drīz jāpošas uz skolu.
Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka šogad mācību
gads sāksies 3. septembrī.
Vasara pagāja ātri. Izglītības
un zinātnes ministrs Roberts
Ķīlis parūpējās par to, lai pedagogiem atvaļinājuma laikā nebūtu garlaicīgi, ik pa brīdim šokējot ar kādu jaunu, līdz galam
neizdiskutētu jauninājumu, kas
jau ieguvis apzīmējumu «Ķīļa
reformas».
Plānotās pārmaiņas vispārējā izglītībā ir nepieciešamas.
Iecerēts, ka obligātais izglītības
process sāksies no piecu gadu
vecuma pirmsskolas vidē un
vecāki, tāpat kā iepriekš, varēs
izvēlēties, vai bērnu pirmajā
klasē laist sešu vai septiņu gadu vecumā. Tiks meklēta iespēja finansēt pirmsskolas izglītību un aprūpi no pusotra gada vecuma. Nākamais labais
nodoms – pārmaiņas vispārizglītojošo skolu mācību saturā
un organizēšanā.
Reformu ietvaros paredzēts
finansēšanas modeli nauda seko skolēnam līdz pašvaldībai
aizstāt ar modeli nauda seko
skolēnam līdz skolai jeb ar tā
saucamo vaučeru sistēmu. Tās
ieviešana palielinās skolu autonomiju, novērsīs nevienlīdzību starp izglītības iestādēm,
veicinās konkurenci starp skolām, savukārt vecāki iegūs līdzīgas vērtības vaučeri, ar kuru varēs maksāt par sava bērna izglītošanu jebkurā no Latvijas skolām.

«Atalgojums –
kā motivācijas
instruments.»

Lai gan valstī izglītojamo
skaits samazinās, valdība nolēma ar šī gada 1. septembri palielināt vispārizglītojošo skolu
pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi par 10% (Ls 25),
kā arī algas izglītības iestāžu
vadītājiem un direktora vietniekiem mācību jomā. Pedagogi,
kuri ieguvuši 4. un 5. kvalitātes
pakāpi, iegūs piemaksu – attiecīgi astoņus un 12%. Līdz ar to
tiks veidota pedagogu kvalitātes
sistēma, lai atalgojums būtu arī
kā motivācijas instruments. Turpinās diskusijas jautājumā par
40 stundu darba nedēļas ieviešanu. Pārējiem skolotājiem tiks
dota iespēja iegūt kādu no pedagogu darbības kvalitātes pakāpēm līdz 2014. gada jūnijam.
azliet novēlots, bet apsveicams ir darbs pie mazo
skolu (50 – 100 audzēkņu)
starpnozaru programmas izveides. Tā paredz lauku skoliņu
saglabāšanu, pārveidojot tās par
multifunkcionāliem centriem.
Ik gadu būtiski samazinās iedzīvotāju skaits, īpaši laukos,
un mazo skolu slēgšana negatīvi ietekmē teritorijas attīstību.
Paralēli šīm reformām tiek
risināti arī citi svarīgi jautājumi.

M

VIJA
BEĻŪNA,
Vecumnieku
novada
domes
izglītības
metodiķe

Emocijām
bagātas dienas
Svinot Kanepenes svētkus
Skaistkalnē, aizvadītas trīs emocijām bagātas dienas. Tās ikviens vēl ilgi glabās savās atmiņās.
Lai svētki izdotos, ļoti daudzi ieguldīja ne mazums darba
un enerģijas. Par to paldies un
kupls lilijziedu pušķis pienākas aktīvajiem un atsaucīgajiem Skaistkalnes ļaudīm, kuri
iesaistījās svētku sagatavošanā un norisē, novada Domei un
personiski Guntim Kalniņam,
pagasta pārvaldei, paulīniešu
tēvam Jānim, vidusskolas kolektīvam un 12. klases absolventēm, tautas nama pašdarbnieku
saimei un kolektīvu vadītājām
Ingrīdai Zemļinskai, Aijai Skosai, Sarmītei Zariņai, pasta kolektīvam un Svetlanai Štrobinderei, kura spēja sapulcināt tik
kuplu gājiena dalībnieku pulku,
31. pārtikas veikala kolektīvam,
sieviešu klubiem «Mēmelīte»
un «Saulgriezes», ceļu daļas kolektīvam un brašajiem ugunsdzēsējiem, Drevinsku ģimenei,
Staņislavam Jakuškam, Dzintaram Bērziņam, Leonam Baļčūnam, Ēvaldam Čerpinskim,
kā arī Ārim Gothardam, bez
kura sarūpētā retro autotransporta svētki nebūtu tik krāšņi.
Sirsnīgs paldies vieskolektīviem: dejotājiem no Bārbeles,
kuri bija iestudējuši atraktīvo
«gulbīšu deju», un kolektīva
vadītājai Agitai Seglickai, graciozajām «čigānietēm» no Bauskas
kultūras centra vēderdeju grupas
«Jasmīna» un vadītājai Irīnai

Piedzimuši divi zēni

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 12. līdz
24. augustam reģistrēta divu
puisīšu – Rainera un Olivera –
dzimšana. Laulību noslēdzis
viens pāris.
Mūžībā aizgājuši:
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Lūcija Kasparoviča
(1925. gada 14. marts – 2012. gada 13. augusts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ

Lidija Starka (1925. gada
11. decembris – 2012. gada
12. augusts),
Gaida Celiņa (1936. gada
3. novembris – 2012. gada
16. augusts).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

Stapkēvičai, Baltinavas dramatiskajam kolektīvam «Palādas».
Pateicība pienākas pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļai un tās vadītājam Edgaram
Polim, kārtībniekam Mārim
Cēnim no Kurmenes, kā arī
Valsts policijas Bauskas iecirkņa darbiniekiem. Paldies Armandam Saulītim par salijušajā zemē iestigušās tehnikas izvilkšanu sausumā.
Sirsnīgs paldies un laba vēlējumi pūtēju orķestrim «Skaistkalne» un kolektīva vadītājam
Jānim Kalniņam, kā arī pūtējiem – veterāniem. Lai skanīgi
nākamie simt gadi!
Pateicība «ielu dejotājiem»
no Vecumniekiem, Rīgas un
Olaines, kā arī skaistkalniešiem,
kuri aktīvi dzīvoja līdzi notiekošajam Igauņu ģimenes koncerta laikā.
Paldies visiem par izdomu
un atraktivitāti, paldies ikvienam, kurš bija svētku apmeklētāju pulkā!
Liela pateicība Skaistkalnes
iedzīvotājai Jozefīnai Līdakai
par svētku sirsnīgo atspoguļojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas».
Uz tikšanos nākamajos Kanepenes svētkos!
L. BAĻČŪNE,
Skaistkalnes tautas
nama vadītāja

Paldies
«urgucīšiem»

Pacelsim galvas uz augšu,
Un iesim pretī rītdienai,
Raugoties tai acīs
Droši un pārliecinoši,
Gan pa saules apmirdzēto,
Gan pa mēness apspīdēto,
Nesīsim gaismu
vienmēr sev līdz!
/V. Kokle-Līviņa/
Visskaistāko, saulaināko un
smaržīgāko puķu pušķi sūtu
saviem «urgucīšiem» – Dagmārai Venclovai, Artai Manušai,
Ritai Urtānei, Sarmītei Jukonei, Agitai Šķiliņai, Ritai Tarvānei, Kristīnei Rullei, Zanei
Pelūdei, Jānim Klāviņam, Valdim Rusiņam, Egilam Neliusam, Jānim Stallītim un Edgaram Lingem par atsaucību un
ieguldīto darbu amatierteātru
kolektīvu svētkos «Kā to dzīvi
vajag dzīvot?».
L. BERLIŅA,
Stelpes pagasta amatierteātra
«Urguči» vadītāja
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Valles vidusskolai – jauna direktore

Par vispiemērotāko kandidāti atzīst Gitu Eriņu

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs
Arvīds Zvirbulis sveic Gitu Eriņu, kurai deputāti uzticēja Valles vidusskolas direktores amatu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Valles vidusskolas direktores amatā iecelta Gita Eriņa.
Viņa izglītības iestādi sāks
vadīt ar 1. septembri.
Šādu lēmumu Domes sēdē
22. augustā ar 13 balsīm «par»
pieņēma deputāti. No balsojuma atturējās Česlavs Batņa,
attaisnojoša iemesla dēļ sēdē
nepiedalījās Anna Balgalve.

