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Sniedz koncertu

Novada vokālo ansambļu
skate–koncerts 10. martā notika Misas tautas namā.
Gada laikā apgūto rādīja četri bērnu vokālie ansambļi: «Zīļuki» (Vecumnieku tautas nams),
«Adatiņas» – pamatsastāvs un
jaunākā grupa (Misa) un mazie dziedātāji no Skaistkalnes.
Klātesošos iepriecināja sieviešu vokālie ansambļi «Vēl mazliet» (Skaistkalne), «Uguntiņas»
(viešņas no Jaunsaules), «Vēja
meitenes» (Misa), dalībnieces
no Valles un senioru koris «Atbalss» no Vecumniekiem.
«Žūrijas piešķirtajiem punktiem bija simboliska nozīme,
jo šoreiz kolektīvi pulcējās kopā, lai padziedātu,» sacīja Misas
tautas nama vadītāja S.Vēvere.
Klātesošos izklaidēja aktieris Varis Vētra.
ŽANNA ZĀLĪTE

Atjauno tautas nama ēku
Skaistkalnē piepildās senlolots sapnis

Brauks uz Rīgu

Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3. konferencē, kas 20. martā
notika Jelgavā, panākumus guvuši Vecumnieku novada izglītības iestāžu audzēkņi.
Ekspertu visaugstāko vērtējumu – 1. vietu – saņēma Valles vidusskolas 12. klases skolnieces Lauras Strupas pētījums
(darba vadītāja Sintija Kreimane). 2. vietu ieguva trīs Vecumnieku vidusskolas audzēkņu –
10. klases skolnieces Klintas
Alpas (skolotāja Ilze Cīrule),
12. klases audzēkņa Riharda
Landorfa (Ingrīda Tamane) un
11. klases skolnieces Terēzes
Neliusas (Solveiga Vītola) –
veikums. Atzinības rakstu saņēma Skaistkalnes vidusskolas
11. klases skolniece Aiga Karelsone (Austra Auguste).
L. Strupai, K. Alpai, R. Landorfam un T. Neliusai savi pētījumi būs jāaizstāv arī valsts
mērogā, jo labākie darbi izvirzīti
uz Latvijas 36. skolēnu zinātnisko konferenci, kas no 20. līdz
22. aprīlim notiks Rīgā.
G. ROMANOVSKA

Pašdarbības kolektīvu vadītāji Andžela Briča (no kreisās), Baiba Vanaga, Ingrīda Zemļinska, Aija
Skosa (trešā no labās), Jānis Kalniņš, Sarmīte Zariņa un Skaistkalnes tautas nama saimniece Līga
Baļčūne (vidū) saskandina dāvanā saņemtās krūzītes.
Skaistkalnē svinīgi
atklāta rekonstruētā
tautas nama ēka.
Sarīkojums «Sapņi piepildās» 23. martā sākās ar atdzimušā nama iedancošanu. Pūtēju orķestra «Skaistkalne» vadītāja Jāņa Kalniņa mudināti,
iestādes saimnieci Līgu Baļčūni valsī grieza gan būvuzņēmuma SIA «Kvintets M» vīri – brāļi Ainārs un Gatis Marinski, gan pašvaldības pārstāvji – novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis
un izpilddirektors Guntis Kalniņš.
Sniedzot priekšnesumus, sajūsmu par atjaunoto ēku neslēpa pašmāju amatiermākslas kolektīvi – pūtēji, sieviešu vokālais ansamblis «Vēl mazliet»,
tautas nama mazie dziedātāji,
«celtnieku ansamblis», dramatiskā kopa un vidusskolas deju

Priekšnesumu sniedz Skaistkalnes vidusskolas deju kopa «Vanadziņi».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kolektīvs «Vanadziņi». Uzstājās arī viesi – hip-hop deju grupa no Kurmenes, atraktīvie
Bārbeles puiši, dziedošās stelpietes Kristīne Rulle un Terēze

Neliusa, teātra spēlētāji no Valles un LNT muzikālā šova
«Latvijas zelta talanti 2012»
fināliste Agita Gabranova.
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Pavasara vājums
G

andrīz pie katras mājas
saules pusē ziņkārīgi savus ziedu deguntiņus groza
sniegpulkstenītes un krokusi dažādās krāsās. Katrā sevi
cienošā sētā ļaudis ņem rokās
slotu, grābekli un uzpoš pagalmu. Daži «kārtību» ievieš,
izmantojot sērkociņus. Varbūt
ir vērts padomāt un mainīt šo
«tradīciju»? Tas būtu patiesi radoši, ja mūsu novads pavasari
sagaidītu bez kūlas dedzināšanas. Diemžēl jau 23. martā Vecumnieku pagastā ugunsdzēsējiem nācās slāpēt pērnajā zālē
ielaistās liesmas...
Tā vien šķiet, ka vīri lielajā
politikā piedzīvo pavasara vājumu, un sparīgi uzsāktā izglītības reforma marta dubļos lēnām sāk buksēt. Bet – pagaidīsim vasaru, kad dubļi sakaltīs.
Varbūt, pa putekļainu ceļu braucot, lepnais reformu vāģis neaizlīgos līdz nākamajam grāvim,
bet puslīdz graboši iestūrēs jaunā mācību gada vārtos, ikvienam
ļaujot izprast nākamā darba cēliena mērķus, uzdevumus un
kopējo virzību izglītībā.
Atkal un atkal nākas atgriezties pie sen senās atziņas,
ka nekas nevar būt draņķīgāks
par demokrātiju. Katram indivīdam ir dotas tiesības un, tavu
nelaimi, jāpilda arī pienākumi.
Protams, tiesības ikviens ļoti
labi zina un ievēro, bet ar pienākumu izpildi sokas daudz švakāk.
Aizvainotie un nesaprastie
skolu jaunieši (un ne tikai viņi),
kuri apmaldījušies demokrātijas labirintos, skaļi izkliedz savas dzīves sāpi, bet ir aizmirsuši, ka labākais plāksteris punam
pierē ir perfekti pārzināt un

«Nekas nevar būt
draņķīgāks par
demokrātiju.»
pildīt pienākumus. Vispirms –
pienākumus pret sevi, vecākiem,
klasesbiedriem, skolu un sabiedrību. Ne vienmēr plašsaziņas līdzekļi spēj «ārstēt»
kaites, turklāt bieži vien mediju pārstāvji veiksmīgi un slēpti pasmejas par tiesību zinātājiem un pienākumu aizmirsējiem. Jācer, ka pavasaris ieviesīs zināmu skaidrību arī mūsu
novada dažu jauniešu uzkarsušajos prātos, un vājums būs
kā ar roku atņemts.
amēr vieni cīnās ar pašu
radītajām problēmām, citi
rūpīgi gatavojas Vecumnieku
novada otrajiem Dziesmu un
deju svētkiem – dzied, dejo un
muzicē. Kurš gan nezina, ka
«bēda jāliek zem akmeņa un
pāri tai jāiet dziedot»!
Pavasaris ir jaunu cerību,
labu domu un darbu laiks, tas
ir arī brīdis, kad tiek vētīta raža skolās, tautas namos un
sporta zālēs. Lai bagātīgs birums visiem, kuri rudenī un
ziemā cītīgi strādājuši!
Ir īstais laiks šūpolēm vietu
noskatīt, jo teju jau klāt Lieldienas. Cik augstu šūposimies, tik
tālu nākamajā gadā iesim! Mēs
taču esam tāla ceļa gājēji?

K

JĀNIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Nāc talkā Latvijai!
Kustība «Lielā Talka» sadarbībā ar Latvijas Radio 2
uzsākusi akciju «Nemēslo!
Nāc talkā – kopā mēs
varam uzstādīt rekordu!».

