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Pieteikšanās –
līdz 31. jūlijam
Pieteikties dalībai konkursā
«Vecumnieku novada rosīgākais
pagasts 2012» var līdz 31. jūlijam. Iesniegums, kurā norādīts
objekts un nominācija, uz kuru
pretendē, jānogādā novada domē vai Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes un Valles
pagasta pārvaldēs.
Izteikt vēlēšanos piedalīties
konkursā var lauku sētas, ģimenes mājas, daudzdzīvokļu ēkas,
lauksaimniecības vai ražošanas
uzņēmuma, kā arī tūrisma objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs. Ar saimnieka piekrišanu
dalībnieku var pieteikt kaimiņi,
sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvaldes, deputāti u. c.
Vērtēšana norisināsies no
1. augusta līdz 15. septembrim
pēc vienotas metodikas. Uzvarētāji tiks izraudzīti astoņās
nominācijās.
Komisija izbraukuma grafiku plānos pēc izlozes, kurā
piedalīsies pagastu pārvalžu
vadītāji.
Konkursu «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012»
organizē un koordinē pašvaldība.

Satiksies teātra
spēlētāji
Amatierteātru kolektīvu saiets «Kā to dzīvi vajag dzīvot?»
11. augustā notiks Stelpes pagasta estrādē, informē Sandra
Neliusa, kultūras darba organizatore. Svētku gājiens sāksies
plkst. 17.50 no Stelpes pamatskolas.
Sarīkojumā piedalīsies Vecumnieku novada amatierteātri, viesi no Bauskas novada Īslīces un Jaunsaules pagasta, kā
arī brīvprātīgā darba nometnes
dalībnieki. Svētkus kuplinās
pūtēju orķestris «Skaistkalne».
Vakarā zaļumballi spēlēs
grupa «Tērvete».
ŽANNA ZĀLĪTE

Liliju svētkos sacenšas floristi

Lepojas ar piederību Vecumniekiem

Vecumnieku parkā 14. jūlijā savu koku – nokareno bērzu – iestādīja Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Aina Blinkena (vidū). Viņai talkā steidzās novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis un tautas nama vadītāja Valda Kaufmane.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ar rosību tirgus laukumā
un floristu darbošanos
pie tautas nama 14. jūlijā
aizsākās tradicionālie
Vecumnieku liliju svētki,
kas šogad notika jau
septīto reizi.

Ļaujas stihijām

Vietējie iedzīvotāji un pagasta viesi nesteidzīgi vēroja,
kā ziedu kārtotāji – konkursa
dalībnieki – zālienā izvieto savus mājasdarbus. Šoreiz interjera objektu tēma – «Stihijas».
11 floristu komandu pārstāvji
atklāja, kādas asociācijas viņos
spēj raisīt sengrieķu filozofu
postulētie dabas pamatelementi – uguns, ūdens, gaiss un zeme.
Dažos darbos stihija patiesi
izpaudās kā nevaldāms spēks!
Tautas nama vestibilā bija
iekārtota izstāde. Savos dārzos izaudzētos karaliskos lilij-

zvanus bija eksponējuši Vecumnieku pagasta iedzīvotāji –
selekcionāri Ivars Zilgalvis un
Dāvids Hercbergs, kā arī puķkopības entuziasti Vizma Janišone, Tatjana Fjodorova un
Ziedonis Ozols. Apmeklētājus
priecēja vietējās amatiermākslinieces Brigitas Stenclavas
gleznojumi uz zīda.

Godina darbu

Kamēr skolā par Liliju kausu sacentās šautriņu metēji,
parkā pie tautas nama skanēja
mūzika, saksofona solo spēlēja Artis Skuja, un liriskās melodijas atbalsojās sirmo koku
lapotnēs, pulcinot kopā ļaudis.
Bērni ar nepacietību gaidīja,
kad varēs iesaistīties piepūšamajās atrakcijās.
Sanākušos uzrunāja Latvijas Amatniecības kameras florista amata meistare Līga Lau-

riņa – viena no svētku organizatorēm.
«Pašā vasaras vidū, ziedēšanas laikā, mēs godinām cilvēku darbu, kas ieguldīts gan
skaista novada veidošanā, gan
sirdssiltuma saglabāšanā,» viņa uzsvēra. L. Lauriņa pauda
prieku, ka Liliju svētku tradīcija arvien tiek kopta un lolota, tā rosina ļaudis pievērsties
apkārtējās vides sakārtošanai
un skaistuma radīšanai.

Stāda kokus

Vecumnieku ļaudis un ciemiņus sveica sarīkojuma goda
viesis, liliju selekcionārs Jānis
Vasarietis, kurš 3. augustā svinēs 90. dzimšanas dienu. «Ko
ir vērts šajā dzīvē atcerēties
un ko vērts aizmirst?» viņš retoriski vaicāja, uzreiz sniedzot
arī atbildi.
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Atbilstīgi iespējām
V

asaras pilnbriedā, kad gaisu un cilvēku prātus reibina liliju smarža, daudzi bauda
atvaļinājumu. Šis ir arī pats karstākais darba laiks un vispiemērotākais brīdis, lai izvērtētu
jau paveikto un apsvērtu – kas
šogad vēl jāiespēj.
Remonts pašvaldības ēkās
un telpās šogad norit vairākos
posmos. Jau pabeigti ieplānotie darbi kultūras iestādēs –
Vecumnieku, Bārbeles un Misas tautas namā –, kā arī ceremoniju zālē novada domes
ēkā. Noslēgusies iepirkuma
procedūra par telpu renovāciju Vecumnieku un Misas bibliotēkā, divu dzīvokļu remontu «Palejās» Stelpes pagastā,
fasādes apdari ēkai «Zemitāni» Bārbeles pagastā un jumta
seguma nomaiņu Valles bibliotēkai.
Šogad ierīkots gājēju celiņa apgaismojums Kurmenē un
Rīgas ielā Skaistkalnē, notiek
ielu apgaismojuma izbūve un
atjaunošana Bārbelē. Arī Valle
kļūs gaišāka.
Tā kā novada domei ir jāpilda valdības lēmums, kas paredz pašvaldībām nodrošināt
iespēju apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi visiem bērniem no pusotra gada vecuma,
šovasar lieli finansiāli resursi
un darbs tiks ieguldīts Vecumnieku bērnudārza ēkā. Jau šoruden mazie ķipari varēs doties uz «dārziņu».
2012. gada budžetā ir ieplānoti arī citi darbi. Lai ieceres īstenotu, cītīgi jāseko līdzi
ieņēmumu un izdevumu plāna
izpildei. Pirmajā pusgadā budžeta ieņēmumi atbilst plāno-

«Satrauc
nekustamā
īpašuma nodokļa
parādnieku skaits.»

tajam (izpilde – 52,4%). Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
iekasēts 51,5%, nekustamā
īpašuma nodoklis – 68,9% apmērā, jo daudzi samaksu veikuši uzreiz par visu gadu. Satrauc nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits. Par
55,2% izpildīti ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citiem pašu iekasējumiem.
rī izdevumi pirmajā pusgadā ir plānotā budžeta
ietvaros, un tas nozīmē – esam
dzīvojuši atbilstīgi iespējām.
Novadā darbojas astoņas izglītības iestādes, desmit bibliotēkas, trīs muzeji, seši tautas
nami. Ir nodrošināts finansējums pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai, sociālajai aizsardzībai, administrācijas darbam, sporta aktivitātēm. Diemžēl skolēnu mazā
skaita dēļ šogad nācās slēgt
Bārbeles pamatskolu.
Novēlu ikvienam vēl pagūt sasmelties saules gaismas
un uzkrāt enerģiju, lai pietiek
spēka īstenot visas šī gada ieceres!

A

GITA
SKRIBĀNE,
novada
domes
Finanšu
nodaļas
vadītāja

Aicina iesaistīties darba
grupās un piedalīties aptaujā
Noslēgušies SIA «Grupa
93» rīkotie pirmie četri semināri darba grupām, kas sprieda par Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas
un teritorijas plānojuma izstrādi. Sanāksmēs piedalījās
novada Domes deputāti, pašvaldības pārstāvji un iestāžu
speciālisti.
Pagastu darba grupa pārrunāja sabiedrības un apdzīvoto
vietu attīstības jautājumus, uzņēmējdarbības atbalsta grupa
sprieda par uzņēmējdarbības,
lauksaimniecības, mežsaimniecības un vides problēmām.
Par situāciju nekustamā īpašuma, būvniecības, inženiertehniskās infrastruktūras, satiksmes un transporta jomā diskutēja infrastruktūras darba
grupas pārstāvji, bet sociālās
jomas darba grupas dienaskārtībā bija jautājumi, kas saistīti
ar izglītību, kultūru, sportu,
veselību un sociālajām problēmām, kā arī jaunatnes lietām.

Piešķir
atvaļinājumu

Novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš
no 10. līdz 20. augustam būs
atvaļinājumā.
Lēmumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par laika periodu no
2011. gada 20. marta līdz
2012. gada 19. martam deputāti pieņēma Domes sēdē 25. jūlijā.
Z. SKARA

SIA «Grupa 93» piesaistītie eksperti katrai darba grupai
prezentēja esošo situāciju tās
atbildībā esošajā nozarē, tika
uzklausīts dalībnieku viedoklis, kā arī risināti organizatoriski jautājumi, kas saistīti ar
turpmākajām aktivitātēm. Nākamā tikšanās plānota augustā. Darba grupu sanāksmes
var apmeklēt ikviens interesents (pieteikties – pie projektu vadītājas Daces Šileikas,
tālrunis 63976486).
Savu redzējumu, kā būtu
plānojama novada attīstība
turpmākajiem gadiem, iedzīvotāji var paust, aizpildot aptaujas anketas. Līdz šim to ir
izdarījuši ap 50 respondentu.
Anketu iesniegšanas termiņš
ir pagarināts, un savu viedokli
ļaudis var izteikt visu plānošanas laiku. Anketas ir pieejamas novada domē, pagastu
pārvaldēs, kā arī vietnē Visidati.lv (saite uz to atrodama
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv).
ŽANNA ZĀLĪTE

ATGĀDINĀJUMS

Nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas
kārtējais termiņš
ir 15. augusts.

Tos, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo periodu, aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību,
lai vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas.
Vecumnieku novada
dome

Divas meitenes un zēns

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 11. līdz
23. jūlijam reģistrēta trīs
bērniņu – divu meiteņu un
viena puisīša – dzimšana. Savu pirmo dokumentu – dzimšanas apliecību – saņēmuši: Veronika, Anastasija un
Toms.
Reģistrēta desmit pāru laulība.
Mūžībā aizgājusi:
VALLES PAGASTĀ
Marijana Vilcāne (1915. ga-

da 22. decembris – 2012. gada
16. jūlijs).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī
pašvaldības
interneta mājaslapā

www.vecumnieki.lv.

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš «Vecumnieku
Novada Ziņu» augusta
numuriem –
1. un 15. augusts.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Skolotāja ilgdzīvošanas «eliksīrs»

Skaistkalnietis Jānis Pavilons svin 100. dzimšanas dienu
Skolotāja Jāņa Pavilona
simt gadu jubilejas svinībās
piedalījās ap 30 viesu.
Gaviļnieks un viņa dzīvesbiedre Anna Spunīte ciemiņus
pie bagātīgi klāta mielasta galda Skaistkalnes tautas namā aicināja 22. jūlijā. Viņu sveica radi, draugi, bijušie kolēģi, audzēkņi, pagasta pārvaldes un
novada Domes pārstāvji. 24. jūlijā J. Pavilons saņēma apsveikumu no Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa.