Atklāj
savu redzējumu

Pašvaldības izpilddirektors
Guntis Kalniņš informēja, ka
uz vakanto Valles vidusskolas
direktora amata vietu bija izsludināta pieteikšanās. Līdz termiņa beigām, 6. augustam, tika
saņemti trīs iesniegumi. Tos izskatīja pretendentu vērtēšanas
komisija, kurā, ņemot vērā izglītības iestādes kolektīva vēl-

mi, bija iekļauta arī Valles vidusskolas pedagogu arodbiedrības vadītāja Alda Zālmane.
13. augustā uz sarunu tika
aicināti visi direktora amata
kandidāti, kuri komisijas pārstāvjiem atklāja savu redzējumu
par izglītības iestādes attīstību
turpmāk, atbildēja uz jautājumiem. «Nākotnes vīzijas bija
dažādas, pretendentu domas par
to, kādai būt Valles vidusskolai,
atšķīrās,» komentējot pārrunu
norisi, sacīja G. Kalniņš. Par vispiemērotāko direktores amatam tika atzīta Gita Eriņa, kuru par iestādes vadītāju vēlējās
redzēt arī skolas kolektīvs.

Aktīva
pašdarbniece

Pirms administratīvi teritoriālās reformas G. Eriņa strādājusi par Valles pagasta bāriņ-

tiesas priekšsēdētāju, bet kopš
2009. gada 1. augusta – par
Vecumnieku novada bāriņtiesas locekli Valles pagastā. Piecus gadus viņa ir arī Valles vidusskolas pedagoģe – māca
kulturoloģiju un politiku un
tiesības, audzina klasi. G. Eriņa 2001. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas
un psiholoģijas fakultāti.
G. Eriņa ir aktīva pašdarbniece – viņa dziedājusi korī, ir
deju kolektīva «Valle» dalībniece. Plašāku atpazīstamību
33 gadus vecā skolotāja ieguva,
šī gada februārī uzvarot interneta portāla «Sieviešu klubs»
rīkotajā pirmajā mājsaimnieču olimpiādē, kad par titulu
«21. gadsimta dižmājsaimniece» sacentās vairāk nekā simt
sieviešu no visas Latvijas.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vēlas un prot darīt labu citiem
Pateicamies Ivara Kārkliņa ģimenei par atsaucību, palīdzot mums tikt galā ar ikdienas rūpēm.
Tā kā abi esam jau gados
un raizes sagādā veselības problēmas, paši vairs nevaram
aiziet uz aptieku pēc zālēm
vai uz veikalu pēc maizes.

Prieks, ka Vecumniekos dzīvo
tik pašaizliedzīgi un kristīgi
ļaudis, kuri labprāt sniedz atbalstu tiem, kuri vairs nevar
sevi aprūpēt. Sirsnīgs paldies
Matīsam, kurš šoruden mācīsies 7. klasē, par dārza ravēšanu, ķiploku norakšanu un cita
veida palīdzību. Zēns allaž ir

gatavs veikt ikvienu darbiņu,
kas mums vairs nav pa spēkam.
Ir patiess gandarījums, ka vecāki savus bērnus ir radinājuši
strādāt un mācījuši labu darīt
citiem.
DAMBENIEKU ģimene
Rīgas ielā 38
Vecumniekos

Programma
jauniešiem

Vecumnieku mūzikas
un mākslas skola,
sākot ar 2012./2013. mācību gadu, sāks realizēt
profesionālās ievirzes
izglītības programmu
«30 V» mūzikā un
vizuālajā mākslā.
To 10. – 12. klašu audzēkņi
varēs apgūt līdztekus mācībām
vidusskolā. Programmā iekļauti
obligātie, kā arī skolas izvēlētie
mācību priekšmeti atbilstīgi
mūsdienu mūzikas un mākslas
tendencēm un jauniešu vecumam. Piemēram, mūzikas programmā varēs apgūt modernās
tehnoloģijas, mūzikas terapiju,
aranžēšanu, ritmiku, savukārt
mākslas programmā – dizaina
pamatus, foto kompozīciju un
apstrādi u. c.
Profesionālās ievirzes izglītības programmas «30 V» apguve ilgs trīs gadus. Nedēļā noteiktais mācību stundu skaits – ne
mazāk kā 12.
Sīkāka informācija un pieteikšanās – Mūzikas un mākslas skolā līdz 4. septembrim.
Tālruņi 63976386, 29112194,
20038615.
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
direktore
Vecumnieku
novada Domes
nākamā sēde
notiks
25. septembrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
Liels paldies
Alvim Vītolam par
skaisto dāliju dobi
pie Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas.
Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvs
12. starptautiskā ziedu
paklāju festivāla
dalībnieki – komanda
«Vecumnieki» –
izsaka pateicību
par atbalstu Lidijai un
Egilam Reinbergiem.
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Valles pagasta amatierteātris svin 60.

Kaut drīzāk saieta nams tiktu pie skatuves aizkariem!
Darbības 60. gadskārtu
25. augustā atzīmēja Valles
pagasta amatierteātris.

Tas ir vienīgais amatiermākslas kolektīvs novadā, kas
bez pārtraukuma spēcinājis
skatuves mākslas tradīcijas sešus gadu desmitus.

Krāšņi tērpi un zirgi

Jubilejas vakars Valles saieta namā sākās, ar klusuma
brīdi godinot mūžībā aizgājušo
trupas dalībnieku piemiņu.
Aktieru brāļu Amtmaņu muzeja vadītāja Dace Anna Paegle
atzīmēja, ka Valles pusē pirmās
teātra izrādes notikušas pagājušā gadsimta 20. gados, kad Pētermuižas skolā uzvestas lugas
«Kurzeme» un «Līnis murdā».
Vērienīgas brīvdabas izrādes rīkotas Krūzes līcī – ar krāšņiem
tērpiem, īstām laivām un zirgiem.
Aktiermākslas mīļotāju rosība
īpaši aktīva bijusi 20. gadsimta
30. gados – dramatiskie pulciņi
darbojušies vai ikkatrā biedrībā un organizācijā. Arī pēckara
gados Vallē spēlēts teātris, piemēram, 1946. gadā iestudēta luga
«No saldenās pudeles», 1948. gadā – «Māls un porcelāns».
Valles pagasta amatierteātris izveidots 1952. gadā. Kolektīvu līdz 1967. gadam vadījis
Voldemārs Spura, kurš arī 30. un
40. gados bijis daudzu iestudējumu režisors. Visilgāk ar aktieriem darbojusies Ilga Iskrova –
no 1967. līdz 1982. gadam, kad
uzvestas 24 lugas. Trīs gadus par
režisori strādājusi skolotāja Ilze
Maldone, pēc tam atkal – līdz
pat 1999. gadam – I. Iskrova.

Trūkst piemērotu lugu

Aija Skosa amatierteātri vada
13 gadu. Šajā laikā uzvestas 14 lugas, veidotas montāžas un skeči.
«Ar teātri aizrāvos vairākus
gadus, taču mana kļūšana par
režisori bija visai dramatiska.
1999. gadā pēc izrādes Iecavā,
kur spēlējām J. Alunāna lugu
«Vecie un jaunie», kāpjot autobusā, toreizējā režisore Ilga Iskrova visiem paziņoja: «Šī ir
mana pēdējā izrāde, turpmāk kolektīvu vadīs Aija.» Tā viss sākās,» atmiņās kavējas A. Skosa.
«Aktieri ir mana otrā ģimene.
Paldies visiem, kuri mani atbal-

Valles pagasta pārvalde amatierteātra ļaudīm jubilejā uzdāvināja 60 latu. Šo vēsti aktieri (priekšplānā) un sarīkojuma apmeklētāji uzņēma ar sajūsmu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
stīja šajā melnajā gadā un palīdzēja nesabrukt! 20 mēģinājumos iestudējām lugu «Trīsarpus atraitnes» un bijām labākie
novada amatierteātru skatē.»
Pirmais uzvedums, kas tapis
A. Skosas vadībā, – A. Brigaderes komēdija «Sievu kari ar Belcebulu», bet viņai vismīļākā ir
otrā luga – A. Upīša «Apburtais loks».
«Ir grūti atrast piemērotu
repertuāru, jo modernie autori
lugas raksta divām, trim personām, bet, strādājot ar amatierteātri, svarīgi ir iesaistīt visus
kolektīva dalībniekus. Gribējām
uzvest M. Zīles darbu «Sunītis
un viņa kauliņš», taču nepieciešami vēl trīs vīriešu lomu atveidotāji,» cerot uz valliešu atsaucību, sacīja režisore.
Kolektīvs ar viesizrādēm regulāri iepriecina skatuves mākslas mīļotājus Taurkalnē, Mežmuižā, Ērberģē, Mazzalvē, Skaistkalnē, Valles aktieri allaž ir gaidīti Secē, Jaunjelgavā, Neretā u. c.