Tās laikā iedzīvotāji tiek
aicināti sakrāt un līdz 16. aprīlim nodot pēc iespējas vairāk
plastmasas pudeļu korķīšu. No
tiem Lielās talkas dienā, 21. aprīlī, Rīgas centrā tiks veidota
pasaules karte. Šīs aktivitātes
mērķis – uzstādīt pudeļu korķīšu rekordu.
Šajā kartē ar sarkaniem korķīšiem tiks atzīmētas tās pasaules valstis, kurās ik gadu norisinās Lielā talka. Lai iedzīvotājiem būtu lielāka motivācija
līdzdarboties, centīgākie korķīšu krājēji kampaņas noslēgumā iegūs īpašas balvas no
kustības «Lielā Talka» un akcijas atbalstītāja – veikalu tīkla «Rimi Latvia».
Pirmais šīs akcijas dalībnieks ir maestro Raimonds

Salaulāti divi pāri

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Novada Dzimtsarakstu nodaļā no 14. līdz 26. martam reģistrēta divu meitenīšu dzimšana. Pirmais dokuments –
dzimšanas apliecība – izdota
Anikai un Līgai Vitai. Martā
reģistrēta divu pāru laulība.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Jevgenija Arestova
(1926. gada 1. janvāris –
2012. gada 19. marts),
Harijs Duberis (1932. gada
4. februāris – 2012. gada
24. marts).
SKAISTKALNES PAGASTĀ

Jau baltā birztala
šalc zaļu lapu gaidās,
Ver lūpas pumpuri
un, sauli skūpstot, smaida,
Un prieka asaras
no zaru galiem pil.
/H. Heislers/

1500

Pauls. Mākslinieks mudina arī
citus iedzīvotājus iesaistīties
šajā kampaņā, palīdzot uzturēt
tīru vidi un tiecoties pēc Latvijas rekorda.
Tie, kuri vēlas atbalstīt šo
ieceri un piedalīties rekorda
uzstādīšanā, tiek aicināti sakrāt pēc iespējas vairāk plastmasas pudeļu korķīšu un līdz
16. aprīlim nodot tos veikalos
«Rimi» vai vietējā pašvaldībā.
Korķīši jāieliek maisiņā kopā
ar lapiņu, uz kuras norādīts
akcijas dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese
un korķīšu skaits. Maisiņš jānovieto veikalos «Rimi» vai
vietējā pašvaldībā īpaši šai akcijai paredzētā vietā.
Vecumnieku novadā korķīšus var nogādāt domē (Vecumniekos, Rīgas ielā 29) un
pagastu pārvaldēs Bārbelē,
Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē
un Vallē.
KUSTĪBA
«Lielā Talka»

Lai pavasaris līdz ar dabas atmodu
ikvienam Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Vecumnieku pagasta iedzīvotājam
ļauj sajust arī atjaunotni sevī!
Lai mundrs ikdienas solis, lai ticība, miers un harmonija
dod spēku saskatīt labo it visā!
Gaišas un saticīgas Lieldienas!
Vecumnieku novada Dome

Modris Grosbergs
(1958. gada 10. septembris –
2012. gada 13. marts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Aivars Gausiņš (1940. gada 19. decembris – 2012. gada
13. marts),
Vitālijs Baltmanis
(1942. gada 28. jūlijs –
2012. gada 9. marts),
Anna Krūze (1935. gada
13. novembris – 2012. gada
15. marts),
Egils Kārkliņš (1940. gada 21. oktobris – 2012. gada
16. marts),
Irma Vītola (1931. gada
29. augusts – 2012. gada
16. marts),
Alfons Peterāns (1928. gada 22. augusts – 2012. gada
19. marts),
Tatjana Kantāne (1931. gada 25. aprīlis – 2012. gada
16. marts),
Imants Meijers (1943. gada 5. jūlijs – 2012. gada
19. marts),
Andrejs Baranovs
(1955. gada 30. aprīlis –
2012. gada 17. marts).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Labierīcības – bez maksas

Vecumniekos darbojas sabiedriskās tualetes
Jau pusotru mēnesi Vecumnieku centrā, rekonstruētās
autoostas teritorijā, darbojas sabiedriskās tualetes.
Pēc projekta īstenošanas
2011. gada rudenī nepievilcīgais
laukums ciema centrā pārtapa
līdz nepazīšanai. Līdzās apsildāmajam kioskam tika uzslietas
divas apgaismotas pieturvietas,
bet tā galā, uz parka pusi, ierīkotas divas labiekārtotas tualetes. Tās apmeklētājiem ir pieejamas no februāra vidus.

Vērtē pozitīvi

«Sabiedriskās tualetes var
izmantot gan autobusu gaidītāji, gan ikviens, kam rodas šāda
vajadzība,» informē novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics. Viņš
uzsver, ka Vecumniekos šis pakalpojums iedzīvotājiem ir par
brīvu. Lai no apmeklētājiem nebūtu jāiekasē maksa par patērēto ūdeni, papīru, roku mazgāšanas un telpu uzkopšanas līdzekļiem, pašvaldība ir radusi iespēju naudu šiem izdevumiem
paredzēt budžetā.
Tualetes darbojas no plkst. 6
līdz 22. Par kārtību telpās rūpējas divas bezdarbnieces, kas pašvaldībā veic algotu pagaidu sabiedrisko darbu. Viņas lēš, ka ik
dienu labierīcības izmanto vairāk nekā 50 cilvēku, un atsauk-

Vecumnieku centrā ir divas labiekārtotas tualetes.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
smes ir pozitīvas. «Protams, ikdienā gadās arī šis tas nepatīkams. Pa retam tualetē iemaldās kāds «cirka mākslinieks»,
kurš pamanās ar kājām uzrausties uz poda malas, pazūd kāds
papīra rullis... Tam gan nevajadzētu kļūt par normu, citādi leģendārā frāze «par visu jāmaksā» būs jāattiecina arī uz šo
objektu,» bilst A. Petruševics.

Nevar paļauties

Tualešu jautājums pašmāju
ļaudīm, caurbraucējiem un Vecumnieku viesiem aktuāls bijis jau daudzus gadus. Vai nu
var sacīt, ka tas ir atrisināts?
«Varbūt izklausīsies ciniski,
bet cilvēkiem ar veselības problēmām daudz pieejamāka bija

vecā ateja ar caurumu betona
grīdā, jo tai «durvis» vienmēr
bija atvērtas. Uz jaunajām tualetēm nevar paļauties – nesen ap
pulksten deviņiem vakarā mikroautobusa šoferis savas vajadzības kārtoja aiz busiņa, jo labierīcības bija slēgtas. Arī no rītiem cilvēkiem, kuri ar sabiedrisko transportu no tālienes
brauc cauri Vecumniekiem, ir
nācies ciesties līdz Rīgai,» situāciju komentē Vecumnieku
iedzīvotāja Lidija Reinberga.
Viņa uzskata, ka tualešu problēma vēl nav līdz galam atrisināta, un ļaudis būtu pelnījuši
iejūtīgāku attieksmi jautājumā, kas saistīts ar dabisko vajadzību kārtošanu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Pieskarties vējam
un apsvilināt elpu.
Tas nozīmē: būt.
Apstājos ceļā.
Ikdienas zeķē caurums –
lāpu ar zvaigznēm.
Paceļu skatu,
sagaidot dzērvju kāsi.
Dzīve ir ilgas.
/M. Laukmane/
Skaistkalnes pagasta pārvalde sveic
sieviešu klubu «Mēmelīte» 10 gadu jubilejā
un novēl tā dalībniecēm būt tikpat
darbīgām un radošām, kā līdz šim.
IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais izdevums
iznāk divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas termiņš
«Vecumnieku Novada Ziņu»
aprīļa numuriem –
2. un 16. aprīlis.
E-pasts: <zanna.zalite@gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

Gatavojas
finālkonkursam
Martā pūtēju orķestris
«Skaistkalne» piedalījies
divos nozīmīgos konkursos.