Divi ķeizari

Svinīgo ceremoniju vadīja
Brigita Eihmane, Skaistkalnes
vidusskolas piektā izlaiduma absolvente, Jāņa Pavilona skolniece. «Simtgadnieka godināšana –
tas Skaistkalnē ir gadsimta notikums. Ja atmiņa neviļ, daudzu
gadu desmitu laikā Jānis Pavilons ir pirmais, kurš mūspusē tik
cienījamu mūžu nodzīvojis. Viņš
bijis pat divu ķeizaru – Krievijas cara Nikolaja Otrā un
Vācijas imperatora Vilhelma
Otrā – vadīto monarhiju pavalstnieks!» viņa uzsvēra, un
gaviļnieks šo faktu apstiprināja.
Jānis Pavilons dzimis
1912. gada 24. jūlijā Pabiržes
pagastā Lietuvā, kas 1921. gadā
kļuva par Brunavas pagasta teritoriju. Viņš bija otrā atvase
septiņu bērnu ģimenē. Abas māsas un četri brāļi jau sen aizsaulē. Vecākā – Apolonija –
nomira 88 gadu vecumā.

Atlaiž no darba

J. Pavilons beidzis Brunavas
pamatskolu un Bauskas Valsts
ģimnāziju, 1937. gadā absolvējis Jelgavas Valsts skolotāju institūtu. Mūža lielāko daļu viņš
nostrādājis par skolotāju – neilgi Latvijas lietuvju pamatskolā
Jelgavā, vairākus gadus Brunavas un Mežgaļu pamatskolā, gadu Bārbelē, bet līdz 1962. gada
februārim – Skaistkalnes vidusskolā.
Jānim Nīderlandē dzīvoja
brālis, ar kuru viņš sarakstījās.
Pēc kādas vēstules nosūtīšanas
Pāvilam čeka safabricēja lietu
pret skolotāju un «par dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem» no
darba atlaida. Viņam tika konfiscēta arī automašīna, jaunbūve
un zāģmateriāli. Pēc tam J. Pa-

Jāni Pavilonu simt gadu jubilejā sveic Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kalniņš un Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
vilons strādāja putnu fabrikā
Skaistkalnē gan par naktssargu
un kurinātāju, gan kasieri un
grāmatveža palīgu.

Dzīvā enciklopēdija

No 1953. līdz 1959. gadam
Skaistkalnes vidusskolā strādāja Augusts Milts, Latvijas Universitātes Filozofijas fakultātes
profesors. Rakstu krājumā «Augusts Milts: patība un ētika»
publicētas viņa atmiņas par šo
laiku. «Jānis Pavilons ir Skaistkalnes dzīvā enciklopēdija. Viņš
ne tikai labi pazina skolēnus
un viņu vecākus, bet pat radurakstus un svarīgākos notikumus viņu dzīvē.»
Skolotājs Pavilons mīlējis eksaminēt kolēģus, vaicājot, piemēram, vai viņi zina, cik tālu
no Zemes atrodas Mēness. Protams, reti kurš pratis atbildēt
uz zinātkārā, erudītā un dzīvesgudrā pedagoga jautājumiem.
Arī pašlaik viņš lieliski orientējas politikā, pareizā secībā
var nosaukt visus bijušās
PSRS vadītājus.

Dzied «Silavas valsi»

Sveicot jubilāru dzimšanas
dienā, novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš
klātesošajiem atklāja vecās raudzes skolmeistara ilgdzīvošanas
«eliksīru». «Vajag par skolotāju strādāt, tad tie simt atnāk ne-

manot,» viņš jokoja, pasniegdams gaviļniekam pašvaldības
sagādātu pārsteigumu – simt
latu pabalstu. Tikko no krāsns
izņemtu kliņģeri cipara simts
veidolā J. Pavilonam uzdāvināja pagasta pārvalde.
Jubilāru godināja Skaistkalnes vidusskolas saime, sveicienu bija atsūtījis Mežgaļu pamatskolas kolektīvs. Kad viesi izpildīja skanīgo «Silavas valsi»,
J. Pavilons dziedāja līdzi. Viņam
pie sirds gāja arī pūtēju orķestra
«Skaistkalne» sagatavotā koncertprogramma.

Jautrs un izpalīdzīgs

Svinību viesi atcerējās dažādus interesantus notikumus,
kas saistīti ar jubilāru.
Rīdzinieks Guntars Paviļons,
Jāņa brāļa Augusta vecākais dēls:
«Man bija divpadsmit vai trīspadsmit gadu, kad lasīju «Dekameronu». Tēvocis noveļu krājumu man atņēma un vēl līdz
šim nav atdevis atpakaļ.»
Efine Pavilons, Jāņa brāļa
Pāvila jaunākā meita no Nīderlandes: «Pirmo reizi uz Latviju
atbraucu 1991. gadā. Jānis man
no rīta līdz vakaram mācīja latviešu valodu. Dažus vārdus vēl
atceros.»
85 gadus vecā skolotāja,
skaistkalniete Dzidra Kaminska
Jāni Pavilonu pirmo reizi satikusi 1948. gadā Ozolainē. Tur spē-

lēta teātra izrāde, kuras režisors
bija toreizējais Mežgaļu pamatskolas skolotājs – jaunais, talantīgais un izskatīgais Jānis Pavilons. Otrā sastapšanās bijusi
50. gados, kad viņš Skaistkalnes vidusskolā mācījis ķīmiju
un neilgi arī dziedāšanu.
«Jānis bija aktīvs sabiedriskajā darbā, vienmēr jautrs un
izpalīdzīgs, piedalījās visās ballītēs. Viņam patika fotografēt un
iepriecināt kolēģus ar skaistām
bildēm. Skolotājs kopa vairākas
bišu saimes un mieloja ar medu
draugus,» stāsta Dz. Kaminska.
Atmiņās kavējās arī Mežgaļu skolas 1945. gada absolvents, J. Pavilona skolnieks
Elmārs Margēvičs no Rīgas,
jubilāra brāļa Augusta sieva,
skaistkalniete Janīna PaviļoneRušķere un citi.

Mērenība un
pieticība

Skolotāja sabiedrotie allaž
bijuši mērenība, pieticība un aktīvs dzīvesveids – tas arī palīdzējis sagaidīt mūža simto vasaru.
Jau septiņus gadus J. Pavilons ir neredzīgs, sadzirdēt palīdz pie auss piestiprināta ierīce,
viņš pārvietojas ratiņkrēslā. Anniņa, kura kopā ar Jāni ir vairāk nekā 12 gadu, ir viņa acis,
ausis un kājas, dzīvesdraugs,
kurš palīdz kliedēt vientulību.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Sadarbojas ar novada bāriņtiesu un
sociālajiem pedagogiem

Sešos mēnešos – pussimt administratīvo pārkāpumu lietu
Šī gada pirmajā pusē
notikušas deviņas
Vecumnieku novada
administratīvās komisijas
sēdes, pieņemti lēmumi
52 lietās.
Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz sastādīto protokolu un lietai pievienotajiem
materiāliem. Iepazīstoties ar
tiem, administratīvā komisija
savas kompetences ietvaros sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām. Ir nepieciešams noskaidrot būtiskas nianses konkrētajā
lietā, lai varētu izšķirties par
uzliekamā soda apmēru. Administratīvās komisijas sēdēs
ir piedalījusies 21 uzaicinātā
persona.

Vardarbība pret
bērniem

Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu administratīvo
lietu raksturs būtiski nav mainījies. Joprojām visvairāk pārkāpumu (desmit) saistīti ar fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērniem (Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 172.² panta
1. daļa). Visbiežāk tas notiek
brīžos, kad pieaugušie savas
attiecības kārto alkohola reibumā, neizvērtējot, kādas sekas tas atstāj uz bērnu.
Tikpat daudz lietu (desmit) bijis, izvērtējot protokolus, kas sastādīti pēc LAPK
173. panta 1. – 3. daļas – atbildība par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Joprojām aktuāls jautājums ir alkoholisko dzērienu lietošana
nepilngadīgu jauniešu vidū.
Pēc 171.¹ panta 1. un 2. daļas
skatītas sešas lietas. Izvērtējot
šos gadījumus, administratīvā
komisija sadarbojas ar Vecumnieku novada bāriņtiesu un
sociālajiem pedagogiem.
Kā to paredz LAPK
12. pants, pie administratīvās
atbildības tiek sauktas personas, kuras līdz administratīvā
pārkāpuma izdarīšanas brīdim
ir sasniegušas 14 gadu vecumu. Citos gadījumos protoko-

Naudas soda iekasēšanas statistika. 2012. gada janvāris – jūnijs
Naudas sods
Piespriests
Personas

Samaksāts
Summa (Ls)

40
1151
Naudas soda piespiedu piedziņa
Izsūtīti brīdinājumi
Lieta nodota tiesu izpildītājam
Sods samaksāts piespiedu piedziņas kārtībā
li tiek sastādīti nepilngadīgo
bērnu vecākiem.
Četras administratīvo pārkāpumu lietas skatītas pēc LAPK
152. panta – par būvniecības
noteikumu pārkāpšanu. Tikpat
daudz – pēc 202. panta 1. daļas – par nepamatotu speciālo
dienestu izsaukšanu. Iedzīvotājiem ir jābūt apdomīgiem,
iegādājoties mājdzīvniekus, jo
atbildība par suņu nodarījumiem
ir jāuzņemas saimniekam. Pusgada laikā pēc 106. panta 1. un
2. daļas skatītas piecas lietas.

Uz sodītās
personas rēķina

LAPK 32. pantā definēti
vispārīgie noteikumi soda uzlikšanai par administratīvo pārkāpumu. Tas paredz – uzliekot
sodu, tiek ņemts vērā izdarītā
pārkāpuma raksturs, pārkāpēja
personība, vainas pakāpe, mantiskais stāvoklis, atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi. Saprotams, ka ļoti svarīgi ir
būt klāt lietas izskatīšanā un
sniegt paskaidrojumus un papildinājumus, lai komisija detalizētāk varētu izvērtēt notikumus un piemērot vispareizāko sodu. Ikviena vainīgā persona to, protams, var pārsūdzēt.
Izmantojot savas tiesības, Administratīvajā rajona tiesā vērsies viens cilvēks.
Pārskata periodā administratīvā komisija daudz strādājusi pie tā, lai uzliktais naudas
sods tiktu samaksāts likumā
noteiktajā kārtībā. Iedzīvotāji
arvien vairāk izprot soda nomaksas obligāto raksturu, tomēr 19 personām nācās nosūtīt
brīdinājumu, aicinot saistības
nokārtot. Tika vērsta uzmanī-

Personas
16

ba arī uz to, kāda būs administratīvās komisijas tālākā rīcība, ja lēmums netiks izpildīts
labprātīgi. Pavisam brīdinātas
33 personas.
Ja naudas sods noteiktajā
termiņā netiek samaksāts, tiek
uzsākta administratīvā akta izpilde piespiedu kārtā. Tas tiek
deleģēts tiesu izpildītājam,
kurš piedziņu veic saskaņā ar
Civilprocesa likuma noteikumiem uz administratīvi sodītās personas rēķina.
Naudas soda nomaksa piespiedu piedziņas ceļā ievērojami sadārdzina izdevumus,
tādēļ ir vērts pārskatīt savus
ikmēneša ienākumus un atlicināt līdzekļus šim maksājumam, kas ir obligāts.