Kavējas atmiņās

Vārdā tika saukti un ar aplausiem sveikti visi kādreizējie
aktieri, bet tie, kuri piedalījās svinīgajā sarīkojumā, saņēma amatierteātra meiteņu sarūpētus rudens ziedus.
Apskatot fotogrāfijas, kurās

Astrīda Celmiņa (no labās), Sinta Skinderska un Zigurds Dilēvičs
pauda cerību, ka arī deju kolektīvs «Valle» reiz piedzīvos tikpat
skaistu un apaļu jubileju.
tverti mirkļi no agrāko gadu iestudējumiem, daudzi kavējās atmiņās, domās vēlreiz izdzīvojot uztraukuma pilnos mirkļus,
gaidot krītam priekškaru. Ilona
Idere-Bankova kolektīvā darbojusies 90. gados Ilgas Iskrovas
laikā. «Viņa bija stingra režisore. Teksti visiem bija jāzina!» atcerējās valliete, atzīstot, ka tagad
vairs neesot vaļas spēlēt teātri.
Pašlaik trupas pamatsastāvā
ir desmit aktieru, pieredzes bagātākais – Gunārs Skujevskis.
Pirmā loma viņam uzticēta
1967. gadā Blaumaņa lugā
«Brīnumzālīte». Arvīds Zvir-

bulis teātri spēlē kopš 1994. gada.
Ruta Cinovska kolektīvā
ienākusi pirms trim gadiem.
«Tagad, kad bērniem savas rūpes, varu dzīvot priekš sevis un
izpausties uz skatuves,» teic
R. Cinovska. Mācoties Vecumnieku vidusskolā, viņa iesaistījusies skolotājas Lidijas Drevinskas vadītajā dramatiskajā
pulciņā.

Laikam ļoti laimīgi

Svētkos amatierteātra saimi
sveica Valles pagasta pārvalde,
vidusskolas kolektīvs, aktieru
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dzimšanas dienu

Valles teātrim – 60

Jau labos gados kavalieri
Un viņu mīļās meitenes,
Un tomēr, gluži tā kā senāk,
Kāds dullums viņus tālāk nes.
Kūp balti putekļainie ceļi,
Rau! Rau! Lūk, viņi atkal brauc,
Kāds sapnis kopā aicinājis?
Kas tālā ceļā viņus sauc?
Tas brīnums – teātris un lomas,
Un draugi, visur viņu daudz...
Un rekvizīti, ceļa somas,
Un skatuve, kas prātus jauc.

Kādreiz teātri Vallē spēlējušas arī pensionētās skolotājas Biruta
Seile (no kreisās), Ina Kovaļevska un Arvīda Miška, bet Ilze Maldone dažus gadus bijusi režisore. Gunārs Skujevskis amatiermākslas kolektīvā darbojas kopš 1967. gada.
brāļu Amtmaņu muzeja saimniece D. A. Paegle, deju kolektīva
«Valle» pārstāvji, dzejniece Gina Viegliņa-Valliete. Sirsnīgu
apsveikumu bija atsūtījuši stelpieši – amatierteātra «Urguči»
dalībnieki, režisore Lilita Berliņa un Stelpes pagasta kultūras
darba organizatore Sandra Neliusa. Kaimiņus sveica Bārbeles pagasta amatierteātra «Bārbelīši» aktieri Valdis Rusiņš un
Dzintra Vespere.
Pārsteigumu saviem skatuves partneriem G. Skujevskim
un A. Zvirbulim bija sarūpējusi
teātra trupas bijusī dalībniece
Iveta Radziņa.
«Es skatos uz jums un nevaru saprast – vai esat ļoti nelaimīgi cilvēki, kuriem savos
dzīvokļos un mājās ir garlaicīgi
un nepatīk tur uzturēties, vai
esat ļoti laimīgi, kuri, atrodot
aizraušanos ārpus ierastās vides, gūst piepildījumu,» sveicot amatiermāksliniekus, jokoja Valles vidusskolas direktora
vietniece mācību jomā Gunta
Kupčiuna.
Kolektīvu sumināja bijusī
režisore Ilze Maldone. Viņa vēlēja, lai nākotnē Vallē būtu
skaista estrāde, kur ļaudīm pulcēties kopā brīvdabas izrādēs.

Daudz skatītāju

Vallē mīl teātri un uzvedumi allaž tiek spēlēti skatītāju
pārpildītā zālē. Arī jubilejas
vakarā izrādīto A. Niedzviedža
lugu «Trīsarpus atraitnes» no-

Bārbeles pagasta amatierteātra
«Bārbelīši» dalībnieks Valdis Rusiņš, iejuties tumšo kaktu deputāta tēlā, pamanījās noskūpstīt
sarīkojuma vadītāju, aktieru brāļu Amtmaņu muzeja saimnieci
Daci Annu Paegli.

Zāles priekšā tika aicināti visi, kuri savulaik bijuši saistīti ar teātri un, kas zina, varbūt reiz atkal kāps uz skatuves – Ina Kovaļevska (no kreisās), Andris Polāns, Arvīda Miška, Inese Zalaka, Alvis
Skosa, Konstantīns Ribakovs, Jānis Stikuts u. c.
skatījās kupls pulks skatuves
mākslas mīļotāju.
Kolektīvs pateicās režisorei
par pacietību un spēku turēties
pretim visiem vējiem un vēlēja
vadīt trupu vēl 13, vēl 13, vēl
13 un vēl 13 gadu...
Aizdedzot 60 svecītes dzimšanas dienas kliņģerī, režisore
A. Skosa un aktieri iedomājās
vēlēšanos – kaut drīzāk Valles
saieta nams tiktu pie skatuves
aizkariem!
Vakara saviesīgajā daļā,
baudot līdzpaņemto cienastu,
visi kopīgi pasmējās par jautriem atgadījumiem, ko nācies
piedzīvot viesizrāžu laikā un
teātra skatēs.
ŽANNA ZĀLĪTE

Stāv režisore pašā malā
Pie skatuves un visu sver,
Ai, mani mīļie, mani dullie!
«Trīs atraitnes» jau puišus ķer.
Uz skatuves daudz mīlēts,
raudāts,
No māla krūzēm alus dzerts,
Kā zvaigznes staro viņiem acis,
Jo teātri ir spēlēt vērts.

Gina Viegliņa-Valliete amatierteātrim jubilejā uzdāvināja dzejoli.

Pēc A. Niedzviedža lugas «Trīsarpus atraitnes» izrādīšanas iestudējuma varoņi un režisore Aija Skosa (otrā no kreisās) aizdedza
60 svecītes dzimšanas dienas kliņģerī.
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Pārsteidz ar kultūrvidi, atpūtas iespējām u

Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas kom
Konkursa «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» vērtēšanas komisijas
autobusu, kas 20. augustā
bija ceļā uz Kurmenes
pagastu, krustcelēs apturēja
pulciņš «ogotāju».
Uz Skaistkalnes un Kurmenes pagasta robežas, pie Vērdiņkroga, skaļās sievas ierausās
braucamajā un, cita citu pārtraukdamas, visus mudināja skatīties te pa labi, te – pa kreisi,
lepojoties ar gleznainajām vietām Mēmeles krastos, objektiem,
ko būtu vērts apskatīt, un košajām samtenēm, kas bagātīgi zied
vai it visās apkaimes puķu dobēs.
Kad autobuss piestāja pie
pagasta pārvaldes ēkas Kurmenes centrā, atklājās, ka ogu lasītāju kooperatīvs «Odziņa» dibināts tikai pirms nepilnas stundas. «Avīzē izlasījām, ka žūrija
vērtēs pagasta rosību un meklēs
«odziņu», tāpēc arī nolēmām palīdzēt to atrast,» smejoties skaidro Sarmīte Ķīse, Kurmenes tautas nama vadītāja.
Šī nebija pirmā reize, kad
kurmenietes pārsteidz ar atraktivitāti – amatierteātra dalībniecēm Guntai Drezovai, Sarmītei Ķīsei, Andželai Bričai un
novadpētniecības muzeja saimniecei Anitai Naglei izdomas
nekad nav trūcis.