7. Latvijas izglītības iestāžu
pūtēju orķestru skatē, kas 2. martā notika Jelgavā, kolektīvs startēja B grupā un, nopelnot 45,67
punktus, ieguva pirmās pakāpes
diplomu. Šis panākums mūziķiem devis tiesības piedalīties
finālkonkursā, kas norisināsies
25. maijā Jelgavā. Par uzvaru šajā grupā cīnīsies septiņi orķestri.
17. martā, piepulcējot strādājošos un studējošos sava kolektīva mūziķus, pūtēju orķestris «Skaistkalne» startēja Valmierā, kur notika 5. Latvijas un
3. Baltijas valstu pūtēju orķestru konkurss. Šogad žūrijā strādāja mūzikas speciālisti no
Amerikas Savienotajām Valstīm, Itālijas un Igaunijas.
Trešajā grupā (vidējā grūtības pakāpe) tradicionāli ir
visvairāk dalībnieku, un arī šogad puse no 34 kolektīviem
startēja šajā grupā. Izmaiņas
bija gan muzicēšanas ilgumā
(25 minūtes), gan vērtēšanā.
Pirmo reizi žūrija katram orķestrim norādīja ne tikai neprecizitātes skaņas veidošanā, intonācijā, bet arī to, kurā brīdī
kāda no instrumentu grupām
bijusi izcila, kura – par skaļu.
17 sastāvu konkurencē pirmās pakāpes diplomus saņēma
tikai divi kolektīvi – «Madona»
un «Smiltene», kas startēja trešajā grupā. Pūtēju orķestris
«Skaistkalne», iegūstot 34,13
punktus, ierindojās tūlīt aiz
trešās pakāpes laureātiem, kas
nopelnīja 35 punktus. Šajā grupā tikai divi orķestri – «Skaistkalne» un Pāvula Jurjāna mūzikas skolas pārstāvji – uzrādīja
snieguma uzlabojumu salīdzinājumā ar demonstrēto pagājušā gada konkursā (attiecīgi
+3,26 un +3,33 punkti).
Laika atpūtai un činkstēšanai nav – orķestrantiem cītīgi jo
cītīgi jāgatavojas Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru
finālkonkursam. Paldies kolektīva dalībniekiem par centību,
atbildību un mīlestību uz mūziku. Paldies visiem, kuri bija un
ir kopā ar orķestri, kuri tura īkšķus un turpina fanot par mums.
Centīsimies nevienu nepievilt!
J. KALNIŅŠ,
pūtēju orķestra vadītājs
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Dome piesaista divus speciālistus
Paaugstina pašvaldības administratīvo darbspēju
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Jau vairāk nekā gadu
Vecumnieku novada domē
strādā vecākais datortīklu
administrators Agris Rāgs
un projektu koordinatore
Zanda Balcere.
Speciālisti pašvaldībai piesaistīti Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta «Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada domē» (nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/049/082) ietvaros. Darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» aktivitātes «Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām
un novadiem» mērķis ir paaugstināt novadu pašvaldību
administratīvo kapacitāti. Ikmēneša atalgojumu un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas speciālistiem,
kuri pretendentu konkursā tika atzīti par vispiemērotākajiem kandidātiem, pilnībā nodrošina ESF.

Nolemj kandidēt

2010. gada novembrī, kad
tika izsludināta pieteikšanās
uz vecākā datortīklu administratora amata vietu, A. Rāgs
strādāja Bārbeles pamatskolā
par informātikas un fizikas skolotāju, aizvietoja informātikas
pedagogu un mācīja zēniem
mājturību un tehnoloģijas Valles vidusskolā. Vienlaikus viņš,
būdams pašnodarbināta persona, sniedza pakalpojumus pašvaldībām un uzņēmumiem –
pārveidoja un uzlaboja datortīklus, konsultēja speciālistus u. c.
«Toreiz nākotne šķita rožaina, tāpēc apkārtējo mudinājumu pretendēt uz šo amatu neuztvēru nopietni, jo – uz cik
krēsliem tad vienlaikus var sēdēt!» ar smaidu atceras A. Rāgs,
kurš ir gan māksliniecisko mēbeļu galdnieks, gan diplomēts
radioinženieris un vidusskolas
fizikas pasniedzējs. Tikai pēc
atkārtotas pieteikšanās izsludināšanas viņš nolēmis kandidēt uz brīvo amata vietu Vecumnieku novada domē.

Vecākais datortīklu administrators Agris Rāgs un projektu koordinatore Zanda Balcere uzsver,
ka iespēja strādāt novada domē būtiski mainījusi viņu priekšstatu par darbu pašvaldībā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Savā elementā

Uzskaitot amata pienākumus, speciālists lakoniski piebilst, ka viņa uzdevums ir nodrošināt, lai domē, pašvaldības
iestādēs un pagastu pārvaldēs
datori, printeri, kopētāji un cita
tehnika «rūktu un dūktu, nevis
taurētu un niķotos». «Mana darba vizītkarte ir kvalitāte. Pats
svarīgākais – lai pašvaldības
speciālisti bez aizķeršanās varētu veikt savus pienākumus un
lai datortehnikas darbības traucējumu dēļ neērtības nebūtu jāpiecieš novada iedzīvotājiem,»
uzsver A. Rāgs. Vairāki domes
darbinieki atzina, ka daudzas
problēmas, kas agrāk traucējušas normāli strādāt, ir novērstas,
turklāt ir lielāka drošības izjūta, ja allaž «pie rokas» ir pašiem savs speciālists, kam prasīt padomu un palīdzību. «Priecājos, ja kolēģi mani uz savu
kabinetu aicina retāk, jo tas nozīmē, ka ar datortehniku viss
ir kārtībā,» secina speciālists
un smaidot piebilst, ka šajā amatā jūtoties «savā elementā».
Tā kā A. Rāgs strādā nepilnu
darba nedēļu (30 stundas), pašvaldība neliedza viņam turpināt arī pedagoģisko darbību.
Lai nodrošinātu datortīklu
un iekārtu nevainojamu darbību, ir jāpilnveido zināšanas, jo

šajā jomā viss ļoti strauji mainās. A. Rāgs regulāri apmeklē
seminārus un arī pats ir pulcinājis kopā pašvaldības darbiniekus, lai izskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar drošību un
datortehnoloģijām.

Ļaujas izaicinājumam

Pirms darba novada pašvaldībā Z. Balcere, kura Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
absolvējusi Ekonomikas fakultāti, strādājusi par grāmatvedi
SIA «Pakāpiens» Vecumniekos.
Viņai pieder arī savs uzņēmums,
kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus.
Pieteikšanās uz projektu koordinatora amatu bijis izaicinājums, jo jaunā sieviete vēlējusies sevi pilnveidot un apliecināt jomā, ko līdz šim pārzinājusi virspusēji. Pirmais pienākums, nokļūstot novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļā, bija projekta rakstīšana par
ielu apgaismojuma izbūvi Kurmenes ciemā. Speciāliste darbojas arī projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» izstrādē un pārraudzīšanā.
Z. Balceres kompetencē ir iepirkuma dokumentu un pārskatu sagatavošana, sadarbība ar
būvuzraugu un Vides aizsardzī-

bas un reģionālās attīstības ministriju. «Cik vien varu, palīdzu
nodaļas vadītājai Dacei Šileikai,» teic speciāliste, kurai noteikta 20 stundu darba nedēļa.
Z. Balcerei bijis saistoši iepazīt visus projekta realizēšanas
posmus, jo šis process vienkāršs
šķiet tikai līdz brīdim, kamēr
ar to nav nācies saskarties.