Veikti
grozījumi likumā

Ir uzsākta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
«reforma», un ar šī gada 1. jūliju likumā veikti būtiski grozījumi. Administratīvo pārkāpumu lietas turpmāk būs vispārējās jurisdikcijas tiesas pakļautībā. Tas nozīmē – tās
izskatīs tiesneši, kuru kompetencē ir krimināllietu izvērtēšana. Līdz šim tajās lēmumus
pieņēma tiesneši, kuri šķīra
tiesiska rakstura strīdus starp
privātpersonām un valsti.
Tā kā tiesvedībai administratīvo pārkāpumu lietās jābūt
iespējami ātrai un vienkāršai,
samazināts sūdzības iesniegšanas termiņš tiesā. Tagad tas
ir desmit darba dienas (līdz
šim bija 30). Sarucis arī apelācijas sūdzības iesniegšanas
termiņš (no 30 uz desmit darbdienām). Jāuzsver, ka apelāci-

Summa (Ls)
403
Personas
19
8
2
jas tiesvedība turpmāk noritēs
rakstveidā. Tas tiesām ļaus ātrāk izskatīt lietu un pieņemt
galīgo lēmumu par personas
vainu administratīvajā pārkāpumā.
Grozījumi likumā mazinās
varbūtību izvairīties no soda,
tiks nodrošināta iespēja cietušajam aizstāvēt savas intereses (mantiskā zaudējuma atlīdzināšana). Turpmāk iestāde
pēc savas iniciatīvas varēs atcelt uzlikto sodu, ja tā pati pamanīs, ka lēmumā pieļauta
kāda nopietna kļūda. Izmaiņas
paredz, ka nepilngadīgajam
sastādītais protokols ir jānosūta uz bērna vecāku deklarētās
dzīvesvietas adresi, uzaicinot
viņus noteiktajā dienā ierasties uz lietas izskatīšanu.
Tas ir tikai neliels ieskats
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumos
(informācija no Latvijas Republikas oficiālā izdevuma
«Latvijas Vēstnesis» portāla
«Par likumu un valsti»).
Baudot vasaru un tās piedāvātās iespējas, aicinu iedzīvotājus jebkurā dzīves situācijā būt apdomīgiem un paredzēt vairākus soļus uz priekšu – lai nenodarītu pāri sev,
saviem bērniem, ģimenei un
draugiem. Allaž ir jāpatur prātā – visu, kas tiek darīts, reglamentē dažādi ierobežojumi un
iekšējās kārtības noteikumi,
kuru pārkāpšana ir sodāma.
Lai silta un ģimeniskiem
atpūtas brīžiem bagāta vasara!
A. BALGALVE,
Vecumnieku novada
administratīvās komisijas
priekšsēdētāja
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Veiksmīgi nokārto centralizētos eksāmenus

Vidējās izglītības sertifikātus saņem 80 absolventu

Centralizēto eksāmenu rezultāti Vecumnieku novada vidusskolās
2011./2012. mācību gadā
Novada vidusskolas
Līmenis

Valsts izglītības satura centrs
10. jūlijā izsniedza vispārējās vidējās izglītības sertifikātus Vecumnieku novada
12. klašu audzēkņiem.
Pavisam tos saņēma 80 absolventu: Skaistkalnes vidusskolā – 32, Misas – 18, Valles – 11
un Vecumnieku vidusskolā 19,
kuri šī pavasara valsts pārbaudes
darbu sesijā veiksmīgi nokārtoja centralizētos eksāmenus. No
tiem 2011./2012. mācību gadā
bija atbrīvoti trīs jaunieši.

A

Visvairāk – C un D

12. klašu skolēni kārtoja gan
obligātos centralizētos eksāmenus latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izvēles, gan centralizētos eksāmenus fizikā, ķīmijā, bioloģijā un vēsturē.
Vecumnieku novadā izsniegti 11 A jeb visaugstākā līmeņa,
48 – B, 85 – C, 89 – D, 46 – E
un divi F līmeņa sertifikāti.
No visiem centralizētajos
eksāmenos gūtajiem vērtējumiem novadā 51% ir A, B un
C, bet 49% – D, E un F līmenī.

Labas svešvalodu
zināšanas

Ar A līmenim atbilstīgām
zināšanām var lepoties Misas
vidusskolas absolventes Katrīna Antonova – angļu valodā
un latviešu valodā un literatūrā, Anastasija Mihailova –
krievu valodā, Anna Vaļecka –
Latvijas un pasaules vēsturē,
Katrīna Kordasa – krievu valodā, Vecumnieku vidusskolas absolventi Oskars Rullis –
angļu valodā, Gunārs Danovskis – matemātikā, Raivis
Zaharāns – angļu valodā un
matemātikā, Rihards Landorfs –
bioloģijā, Mārtiņš Grosbahs –
angļu valodā.
Lai jauniešiem pietiek uzņēmības, drosmes un pacietības turpināt mācības izvēlētajā profesijā! Lai pedagogiem
izdodas vasarā labi atpūsties!
Skolotāji un izglītības iestāžu direktori tiks gaidīti augusta
konferencē 28. augustā plkst. 11
Vecumnieku tautas namā.
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības
metodiķe

Kopā

B

Kopā

C

Kopā

D

Kopā

E

Kopā

F

Kopā

Mācību
priekšmets

Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.
Matemātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Vēsture
Latv. val., literatūra
Krievu val.
Angļu val.

Misas
vsk.

Skaistkalnes
vsk.

Valles
vsk.

Vecumnieku
vsk.

–
–
–
–
1
1
2
1
5 (7%)
2
–
–
–
2
6
3
1
14 (19,7%)
4
–
–
1
1
4
1
6
17 (23,9%)
5
1
1
1
–
6
2
5
21 (29,7%)
7
–
3
1
–
1
–
2
14 (19,7%)
–
–
–
–
–
–
–
–
0 (0%)

–
–
–
–
–
–
–
–
0 (0%)
13
–
–
–
1
5
1
2
22 (20,9%)
16
–
–
1
–
9
3
7
36 (34,3%)
3
–
1
4
–
12
–
12
32 (30,5%)
–
1
–
1
–
6
3
4
15 (14,3%)
–
–
–
–
–
–
–
–
0 (0%)

–
–
–
–
–
–
–
–
0 (0%)
1
–
–
–
–
3
–
–
4 (10%)
–
–
–
–
–
4
–
3
7 (17,5%)
5
1
–
1
–
4
–
6
17 (42,5%)
5
–
–
3
–
–
–
2
10 (25%)
–
–
–
2
–
–
–
–
2 (5%)

2
–
–
1
–
–
–
3
6 (9,2%)
5
–
–
–
–
–
1
2
8 (12,3%)
8
–
1
1
–
12
1
2
25 (38,5%)
3
–
–
4
–
4
–
8
19 (29,2%)
1
–
–
1
–
3
–
2
7 (10,8%)
–
–
–
–
–
–
–
–
0 (0%)

Kopā

2
–
–
1
1
1
2
4
11 (3,9%)
21
–
–
–
3
14
5
5
48 (17,1%)
28
–
1
3
1
29
5
18
85 (30,2%)
16
2
2
10
–
26
2
31
89 (31,7%)
13
1
3
6
–
10
3
10
46 (16,4%)
–
–
–
2
–
–
–
–
2 (0,7%)
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Arī vasarā skolēni mācās

Trīs dienas kopā ar profesoru Fibiķīmu

Tūlīt atklāsies Mēbiusa lentes brīnišķīgās īpašības!
Foto – I. CĪRULE
No 12. līdz 14. jūnijam
notika dabaszinātņu un
matemātikas vasaras nodarbības «Profesora Fibiķīma
skola». Šis Inovatīvās pieredzes skolas pasākums ir
vēsturisks, jo šāda veida
aktivitāte Vecumnieku vidusskolā norisinājās pirmo reizi.
Vasaras skolā piedalījās 38
dalībnieki – Vecumnieku, Valles, Skaistkalnes, Misas, Mārupes vidusskolas un Stelpes pamatskolas 7. – 8. klašu skolēni,
kā arī Mārupes un Skaistkalnes
vidusskolas pedagogi.
Trīs dienas bērni apguva
zināšanas, praktiskās iemaņas
un prasmi to visu pielietot dažādās ikdienas situācijās.

Zāles
Vinnijam Pūkam

Pirmā diena sākās ar kopīgu
rīta apli. Skolēnus sveikt bija
ieradies Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kalniņš.
Dažādas «ledus laušanas»
aktivitātes palīdzēja skolēniem
iepazīties savā starpā, noskaidrot vislielāko pētnieku pasaulē –
Vinniju Pūku, bet mazie dzeltenie un zaļie «profesora failiņi» – knaģīši – sadalīja dalībniekus divās grupās, lai ķīmijas
un bioloģijas kabinetos lielā
BIOĶĪMdiena varētu sākties.
Skolotāja Anda Kuzma vadīja nodarbību par koku daudzveidību, bet Ilze Cīrule skolēnus ievirzīja ķīmijas pasaulē,
un bērni izgatavoja zāles Vinnijam Pūkam. Pēc tam dalīb-

nieki tikās ar kokapstrādes uzņēmuma SIA «Pakāpiens» vadītāju Egilu Reinbergu un darba grupās veidoja plakātus. Jaunā zinātniece Vita Zālīte iepazīstināja ar dažādiem kaulu implantiem un bija sajūsmā par
skolēnu inovatīvajām idejām
jaunu mākslīgi radīto aizstājēju pielietošanā.
Dienas beigās skolēni saņēma ābolu un mājas darbu –
uzzināt visu iespējamo par šo
augli.

Pirmais izlaidums

FIZMATdienā galvenās «vijoles» bija skolotājas Rudīte
Dambeniece un Aldona Alenčika. Rīta aplī audzēkņi apkopoja informāciju par ābolu,
grupas izveidoja kopīgu stāstu
un devās apgūt zinības matemātikā un fizikā. Dažādas gudrības mijās ar rotaļām.
Skolēniem apgūto vajadzēja izmēģināt un pārbaudīt dabā – sporta laukumā lecot,
skrienot, metot bumbiņu un
velkot virvi. Nu audzēkņi zina,
kā jāmet bumbiņa, lai to aizraidītu vistālāk, kā jākomplektē komanda virves vilkšanas sacensībās un kas jāzina skrienot!
Visi lieliskie sportisti saņēma
profesora Fibiķīma čempiona
titulus un medaļas.
Trešā – lielās ekspedīcijas
diena. Vecumnieku centrā garāmgājēju uzmanību piesaistīja jauniešu bariņi, kas veica
eksperimentus parkā, Čigānkalnā, kā arī pie Jaunā, Vecā un tā
dēvētā Rāznas ezera. Noslēgumā dalībniekiem bija jānonāk

Pirms virves vilkšanas sacensībām tiek aprēķināta komandas
kopējā masa.

Kamēr skolēni gatavo pēdējo uzdevumu, mirkli atpūtai izmanto skolotājas Aldona Alenčika (no kreisās), Rudīte Dambeniece, Vineta Ūdre, Ilze Cīrule un Anda Kuzma.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
atpūtas kompleksā «Robežnieki».
Komandas iesniedza savus
vērojumus kompetentai žūrijai – Vecumnieku vidusskolas
10. – 12. klašu skolēniem –,
bet paši ķērās pie ekspedīcijas
izvērtēšanas dzejā, dziesmā,
dejā un pantomīmā.
Pasākuma oficiālā daļa –
«Profesora Fibiķīma skolas»
pirmais izlaidums. Absolventi
saņēma diplomus, piemiņas nozīmītes un «zīmogu» – krāsainu
lapu uz muguras (uz tās tika
rakstīti atsaucīgi vārdi, laimes
un saulainas vasaras vēlējumi,
e-pasta adreses, tālruņa numuri).

Jārīko biežāk!