Vēlas atgriezties

Baltās skolas mansardā, kur
darbojas biedrība «Kurmenes
viļņi», piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus,
veikts eiro remonts. «Sakārtotā
vide ir lielisks ierosmes avots,»
teic nevalstiskās organizācijas
vadītāja Kristīne Jansone, lepojoties, ka pirms neilga laika apstiprināts biedrībā «Aizkraukles
rajona partnerība» iesniegtais
LEADER projekts. Par iegūtajiem līdzekļiem tiks izgatavota
karte un norādes uz interesantiem
apskates objektiem pagastā.
Kurmenieši allaž ir bijuši rosīgi. Jau par pagasta zīmolu kļuvusi Pēterdienas svinēšana un
Sporta svētki, tūristus piesaista
iespēja atpūsties un laivot pa
Mēmeli, bet dabas draugus –
putnu sugas, kādas nav sastopamas citur. Jau otro vasaru Kurmenē norisinājās plenērs, ko

Zemnieku saimniecībā «Zviedru birzes zirgi» vērtēšanas komisijas dalībniekus aizrāva pārvaldnieces Ildzes Mašinskas (trešā no kreisās) stāstījums.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
organizē mākslinieks Jānis Anmanis.
Ar lepnumu tiek pieminēts
rotkalis Uģis Drava, kurš, būdams
prasmīgs meistars, ikvienam atklāj 1. – 12. gs. Latvijas teritorijā dzīvojušo cilšu bagātību,
ļaujot iepazīt seno zemgaļu, sēļu, kuršu, latgaļu un lībiešu apģērba valkāšanas tradīcijas un
rotaslietas.
«Cilvēkus vilina kultūrvide,
skaistās vietas. Tie, kuri šeit ierodas no malas, ienāk ar savu
pienesumu. Ikviens, kurš pabijis
Kurmenē, vēlas te atgriezties,»
ir pārliecināta K. Jansone.

Pulcējas mēģinājumos

Komisijas pārstāvji iztincināja pagasta pārvaldes vadītāju
Agri Kondrātu, interesējoties,
cik daudz pamestu māju ir Kurmenē, vai ir brīvi dzīvokļi, kādas problēmas ikdienā nākas risināt pārvaldes darbiniekiem,
kā tiek daudzināts Kurmenes
vārds utt.
Uz jautājumiem bija jāatbild
arī žūrijai, jo kurmenieši gribēja
noskaidrot, vai rosības vērtētāji
maz zina pagasta populārākos
lauku tūrisma objektus, slavenākos novadniekus, netradicionālās
lauksaimniecības veidu, ar ko
nodarbojas Kurmenē, kas, izrādās, ir slieku audzēšana u. c.
Tautas namā kņada valda arī

Kairasīni apvārdot mēģina vērtēšanas komisijas pārstāve Aiga Saldābola.
vasarā. Mēģinājumos pulcējas
amatierteātra dalībnieki, kopā ar
režisori Guntu Drezovu «kaļot
plānus», ar ko jaunu atkal pārsteigt skatītājus. Divas reizes nedēļā māmiņas uz nodarbībām ved
bērnus no trīs līdz 11 gadu vecumam. Ar viņiem darbojas Sindija Briča. Jaunus priekšnesumus
gatavo ritma deju grupas meitenes, ko vada Andžela Briča.

Trīs paaudzes

Komisija aplūkoja sabiedrisko ēku sakoptību, apbraukāja
pagasta teritoriju un apmeklēja
vērtēšanai pieteiktos trīs objektus – mājas «Virzas», kas atrodas ciema teritorijā, lauku sētu
«Līdumi» un zemnieku saim-

niecību «Zviedru birzes zirgi».
Pensionāre Anna Sakne
«Virzās» dzīvo jau desmit gadu.
Mazo zemes pleķīti kopj dēls
Aigars un vedekla Inese. Senāk
nelielajā ēkā bijusi ambulance,
pēc tam iemītnieki bieži mainījušies. «Kad māju iegādājāmies,
tā bija dikti nolaista, kur vien
lāpstu dūra, zeme bija pilna ar
stikliem,» atceras saimniece.
Tagad pagalmā zaļo zālīte, dobēs
zied puķes, un par skaistumu
priecājas gan «Virzu» saimnieki, gan garāmgājēji.
«Līdumos» komisiju sagaidīja Zita Smalganoviča un Arvīds Ķīlis. «Pašu vajadzībām
turam govi un cūkas, galdā ceļam
savā dārzā izaudzēto, bet bizne-
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un neparasto dabu

misija – Kurmenes pagastā

Lauku sētas «Līdumi» saimnieki padomājuši par sava
īpašuma nosaukuma gaumīgu noformēšanu.

Cilvēku darbīgums arī «Virzām» ir ļāvis kļūt pamanāmām.
KURMENES PAGASTS
Platība – 11 195,7 ha.
Iedzīvotāju skaits – 735, t. sk., vīrieši – 375, sievietes – 360, bērni (līdz 15 gadu
vecumam) – 99, darbspējas vecumā (no 16 līdz 61 gadam) – 460, pensionāri
(no 62 gadu vecuma) – 176.
Tautības: latvieši – 629 (86%), lietuvieši – 63 (9%), krievi – 29 (4%),
pārējie (1%): ukraiņi – 7, baltkrievi – 4, poļi – 3.
Populārākie vārdi – Jānis (48) un Kristīne (10).
Aktīvākās biedrības:
«Kurmenes viļņi» – organizē jauniešu neformālās izglītības pasākumus,
veicina aktīva dzīvesveida popularizēšanu, senioru iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē utt., «Kurmuiža» – pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes, sociālās
vides uzlabošana (ar biedrības gādību Kurmenē ir frizētava), «Visdari» – pakalpojumu sniegšana augļudārzu kopšanā un iegūtās ražas pārstrādē.
Pamanāmākās zemnieku saimniecības:
«Birznieki», «Gaiļi», «Krastiņi», «Nagliņas», «Mežapurviņi», «Saliņas»,
«Staši», «Sili», «Zviedru birzes zirgi».
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību: «Vaivari-92», «K-koks», «Priede-A»,
«Kurmenes būvnieks», «Āres EG», «New cargo», «Liniņi», «Ezernieki I».
Saimnieciskā darba veicēja: Andžela Briča – laivu noma.
Dati – 20.08.2012. Avots: Kurmenes pagasta pārvalde

sam mums ir 55 bišu saimes,»
lakoniski lauku sētu raksturo
A. Ķīlis, kurš strādā ugunsdzēsējos. Viņš slavēja pagasta pārvaldes rosību, gādājot par sniega šķūrēšanu ziemā, jo citādi
nebūtu iespējams izbraukāt uz
darbu Vecumniekos.
«Līdumu» saimniekiem pieder 10 ha meža, 25 ha aramzemes, bet plašajā mājā upes tuvumā draudzīgi sadzīvo trīs
paaudzes – Zita, Arvīds un viņu
bērni Karīna un Kristaps, kā arī
Arvīda vecāki – Irēna un Atis.

Jāprot runāt
zirga valodā

Zirgaudzēšana ir ļoti specifiska lauksaimniecības nozare.
Par to varēja pārliecināties, apmeklējot zemnieku saimniecību

«Zviedru birzes zirgi», kas izveidota 2000. gadā. Arī agrāk šajā
vietā turēti zirgi, taču pēc kolhoza «Komjaunietis» izjukšanas 90. gadu sākumā izputējusi
arī ferma. Vairākus gadus tā
stāvējusi tukša līdz ēkas un zemi – 20 ha – iegādājusies Rūta
Rasiņa-Lindkvistere. Vēl 12 ha
liela platība tiek nomāta.
Pašlaik «Zviedru birzes zirgos» tiek aprūpēti ap 50 rikšotāju, no tiem septiņi tiek izmitināti. Par savu mīluļu barošanu
un kopšanu saimnieki maksā tā
saucamo uzturnaudu. Tie ir vienīgie stabilie ienākumi, jo paļauties uz to, ka kāds nopirks zirgu
sportam vai savu ambīciju apmierināšanai, nevar. «Cik grūti
ir iegādāties labu zirgu, tikpat
grūti ir labu zirgu pārdot,» at-

Kopā ar Zitu Smalganoviču un viņas meitu Karīnu ciemiņiem «Līdumus» izrādīja arī mājas sargs Rembo.

klāj pārvaldniece Ildze Mašinska, kura ikdienas rūpes fermā
dala kopā ar vīra brāli Hariju
Mašinski. Palīdz arī pašu un radu bērni. Viņas raitajā valodā un
viedajās atziņās var klausīties
ar baudu. «Zirgaudzēšana – tas ir
dzīvesveids,» teic diplomētā zootehniķe, kura savulaik strādājusi arī zirgaudzētavā «Tērvete».
I. Mašinska uzsver, ka zirgam
varot būt nezin cik izcili ciltsraksti un grandiozi panākumi sporta
sacīkstēs, taču dzīvnieks vērtīgs ir
tikai tad, ja viņš ir ar mieru sadarboties ar cilvēku un uzskata viņu
par bara vadoni. Savukārt zirga
saimniekam ir jāizprot rikšotāja
uzvedības modelis un jāiemācās
runāt viņa valodā.
Cik maksā saimniecībā izlolots zirgs? «Cenas ir dažādas.