Kapacitāte pieaug

Pašvaldībā īstenojamo projektu apjoms pieaug, un projektu vadītāja D. Šileika atzīst, ka
viena ar visu netiktu galā. «Līdz
ar Zandas ienākšanu domē slogs
ir samazinājies, taču arī diviem
speciālistiem nākas krietni nopūlēties, lai spētu turēt līdzi
arvien pieaugošajai kapacitātei.
Pieļauju, ka nākotnē gan infrastruktūras, gan sociālo un citu
veidu projektu būs vēl vairāk,»
viņa prognozē.
Kā to paredz ESF projekts,
speciālisti novada domē strādās līdz šī gada 31. decembrim,
bet pašvaldībai vēl sešus mēnešus pēc tam ir jāsaglabā šīs amata vietas. Gan Z. Balcere, gan
A. Rāgs pauda cerību, ka novada dome varētu kļūt par viņu
pastāvīgo darba vietu, jo veicamo pienākumu apjoms pašvaldībai nesamazinās.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Atjauno Skaistkalnes tautas nama ēku

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis
(no labās) un izpilddirektors Guntis Kalniņš pūtēju orķestra spēlētās mūzikas pavadījumā izdancina Skaistkalnes tautas nama
vadītāju Līgu Baļčūni.

Vakara vadītāji – Dailes teātra aktieris Gundars Silakaktiņš un
Skaistkalnes tautas nama dramatiskā kolektīva dalībniece Svetlana Štrobindere – vārdu dod SIA «Kvintets M» valdes priekšsēdētājam Aināram Marinskam (vidū).

Ar skanīgu dziedājumu publiku iepriecināja Skaistkalnes tautas nama bērnu vokālais ansamblis.

Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece (no labās) sveic savu kolēģi, skaistkalnieti Inetu Skusto.
à1. lpp.
Skaistkalniešus sveica pagasta pārvalžu vadītāji no Bārbeles, Kurmenes, Stelpes un
Valles, kā arī novada kultūras
iestāžu pārstāvji.
Pagasta pārvaldes vadītāja
Ineta Skustā godināja visus, kuri ieguldījuši darbu, lai senloloto ieceri varētu īstenot. T-kreklus ar tautas nama simboliku
saņēma novada Domes priekšsēdētājs R. Melgailis, izpilddirektors G. Kalniņš, projektu vadītāja Dace Šileika, SIA «Kvintets M» pārstāvji u. c. Speciāli
darinātas krūzītes tika dāvātas
visiem, kuri snieguši atbalstu
svētku sarīkošanā un dzīvojuši
līdzi rekonstrukcijas gaitai.
Kultūras iestādes atdzimšanas svētkos līdz pat trijiem
rītā ballējās dažādu paaudžu
ļaudis. Arī 85 gadus vecā bijusī skolotāja Dzidra Kaminska
baudīja grupas «Baltie lāči»

sagatavoto deju mūzikas programmu.
Skaistkalnes tautas nama
ēkas rekonstrukcijas projekts īstenots, pašvaldībai piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Remontdarbu
laikā siltināti pamati un fasāde,
nomainīts jumta segums, veikta
palīgtelpu un piebūves rekonstrukcija, sakārtota siltumpiegādes sistēma. Projekta kopējās
izmaksas ir 206 tūkstoši latu.
Nams, kas vēl pērn bija pelēks un necils, kļuvis par gaumīgu akcentu Skaistkalnes ainavā.
Līga Baļčūne, kura iestādi vada
kopš 1999. gada, visvairāk priecājas par oriģināli veidotajiem
niedru griestiem un sienu apdari ēkas pirmajā telpā. Viņa cer,
ka pašvaldībai izdosies rast līdzekļus, lai ēkas nepabeigtajā
daļā varētu veikt iekšdarbus.
ŽANNA ZĀLĪTE

Svētku dalībnieku pulkā bija gan skaistkalnieši, gan ciemiņi no
kaimiņu pagastiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Jārod varianti rēķinu samazināšanā
Nedrīkst «aizmirst» samaksāt par pakalpojumiem
SIA «Mūsu saimnieks»
drīz būs aizvadījusi
2011./2012. gada apkures
sezonu. Tiek plānoti
turpmāk veicamie darbi.

Parādu piedzīs

Priecē tas, ka, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, pērn nav palielinājies iedzīvotāju parāda
apjoms. Paldies tiem godprātīgajiem maksātājiem, kuri pilnīgi vai daļēji, bet regulāri norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Tas uzņēmumam
ļauj nokārtot saistības ar piegādātājiem, samaksāt nodokļus un
darba algas.
Pašreizējā ekonomiskā situācija valstī ir tāda, kāda tā ir,
taču daudziem SIA «Mūsu saimnieks» klientiem būtu jāpārskata savu maksājumu prioritātes,
jo nedrīkst «aizmirst» norēķināties arī par saņemtajiem pakalpojumiem.
Iedzīvotāji, kuriem nav izdevies pildīt vienošanos par parāda nomaksu, kā arī tie, kuriem
radies parāds, pēc apkures sezonas (līdz 25. maijam) tiek aicināti ierasties SIA «Mūsu saimnieks» grāmatvedībā, lai slēgtu
vienošanos par parāda nomaksas grafiku. Ja šis uzaicinājums
netiks respektēts, uzņēmums būs
spiests parāda piedziņu uzticēt
SIA «Paus Konsults».

Lūdz informēt

Sākot ar šī gada 1. februāri,
SIA «L&T» par 1 m³ atkritumu
izvešanu piemēro Ls 7,97 (bez
PVN), tāpēc arī SIA «Mūsu
saimnieks» bija jāpaaugstina
maksa par šo pakalpojumu. No
katras mājsaimniecībā dzīvojošas personas par sadzīves atkritumu izvešanu mēnesī tiek iekasēti Ls 0,80 (bez PVN).
Līdz 1. februārim šī summa bija Ls 0,59 (bez PVN).
Jāatgādina, ka ūdens skaitītāja rādījumi jānolasa katra
mēneša pēdējā datumā un trīs
dienu laikā jāpaziņo grāmatvedības darbiniekiem. To var izdarīt, personīgi nododot šo informāciju vai ievietojot ziņojumu šim nolūkam izveidotajā spraugā kantora durvīs, kā
arī zvanot pa tālruni 63976382
vai rakstot e-pastā: <mususaimnieks@inbox.lv>.

Apzinīgākie maksātāji ir komunālo pakalpojumu saņēmēji, kas dzīvo Kalna ielas 11. un 13. namā
(mājas bez centrālapkures) un Sporta ielā 2 (attēlā) Vecumniekos.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Iedzīvotāji tiek aicināti informēt uzņēmumu par:
 personām, kas faktiski
dzīvo mājoklī, izmanto pakalpojumus, bet par tiem nemaksā, aizbildinoties, ka ikdienā
neuzturas dzīvoklī, vai mānoties, ka tikai nupat atgriezušies
no prombūtnes;
 personām, kas nemaksā
par atkritumu izvešanu, bet no
rītiem vai vakaros ar auto piebrauc pie konteineriem un ievieto tur maisiņus ar drazām,
par kuru izvešanu maksā godprātīgie iedzīvotāji;
 personām, kuras parazitē uz maksātāju rēķina (pieslēdzas koplietošanas elektrībai, lieto karsto ūdeni, kaut
skaitās, ka tas ir atslēgts, nesankcionēti pieslēdzas apkurei,
nepaziņo par dzīvoklī iemitinātām personām u. tml.).

Siltuma zudumi

Salīdzinot siltummezglu
skaitītāju rādījumus vairāku gadu garumā, atklājies, ka mājās,
kurās ir liels to dzīvokļu īpatsvars, kas daļēji vai pilnībā atslēgti no centralizētās apkures
sistēmas, maksa par 1 m² telpu apsildīšanu ir jūtami lielā-

ka. Tas nozīmē, ka šajās ēkās
ir prāvāki siltuma zudumi. No
centrālapkures atslēgto dzīvokļu iemītnieki nemaksā arī par
koplietošanas telpu apsildīšanu.
Siltuma zudumi galvenokārt
rodas no neapdzīvotiem mitekļiem un mājokļiem, kuru īrnieki vai īpašnieki nav darījuši
visu iespējamo, lai siltumu ekonomētu.
Aicinājums iesaistīties Eiropas Savienības līdzfinansētos māju siltināšanas projektos
iedzīvotāju vidū nav guvis atsaucību, lai gan Vecumnieku
bērnudārzs ir labs piemērs tam,
ka ēkas siltināšana ievērojami
var samazināt rēķinu par apkuri.