Atvadu vēstulē profesoram
Fibiķīmam dalībnieki rakstīja,
ka vasaras skolā uzzinājuši
daudz jauna, satikuši sen neredzētus draugus un pavadījuši
trīs fantastiskas dienas. Skolēni

ierosināja, ka šādas nometnes
derētu rīkot biežāk un pauda
cerību, ka arī nākamvasar būs
iespēja gan sevi izglītot, gan
atpūsties.
Paldies visiem, bez kuru
palīdzības un atbalsta vasaras
skola nevarētu notikt: Vecumnieku un Mārupes novada pašvaldībām, Vecumnieku, Mārupes, Valles, Skaistkalnes, Misas vidusskolas un Stelpes pamatskolas direktoriem, Vecumnieku vidusskolas audzēkņiem,
kuri lepojas ar savu skolu un iesaistījās pasākuma organizēšanā. Paldies vieslektoriem, sporta pedagogiem, skolas medmāsai, pavārēm, tehniskajam
personālam un viesmīlīgajai
«Robežnieku» saimniecei Leontīnai Grinbergai.
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās pieredzes skolas
komandas vārdā –
R. ĶIŅĶEVSKA
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Kļūst par Meža olimpiādes uzvarētājiem

Dosies dabas ekspedīcijā uz Norvēģiju
Kamēr mūsu valsts sportisti Londonas olimpiādei vēl
tikai gatavojas, Latvijas
mežos noslēgusies Meža
olimpiāde, kas norisinājās
jau sesto reizi.
Tajā varēja piedalīties visi
skolēni un pedagogi, kas iesaistījušies programmā «Mammadaba». Vecumnieku vidusskolā 2011./2012. mācību gadā to
apguva 14 klašu kolektīvi, no
kuriem desmit ieguva meistaru
diplomus un nozīmītes, bet pārējie kļuva par zeļļiem un mācekļiem. Vecumnieku vidusskola var lepoties arī ar «Mammadaba» Vēstniecības titulu, un
nākamgad pie skolas plīvos ne
tikai ekoskolas, bet arī «Mammadaba» karogs.

Radošums un
oriģinalitāte

Meža olimpiādes mērķis ir
rosināt skolotājus iekļaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus,
kas saistīti ar zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu, skolēniem esot tiešā saskarē ar mežu
un apkārtējo vidi. Olimpiādi
organizē a/s «Latvijas valsts meži» vides izglītības programmas
«Izzini mežu» un «Mammadaba» meistarklases ietvaros.
Šī gada tēma – informātika mežā. Vairāk nekā 190 pedagogu no 81 Latvijas skolas
pierādīja, ka ir pietiekami radoši un zaļi, lai mežā ienestu
datorzinības. Kopumā par iekļūšanu Meža olimpiādes finālā cīnījās 195 skolotāju
stundu apraksti, ko profesionāla žūrija vērtēja gan pēc atbilstības skolu standartiem,
gan pēc radošuma un oriģinalitātes. Vecumnieku vidusskolas 5.b klase veidoja stundu
par bērzu sulu tecināšanu pavasarī, kas ietvēra teorētiskas
atziņas un praktisku pētījumu.
Paldies skolotājam Jānim Plūmem par ideju un iespēju to
veikt datorzinību stundās.

Atpazīst koksnes
paraugus

Saņemot uzaicinājumu piedalīties Meža olimpiādes pusfinālā Mežaparkā 21. maijā, ikviens jutās gandarīts. Tur bija

Meža olimpiādes fināla dalībnieki Tērvetes dabas parkā.
Foto – A. SPROĢE (a/s «Latvijas valsts meži»)
pulcējušies skolēni arī no Līgatnes, Mazzalves, Rīgas, Gulbenes un Rugājiem.
Pusfinālā startēja viss klases kolektīvs un ikvienam bija
jāmāk orientēties mežā pēc
kartes un sameklēt kontrolpunktus, jāpārzina meža audzēšanas un izmantošanas iespējas. Pildot testa uzdevumus
un izvērtējot laiku orientēšanās sacensībās, tika noskaidroti divi skolēni – zēns un
meitene, kuri uzrādījuši labākos rezultātus. Viņi 28. jūnijā
devās uz olimpiādes finālu
Tērvetē. Mūsu skolu pārstāvēja Pīters Patriks Sprūds un
Emīlija Briede.
Tērvetes dabas parkā pasaku vilcieniņš olimpiādes finālistus ieveda meža valstībā,
kur norisinājās spraiga sacensība starp Latvijas zinošākajām
un erudītākajām skolu komandām par galveno balvu – dabas ekspedīciju uz Norvēģiju.
Pirmā olimpiādes daļa notika jaunajā Koksnes takā. Atpazīt koksnes paraugus, prast
apstrādāt iegūto informāciju
un mērījumus, zināt putnus un
to būrīšus, atpazīt dzīvnieku pēdas, pielietot dažādus instrumentus, noteikt valdošās koku
sugas Tērvetes dabas parkā nemaz nebija tik viegli. Paldies

a/s «Latvijas valsts meži» speciālistam Oskaram Petruševicam, kurš skolēniem bija ierādījis, kā notiek koku uzmērīšana un meža vērtēšana.

Meklē rūķu cepures

Pēc sātīgām pusdienām
olimpiāde turpinājās. Jaunizveidotās Rūķu sētas iemītniekiem
vajadzēja izgatavot ilgtspējīgu
koka rotaļlietu. Mūsu skolas
pārstāvji uzmeistaroja «Ātro
visurgājēju» un «Rūķu kāju
trenažieri».
Nākamais posms – orientēšanās mežā. No Rūķu mammas tika saņemts stāsts par pazaudētām rūķu cepurēm un karte to meklēšanai. Skriet vajadzēja visai komandai.
Pēc veiksmīga finiša sekoja
pēdējais «cietais rieksts» – no
dabā redzētā un dzirdētā bija jāizgatavo mūzikas instruments,
jāsacer arī sava himna mežam
un jānodzied. Visi uzdevumi bija liels pārbaudījums.
Darbu vēroja kompetenta
žūrija, kurā bija pārstāvēti meža
un izglītības nozares eksperti:
žūrijas priekšsēdētāja Māra Mīkule no LR Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Lelde Vilkriste un Dagnija Lazdiņa
no Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta «Silava», Velga Kakse

no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centra, Inese Namniece no Tērvetes dabas parka un Anda Sproģe no a/s «Latvijas valsts meži».
Dienas noslēgumā svinīgo
daļu atklāja muzikāls pārsteigums no grupas «Astro’n’out».
Bija pienācis brīdis uzzināt rezultātus.

Gards pārsteigums

Liels bija satraukums, kad
komandas cita pēc citas saņēma
jaukas balvas – mugursomas
un dažādas dāvanas. Izrādījās,
šajā mācību gadā par Meža
olimpiādes uzvarētājiem esam
kļuvuši mēs – Vecumnieku vidusskolas pedagoģe Ilze Cīrule un audzēkņi Emīlija Briede
un Pīters Patriks Sprūds. Otrie
palika Līgatnes vidusskolas,
trešie – Mazzalves pamatskolas pārstāvji.
Visus dalībniekus gaidīja
gards pārsteigums no Rūķu papa un mammas – Meža olimpiādes torte. Tās sagriešana bija
uzticēta pirmās vietas ieguvējiem. Dalījām kūku, smaidījām
un priecājāmies par nopelnīto
iespēju no 20. līdz 27. augustam apmeklēt Norvēģiju.
I. CĪRULE,
Vecumnieku vidusskolas
skolotāja

8. lpp.
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Liliju svētkos lepojas ar piederību Ve

Vecumnieku tautas nama vadītāja Valda Kaufmane liliju selekcionāram Ivaram Zilgalvim pasniedz amatiermākslinieces Brigitas
Stenclavas balvu – apgleznotu zīda kaklasaiti. Tādu saņēma arī
Dāvids Hercbergs.
à1. lpp.
«Vajag aizmirst to, ko labu esi
darījis citiem, bet vienmēr paturēt prātā to, ko citi ir darījuši
tavā labā.» Bijušais Vecumnieku iedzīvotājs, tagad – rīdzinieks, šo viedo padomu arī pats
ir ņēmis vērā.
2010. gada rudenī viņš ierosināja uzsākt senā parka atjaunošanu pie tautas nama, un
nu vareno koku pavēnī mundri
zaļo jau vairāki kociņi. 14. jūlijā tiem piepulcējās vēl trīs –
āra jeb nokarenais bērzs, magnolija un ošlapu kļava. Tos iestādīja J. Vasarieša domubiedres, ar kurām viņš kopā bija
atbraucis uz svētkiem, – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Aina Blinkena,
viņas meita – valodniece un
Saeimas deputāte Ina Druviete
un Latvijas mazpulku padomes
priekšsēdētāja Ilze Kļava.

Lai zaļo!

«Ar Vasarieša kungu mūs
saista mūžu gara pazīšanās –
viņš ir mana vīra klasesbiedrs!»
pavēstīja Aina Blinkena, atklājot, ka viņa ar prieku pieņēmusi senā drauga piedāvājumu
Vecumnieku parkā iedēstīt koku.
«Vislielākā pateicība tiem,
kuri rūpējas par mūsu mīļās
Latvijas zaļo rotu un to papildina. «Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc...» un tieši tāpēc es izvēlējos iestādīt bērzu, kas ir tik
daudz apdziedāts gan dzejā,
gan latviešu dainās. Lai tas aug

par piemiņu Vecumnieku ļaudīm, par godu visai mūsu tēvzemei!» vēlēja viešņa.
Ilze Kļava, iedēstot parkā
magnoliju, pauda cerību, ka Vecumniekos atkal atdzims mazpulks, ko savulaik veiksmīgi vadījusi skolotāja Ilze Cīrule.
Ina Druviete atzinās, ka šī
nav pirmā reize, kad viņa stāda
koku, taču «pirmoreiz mūžā
man ir personiskais koks – ošlapu kļava».
Turpinot iesaistīt parka atjaunošanā sabiedrībā populārus ļaudis, J. Vasarietis rudenī
nodomājis uz Vecumniekiem
atvest eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un viņas dzīvesbiedru Imantu Freibergu.

Gūst iedvesmu

Liliju svētkus apmeklēja
piecas dāmas no Inčukalna novada Vangažu pensionāru biedrības. «Ļoti patīk šie svētki!
Daudz ko patapinājām, jo pašas aktīvi aizraujamies gan ar
rokdarbiem, gan ziedu kārtošanu. Varbūt nākamgad uz Vecumniekiem brauksim jau kā
floristu konkursa dalībnieces,
jo viss, ko šodien redzējām,
mūs ļoti iedvesmoja,» sacīja
Ilze Kopmane.
Viešņas apmeklēja arī profesora Arnolda Spekkes 125. dzimšanas dienas atceres sarīkojumu
pagasta muzejā un pauda gandarījumu par saistoši pavadīto
dienu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Tautas namā iekārtotā liliju izstāde par krāšņajiem un smaržīgajiem ziediem lika jūsmot daudziem.

Meistarība augusi

Šis ir laiks, kad Vecumniekos tiek izrādīts gods cilvēku
darbam, dabas skaistumam, ziedu krāšņumam, pagasta un novada ģerbonim. Šī ir reize, kad
katrs daudz īpašāk apjauš savu
piederību Vecumniekiem un lepojas ar to.
Arī šovasar Liliju svētku
laikā norisinājās floristu konkurss. Dalībnieki veidoja divus
darbus – interjera objektu «Stihijas», kas tapa mājās, un stāvpušķi «Vecumnieki ziedos», ko
komandu pārstāvji radīja žūrijas un skatītāju klātbūtnē tautas
nama lielajā zālē.
Šoreiz konkursā startēja vislielākais pašmāju komandu
skaits Liliju svētku pastāvēšanas vēsturē – sešas. Tas ļauj secināt, ka floristika Vecumnieku
novadā ir cieņā, un šī dekoratīvi
lietišķās mākslas veida mīļotāji
nekautrējas rādīt apgūtās zināšanas ne pašmāju ļaudīm, ne
ciemiņiem. Viesu komandas pārstāvēja dalībnieki no Iecavas,
Baldones, Ķekavas, Kocēnu, Alojas novada un Rīgas.
Apkopojot žūrijas vērtējumu,
jāuzteic profesionālais līmenis,
kādā strādā floristi. Radošie meklējumi ir vainagojušies ar rezultātiem. Laba tehnisko risinājumu
un jaunrades simbioze bija vērojama komandu «Draudzenes»,
«Dārzniecība «Neslinko»» un
«Cannas» darbos. Māku prasmīgi izmantot dabas materiālus demonstrēja «Savējie» un «Ezīši».
Floristikas un rokdarbu savienojums atklājās komandas «M²»
darbos. Ar apjomīgu veikumu
izcēlās «Preilenītes».