Vērtēšanas komisijas
pārstāvju ATZIŅAS
«Kurmeniešiem pieder viss,
kas ir pašu izlolots, radīts un saglabāts.»
ELEONORA MAISAKA
«Šogad vairāk nekā pērn
varēja izjust kultūrvidi.»
LAIMA INDRIĶE
«Sastaptajiem ļaudīm gandarījumu sagādā darbs, kas vienlaikus ir arī aizraušanās, nevis
nopelnītās naudas daudzums.»
ARVĪDS ZVIRBULIS
Pašlaik mums ir ļoti labs kumeļš,
no kura negribam šķirties, tāpēc
prasām 8000 eiro. Jaunzirgu var
pārdot par aptuveni 5000, bet
izcili laba zirga vērtība ir ap
50 000 eiro,» skaidro I. Mašinska.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Vaļasprieks – tomātu audzēšana

Izstādes apmeklētājus pārsteidz šķirņu daudzveidība
Tomātu izstāde «Krāsainie,
veselīgie un garšīgie»
Valles pagasta bibliotēkā
bija apskatāma 13. un
14. augustā.
Saimniecībā «Andriņi» izlolotos augļus – 45 šķirņu dažādu formu un krāsu tomātus –
divās dienās aplūkoja un nogaršoja vairāk nekā 50 interesentu. Daži dārzkopības entuziasti ceļu uz Valli bija mērojuši no Vecumniekiem.

Dalās pieredzē

Valliete Guna Urlovska ir
diplomēta pārtikas tehnoloģe.
Tomātu audzēšana ir viņas vaļasprieks. Iecere parādīt savā
siltumnīcā iegūto ražu un dalīties pieredzē radās pērn pēc
ekspozīcijas apskates Latvijas
Dabas muzejā.
Iekārtojot izstādi, Valles pagasta bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa un Guna Urlovska
bija gādājušas par to, lai apmeklētāji nesteidzīgi varētu
iepazīties ar šķirņu daudzveidību un iegūt iespējami plašāku informāciju par tomātu audzēšanu. Lasītavas telpā neliels stūrītis bija atvēlēts arī
tematiskai literatūrai, kas vienlīdz noderīga ir gan iesācējiem,
gan pieredzējušiem dārzkopjiem.

Mīl eksperimentēt

Latvijā jau sen tomāti nav
tikai sarkani un apaļi. Šķirņu
ir tik daudz, ka bagātīgajā piedāvājumā grūti orientēties. Gu-

«Katru rītu kafiju dzeru savā siltumnīcā. Tad es varu mierīgi apraudzīt stādus un aprunāties ar
tomātiem,» sacīja Valles pagasta iedzīvotāja Guna Urlovska.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
na Urlovska raksturoja daudzveidīgos augļus, sniedza praktiskus padomus, lai, iegādājoties
sēkliņas vai stādus, nebūtu jāpiedzīvo vilšanās.
Viņai patīk eksperimentēt,
tāpēc tomātu kolekciju ik gadu
papildina kāda jauna šķirne.
Izstādes apmeklētāji varēja nobaudīt neparasto ‘Svītroto šokolādi’, kas Latvijā vēl ir mazpazīstama šķirne, sajūsmināties
par ‘Bicolor’ un ‘Rozā medu’.
Ievērību izpelnījās arī ‘Vidzemes karalis’, ‘Galma tomāts’,
‘Saules dāvana’, ‘Melnais princis’, ‘Morīši’, ‘Tīģera ķepa’ un

citi augļi. Bija interesanti uzzināt, ka šķirnes ‘Mathew’ sēkliņu
aizrautīgā dārzkope iegādājusies par Ls 1,20 un ka visvairāk
C vitamīna ir mazajos, dzeltenajos ‘Ildi’ tomātiņos, kas aug
ķekaros gluži kā vīnogas.

Sabalansēta garša

«Andriņu» saimniecei īpaši
mīļa ir dzeltenā ‘Hurma’, kurā
pareizās proporcijās apvienojies
saldais un skābais, radot sabalansētu garšu. «Tomātus ar krējumu
varu ēst vairākas reizes dienā.
Tie man ļoti garšo!» teic Guna
Urlovska, kura ar tomātu au-

dzēšanu aizrāvusies jau vairāk
nekā 20 gadu.
«Visi, kuri apskatīja krāsaino izstādi, bija sajūsmināti par
šķirņu daudzveidību un apbrīnoja Gunas uzņēmību, kā arī
degsmi, ar kādu viņa stāstīja
par katru no augļiem,» apmeklētāju vērtējumu atklāj bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa.
Pensionāre Austra Urlovska
tomātu audzētājai sacīja «paldies par to, ko viņa spēj dot
tautai un savam pagastam, un
simt paldies par zināšanām,
kas tiek dāvātas citiem».
ŽANNA ZĀLĪTE

Jaunās padomes vēlēšanu gaidās
Pavisam drīz notiks Vecumnieku un Valles evaņģēliski luteriskās draudzes
padomes vēlēšanas.
Draudzes padome ir Baznīcas struktūra, kas pauž draudzes viedokli un demokrātiskā
veidā organizē draudzes pārvaldīšanu. Katrs pilntiesīgs
draudzes loceklis tiek aicināts
piedalīties jaunās draudzes
padomes vēlēšanās.

Valles draudzē vēlēšanas
notiks 16. septembrī pēc
dievkalpojuma. Tā sākums –
plkst. 14, vēlēšanu norise tiek
plānota ap plkst. 15.
Draudzes padomē tiks ievēlēti septiņi padomes locekļi
un divi revīzijas komisijas locekļi, kā arī trīs kandidāti.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Valles
draudzes padomes un revīzijas komisijas locekļu kandidāti: Līga Granta, Andris Kļaviņš, Indra Martinska, Benita
Orlova, Aļute Putniece, Zeltī-

te Raubiška, Diāna Ruģele,
Imants Ruģelis, Gina Viegliņa-Valliete, Gita Zemīte-Ruģele, Alise Zemoviča, Līga
Zvejniece.
Vecumnieku draudzē vēlēšanas notiks 23. septembrī
pēc Vārda dievkalpojuma. Tā
sākums plkst. 11, vēlēšanu norise tiek plānota ap plkst. 12.
Draudzes padomē tiks ievēlēti desmit locekļi un divi
locekļu kandidāti, kā arī divi
revīzijas komisijas locekļi un
viens kandidāts. LELB Vecumnieku draudzes padomes

locekļu kandidāti: Dzintra Artemjeva, Līga Bikmane, Ligita Dručka, Māra Krēgere, Daiga Kuprinska, Raitis Pauls, Ija
Poriete, Dita Starta, Anita
Štelfa, Ingrīda Tamane, Jana
Veide, Alvis Vītols, Sanita Zaharāne, Daiga Žukauska. Revīzijas komisijas locekļu kandidāti: Ilze Cīrule, Nita Kinaucka-Briede, Vēsma Petruševica.
Draudzes padomes
nominācijas komisija un
mācītājs
J. MORICS
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Pēta ūdeņus Bārbeles pagastā

Mazpulka dalībnieki vasarā negarlaikojas
Vasara mazpulkos ir laiks,
kad tiek īstenoti pieteiktie
individuālie un grupas
projekti.