Īpašnieku kopsapulce

Ir saņemts ierosinājums,
ka no centrālās apkures pilnībā vai daļēji atslēgtiem dzīvokļiem jāpiemēro vismaz
80% no pilnas apkures maksas (līdz šim vidēji tiek piemēroti 5% līdz 10% no pilnas
maksas – tas atkarīgs no tā, cik
radiatoru «ribas» atstātas cirkulācijas nodrošināšanai). Lai
to varētu veikt, nepieciešams
sasaukt daudzstāvu namu dzī-

vokļu īpašnieku kopsapulci.
Tikai tā var lemt par:
 apkures rēķinu apmaksas kārtību arī tiem dzīvokļiem,
kuru iemītnieki pilnīgi vai daļēji atteikušies no centralizētās
apkures;
 prioritāriem un lielākiem
remontiem, piemēram, mājas
jumta, logu un durvju nomaiņu
kāpņu telpā;
 mājas apsaimniekošanas
naudas uzkrājuma izlietošanu,
ja tāds ir;
 mājas apsaimniekošanas
naudas apmēra palielināšanu,
lai nodrošinātu pilnvērtīgu apsaimniekošanu.
Jācer, ka iedzīvotājiem un
SIA «Mūsu saimnieks» kopīgi
izdosies rast labākos variantus
savstarpējā komunikācijā un rēķinu samazināšanā, nezaudējot
pakalpojumu kvalitāti un nepaliekot vienaldzīgiem pret apkārt
notiekošajām nejēdzībām.
Iestājoties pavasarim, ikviens tiek aicināts atrast laiku
un piedalīties māju apkārtnes
sakopšanas talkās. Veiksmi visiem ikdienas gaitās!
I. STAŠKEVIČS,
SIA «Mūsu saimnieks»
valdes loceklis

Nr. 5(60) 2012. gada marts

7. lpp.

Piemin latviešu leģionārus
Viņi cīnījās par Latvijas brīvību
Latviešu leģionāru atceres
pasākums pie Vecumnieku
tautas nama 16. marta
pievakarē pulcēja vien
piecpadsmit interesentu.
Notiekošo vēroja Valsts policijas un apsardzes uzņēmuma darbinieki, kā arī novada
domes Sabiedriskās kārtības
nodaļas pārstāvis. Saiets noritēja bez starpgadījumiem.

Viens mērķis

«Esam šeit pulcējušies, lai
pieminētu Otrā pasaules kara
brīvības cīnītājus – latviešu leģionārus,» uzrunājot klātesošos,
sacīja atceres pasākuma organizators, lauku uzņēmējs Normunds Sokolovskis, kurš ir Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK» atbalstītājs. Viņš bija
sagatavojis ieskatu vēsturē, uzsverot, ka latvieši stājās leģionā
un vilka svešas armijas uniformu tāpēc, ka citu iespēju nebija. Ļoti daudzi tur nokļuva tiešas mobilizācijas rezultātā, īsto brīvprātīgo bija ap 15 – 20
procentiem.
«Arī man senčos ir trīs leģionāri: vectēvs, vectēva brālis
un kāds tuvs radinieks. Mēs neesam vainīgi, ka mūsu vectēvi
bija leģionā. Šiem latviešu vīriem bija tikai viens mērķis – Latvijas brīvība,» uzsvēra N. Sokolovskis. Ir absurdi šiem cilvēkiem pārmest to, ka viņi cīnījušies par nacistiskās Vācijas
ideāliem, jo leģionā iesauktos
karavīrus motivēja apziņa, ka

viņi cīnās par Latviju un par to,
lai beigtu pastāvēt boļševiku režīms.
Ar klusuma brīdi tika pieminēti cīņās kritušie un soda nometnēs bojā gājušie leģionāri.

Nespēj vienoties

Klātesošie ieklausījās leģionāra, Vecumnieku pagasta
iedzīvotāja Jāņa Lapas atmiņu
stāstā. Viņu no nošaušanas par
cīnīšanos «pretējā pusē» izglābis vien mazais augums un mātes gudrība. Par varonību kaujās tolaik 17 gadu vecais J. Lapa
esot saņēmis vienu no augstākajiem Vācijas bruņoto spēku
apbalvojumiem – Dzelzskrustu.
«Vai tie latviešu puikas, kas
toreiz gāja cīnīties, lai Latvija
būtu brīva, varēja iedomāties,
ka šodien politiķi viņu darbību
izmantos savu ambīciju īstenošanai,» sacīja bārbelietis, novada Domes deputāts Valdis Rusiņš, komentējot kaislības, kas ik
gadu uzvirmo ap leģionāru atcerei veltīto pasākumu rīkošanu.
«Cilvēkiem ir jāskaidro Latvijas vēstures fakti un lielāka
vērība jāvelta patriotiskajai audzināšanai,» rezumēja N. Sokolovskis. Pašlaik ne mūsu izglītības sistēma, ne politiskās partijas sabiedrībai nevar piedāvāt
vienotu, par pamatu kalpojošu
identitātes apjaušanu, līdz ar
to latviešu un krievu kopienai
jau gadiem ilgi nav izdevies
vienoties par kopīgu Latvijas
vēstures izpratni.
ŽANNA ZĀLĪTE

16. martā pie Vecumnieku tautas nama notika latviešu leģionāru atceres pasākums.

Leģionārs Jānis Lapa (priekšplānā no kreisās), kuram 31. martā būs 85. dzimšanas diena, Valdim Rusiņam (no labās) un
Normundam Sokolovskim rāda organizācijas «Helsinki 86»
biedra karti. Tajā viņš iesaistījies 1988. gadā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Aicina neaizmirst savas tautas vēsturi
Godinot 1941. gada jūnijā
un 1949. gada martā
komunistiskajās represijās
deportēto cilvēku piemiņu,
Skaistkalnes vidusskolas
audzēkņi, skolotāji un
pagasta iedzīvotāji
22. martā pulcējās
svinīgā atceres pasākumā.
Tikšanās viesi bija Dzintra
Geka, pazīstamā dokumentālo
filmu režisore un producente,
un operators Aivars Lubānietis.
Dz. Geka rosināja atsaukt
atmiņā mūsu vēstures skaudrās

lappuses, kuras sāp daudzu Latvijas cilvēku sirdīs par spīti
laika pagājībai. Jau Otrā pasaules kara gados Golgātas ceļš uz
Sibīriju aizsākās vairāk nekā
13 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, bet otrajā masu deportācijā ceļš Sibīrijas plašumos aizsauca 42 tūkstošus, tai skaitā,
vairākus tūkstošus bērnu līdz
septiņu gadu vecumam. Traģiskie notikumi skāra arī Skaistkalnes pagasta ģimenes.
Režisores darbs veltīts šo
vēstures lappušu izpētei, kopā
ar filmēšanas grupu un Latvijā

pazīstamām personībām mērojot tālo ceļu pa izsūtīto cilvēku pārbaudījumu takām, lēģeru vietām. Katra tikšanās ar
Sibīrijas bērniem apliecina to
dienu pārdzīvojumus, nebeidzamās sāpes par zudušo Dzimteni, atmiņas par svešumā zaudētajiem tuviniekiem.
Tikšanās dalībnieki noskatījās 2011. gadā tapušo Dz. Gekas filmu «Sibīrijas bilance»,
ieklausījās režisores stāstījumā
un vēlējumā neaizmirst savas
tautas vēsturi.
Atceres pēcpusdienas noslē-

gumā notika ziedu nolikšana
un aizlūgums deportēto cilvēku
piemiņas vietā pie Kaminsku
akmens, kur aizsākās daudzu
skaistkalniešu ciešanu ceļš.
I. PAVINKŠNIS,
Skaistkalnes vidusskolas
vēstures skolotājs
31. martā plkst. 17
Vecumnieku tautas namā
Arvīds Platpers aicina uz
vīru koru «Ķekava»
un «Absolventi»
KONCERTU.
Ieeja – bez maksas.