Apmeklē Kurmeni

Pēc labi paveikta darba floristi devās ekskursijā. Šoreiz
ceļš veda uz Kurmeni, kur atbraucējus sagaidīja gide Anita
Nagle. Viņa klātesošos iepazīstināja ar tautas namu, muzeju
un baznīcu.
Tā kā konkursa mājasdarba
tēma bija «Stihijas», floristu
lustīgā kompānija ļāvās ūdens
vilinājumam. Mēmeles straume, jaukie līči ar mētru smaržu, lēpju ziedēšana un meldru
šalkoņa deva spēku atkal jaunam darba cēlienam. Liels paldies Andželai Bričai un viņas
ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu, Sandrai Meierei par skanīgo dziedājumu un Anitai Naglei par korekto stāstījumu un
virsvadības turēšanu. Lai Kurmenes ļaudīm skaista un ziedoša vasara!

Paldies par atbalstu

Īpašs paldies Vecumnieku
novada Domei par materiālo
un morālo atbalstu Liliju svētku rīkošanā.
Liels tencinājums Imantam
Teterim par datornodrošinājumu, dīdžejiem Inta Kalniņa vadībā par profesionālu apskaņošanu un gaismošanu, tautas nama labajiem «gariņiem» Valdai
Kaufmanei, Baibai Škrjabai un
Veronikai Konovālovai par pleca izjūtu. Paldies Dāvidam Hercbergam un jo īpaši – Ivaram
Zilgalvim par liliju izstādes sagatavošanu.
Lai visiem kopā izdodas
jauni darbi un svētki!
L. LAURIŅA,
svētku organizatore
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Vecumniekiem

GINA
VIEGLIŅA-VALLIETE

Lilijas

Baltās un šķīstās lilijas
Jūlijā zied,
Rasas pielietas ceļas,
Sirds mana dzied.
Pretī debesīm tiecas
Un smaida,
Tumšajos mākoņos veras
Un lietu gaida.
Baltās un šķīstās lilijas –
Dvēseles pieskāriens,
Smaržās ietinies dārzs,
Dzīves pavediens.
A. DAUGAVIETE

Interesi piesaistīja komandas
«Draudzenes» darinātais interjera objekts.

Valentīnas Radziņas (no labās) un Genutes Pilkauskas veidotajā
akā ielūkojās vai ikkatrs svētku apmeklētājs. Skatītāju balsojumā
komanda «Ezīši» saņēma visvairāk cūku pupu – 530 gramu.

Daudzveidīgais
skaistums

Lilijpuķe dižojās
Pašā dārza vidiņā –
Slaida, gara, ziedi lieli,
Vērtējums – ļaužu ziņā.
Ziedu kausiņš augšup slejas,
Lepni pretī saulei ceļas.
Gaismu, skaņu uztvert tiecas
Trompetziediņš jauks.
Nokarenais lilijzvans
Klusi vēja aijāts skan.
Žūžo dziesmu liegu
Ziedu aizver gan.

Kamēr skatītāji vēroja LNT muzikālā šova «OKartes skatuve»
dalībnieku Sabīnes Berezinas un Kristapa Pujāta uzstāšanos, floristi radīja stāvpušķi.

Latvijas mazpulku padomes
priekšsēdētāja Ilze Kļava lepojas ar savu audžutēvu – liliju
selekcionāru Jāni Vasarieti.

Floristu konkursa rezultāti. KOPVĒRTĒJUMS
Komanda

Dalībnieki

Pilsēta, novads,
pagasts

«Draudzenes»

Solvita Kozlovska, Gundega Kruglova

Vecumnieki/Baldone

1.

«M²»

Anita Piebalga, Jānis Piebalgs

Bārbele/Rīga

2.

«Ezīši»

Valentīna Radziņa, Genute Pilkauska

Misa/Vecumnieki

3.

«Cannas»
«Dārzniecība
«Neslinko»»
«Lapiermuiža»
«Savējie»
«Reiz bija»
«Ķirmīši»

Ineta Kanna, Kristīne Kanna

Vecumnieki

4.

Saiva Pekuse, Līga Kalniņa

Ķekavas novads

5.

Ita Karajeva, Laura Doroškēvica
Līga Veismane
Inguna Skrīvele, Uldis Tralla
Emīls Skrīvelis, Atis Doroškēvics

Alojas novads
Vecumnieki
Ozolmuiža
Kocēnu novads

6.
7.
8.
9.

«Pārupe»

Aija Dementjeva, Aldis Dementjevs

Iecavas novads

10.

«Preilenītes»
Krista Skrebele, Daiga Sauliča
Vecumnieki
Avots: Vecumnieku 7. liliju svētku floristu konkursa žūrijas vērtējuma apkopojums.

Vieta

11.

Sarkst kautri martagonlilija
Ziedlapiņās purpursārtās.
Kā ar vasarraibumiem
Nokaisītas tās.
Karaliskai lilijai
Trompetītes sāņus raugās.
Apkārt salda smarža tvan,
Dārzā bišu dziesma san.
Daiļš un majestātisks
Mūsu lilijzieds.
Skar tas dvēseles stīgas,
Sirdī ieplūst prieks.

SKATĪTĀJU
BALSOJUMS

Mājas darbs –
interjera objekts
«Stihijas»
1. Komanda «Ezīši».
2. Komanda «Draudzenes».
3. Komanda «Savējie».
Konkursa darbs –
stāvpušķis
«Vecumnieki ziedos»
1. Komanda «Savējie».
2. Komanda «Dārzniecība
«Neslinko»».
3. Komanda «Draudzenes».

10. lpp.

Nr. 12(67) 2012. gada jūlijs

Audzēkņi liecības saņem Saules pulksteņa

Zīmēšanas burtnīcās ataino ekskursijas laikā piedzīvoto
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas audzēkņi
zaļās prakses laikā glezno
plenērā. Lai mācību gada
noslēgums ilgāk paliktu
atmiņā, tiek organizētas
arī ekskursijas.

Salmu lelles

Jūnija sākumā 1. – 3. klašu
audzēkņi kopā ar skolotājām
Andu Sproģi un Antru Gustsoni
devās uz Pedvāles Brīvdabas
mākslas muzeju, kas atrodas
Abavas upes senlejas kreisajā
krastā pretim Sabiles pilsētai.
Pedvālē bērni saņēma īpašas
darba zīmēšanas burtnīcas un,
staigājot pa muzeja takām, pildīja norādītos uzdevumus.
Muzejā, kas atrodas brīvā dabā, ir apskatāmi savdabīgi veidoti un ļoti interesanti mākslas
darbi – vides objekti. Pētot tos,
audzēkņi darba burtnīcās atklāja savas asociatīvās pārdomas
gan zīmējumos, gan rakstveidā.
Darba burtnīca bija kā savdabīga
dienasgrāmata, kurā tika fiksēts
ekskursijas laikā redzētais un
izjustais.
Mājupceļā bērni varēja aplūkot salmu leļļu ekspozīciju Sabilē, ko darinājusi kādas privātmājas saimniece. Pirms sešiem gadiem, sagaidot vasaras saulgriežus, Daina Kučere pagalmā izveidojusi Līgu un Jāni. Tā arī
viss sācies. Tagad tur var aplūkot
lelles armijas tērpos, līgavu un
līgavaini, bērnudārza audzēkņus
un citus tēlus. Izstādi papildina
padomjlaika priekšmeti – telefons, rakstāmmašīna un motocikls. Bērni uz tā sēdās un fotografējās.
Ekskursanti apskatīja arī
Jaunmoku pili, skaisto parku
un dīķi. Savas pārdomas bērni
ierakstīja darba burtnīcās.

Milzīgs akvārijs

12. jūnijā Vizuāli plastiskās
mākslas programmas audzēkņi
devās mācību gada noslēguma
ekskursijā uz Klaipēdu Lietuvā,
lai saņemtu liecības.
Izrādās, Baltijas jūras austrumu piekrastē Klaipēda ir vienīgā vieta, kur var apskatīt gan
Jūras muzeju, gan redzēt jūras
lauvu priekšnesumus. Muzejs

Vizuāli plastiskās mākslas programmas 1. – 3. klašu audzēkņi Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā
aplūko vides objektu «Ola», kas veidots no veciem televizoru kineskopiem. Tajos atspoguļojas
Foto – A. SPROĢE
visa apkārtne, un skolēnu uzdevums bija zīmēt atspulgus.

Pie skulptūras «Tulpe» audzēkņi veica vienu no uzdevumiem
darba burtnīcās. Bērniem bija jāsalīdzina īstā tulpe ar akmenī
atainoto, norādot kopīgo un atšķirīgo, kā arī jārada ilustrācija.
atrodas Kuršu kāpā. Uz turieni
regulāri kursē prāmis, ko ceļošanai izmantoja arī ekskursanti
no Vecumniekiem.
Jūras muzejā ir milzīgs akvārijs, kas iekārtots 19. gadsimta forta ēkā. Tajā peld gan mazas haizivis, gan lieli zandarti
un citi ūdens iemītnieki. Pagrabstāvā ir izbūvēts stikla logs,
pa kuru var vērot zivis no neliela attāluma, sajūtot spēcīgu
klātbūtnes efektu. Āra baseinos
peldējās un ar muzeja apmeklētājiem komunicēja jūras lauvas un roņi. Bērniem ļoti patika
jūras lauvu šovs.

Šauļu simboli

Pēc Klaipēdas vecpilsētas
apskates ekskursanti devās uz
Šauļiem, lai pastaigātos pa gājēju ielu, kas lepojas ar skaistām
skulptūrām.
Šauļi ir izveidojušies netālu
no seno zemgaļu Saules pilskalna un svētnīcas, kas pazīstama kā Krusta kalns. To ekskursijas noslēgumā apmeklēja arī
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Emocionālāko brīdi bērni
piedzīvoja Šauļos, gājēju ielas
galā, kur izveidots skaists amfiteātris. Pie skulptūras, ko mēdz

Šauļu Krusta kalns. Priekšplānā Vizuāli plastiskās mākslas
programmas absolvente Samanta Žukauska.
dēvēt par «zelta puisēnu», tika
izsniegtas liecības. Skolas vadība apbalvoja audzēkņus, kuriem mācību gada laikā bijuši
īpaši sasniegumi konkursos un
izstādēs valsts un starptautiskā
mērogā.
Saules pulksteņa laukuma
svarīgākais akcents ir apzeltīta
bronzas skulptūra «Strēlnieks»
(Šaulys), kuras pamatne ir 18
metru augsta. «Zelta puisēns» un
laukuma bruģī izlietie stundas
apzīmējošie skaitļi – 12, 3 un 6 –
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laukumā

Kļūst par konkursa
«Ceļosim kopā!» laureātiem
Šī gada sākumā Viesītes
mūzikas un mākslas skola
izsludināja vizuāli plastiskās
mākslas konkursu «Ceļosim
kopā!». Tā tēma – «Mazais
bānītis».

Gaida savu
atdzimšanu

Salmu leļļu dārzā Sabilē eksponēts arī motocikls ar blakusvāģi,
kas piesaista ekskursantu uzmanību. Anrī Soms (no kreisās), Agate
Grinberga, Jūlija Djačenko (pie stūres) un Vanessa Samuševa prāto – nez’, kā būtu ar tādu pavizināties.

Bērni sapulcējušies pie Klaipēdas jūras muzeja (tas iekārtots senā militārā cietoksnī), lai dotos apskatīt akvārijus un jūras lauvu
izrādi. Priekšplānā – Anrī Soms.