Salīdzina kukurūzu

Šovasar 286. Bārbeles
mazpulkā individuālos projektus realizē desmit mazpulcēnu – astoņi audzē dārzeņus,
veicot dažādus pētījumus. Interesantu darbu veic Emīls
Godļevskis, kurš salīdzina divu šķirņu kukurūzu. Divi jaunieši īsteno projektus Bārbeles
pagasta novadpētniecībā. Septiņi mazpulcēni ir iesaistījušies arī grupas projektā «Ūdeņi Bārbeles pagastā un to izmantošana». Tas tika pabeigts
un prezentēts 29. augustā.
Labākie individuālo projektu veicēji un grupas projekta aktīvākie dalībnieki oktobrī
piedalīsies Zemgales reģiona
Rudens darbu forumā.

Apmeklē nometni

Vasarā ir notikuši vairāki
pasākumi. No 12. līdz 14. jūnijam pieci mazpulka dalībnieki – Eva Mateiko, Edijs
Ancveirs, Matīss Platais, Karīna

Ņērbule un Megija Krotova –
apmeklēja Šveices finansētā
projekta «Visu daru es ar prieku!» vasaras nometni Staļģenes vidusskolā. Mazpulcēni iesaistījās vitrāžas veidošanas,
kokapstrādes, ādas apstrādes un
filcēšanas darbnīcās. 13. jūnijā
zēni un meitenes līdz pusdienas
laikam krāsoja bērnudārza sētu,
bet pēcpusdienā devās ekskursijā uz Jelgavas un Iecavas novadu. 14. jūnijā risinājās saistošas sporta aktivitātes. Mazpulcēnu apvienotās vienības
vadīja studenti, kuri darbojas
Rīgas mazpulka klubiņā.
Otrs lielākais pasākums
šovasar – divu dienu nometne
pie Bārbeles pamatskolas. Tās
dalībnieki turpināja īstenot grupas projektu un divos braucienos ar velosipēdiem apmeklēja
vairākas ūdenskrātuves. Pārgājienu laikā tika atjaunotas
norādes pie Pilveru pilskalna,
karsta kritenēm, Medummuižas
dižkokiem un Bārbeles sēravota. Nometnes dalībnieki Pilveru pilskalnā mērojās spēkiem
šaušanā, bet pie skolas notika
dažādas sacensības. Neizpalika arī tradicionālā nakts spēle.

Nometnes dalībnieki apmeklēja vairākas ūdenskrātuves, arī Iecavas upi.
Foto – V. BARENS

Saņems sudraba
karotīti

Arī šoruden mazpulcēni
plāno aktīvi iesaistīties Pļaujas svētkos Ausekļu dzirnavās
Bārbeles pagastā, kas notiks
8. septembrī.
Šajā reizē divi organizācijas pārstāvji – Nauris Godļevskis un Reinis Jirjens – saņems goda nomināciju «Aug-

Peintbolā no zelta šķir seši punkti
Jauniešu komanda
«Bārbeles JS» no Bārbeles
militārās apmācības
vienības piedalījās Latvijas
Taktiskā peintbola līgas
2. posma sacensībās un
uzrādīja izcilus rezultātus.

tamais punktu skaits pēc viena posma – 15.

Iekļūst pusfinālā

Sacīkstes norisinājās 11. augustā Cēsu peintbola parkā.

Pirmās sacensības

Tās bija pirmās sacensības,
kurās piedalījās komanda «Bārbeles JS» (Jānis Piebalgs, Nauris Godļevskis, Jānis Bračka,
Dāvis Penķis un Verners Reķis). Pirmajos posmos valdīja
liels uztraukums, jo jaunieši atradās neierastā vidē, viņiem pretim stājās nezināmi sāncenši,
spēles apgrūtināja stiprs lietus,
tomēr tas netraucēja gūt uzvaras punktus. Ar katru nākamo
spēli uzlabojās gan laika apstākļi, gan dalībnieku pārliecība par saviem spēkiem.

sim» un sudraba karotīti ar
mazpulka emblēmu un savu
vārdu. Goda nomināciju piešķir Latvijas mazpulku padome par piecu gadu aktīvu
darbu mazpulkā. Puišiem Rīgā savs veikums bija jāprezentē.
V. BARENS,
286. Bārbeles mazpulka
vadītājs

Komandas «Bārbeles JS» dalībnieki J. Piebalgs (pirmajā rindā
no kreisās), V. Reķis, J. Bračka (otrajā rindā no kreisās), D. Penķis un N. Godļevskis ir gatavi gūt uzvaras punktus.
Foto no komandas «Bārbeles JS» arhīva.
Spēles norisinājās divos
laukumos, un katram no tiem
bija sava misija. Par izpildītu misiju komanda ieguva piecus punktus, par kat-

ru neitralizēto pretinieku –
vienu punktu, bet par katru
biedru, kurš palicis uz laukuma, tika piešķirts vēl pa
punktam. Maksimāli iegūs-

Bārbelieši iekļuva pusfinālā un, apliecinot savu sagatavotību, tika līdz finālam.
Kopvērtējumā pēc punktu
skaita komanda «Bārbeles JS»
ieguva 99 punktus un ierindojās
2. vietā, par nieka sešiem punktiem atpaliekot no Igaunijas
pārstāvjiem – komandas «Killjoy», kas nopelnīja 105 punktus un ieguva zelta medaļas.
No 12 spēlēm «Bārbeles
JS» uzvarēja desmit spēlēs,
piedzīvoja vienu zaudējumu,
bija viena pārspēle.
Paldies par atbalstu Vecumnieku novada Domei, SIA
«AlanDeko» un «PB Parks».
K. PENĶIS un
J. PIEBALGS,
Bārbeles militārās
apmācības vienības
instruktori

10. lpp.
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Aktīvās atpūtas cienītāji sporto Vecumniekos
Augustā sportiska nedēļas
nogale aizvadīta vairākos
pagastos – daudzveidīgās
aktivitātēs iesaistījušies gan
bērni, gan pieaugušie
Vecumniekos un Stelpē,
sportotgribētāji kopā pulcināti arī Valles pagastā.

Liela atsaucība

11. augustā aktīvās atpūtas
cienītāji pulcējās Vecumnieku
vidusskolas sporta laukumā, kur
norisinājās novada sporta svētki.
Ik pa brīdim gan uzlija lietus,
taču tas vairāk traucēja mazo
dalībnieku aktivitātēm.
Jāuzteic pieaugušo atsaucība – strītbolā pieteicās sešas,
volejbolā – septiņas (vēlāk gan
viena komanda atteicās piedalīties), bet futbolā – desmit komandu. Spraigas cīņas tika aizvadītas visos sporta veidos.
Strītbolā, lai noskaidrotu vietu sadalījumu pēc apļa izspēles,
nācās skaitīt plusu un mīnusu
attiecību trim komandām. Arī
spēles par vietām bija gana aizraujošas. Trešo vietu izcīnīja
vienība «Online» (Roberts un
Rūdolfs Cešeiko, Jānis Zadovskis, Edgars Zaharāns). Finālā
spēlēja viesi no Lietuvas – komanda «Inter» – pret «Bārbeli».
Šajā cīņā pārāki izrādījās ciemiņi, atstājot otrajā vietā bārbeliešus Nauri Apsi, Jāni Kļaviņu,
Sandri Kļaviņu un Jāni Kadiķi.

Uzvar «Skaistkalne»

Volejbola laukumā mērošanās spēkiem bija ne mazāk
spraiga. Trešo vietu ieguva komanda «Pret», kuru pārstāvēja
Andris Sīmansons, Dzintars Suharevs, Rolands Plēsnieks un
Kaspars Dišlers. Otrajā vietā ierindojās «Baradač», kurā spēlēja
Gints Kalniņš, Paulis Meduņeckis, Artūrs Kauliņš un Reinis
Ruskulis, bet pirmo vietu izcīnīja vienība «Ierēks» (Dinārs Ābeltiņš, Jānis Zadovskis, Andris Zadovskis un Dāvis Ivanovs).
Bez intrigas neiztika arī futbola laukumos, kur komandas
bija sadalītas divās grupās (katrā
pa piecām vienībām). Šoreiz pēc
grupu turnīra atkrita pa vienai
neveiksminiecei, un cīņa tika
turpināta ceturtdaļfinālā.
Trīs komandas, kuras visai

neveiksmīgi aizvadīja grupas
turnīru, – «Kurmene» (4. vieta
A grupā), «Koijoti» (3. vieta
B grupā) un «Skaistkalne» (3. vieta A grupā), tomēr apliecināja
savu varēšanu un pārspēja pretiniekus ceturtdaļfinālā, turnīra
beigās ieņemot pirmās trīs vietas. Tātad – 3. vietā komanda
«Kurmene» (Miks Vidovskis,
Edgars Drezovs, Jānis Drezovs,
Agris Sakne, Oskars Kindzulis,
Kristaps Bričs, Andris Caune,
Juris Šaršūns), 2. vietā – «Koijoti» (Artis Melnacis, Artūrs Zentelis, Andrejs Ostrovskis, Ervīns
Vilcāns, Edgars Zvaigzne, Rihards Kļaviņš, Edgars Stikuts,
Oskars Upītis), bet 1. vietā –
«Skaistkalne» (Mārcis Āķis, Ulvis Siliņš, Arialds Auželis, Jānis
Lazdiņš, Rolands Hāns, Elgars
Statkauskis, Mārtiņš Mašēns,
Kristaps Salietis).