8. lpp.
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«Nekur jau tik dulli neiet kā
Katrā pagastā ir ļaudis, ar
kuriem vietējie lepojas un
sauc viņus par novadniekiem.
Kurmenei allaž piederīgs ir
dzejnieks, atdzejotājs un
literatūrkritiķis Knuts Skujenieks, kurš pērn nosvinēja
75. dzimšanas dienu.
Viņš vēl aizvien uztur saikni
ar cilvēkiem no sirdij tuvā un mīļā apvidus, kur aizritējusi bērnība un pusaudža gadi.

Joki un veselīga
pašironija

Tā patiesībā ir veiksme iepazīties ar Knutu Skujenieku. Pāris stundas, ko pavadām, ciemojoties Skujenieku mājās, paskrien
nemanot.
Dzejnieks paspiež roku un
bez mulsuma sāk stāstīt par dzīvi
Salaspilī, pašu celto māju, iepazīstina ar savu plašo grāmatu
klāstu, kas vēlāk nonāks Latvijas
Nacionālās bibliotēkas īpašumā,
un izrāda saņemtos goda ordeņus, ko pats smejoties dēvē par
«liela cilvēka rotaļlietām». Pie
sienas viņš pielicis ne tikai fotogrāfijas un piemiņas veltes no dažādiem dzejas pasākumiem, bet
arī amizantas bildes ar humoristiskiem uzrakstiem, jo tāds ir arī
pats Skujenieks – viņam allaž
kabatas pilnas ar jokiem un veselīgu pašironiju.
Virtuvē mūs sagaida dzejnieka dzīvesbiedre Inta ar pašceptu
plātsmaizi un piparmētru tēju, ko
Skujenieks sauc par sievas firmas
dzērienu. Ik pa laikam parādās
arī mājas mīlule kaķene Matilde
un Intas māsas suns, kas saimnieku prombūtnes laikā dzīvojas
pie Skujeniekiem. Mājīgu un
latvisku izjūtu apkārt rada izkaltētie ziedu vainagi un uz galda
stūra, šķiet, nejauši atstātā sarkanbaltsarkanā lentīte. Goda vietā
pielikta Skujenieka vecvecāku
kāzu fotogrāfija ar robu vidū.
Namatēvs zina stāstīt veselu ģimenes leģendu par to, kā vecāmāte dusmu uzplūdā bildi metusi ugunī, taču dzejnieka māsīcai, par laimi, izdevies to paglābt. Glīti sarindotas arī bērnu
un mazbērnu fotogrāfijas.
Knuta Skujenieka dzīve ir
bijusi pietiekami raiba un krāš-

Knuts Skujenieks joprojām glabā mīļas atmiņas par laiku, kas pavadīts Kurmenē.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ņa. Nav trūcis ne skaistu, ne grūtāku brīžu, bet diez vai kādreizējais kurmenietis daudz prāto, «kā
būtu, ja būtu», jo tieši šie notikumi ir veidojuši viņa personību.
Dzejnieks atstāj mundra, jautra
cilvēka iespaidu, kurš pasauli varbūt tik tiešām neredz caur ilūzijām, kā viņš pats par sevi reiz
rakstījis, bet kurš pratis dzīvot un
izdzīvot, saglabājot pašlepnumu,
ticību savai zemei un humora un
optimisma dzirksti, ko varētu mācīties ikviens no mums, jo «nekur
jau tik dulli neiet kā dzīvē» – tā
sarunas beigās nosmej pats Skujenieks.

Bērnība aizrit
Mūru dzirnavās

Mūru dzirnavās, kas toreiz
atradās Kurmenes pagasta teritorijā, Knuts Skujenieks nonāca jau
gada vecumā, kad pēc mātes nāves tēvam Emīlam, bohēmistam
un literātam, ar divu mazu dēlu
audzināšanu diži nevedās. Kā
dzejniekam vēlāk stāstīts – vecāmāte Anna kādu dienu aizbraukusi uz Rīgu, situsi dūri galdā
un teikusi, ka tā vairs nevar turpināties. «Un labi, ka tā,» saka
dzejnieks, jo kas zina, kas būtu
no viņa iznācis bez vecvecāku
audzināšanas. Tā Skujenieka
bērnība pagāja lauku mājās un
vectēva dzirnavās pašā leišmalē,

Mēmeles upes krastā. Tagad viņa mājās pie sienas ir pielikta
kurmenietes Annas Grundmanes glezna ar ainavu, kas paveras vietā, kur reiz bijušas Skujenieku dzirnavas.
Atmiņas par bērnību dzejniekam ir gaišas, par spīti tam,
ka mazāk gaišs šis laiks ir bijis
Latvijas vēsturē (Knuts Skujenieks Mūru dzirnavās dzīvoja no
1937. līdz 1950. gadam). Šķiet,
veiksme, labi cilvēki un vecvecāku apķērība un vienlīdzīgā attieksme pret cittautiešiem ir glābusi Skujenieku ģimeni, un kara
un pēckara laiks pārciests bez
lielām nelaimēm. Dzejnieks atceras, ka garām gājis gan krievu,
gan vācu karaspēks, taču, tā kā viņu mājas atradās nomalē, «viss
tiešām ir gājis tikai garām».
Skujenieka vecāmāte, būdama apsviedīga un labsirdīga sieva, palīdzējusi un ārstējusi gan
krievu, gan vācu karagūstekņus,
viņu mājās nekad netika atteikta
ne maize, ne piens izsalkušajiem
karavīriem. Par labu nācis arī tas,
ka vecāmāte prata krievu un vācu valodu.
Skujenieki palaiduši garām
arī «lielo ekskursiju» 1949. gadā,
par ko bēdājušies Knuts un viņa
brālis Leons, būdami vēl puikas.
Dzejnieks min, ka visdrīzāk ģimeni pagasts izgalvojis, jo vecā-

Izvelc rozi no linu mārka
piespraud lepni
pie balta svārka
un aizej svilpodams.
/Knuts Skujenieks/
māte, būdama vecmāte, bijusi tuvākajā apkaimē vienīgā feldšere, tāpēc izsūtīšana uz Sibīriju
viņiem, par laimi, gājusi secen.

Pārmanto mīlestību
uz grāmatām

Kā dzejnieks un sieva Inta,
interesējoties par dzimtas vēsturi, noskaidrojuši, Juris un Anna
Skujenieki sākuši dzīvot Krastu
apkaimē 1927. gadā, kad vecais
Skujenieks no Marijas Komorovskas atpircis zemes gabalu.
Vectēva mūža sapnis bija dzirna-

Nr. 5(60) 2012. gada marts

9. lpp.

dzīvē»

Aiz dzeloņdrāšu žoga

Knuts un Inta Skujenieki 2011. gada 12. augustā svinēja zelta kāzas. Svarīgajā dienā kopā ar vecākiem bija meita Māra (no kreisās),
dēls Jānis, vedekla Ina un mazdēli Hugo (no kreisās) un Emīls.
Foto no Skujenieku ģimenes albuma.
vas. Skujenieki nekad nav bijuši
ļoti lieli zemnieki. Dārzu un lopus turējuši vairāk savām vajadzībām, tāpēc lauku darbi ne Knutam, ne brālim nav daudz ierādīti, tikai tik, cik ganos iešana.
Knuts Skujenieks smej, ka laikam jau vecvecāki viņus audzinājuši kā nākamos saimniekus.
Gan vecomāti, gan vectēvu
Skujenieks atceras kā jautrus,
sabiedriskus cilvēkus, kuri daudz
lasījuši un zinājuši stāstīt. Lai
gan vectēvam bijusi tikai dažu
klašu izglītība, viņš ļoti mīlējis
grāmatas. Šo mīlestību pārmantojis arī mazdēls, kurš, sākot skolas gaitas Mūru pamatskolā, jau
pratis lasīt, kamēr citi vēl boksterējuši. Tālākās izglītības iestādes
Skujeniekam bija Taurkalnes pamatskola, Jaunjelgavas vidusskola, Rīgas 2. vidusskola, gads Latvijas Universitātē, Literatūras
institūts Maskavā un pati dzīve.