Viesīte ir mazpilsēta Sēlijas
sirdī – savdabīga, klusa un viesiem draudzīga. Tā lepojas ar varenāko kultūras pili Latvijas laukos, mazo bānīti un lielāko bagātību – saviem iedzīvotājiem.
Mazajam bānītim, atpazīstamākajam tūrisma objektam Viesītē, šogad tika atzīmēta 95 gadu
jubileja. Ir atjaunotas kādreizējā
šaursliežu dzelzceļa depo ēkas,
taču bānītis pagaidām vēl tikai
gaida savu atdzimšanu, lai atkal varētu pārvadāt pasažierus.
Vizuāli plastiskās mākslas konkursa «Ceļosim kopā!» dalībniekiem bija jāiztēlojas, kāds tas
izskatītos un kurp vestu braucējus.
Konkursa organizatori saņēma vairāk nekā 250 darbu no
visas Latvijas. Tie pārsteidza ar
radošumu, fantāzijas lidojumu
un dzīves pozitīvo uztveri, kā
arī daudzveidīgo dažādu tehniku pielietojumu. Viesītes bānītis nu ir ieguvis jaunas krāsas
un vizuālo veidolu bērnu redzējumā un iztēlē!

Radošs sniegums

Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas
audzēkņi gatavojās konkursam
gan gleznošanas, gan grafikas
stundās, veidojot darbus dažādās tehnikās – akvarelī, ar akrila krāsām un kartongriezumā.
No Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas konkursam
tika iesūtīti 24 darbi. 10 – 12
gadu vecu audzēkņu grupā atzinība par radošu sniegumu
piešķirta Kalvim Jurgelim (11
gadi), bet otro vietu savā vecuma grupā ieguva Brenda
Upesjure (13 gadi). Viņi konkursa darbus izstrādājuši grafikas stundās pie skolotājas Ligitas Oses. Sveicam audzēkņus
ar panākumiem. Paldies skolotājai par ieguldīto darbu bērnu
radošajā izaugsmē.
Konkursa «Ceļosim kopā!»
darbu izstāde līdz 18. augustam ir apskatāma Viesītes kultūras pilī, bet noslēguma pasākums un apbalvošana notiks
Viesītes pilsētas svētkos 4. augustā.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece mācību darbā
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā

Ekskursijas dalībnieki gaida prāmi, lai pēc Jūras muzeja apmeklējuma no Kuršu kāpas pārceltos atpakaļ uz Klaipēdas vecpilsētu.
apvieno trīs Šauļu simbolus: Sauli (Saules kauja), Strēlnieku (no
tā radies pilsētas vārds) un Laiku,
kas pagājis kopš tās dienas, kad
pilsēta pieminēta pirmo reizi
(1236. gads). Tas ir augstākais
saules pulkstenis Lietuvā.
Laimīgi un pozitīvu emociju
pilni ceļotāji atgriezās mājās.

Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par kopā pavadīto laiku.
Priecīgu un saulainu vasaru!
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktora
vietniece mācību darbā
Vizuāli plastiskās mākslas
programmā

Jautrā ceļojumā dodas Brendas Upesjures «mazais bānītis».
26. jūlijā plkst. 18 aktieru
brāļu Amtmaņu muzejā «Zvanītāju Bukās»
Vallē – Annas dienas svinības.
Sarīkojumu kuplinās sieviešu vokālais ansamblis
«Vēl mazliet» no Skaistkalnes.
Tikšanās ar tautas daiļamata meistaru
Pēteri Dauguli (koks, pinumi).

12. lpp.
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Muzejā uzplaiksnī atmiņu brīži

Piemin novadnieku – profesoru Arnoldu Spekki
14. jūlijā, kad Vecumniekos
norisinājās 7. liliju svētki,
pagasta muzejs aicināja uz
profesora Arnolda Spekkes
125. dzimšanas dienas
atceres sarīkojumu.
To apmeklēja omulīgas un
zinātkāras kundzes no Vangažiem, Zvirbuļu ģimene no Valles, dakteri Vanagi no Siguldas
un arī daži pašmāju ļaudis.

Zirgs Ansis
un madāmas

Telpā, kur iekārtots muzejs,
profesors un diplomāts, vēsturnieks un pedagogs Arnolds
Spekke vadīja savas bērnības
dienas – dzīves pirmos desmit
gadus. Viņa tēvs Andrejs Spekke bija Vecmuižas skolas pārzinis (19. gadsimta beigās). Krietni vēlāk, strādādams Amerikas
Savienotajās Valstīs (ASV) Latvijas sūtniecībā, profesors ar
bērnības dienu izjūtu gaišumu
un mīļumu šo laiku apraksta
darbā «Atmiņu brīži» (grāmata izdota 1967. gadā). Fragmenti, ko lasīja Vecumnieku vidusskolas 12. klases audzēkne, stelpiete Terēze Neliusa, ļāva gūt
priekšstatu par to, kā dzīve ritējusi skolā un tās tuvākajā apkārtnē.
Skolai piederēja 12 pūrvietas zemes un lielais palīgs darbos – zirgs Ansis. Tas sava niķīgā, bet vienlaikus arī pašapzinīgā rakstura dēļ sagādājis daudzus jautrus un arī rūpju pilnus
brīžus.
Spilgts ir tā laika vietējās sabiedrības raksturojums – saimnieku madāmas mēģināja sarunāties vāciski, jo, viņuprāt, tā
bija «inteliģentāk», bode piederēja žīda Joseļa ģimenei, kalēja darbnīca – latvietim, baznīcā
kalpoja vāciešu Krausu dzimtas mācītājs, bet skolu revidēt
brauca krievu inspektori... Skolas pārzinim vajadzēja visā tajā
diplomātiski labi iekļauties, saglabājot amatpersonas un cilvēka cieņu un autoritāti.
Mazajam Arnoldam tie bija
pirmie lielās pasaules priekšstata veidošanas gadi, kas itin labi
noderēja turpmākajā dzīvē.

Aizstāv mazās tautas

Muzeja vienīgajā telpā iekārtotā izstāde vēsta par Arnol-

Gina Viegliņa-Valliete (priekšplānā) savu grāmatu «Savieši» uzdāvināja muzeja viešņām – pensionāru biedrības pārstāvēm no Inčukalna novada Vangažiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
da Spekkes diplomāta darbu
Latvijas sūtniecībās Itālijā,
Bulgārijā, Grieķijā un Albānijā, vēlāk arī ASV.
Daudz tiek runāts par šī
cilvēka galvenajām īpašībām,
kas viņam nodrošināja panākumus darbā. Tā vispirms bija savas valsts Latvijas un mazo tautu cieņa un mīlestība
plašās pasaules lielo tautu vidū. Būdams atzīts un cienīts
lektors daudzās Eiropas valstu
universitātēs, Arnolds Spekke
vienmēr, vēsturiski analizējot pasaules notikumus, aizstāvēja viedokli, ka arī mazajām tautām ir sava vēsture un
kultūra.

kadru piesaisti, par to garu, kādā valsts vēlējās izglītot jaunatni.
No 1954. gada Arnolds
Spekke strādāja ASV Latvijas
sūtniecībā. Kopā ar savu dzīvesgudro un dziļi inteliģento dzīvesbiedri, izcilo pianisti Aleksandru Stērsti-Spekki viņš izaudzinājis dēlu Andreju Spekki
(divreiz politiski represēts) un
meitu Viju Spekki da Sako (izcila māksliniece – gleznotāja).
Arnolda Spekkes dzīve un darbs
bija balstīts uz dziļi godīgu un
patiesu attieksmi pret lietām,
ko viņš darīja. Tā bija viņa dzīves
lielākā pamatvērtība, ar to viņš
māca un audzina arī šodien.

Godīga un patiesa
attieksme

Pēta dzimtas izcelsmi

Lielu brīvību profesoram
deva desmit valodu pārvaldīšana. Viņš varēja strādāt «dzīvajā», arhīvos pētīt materiālus
par agrākiem laikiem, lai vēlāk
sarakstītu vērtīgas vēstures
grāmatas – «Latvieši un Livonija 16. gs.» (ar ļoti bagātīgu
ģeogrāfisko karšu materiālu)
un «Latvijas vēsture».
Strādājot par pedagogu
mācību iestādēs Latvijā (Rīgas 1. ģimnāzijā, Latvijas
Valsts universitātē), viņš rūpējās par latviešu skolotāju

Muzejā ciemojās Jānis Speķis no Salaspils, kurš uzsācis
izpētes darbu par savas dzimtas
izcelsmi, par radniecību ar Arnolda Spekkes ģimeni. Tā ir
gana tuva – Jāņa tēvs Andrejs
Rūdolfs Speķis un profesors
Arnolds Spekke ir otrās pakāpes brālēni.
J. Speķis lasīja avīžu materiālu fragmentus par to, kā padomju laika prese nicīgi raksturojusi Arnolda Spekkes darbību ārzemēs, jo viņš taču nebija
tā laika režīmam derīgs... Tāpat
kā tam nederēja Zenta Mauri-

ņa, filozofs Pauls Dāle un daudzi citi.

Izdod grāmatas

Kultūrvēstures izzinātāja
Gina Viegliņa-Valliete no Valles veikusi lielu darbu mūsu
novada ļaužu dzimtas likteņu
izpētē un sazarojumos. Mūsu
vidū ir daudz Pliekšānu, Grikovsku, Surģenieku un citu slavenu dzimtu atvašu. G. Viegliņa-Valliete sagatavojusi un
izdevusi grāmatas «Valles pagasts» un «Savieši». Nu savu
iznākšanu gaida trešais darbs
«Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē 15. – 20. gs.». Paldies par
šo svētīgo darbu mūsu puses
ļaužu izcelsmes un sakņu izpētē!
Sarīkojuma viesi nobaudīja dzimšanas dienas torti un
noslēgumā devās nolikt ziedus Arnolda un Aleksandras
Spekku atdusas vietā Vecumnieku centra kapos. Šogad aprit 40 gadu, kopš profesora
vairs nav mūsu vidū, un pieci
gadi, kopš dzīvesbiedru mirstīgās atliekas pārapbedītas
dzimtajā pusē – Vecumniekos.
Paldies ikvienam šī pasākuma apmeklētājam.
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Iegūst ceļazīmi uz Dziesmusvētkiem

«Skandīnei» panākumi koklētāju ansambļu skatē
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas koklētāju
ansamblim «Skandīne»
aizvadītā mācību gada
otrais pusgads bijis gana
radošs un muzikāls.

Piedzīvo
«ugunskristības»

15. aprīlī Rīgā, Mazajā ģildē,
ansambļa vecākās grupas dalībnieces Latvijas koklētāju ansambļu skatē ieguva pirmās pakāpes diplomu. Jaunākās grupas
meitenes sevi lieliski apliecināja 20. jūnijā Dzintaru koncertzālē, kur Kokļu dienu «Jūrmala 2012» laikā notika kārtējā
koklētāju ansambļu skate. Arī
viņas saņēma pirmās pakāpes
diplomu.
Vecākās grupas koklētājām
koncertdarbība nav nekas svešs,
un viņas zina, kā rīkoties uztraukuma brīžos, taču mazajām meitenēm šī skate bija īstas «ugunskristības», jo divas
no septiņām «Skandīnes» dalībniecēm kokli spēlē tikai otro
gadu un pirmo gadu muzicē
ansamblī. Tāpēc ir neviltots
prieks, ka meitenes godam ir
aizstāvējušas Vecumnieku mū-

zikas un mākslas skolas vārdu
un ieguvušas ceļazīmi uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku pasākumiem 2013. gadā.

Muzicē «Lido»

Svētku noskaņu atpūtas
centrā «Lido» 23. jūnijā radīja
ansambļa «Skandīne» vecākās grupas dalībnieces.
Kolektīva sniegumā izskanēja tikai latviešu tautas melodijas. Meitenes bija ģērbušās tautas tērpos un rotājušās ar pašu
pītiem vainadziņiem. Tas īpaši
piesaistīja tūristu uzmanību.
Svētku noskaņu nedaudz sabojāja aukstais un stiprais vējš.