Vecumnieku vidusskolas sporta laukumā 11. augustā futbolā
sacentās desmit vienību. Pārāki par pretiniekiem bija komandas
«Skaistkalne» dalībnieki.
Foto – A. SPROĢE

Met šautriņas un olas

Sporta svētku dalībniekiem
bija iespēja sacensties arī individuālajās disciplīnās – izmēģināt roku šautriņu mešanā, florbola metienos, lodes grūšanā,
olu mešanā pa pāriem.
Lodes grūšanā sievietēm
1. vietu ieguva Dana Balode,
2. – Sindija Briča, 3. – Samanta
Žukauska, bet vīriešu konkurencē 1. vietā ierindojās Aigars
Sirmovičs, 2. – Kristaps Salietis, 3. – Sandris Kļaviņš.
Florbola metienos jauniešiem vislabākos rezultātus uzrādīja Everts Gertsons, Reinis
Burkevics un Miks Vidovskis,
sievietēm – Eva Dručka, Inese
Upelniece un Egija Caune, bet
vīriešiem – Gints Kalniņš, Gatis Kalniņš un Dinārs Ābeltiņš.
Šautriņu mešanā jauniešu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Raivo Šerna (439 punkti), 2. – Endija Bogdanoviča (367), 3. –
Valtra Balode (356), sievietēm
1. vietā – Sindija Briča (449),
2. – Egija Caune (441), 3. –
Dane Klišmite (440), vīriešiem
1. vietu izcīnīja Guntis Kalniņš
(556), 2. – Artis Melnacis (525),
3. vietu – Emīls Zālītis (494).
Olu mešanā vislabāk veicās
šādiem duetiem: 1. vietā – Dāvis
Vēveris/Everts Gertsons, 2. – Jānis Zadovskis/Dinārs Ābeltiņš,
3. – Dāvis Ivanovs/Andris Zadovskis. Meitenēm 1. vietu ieguva Laura Drezova/Samanta
Žukauska.

Stelpes pagasta sporta svētkos strītbolā spēkiem mērojās deviņas
komandas.
Paldies visiem, kuri neatteicās palīdzēt laukumu sagatavošanā un tiesāšanā – Gatim Upelniekam, Gintam Kalniņam, Jolantai Čerpinskai, Lonijai Starei un Ingum Trušinskim.

Futbolā
triumfē «Koijoti»

18. augustā ikvienam bija
iespēja turpināt sportiskās aktivitātes Stelpes pagasta 16. sporta svētkos. Laika apstākļi dalībniekus lutināja, un arī bērni
varēja izpildīt visu paredzēto
programmu, par ko gādāja SIA
«Pārsteigumu karuselis» radošā grupa.
Futbolā sacentās četras komandas, strītbolā – deviņas, bet
volejbolā – deviņas vīriešu un
trīs sieviešu vienības.
Futbolā šoreiz triumfēja
«Koijoti», aiz sevis atstājot komandu «Bārbele», bet bronzu
ieguva «Jaunieši».
Aizraujošas cīņas risinājās
strītbolā, kur komandu spēku

samēri bija ļoti līdzīgi. Bronzu
izcīnīja «Piena ceļš», vietu finālā atstājot iepriekšējās nedēļas dueļa turpinātājiem – vienībām «Bārbele» un «Juostaviečiai». Šoreiz turnīra izspēle
risinājās līdz brīdim, kamēr
viena no komandām sasniedza
11 punktu robežu. Tas radīja
papildu intrigu finālā, jo spēles
sākums piederēja bārbeliešiem,
kuri izvirzījās vadībā, bet spēles galotnē rezultāts bija 9:9.
Abas komandas, atrazdamās uz
spēku izsīkuma robežas, centās
spēli pabeigt ar tālmetienu, kas
nepadevās ilgāku laiku. Brīdī,
kad lietuvieši atstāja nepiesegtu Nauri Apsi, bārbeliešiem izdevās revanšēties par Vecumnieku turnīra neveiksmi un
svinēt uzvaru.

Pārāki par viesiem

Volejbolā dāmām šoreiz piedalījās trīs spēkos vienlīdzīgas
komandas. Izspēlējot apli, katra
guva vienu uzvaru, tāpēc veik-
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un Stelpē

Stelpes pagasta sporta svētku dalībnieki varēja vērot, kā ar svara
bumbām žonglē LNT šova «Latvijas zelta talanti 2010» dalībnieks
Vladislavs Voitehovičs no Jēkabpils.
smīgāko nācās noskaidrot pēc
plusu un mīnusu attiecības. Pozitīvākā bilance izrādījās komandai no Jēkabpils «Pienenes neiznīkst», otrajā un trešajā vietā
ierindojās Vecumnieku meitenes – «Citrones» un «Tiger».
Kā jau ierasts, visilgāk cīņas
norisinājās vīru konkurencē.
Vienā grupā kopā bija saliktas
abas turnīra spēcīgākās volejbola komandas – «Vilsoni» no
Jēkabpils un «Ierēks» no Vecumniekiem. Grupu cīņā pārāki izrādījās jēkabpilieši. Pusfinālos abas šīs vienības bija
spēcīgākas par saviem pretiniekiem un atkal tikās finālā.
Vecumnieku vīri šoreiz spēli ņēma daudz nopietnāk un sīvā
cīņā, tomēr stabili, bija pārāki
par viesiem. Tātad – 1. vietu
izcīnīja «Ierēks», 2. – «Vilsoni», 3. vietu komanda «+8».

Šauj un ceļ svara
bumbas

Dalībnieki savas spējas varēja pārbaudīt jautrajās ķekatās,
šaujot ar pneimatisko šauteni, ceļot svara bumbas, metot šautriņas
un basketbola soda metienos,
kā arī iesaistoties militārās šķēršļu joslas pārvarēšanā un veiklības braucienā ar velosipēdu.
Šautriņu mešanā sievietēm
1. vietā – Dace Polika, 2. – Aļina
Grigoroviča, 3. – Aleksandra
Hadžimoratova, vīriešiem 1. vietā – Kristaps Zeltiņš, 2. – Dāvis
Ivanovs, 3. – Artūrs Reinis, bet
jauniešu konkurencē 1. vietā –
Toms Pelūde, 2. – Solvita Tērauda, 3. – Valdis Berlinskis.
Svara bumbas celšanā vīriešiem vislabākos rezultātus uzrādīja: Edgars Getmančuks, Vladislavs Voitehovičs un Andrejs
Getmančuks, sievietēm – Sani-

SIA «Pārsteigumu karuselis» radošā grupa aicināja bērnus iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ta Juškēvica, Dace Polika un
Aiga Saldābola, jauniešiem –
Oskars Rullis, Kristaps Zeltiņš
un Reinis Salmiņš.
Šaušanā ar pneimatisko šauteni sieviešu konkurencē 1. vietu ieguva Dana Balode, 2. –
Dana Jaudzema, 3. – Dace Polika un Inga Andronova, vīriešiem 1. vietu izcīnīja Mareks
Čakšs, 2. – Andris Sīmansons,
3. – Oskars Hāns, jauniešiem
1. vietā – Safars Hadžimoratovs, 2. – Kārlis Mežsēta, 3. –
Toms Pelūde.

Pārbauda veiklību

Jautrajās ķekatās vislabāk
veicās Zanei Griķei un Aleksam
Stecam, Ivaram Brikavskim un
Sabīnei Mikalonei/Atim Dāboliņam, Sintijai Zvirbulei/Dāgam
Neliusam un Egidijam Kondrotam.