Interpretē pasaules
rašanos

Tāpat kā vairumam, arī Skujeniekam Kurmene saistās tieši
ar Pēterdienu, kas vērienīgi svinēta jau viņa bērnībā. Toreiz gan
viņš vēl bija par mazu un netika
ņemts līdzi uz lielajām ballēm,
taču dzejnieks atceras, ka skaistas Jāņu svinības un zaļumballes notikušas arī dzirnavu līcī.
Starp citu, Skujenieka māsīca
Regīna Ērgle, kas vienmēr bijusi
liela Kurmenes patriote, neskatoties uz to, ka tagad dzīvo Jūrmalas pusē, kopā ar draugiem ir

aktīvi cīnījusies par Pēterdienas
svinību atjaunošanu. Inta Skujeniece, kas ik pa brīdim papildina
vīra sacīto, pastāsta, ka sākumā
Pēterdiena tika svinēta pie agrākās pasta ēkas. Tāpat arī viņa
atklāj, ka Kurmene var lepoties
ar savu parku. Tajā atrodamas
dažas šķeltlapu liepas, kas ir
liels retums Latvijā.
Skujenieks atminas, ka ne
vecāmāte, ne vectēvs nav bijuši
ticīgi. Uz baznīcu braukuši apmēram divas reizes gadā – Ziemassvētkos un Lieldienās –, lai
saglabātu reputāciju. Vienas no
spilgtākajām bērnības atmiņām
dzejniekam saistās ar paša kristībām. Mācītājs Birkavs licis
skaitīt pātarus un stāstīt, kā
Dievs pasauli radījis. Ja mīta
sākumu viņš vēl zinājis, tad tālāko gan atļāvās izdomāt pats,
dodot vaļu fantāzijai. Mācītājs
gan nav dusmojies un gardi
smējies par zēna interpretāciju.
Dzejnieks atceras, ka mācītājs
bieži pēc darba ciemojies Skujenieku mājās. Nereti viņam līdzi bija kortelītis, ko abi ar vectēvu tukšojuši un strīdējušies
par ticības lietām.
Vectēvs bija iepraktizējies
bēru ceremoniju vadīšanā un
bijis vēl biežāk aicināts nekā
mācītājs. Vēlāk arī Knuts Skujenieks palīdzējis, rakstot apstāvēšanas runas.
Dzīve Mūru dzirnavās,
šķiet, nekad nav bijusi garlaicīga, drīzāk krāsaina, kāds bija
arī viss šis laiks citviet Latvijā.

[1963. gada pavasaris. Knuts
Skujenieks pēc pusgadu ilgas
izmeklēšanas tiek nosūtīts uz
politieslodzīto lēģeri Mordovijā. Iemesli? Šķiet, padomju totalitārisma kalpi tos atrast varēja vienmēr: pretpadomju aģitācija, propaganda; neziņošana
par sevišķi bīstamiem valsts
noziegumiem.]
Kādā intervijā Knuts Skujenieks jau reiz teicis: «Es uzskatu,
ja cilvēkam ir sirdsapziņa, tad
viņš pats sevi notiesās vēl briesmīgāk. Un ja viņam tās sirdsapziņas nav, tad arī nebūs. [..] Kas
ir bijis, tas ir bijis.» /Ieva Lešinska. «Rīgas Laiks». 2011./
Tāpat arī dzejnieks jau reiz
rakstījis, ka «par lēģeri varētu
stāstīt ļoti gari vai arī ļoti īsi», jo
viena diena līdzinās citai. Cilvēks
tiek iespundēts aiz dzeloņdrāšu
žoga. Tad nu tālāk ir jāmēģina ar
to sadzīvot, kā nu katrs prot un
var. Jāmēģina sadzīvot ar noteikumiem, ar vidi, ar cilvēkiem, ar netaisnības izjūtu. Šķiet, galvenais
ir saprast, ka dzīve tik un tā turpinās. Vieglāk pateikt nekā izdarīt. Bet pēc sarunas ar Knutu
Skujenieku paliek iespaids, ka viņam tas ir izdevies.

«Komandējums»
septiņu gadu garumā

Sieva Inta vīru lēģerī varēja
apciemot reizi gadā. Nekādu
luksus apartamentu, protams,
nav. Pabaroti tiek, bet te nu viss
atkarīgs no tā, ko katrs radis iepriekš likt sev galdā. Daži, kā
stāsta Knuts Skujenieks, pat pieņēmušies miesās, viņš, būdams
izvēlīgāks, bija fiziski vairāk izsīcis. Katru dienu savi darba pienākumi. Brīvais laiks – katra paša ziņā. Bija izveidotas basketbola komandas, svinēti svētki. Vienmēr atzīmēta Raiņa jubileja.
Knuts Skujenieks daudz laika
veltījis lasīšanai un rakstīšanai,
mācījies valodas, mēģinājis, cik
vien iespējams, sekot līdzi notiekošajam latviešu literatūras
pasaulē. Paralēli tam neatņemama bija tā saucamā «kazas kāja», paši ar laiku jau iepraktizējušies, kādās avīzēs vislabāk tīt
mahorku. Apmēram tāda bija
situācija ik dienas.
Visādi gājis. Cilvēki bijuši dažādi. Tāpat arī konvoja priekšnieki. Taču pirmais likums lēģerī

ir solidaritāte. Šo to arī varējis
izcīnīt un panākt ar vienotību,
piemēram, Ziemassvētku un Lieldienu svinēšanu. Dzejnieks atminas, kā reiz visi kopā protestējuši pret kādu pārāk stingru uzraugu. Visi publiski ciemata vidū apsēdušies dubļos un atteikušies
doties uz priekšu, līdz priekšnieks nomainīts. Skujenieks vairākkārt atgādina, ka laikā, kad
viņš nonāca lēģerī, tas jau bija
krietni cilvēcīgāks nekā pirms
desmit gadiem.
Par mēģinājumu ar kādu, kas
devies mājup, nosūtīt uz Latviju
savu portretu, kas gleznots nometnē, 15 diennaktis nācies arī
padzīvot karcerī. Dzejnieks atceras, ka bieži vien latvieši prātojuši par to, kādai būtu jāizskatās
Latvijai, atgūstot neatkarību, domājuši par dzimteni. Skujenieks
lēģeri nodēvē arī par sava veida
politisku pieredzi, jo politiskā
pārliecība katram sava, taču kaut
kā visiem kopā jāsadzīvo.
Tā pamazām šie septiņi gadi
arī pagājuši. Tā saucamo «apžēlošanās līgumu» Skujenieks
nav bijis ar mieru parakstīt, vēloties saglabāt pašlepnumu. Atgriežoties mājās, sākumā nav
bijis viegli iedzīvoties un adaptēties vidē, kur visu šo laiku ritējusi dzīve, jo lēģernieki nepazīst pelēko krāsu, viņiem viss ir
melns vai balts.
Bet gadi rit uz priekšu. Tiek
sagaidīta arī pirmā grāmata, izdzīvota Atmoda, izcīnīta Latvijas
neatkarība.
***
Pie Knuta Skujenieka viesojamies 17. februārī – dienu pirms
tautas nobalsošanas par otras
valsts valodas ieviešanu. Dzejnieks atminas, ka arī 1991. gadā,
atgūstot neatkarību, ir bijis jācīnās par valsts valodas likumu.
Tikmēr virtuvē atkal parādās dzejnieka sieva Inta, kas ārā barojusi
vārnas, ko Skujenieki jautri iesaukuši par «NATO gaisa spēkiem». Atvadoties namatēvs vēl
piemetina, ka jābrauc ciemos pavasarī, kad skaisti zied Intas iekoptais puķu dārzs.
Novadnieku Knutu Skujenieku Salaspilī apciemoja Kristīne
Jansone un Eva Škenderska.
E. ŠKENDERSKA,
biedrības «Kurmenes viļņi»
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Vecmāmiņa