Dodas
koncertturnejā

Pēc svētkiem «Skandīnes»
vecākās grupas dalībnieces
posās koncertceļojumā uz Poliju. Tas notika no 27. jūnija
līdz 1. jūlijam. Koklētājas līdzi
braukt uzaicināja Tautas deju
ansambļa «Liesma» vidējās paaudzes deju kolektīvs «Oglīte».
Latvijas pārstāvji koncertēja divās pilsētās – Lomžā un
Mogiļno. Jāuzteic poļu tautas
viesmīlība, jo tik daudz ēduši,

Koklētāju ansambļa «Skandīne» dalībnieces Ieva Danovska
(no kreisās), Inga Kuzņecova, Santa Sirmoviča un skolotāja
Kristīne Jeronoviča.
Foto – D. VĒRZEMNIEKS
dejojuši un ekskursijās gājuši
līdz šim vēl nebijām! Ļoti patika poļiem raksturīgā īpašība –
būt lepniem par visu, kas ir
ievērības cienīgs.
Poļiem patika mūsu koncerti – atraktīvo dejotāju sniegums un liriski tautiskās kokļu
skaņas. Koklei tika pievērsta
pastiprināta uzmanība. Klausītājus interesēja viss – cik šim
instrumentam stīgu, kur var apgūt kokles spēli, cik gadus jā-

Abarta mežā meklē papardes ziedu

Misas bibliotēka ir viena no
astoņām Jušu kustības vēstniecībām Latvijā.
Šīs kustības mērķis – ļaut
bērniem uz lietām un notikumiem skatīties dziļāk, patiesāk,
vērīgāk, izmantojot visas sešas
maņas: redzi, dzirdi, tausti, ožu,
garšu un intuīciju.

Pārgājiena dalībniekus – 13
zēnus un meitenes – sagaidīja
mežzine Daiga Spalva. Viņa bija izstrādājusi īso un garo maršrutu pa Abarta mežu. Jušiem
pievienojās arī mazais Georgs,
Daigas dēlēns.
Pirmais uzdevums bija salasīt jāņuzāles, pirms tam noskaidrojot, kādas puķes un zāles
pinamas Jāņu vainagā. Meitenes pārgājienam bija gatavojušās ļoti nopietni un bez ilgas
domāšanas sauca vienu jāņuzāli
pēc citas. Kad rokas bija pilnas
ar puķēm un zālēm, sarunas turpinājās par dabu, kukaiņiem un
ziediem.

Lasa jāņuzāles

Nogaršo zaķkāpostus

Visu par tēmu «Jāņi un
papardes zieds» Misas
bibliotēkas «Jušu štābiņš»
izzināja projekta par vasaras saulgriežiem ietvaros.

Lai atrastu papardes ziedu,
Misas juši pārgājienā devās vēlā pēcpusdienā. Vai tiešām tas
uzzied tieši pusnaktī un «sudrabiņa ziediņiem», kā teikts latviešu tautasdziesmās? To bērni vēlējās noskaidrot.

Nākamajā pieturas punktā
juši tika pacienāti ar jāņogu
dzērienu. Tur arī tika uzpīti
vainadziņi, un ceļš turpinājās.
Mežā bērni nogaršoja priežu jaunos dzinumus, zaķkāpostus, mellenes, redzēja gailenes,

papardes, bet meklēto ziedu neatrada. Visapkārt bija dzirdamas putnu balsis, ar pilnu krūti varēja ieelpot tīro meža gaisu, un drīz vien ceļotāji sajuta
nelielu izsalkumu.
D. Spalvas izvēlētajā maršrutā bija iekļauta ciemošanās
Cinovsku mājās. Tur bija iespēja izcept līdzi paņemtās desiņas
un notiesāt pīrādziņus, nobaudīt
mājasmātes sarūpēto rabarberu maizi, izlēkāties pa batutu,
apskatīt mājdzīvniekus: zirgu,
aitas, trušus, suņus un mazus
kaķēnus. Salikuši liekās mantas
mežzines dzīvesbiedra Sarmja
Spalvas mašīnā, juši raitā solī
ceļu turpināja, lai līdz pusnaktij
pagūtu atrast papardes ziedu.
Atvadoties bija dzirdamas suņu rejas, jo netālu atrodas mājas «Lāsītes» un «Vizbuļi».
Mežā papardes zieds netika uziets, taču cerība to atrast
vēl nebija zudusi, jo līdz pusnaktij laika gana.

mācās utt. Cilvēki jautāja, vai
var iegādāties kompaktdisku
(CD) ar šo mūziku. Tā kā mums
līdzi bija tikai viens «Skandīnes»
2008. gadā ierakstītais CD, to
uzdāvinājām Mogiļno pilsētas
mēram. Otru līdzpaņemto CD
pasniedzām dejotājiem pateicībā par jauko, emocionālo un
iespaidiem bagāto ceļojumu.
K. JERONOVIČA,
ansambļa «Skandīne»
vadītāja, kokles skolotāja

Satiek čigānietes

Uz lielceļa bērnus sveicināja jāņtārpiņš, pļavā varēja dzirdēt griežam griezi, bet, ejot garām kapsētai, juši nemanot pielika soli. Nonākot pie dzelzceļa
sliedēm, apkārtne kļuva pazīstamāka. Tā kā brīnumainais
zieds netika atrasts, bērni cerīgi
devās apskatīt papardes, kas aug
aiz Misas vidusskolas. Tur pārgājiena dalībniekus pārsteidza
čigānietes, kas vēlējās pazīlēt.
Atrast maģisko ziedu jušiem
nebija lemts, taču pie ugunskura visi varēja pārrunāt redzēto
un piedzīvoto. Izrādās, pa mežu bija noieti desmit kilometru (tas bija īsākais maršruts).
Paldies palīgiem par izdomu, lai 22. jūnija vakaru visiem kopā izdotos uzburt tik
neparastu un interesantu!
S. ŠLIKAITE,
Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkas
vadītāja

14. lpp.

Aicina
orientēties
28. jūlijā, sākot no plkst. 13,
Valles pagasta Reizenos
notiks Vecumnieku novada
atklātais čempionāts
orientēšanās sportā.
Sacensības organizē biedrības «Jaunatne smaidam» struktūrvienība – tūrisma un orientēšanās sporta klubs «Eko O».
Čempionāta norisi atbalsta Vecumnieku novada Dome.
Kluba «Eko O» vadītājs
Mārtiņš Šteinalts atzīst, ka šādu sacensību organizēšana ir
liels izaicinājums. Vecumnieku novada atklātais čempionāts orientēšanās sportā ir pirmās šāda līmeņa sacīkstes, ko
rīko «Eko O».
Jūnija beigās biedrība
«Jaunatne smaidam» pabeidza
LEADER projekta «Orientēšanās sporta attīstība Vecumnieku novadā» ieviešanu. To
finansēja ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
un Vecumnieku novada Dome.
Tika izgatavotas orientēšanās
kartes, kas aptver 24 kvadrātkilometrus, kā arī iegādāta elektroniskās atzīmēšanās sistēma.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Visi – pirmajā
trijniekā

Latvijas sporta veterānu–
senioru savienības 49. sporta
spēļu sacensības vieglatlētikā
norisinājās 30. jūnijā un 1. jūlijā Slokas stadionā. Tajās Vecumnieku novadu pārstāvēja
četri sportisti, un visi tika pie
medaļām.
Rihards Melgailis ieguva
3. vietu šķēpa mešanā, Jānis
Kovals – 2. vietu gan trīssoļlēkšanā, gan augstlēkšanā. Raivis Melgailis izcīnīja 1. vietu
tāllēkšanā un 3. vietu lodes
grūšanā, bet Reinis Stalšāns –
1. vietu diska mešanā un 2. vietu lodes grūšanā.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators

Sporta svētki
Vecumniekos –
11. augustā.
Sīkāka informācija:
www.vecumnieki.lv.
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Teicami startē Latvijas 3. olimpiādē
No 6. līdz 8. jūlijam
Liepājā un vairākās citās
pilsētās par medaļām
cīnījās Latvijas 3. olimpiādes dalībnieki, viņu
pulkā – arī Vecumnieku
novada pārstāvji.
Mūsu delegācijas sastāvā
uz olimpiādi devās 28 dalībnieki, t. sk., 22 sportisti.

Sāncenši –
pieredzes bagātāki

Laika apstākļi Liepājas viesus nelutināja. Pirmajā dienā
«pilsētā, kurā piedzimst vējš»,
no vēja nebija ne miņas. Spīdēja saule, karstums (+33°C) –
neizturams, it īpaši pie jūras,
kur norisinājās cīņas pludmales volejbolā.
Pirmie uz «pannas» ap
plkst. 14 (sākums gan bija paredzēts plkst. 11) devās mūsu
pludmales volejbolisti Aivars
Petruševics un Andris Zadovskis. Izlozējot pretinieku, pirmajā spēlē nācās sacensties ar
Smiltenes komandu (Štāls/Marnics). Diemžēl cīņa ar pieredzes bagātākajiem sāncenšiem
cieta sakāvi, un Vecumnieku
pārstāvjiem bija jāsamierinās
ar zaudējumu (rezultāts – 18:21
un 19:21). Otrā kārta mūsējiem bija brīva, bet trešajā pretī stājās Kokneses novada komanda. Šajā spēlē stiprāki izskatījās mūsējie, taču mazāk
kļūdu pieļāva pretinieki un rezultātā – 1:2. Turnīrs tika pabeigts, ierindojoties dalītā 17. –
24. vietā.

Triumfē pēdējā
minūtē

6. jūlija pēcpusdienā laukumā izgāja arī Vecumnieku
novada regbija komanda. Pirmajā spēlē mūsējiem pretī stājās jau zināmie Valmieras regbisti, kuri izvirzījās vadībā ar
rezultātu 12:0, taču mūsu
sportistu plānos nebija paredzēts padoties. Pēdējā minūtē,
izdarot otro piezemējumu mačā, kam sekoja sekmīgs realizācijas sitiens, Vecumnieku
komandai izdevās panākt rezultātu 14:12 un triumfēt. Lai
arī šī bija vienīgā uzvara grupā, ar to pietika, lai varētu tur-

Vecumnieku novada delegācija Latvijas 3. olimpiādes atklāšanas parādē Liepājā.
Foto – I. BOGDANOVS («Bauskas Dzīve»)
pināt cīņu par medaļām. Pēc
trīs dienu «kaujām» mūsu regbisti ierindojās augstajā 8. vietā.

Pilns medaļu
komplekts

Latvijas 3. olimpiādes
gaisotne valdīja arī Jūrmalā,
kur startēja airētāji. Starp viņiem – mūsu novada pārstāvji Laura Zilvere un Klāvs Reitmanis.
Šajā sporta veidā Vecumnieki ieguva gandrīz pusi no
izcīnītajām medaļām. Par to
parūpējās L. Zilvere, kura saņēma pilnu medaļu komplektu – bronzu 1000 metru airēšanā (divnieku ekipāžās), sudrabu 2000 metros individuāli un zeltu 500 metros (četrinieku ekipāžās). K. Reitmanim līdz goda pjedestālam
nedaudz pietrūka, taču 4. un
6. vieta arī ir ļoti labs sasniegums.

Šķēpu aizraida
līdz zeltam

7. un 8. jūlijā karstas cīņas
norisinājās vieglatlētikas stadionā, kur novada godu aizstāvēja seši sportisti. Vecumniekiem zeltu atnesa Londonas olimpisko spēļu dalībnieks Ainārs Kovals, kurš
pārliecinoši triumfēja šķēpa
mešanā, pēdējos metienus nemaz neizmantojot. Divas sudraba medaļas tika izcīnītas
kārtslēkšanas sektorā, pie tām
tika Daila Žukauska un Reinis
Krēgers. Nedaudz līdz trešajai
vietai pietrūka mūsu gargabalniekam Jānim Arseņikovam,

kurš ieguva 4. vietu 3000 metru šķēršļu skrējienā un 8. vietu
5000 metru skrējienā, kurā
piedalījās 28 vieglatlēti.
Ļoti aizraujošas cīņas risinājās augstlēkšanas sektorā
vīriešiem, kur pie savas otrās
medaļas, šoreiz – bronzas, tika R. Krēgers, pārvarot latiņu 2,06 metru augstumā.
6. vietā (1,95 metri) ierindojās
Rolands Plēsnieks, kuram sevi pilnībā liedza parādīt savainotais ceļgals. 5. vietu augstlēkšanā izcīnīja Daila Žukauska.
Sprinta distancēs Vecumniekus pārstāvēja Kristīne Vietniece. Viņai samērā spēcīgajā
konkurencē izdevās ieņemt
18. vietu 100 metru distancē
(30 dalībnieces) un 23. vietu
200 metru distancē (35 dalībnieces).