Basketbola metienos trāpīgākie bija Laura Klāviņa un
Jānis Kļaviņš, Dana Balode un
Jānis Zadovskis, Gunta Ņesterenko un Artūrs Reinis.
Militārajā šķēršļu joslā konkurentu nebija komandai «Jaunatne smaidam», bet riteņbraucēju veiklības pārbaudījumā sieviešu un vīriešu grupā vislabāk
veicās Dacei Polikai, Sintijai
Zvirbulei, Aigai Saldābolai, Aigaram Lapsiņam, Artūram Jankovskim, Dāvim Jankovskim,
bet dažāda vecuma bērnu sacensībā veiksmīgākie bija: Kristiāns Podiņš, Toms Pelūde, Roberts Strautnieks, Adrians Lapsiņš, Patriks Sproģis, Henriks
Rihters.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators
Stelpes un Vecumnieku
pagastā

Pie kapiem apzog auto
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 10. līdz
22. augustam.

Izsit stiklus

10. augustā laikā no plkst. 7.20
līdz 11 Vecumnieku pagastā, atverot logu, iekļūts mājā. Nozagts
TV dekoders. Uzsākts kriminālprocess.
11. augustā no plkst. 11.20 līdz
11.30 pie Bārbeles centra kapiem,
izsitot automašīnai «Dacia Dus-

ter» kreisās puses aizmugurējo
durvju logu, iekļūts salonā. Garnadži piesavinājušies rokas somiņu, kurā atradās naudas maks
ar 14,75 latiem un dokumenti.
Laikā no 11. augusta plkst. 21
līdz 12. augusta plkst. 8 Vecumniekos, Skolas ielā, uzdarbojušies
postītāji. Vecumnieku vidusskolas palīgtelpas deviņiem logiem
izsistas 23 stikla rūtis.
17. augustā plkst. 18 Vecumnieku pagastā aizturēts
1978. gadā dzimis automašīnas
BMW-520 vadītājs, kurš pie
stūres bija sēdies alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatētas 0,23 promiles alkohola.
19. augustā plkst. 9.15 Bār-

beles pagastā ar velosipēdu
brauca 1975. gadā dzimis vīrietis, kurš bija «kunga dūšā»
(2,67 promiles). Tās pašas dienas
vakarā – īsi pirms plkst. 19 –
Stelpes pagastā ar divriteni pārvietojās 1971. gadā dzimis vīrietis, kurš ceļu satiksmē piedalījās, būdams piedzēries (2,72 promiles).

«Kreisās» cigaretes

19. augustā plkst. 19.10 Stelpes pagastā notverts 1970. gadā
dzimis automašīnas «Audi-80»
vadītājs, kurš spēkratu vadīja pamatīgā alkohola reibumā (3,44
promiles).
20. augustā ap plkst. 14.30

Stelpes pagastā 1977. gadā dzimušam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
par cigarešu nelikumīgu uzglabāšanu. Pie viņa atrastas 200
cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. «Kreiso»
preci policija stelpietim atņēmusi.
21. augustā plkst. 19.45 Kurmenes pagastā aizturēts 1966. gadā dzimis automašīnas «Audi
A6 Avant» vadītājs. Vīrietis pie
stūres bija sēdies, būdams alkohola reibumā (2,32 promiles).
I. SIETNIECE,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

12. lpp.

Nr. 14(69) 2012. gada augusts

Klāt augusts, un dārzā rudens elpu
Ar katru rītu tuvāk jau jūt.
Kaut es mācētu vasaras zeltu
Priekš ziemas dvēselē iegleznot!
		
/D. Gasūna/
Sirsnīgi sveicam Alisi Goževicu,
Anitu Ķēniņu un Ilgu Zvirbuli
70 gadu jubilejā,
Dmitriju Steļmaščuku
75. dzimšanas dienā un
Kristīni Rozēnu 85. mūža gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Vēl negribu puteklis niecīgs
uz plaukstas liktenim būt.
Vēl lidošu augstu,
līdz kļūšu par dzirksti,
kas mūžībā zūd.
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam
Agri Valaškevicu 50 gadu jubilejā,
Ainu Žuku un Aivaru Mušu
55. dzimšanas dienā, Annu Staņuleni
65. dzīves gadskārtā, Āriju Jākabsoni un
Ludvigu Beļauski 70. šūpļa svētkos,
Janīnu Paviļoni-Rušķeri 75 gadu jubilejā un
Jevgēņiju Apsi, 90. dzīves atvasaru sagaidot.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –
ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
ko puķes un koki, un stādi prot
savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
			
/L. Brīdaka/
Sveicienus sūtām
Zeltītei Paulovičai
55. dzimšanas dienā un
Onai Žikevičai 75. šūpļa svētkos!
Stelpes pagasta pārvalde
No vīstošu lapu saltuma,
No ikdienas sīkumu drīksnām,
Kļūs daudzkārt vieglāk, ja aizbēgsi
Pie mīļu atmiņu vīksnām.
Var būt, ka izkusīs pamazām
Kā ledus gabaliņš plaukstā
Tas grūtums, kas neļauj uzlidot
Par sniega mākoņiem augstāk.
			
/K. Apškrūma/
Stipru veselību un dzīvesprieku
jubilejā Onai Žikevičai vēl
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe».
Lai svētku diena nāk
		
ar sauli plecā,
Lai gaišu prieku sirdī iedegt prot!
Un rūpi sīkāko,
		
kas manāma tev sejā,
Ar silto staru noņem nemanot!
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Aldai Zālmanei
50 gadu jubilejā!
Valles pagasta pārvalde

Jau likta šūpulī,
Skan tautas dziesma,
Un tēva valodā
Ar mani runā mežs.
Kā zīlei ozolā
Deg manī asna liesma,
Un manas zemes spēks
Nekad man nekļūs svešs.
		
/D. Gasūna/
Vislabākos novēlējumus sūtām
Andrejam Aldem 70 gadu jubilejā,
Raimondam Liepam 75. dzimšanas dienā,
Janīnai Indreļūnai, Lūcijai Kliekai un
Ārijai Vārpiņai 80. šūpļa svētkos.
Novada Sociālais dienests
8. septembrī
plkst. 15
Stelpes pamatskolas zālē
Dailes teātra aktiera
Jāņa Paukštello
KONCERTS
«Tiem, ko mīlēsim arvien».
Ieeja – bez maksas.

11. septembrī plkst. 10
Bauskas pilsētas stadionā
notiks
Latvijas Neredzīgo
biedrības Bauskas
teritoriālās organizācijas
biedru SAPULCE.
Visi laipni aicināti!

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais izdevums
iznāk divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas termiņš
«Vecumnieku Novada Ziņu» septembra
numuriem – 3. un 17. septembris.
E-pasts: <zanna.zalite@gmail.com>. Tālrunis 22024545.

8. septembrī plkst. 11
Bārbeles pagasta Ausekļu dzirnavās –
PĻAUJAS SVĒTKI «Kā sendienās».
Plkst. 11 – svētku atklāšana.
Sākot no plkst. 11.30:
v Varēs vērot un izmēģināt savus spēkus dažādos zemnieku sētas, amatniecības un mājsaimniecības darbos,
v Kartupeļu novākšanas un šķirošanas tehnikas demonstrējumi,
v Dzirnavu maizes krāsnī ceptās maizes un pīrāgu degustācija,
v Iespēja vizināties zirga pajūgā, braukt ar laivu un našķēties no lielā putras katla.
Svētkus ieskandinās un padarīs krāšņākus Vecumnieku
tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri», amatierteātris «Vecmuiža» ar A. Bankas uzvedumu «Sausā lapa»,
muzikants Albīns Baļčūns un draugi, kā arī Bārbeles tautas
nama lauku kapela «Savējie».
Pasākuma laikā notiks Latvijas mazpulku īstenotā projekta «Visu daru es ar prieku!» prezentācija Zemgales reģionā.
Piedalīsies mazpulcēni no Bārbeles, Anneniekiem, Staļģenes, Penkules, Remtes un Neretas.
Darbosies tirdziņš, būs iespēja iegādāties amatniecības
izstrādājumus.
Amatnieki no tuvākiem un tālākiem novadiem laipni aicināti rādīt savu prasmi un piedāvāt darinājumus. Pieteikties
pa tālruni 26396878.
Ieejas maksa: pieaugušajiem – Ls 1,50; bērniem (no septiņu līdz 12 gadu vecumam) un pensionāriem – Ls 1.
Brīvdabas muzeja «Ausekļu dzirnavas» saimnieks
Mārtiņš Mediņš (tālrunis 29197412)