Starp novadiem –
dalīta 9. vieta

Kopvērtējumā Vecumnieku novadam ir izcils sniegums – starp novadiem dalīta
9. vieta, bet lielajā kopvērtējumā – 18. vieta. Jāpiebilst,
ka vienam novadam, kas medaļu rangā ir virs Vecumniekiem, komandā bija mazāk
dalībnieku nekā mums.
Apsveicu sportistus ar sekmīgajiem startiem. Paldies treneriem un pārējiem komandas
dalībniekiem, kuri palīdzēja
gūt šos panākumus.
Visus rezultātus var apskatīt
interneta mājaslapā www.latvijasolimpiade.lv.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators
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Ogotājiem un sēņotājiem jābūt vērīgiem

Ko darīt, ja gadās mežā apmaldīties?
Ogu un sēņu laikā
daudzi dodas uz mežu
pēc dabas veltēm. Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD)
aicina ņemt vērā dažus
ieteikumus, lai aizraujošā
nodarbe neradītu liekus
uztraukumus ne pašam,
ne tuviniekiem.

Košs apģērbs

Nereti mežā gadās apmaldīties, tāpēc pirms došanās ceļā ir jāinformē tuvinieki, kurā
vietā iecerēts ogot vai sēņot
un kad plānots atgriezties.
Ļoti svarīgi ir izraudzīties
spilgtas krāsas drānas un galvassegu, lai nepieciešamības gadī-

jumā glābējiem noklīdušais ir
vieglāk pamanāms.
Uz mežu nevajadzētu doties vienam. Pirms iziešanas
no mājām jāuzlādē mobilā tālruņa baterija.
Noteikti jāparūpējas par
to, lai līdzi būtu personu apliecinošs dokuments vai lapiņa ar
savu vārdu, dzīvesvietas adresi un kāda tuvinieka tālruņa numuru.

Ūdens un šokolāde

Noteikti līdzi ir jāpaņem pirmās palīdzības piederumi – tie
neaizņem daudz vietas, bet būs
noderīgi, ja kas atgadīsies. Ja
ogotājam vai sēņotājam ikdienā
jālieto medikamenti, ejot uz me-

No šķūņa pazūd ķieģeļi
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 9. līdz
23. jūlijam.

Nozog ripzāģi

9. jūlijā plkst. 21.30 Vecumnieku pagastā kādas mājas pagalmā konflikta laikā 1976. gadā dzimis vīrietis nodarījis miesas bojājumus 1964. gadā dzimušam vīrietim. Uzsākta administratīvā lietvedība.
11. jūlijā plkst. 9.40 Vecumnieku pagasta Misā 1951. gadā
dzimis automašīnas «Audi A4»
vadītājs, izbraucot no mazāk
svarīga ceļa, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automobili «Opel Astra Caravan». Miesas bojājumus guvis «Opel» vadītājs – 1987. gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 10. jūlija plkst. 19
līdz 11. jūlija plkst. 9 Vallē no
mājas pagalma nozagts elektriskais ripzāģis, bet no šķūnīša, atlaužot durvis, – dažādi metāla
izstrādājumi. Par notikušo sākts
kriminālprocess.

Atrod lādiņu

Naktī uz 12. jūliju Vallē no
automobiļa «Renault Trafic»
nozagts nivelieris un digitālais

līmeņrādis. Transportlīdzekļa
salonā iekļūts, izsitot mašīnai
logu. Uzsākts kriminālprocess.
12. jūlijā laikā no plkst. 2
līdz 7 Stelpes pagastā, uzlaužot
šķūņa durvis, nozagts zāles
pļāvējs (pašgājējs) «Stiga».
Uzsākts kriminālprocess.
16. jūlijā plkst. 14 Vecumnieku pagastā, meža masīvā,
uziets nesprādzis kara laika lādiņš. Par atradumu ziņots Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem.

Iekļūst pagrabā

Laikā no 12. līdz 18. jūlijam
Vecumnieku pagasta Misā nozagts plazmas grieznis «Plasma
Cutter 21KF», kas bijis ieslēgts
daudzdzīvokļu mājas pagrabā.
Pie vērtīgā instrumenta garnadži
tikuši, salaužot divas piekaramās atslēgas. Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 18. jūlija plkst. 17
līdz 19. jūlija plkst. 10 Vecumnieku pagastā no neaizslēgta
šķūņa nozagti apmēram 200
ķieģeļu.
18. jūlijā plkst. 22.45 Valles
pagastā, atlaužot abu degvielas
tvertņu slēdzenes kravas automobilim «Man», nozagta degviela – 250 litru.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

žu, tos nedrīkst aizmirst mājās.
Jānodrošinās ar ūdens pudeli un šokolādi, lai gadījumā,
ja nāktos apmaldīties, varētu
veldzēt slāpes un atgūt nepieciešamo enerģiju.
Kabatā jāieliek lukturītis.
Tas tumsā ļaus orientēties un
palīdzēs glābējiem nelaimē
nokļuvušo vieglāk atrast. Tāpat noderēs arī svilpīte.

Tikai bez panikas!

Ieejot mežā, vērīgi jāapskata apkārtne. Dzelzceļš, ceļi, zīmīgi koki vai dabas objekti var
būt labi orientieri gadījumā, ja
nākas apmaldīties. Sēņojot vai
ogojot, ieteicams ik pa laikam
palūkoties apkārt un iegaumēt
lietas, kas glābējiem varētu palīdzēt saprast, kā noklīdušais pa
mežu pārvietojies un kur atrodas.
Svarīgi ir ik pa brīdim paraudzīties pulkstenī, lai mežā
nepaliktu līdz mirklim, kad jau
sāk krēslot.
Ja gadās apmaldīties, ne-

vajag krist panikā! Ir mierīgi jānovērtē situācija, jāatpūšas un
jāmēģina rast atpakaļceļš. Jācenšas saklausīt, vai tuvumā
neatrodas šoseja, liels ceļš vai
mājas.
Apmaldoties purvā, rūpīgi
jāpārbauda ik vieta, kur plānots
spert soli. Vislabāk to darīt ar
garāka koka palīdzību. Ja gadās iekrist purvā vai akacī, ir
jāmēģina atrast jebkas, pie kā
var pieturēties vai aizķerties,
un lēnām jāvelk sevi ārā.
Saprotot, ka saviem spēkiem izkļūt no meža neizdosies, ir jāzvana glābējiem pa
tālruni 112 un jānosauc pēc iespējas konkrētāki orientieri, lai
atvieglotu meklēšanas darbus.
/VUGD preses centra informācija./
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

16. lpp.

Nr. 12(67) 2012. gada jūlijs

Lai gadu labirintā
Rastu īstās durvis,
Lai neveiksmes
Var dzīvē uzvarēt,
Tev pašam jābūt
Karalim un burvim,
Kas apkārt spēj
Vien gaismas stundas sēt.
		
/K. Apškrūma/
Sveicam Aivaru Šteinaltu
55 gadu jubilejā!

Bārbeles pagasta pārvalde

Skaidra debess un mākoņu asaras,
Dienu dūmakas, vakaru miglas...
Ak, jūs vasaras, manējās vasaras,
Kāpēc esat tik pārlieku žiglas?
		
/J. Sirmbārdis/
Sirsnīgi sveicam Mariju Duberi
75 gadu jubilejā un
Antoņinu Šeškovsku 85. mūža gadskārtā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Ar lakstīgalu dziesmu naktis vij
Un zelta ziedu dāvā katram rītam –
Un paldies saki visam, kas reiz bij,
Ikkatram mirklim, dzīvē aizvadītam.
		
/A. Balode/
Sirsnīgi sveicieni un labas
veselības vēlējumi 100 gadu jubilejā
Jānim Pavilonam.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā,
ir tik dažāds, kā cits neviens.
			
/A. Krūklis/
Sveicam Vladimiru Sļipecki
50 gadu jubilejā,
Ingridu Jansoni
55. dzimšanas dienā,
Valdi Škaparu 65. dzīves vasarā,
Silviju Auziņu un Maigu Biezo 70. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Mežs un tīrums, putnu līksmā dziesma,
Draugu labā, pateicīgā sirds,
Lai arvien ir tavā dzīvē liesma,
Kura nesavtīgi ceļā mirdz.
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Gunāru Drešmani
80. šūpļa svētkos!
Stelpes pagasta pārvalde
Laiks loka mirkļus zvaigžņu pūra lādē –
tur mirgo tie, dažs aizmirstībā krīt,
bet notvertie par savu gaismu stāstīs,
par vakardienu tiem, kas atnāks rīt.
			
/S. Upesleja/
Skaistajā dzīves jubilejā sirdsmieru
un dzīvesprieku vēlam
Gunāram Drešmanim!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»

Tu gūsti no dzīves daudz vairāk,
Ja proti caur asarām smiet,
Kad sirds plūst pāri kā avots
No visa, kas tajā tiek liets.
		
/M. Nereta/
Saulainus sveicienus sūtām
Ernai Zvilnai un Andrējam Aleksūnam
75 gadu jubilejā, Marijai Tenterei un
Zentai Āboliņai 80. dzīves vasarā, Voldemāram Līdakam
un Ainai Lazdānei 85. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests

«Sportiskā Kanepene 2012» Skaistkalnē

3. augustā –
¤ minifutbola turnīrs.
Komandā 5+2 dalībnieki, spēles ilgums –
2 × 10 min. Reģistrācija no plkst. 13 līdz 14.
Dalības maksa – Ls 10 no komandas.
4. augustā –
¤ plkst. 10 – Skaistkalnes skrējiens (523
metri),
¤ plkst. 10.30 – smilšu volejbols, ielu basketbols,
¤ plkst. 10.30 – zoles turnīrs.
Būs arī sportiskas nodarbes bērniem.
5. augustā –
¤ no plkst. 11 līdz 14 – svara bumbas raušanas sacensības tirgus placī. Umurkumurs un celma celšana.
5. augustā Valles pagasta
«Zvanītāju Bukās» –
aktierim un ilggadējam
Latvijas Nacionālā teātra
režisoram Alfredam
Amtmanim-Briedītim
veltīts 127. dzimšanas dienas
ATCERES SARĪKOJUMS.
Programmā:
v plkst. 15 – dievkalpojums Valles baznīcā,
v plkst. 16 – koncerts muzeja dārzā. Pirmajā daļā savu
sniegumu rādīs Valles un Vecumnieku tautas nama amatierteātri, otrajā daļā uzstāsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri.
6. augustā plkst. 13 Vecumnieku tautas namā
SIA «Maxima Latvija» rīko TIKŠANOS ar iedzīvotājiem,
kurus interesē kasiera un pārdevēja darbs
veikalos Rīgā, Pārdaugavā.
Nokļūšanai uz darbu un mājās tiek piedāvāta iespēja
izmantot dienesta transportu.

Valles dramatiskajam kolektīvam – 60

Atzīmējot 60 gadu darbošanos, Valles dramatiskais
kolektīvs rīko JUBILEJAS VAKARU.
25. augustā plkst. 19
Valles saieta namā tiks izrādīta
A. Niedzviedža luga «Trīsarpus atraitnes».
Īpaši gaidīti kādreizējie aktieri un režisori.
Pēc izrādes bijušie un esošie dramatiskā kolektīva
dalībnieki lūgti kavēties atmiņās.
Līdzi jāņem atmiņas un groziņi.
Ļoti gaidīsim!