Vēja spārniem gadi steidzas,
Gados paliek bēdas, prieki.
Prieku darbs un rūpes deva,
Mīlestībā arī veicās.
Tagad gadu nasta lūdz:
Rokas raupjās mierā liec,
Lēnā gaitā uz priekšu tiec,
Gaišajās atmiņās stiedz!
Neskumsti, vecomāt,
Dzīvē ne vienmēr viss
ir jauks!
Priecājies – tavā nākotnes
dārzā,
Aug liepa, ozols un
zīļuku daudz.
Svētajā Latvijas zemē
Zīles saknes laiž dziļi.
Vecmāmiņas dzimtas koks
Paaudžu paaudzēs zaļos
un sakuplos.
INTA KRŪMIŅA

Pavasaris

Maza sniegpulkstenīte
zvana piesaulē,
Un kausē lāstekas silts
saules stariņš.
Spīd kārkliem upmalā
jau pūpoli
Kā mazi, balti kamoliņi.
Klāt pavasaris, ilgi gaidītais,
Ar spožu sauli debess zilgmē,
Ar cīrulīša treļļiem skanīgiem
Un strazda balsi bērza
galotnē.
Un arī cilvēkiem ir
priecīgs prāts,
Ka pagājusi ziema aukstā,
Laipns acu skatiens
smaida pasaulei,
Viz sniegpulkstenīšu
ziedi plaukstā.

Zināmas skolēnu iemīļotākās
grāmatas
Misas bibliotēkā lasīšanas
veicināšanas programmas «Bērnu žūrija» darbā
2011. gadā iesaistījās
vairāk nekā 40 skolēnu.
Uz Bērnu literatūras centru
Rīgā tika nosūtītas
37 anketas.
Visaktīvākie lasītāji ir mazākie eksperti. 1. – 2. klašu grupā
grāmatas vērtē 14, 3. – 4. klašu – 13, 5. – 7. klašu – seši, 8. –
12. klašu grupā – četri skolēni.
Prieks, ka zinātkārākie bērni,
tikko pabeiguši lasīt un analizēt
vienu grāmatu, jau taujā pēc nākamā izdevuma.
Jauns posms projektā tika
aizsākts skolēnu brīvdienās,
kad tika organizēta kārtējā
ekskursija tiem grāmatu mīļotājiem, kuri bijuši čakli lasītāji
iepriekšējā gadā. Lai tas citiem
ir pamudinājums uzsākt šo interesanto nodarbi jau vasarā!

Izklaidē grupa
«Dzelzs vilks»

3. martā Rīgā notika «Bērnu žūrijas» lielais noslēguma
pasākums. Ķīpsalā pulcējās lasītāji no dažādām Latvijas bibliotēkām. Šogad sarīkojumu vadīja Puteklītis, bērnus izklaidēja grupa «Dzelzs vilks».
Tika noskaidroti skolēnu
iemīļotākie daiļdarbi. Grāmatas pēc apkopotajām anketām
ir sarindotas šādā secībā. 1. –
2. klašu grupā: 1. vietā – A. Havukainena un S. Taivonens «Tatu un Patu ērmīgās ierīces»,

2. – J. un T. Vīslanderi «Mūmammas pavasara tīrīšana»,
3. vietā – E. Cellere «Kima
var būt stipra». 3. – 4. klašu
grupā: 1. vietā – P. Rauda «Princese Skella un Leta kungs»,
2. – J. Zvirgzdiņš «Mufa:
stāsts par Āfrikas balto degunradzēnu», 3. vietā – M. Olte
«Matīsa piedzīvojumi mežā».
5. – 7. klašu grupā: 1. vietā –
Dž. Kinnijs «Grega dienasgrāmata», 2. – Ē. E. Šmits «Oskars
un Rozā dāma», 3. vietā – T. Defombels «Tobijs Lolness». 8. –
12. klašu grupā: 1. vietā –
K. Garsija «Daiļās būtnes», 2. –
L. Dreimane «Vilcenes stāsts»,
3. vietā – Z. Ērgle «Starp
mums, meitenēm, runājot».

Mācās dejot
polonēzi

Noslēdzot «Bērnu žūrijas»
sezonu, bibliotēkā tika risināta krustvārdu mīkla. To biju

veidojusi 1. un 2. klašu skolēniem. Atminējumi bija saistīti
ar izlasītajām grāmatām.
Katrs eksperts saņēma balviņas par padarīto darbu: rokassprādzi dāvināja projekta
«Bērnu žūrija» organizatori, bet
Vecumnieku novada Dome finansēja zīmēšanas albumu un
krāsu zīmuļu komplektu iegādi.
Izvērtējot skolēnu mājas darbus
(pēc katras grāmatas izlasīšanas
bija jānoformē grāmatzīme),
veltes tika arī interesantāko darbu autoriem. Pasākumā piedalījās Princese, kura noslēgumā
visiem ierādīja polonēzes soļus.
Ar nepacietību bērni gaida
nākamo izdevumu kolekciju,
lai iesaistītos «Bērnu žūrijā»
un lasītu un vērtētu daiļliteratūru. To var darīt ikviens grāmatas mīlošs skolēns.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja

Aicina «Vēl tuvāk»

Klausījos(i), brīnījos(i),
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā(i).
/Latviešu tautasdziesma/

8. aprīlī
Skaistkalnē notiks
pavasara atnākšanas
svētku – Lieldienu –
GADATIRGUS.
Informācija pa tālruni
63933206.

«Bērnu žūrijas» dalībnieku veidotajās grāmatzīmēs bieži vien
tika attēloti izdevuma galvenie varoņi.
Foto – S. ŠLIKAITE

14. aprīlī plkst. 17
Kurmenē, Baltajā skolā
(3. stāvā), –
ERUDĪCIJAS VAKARS
pieaugušajiem.
Spēle erudītiem ar
jautājumiem un atjautības
uzdevumiem.
Uzvarētājam balvā
būs dāvanu karte no
grāmatnīcas.
Dalības maksa – Ls 1.

Līdz 18. aprīlim Kurmenes
mākslas telpā Baltajā skolā
apskatāma fotogrāfes
Džeinas Saulītes personālizstāde «Vēl tuvāk».
Dž. Saulīte ir Latvijas kāzu
fotogrāfu asociācijas biedre, konkursa «Gada labākais kāzu fotogrāfs 2011» uzvarētāja. «Vēl
tuvāk» ir atzītās un pieprasītās
kāzu fotogrāfes pirmā personālizstāde, līdz šim viņas darbi bija
iekļauti dažādās ekspozīcijās. Tie
guvuši arī atzinību konkursos.

Dž. Saulītes fotogrāfijas ir
priecīgas un gaisīgas, arī nedaudz smeldzīgas. Līgava un
līgavainis, radi, draugi, īpašā
noskaņa, kņada, skaistie tērpi
un ik kustība izstaro mīlestību
un satraukumu, katrs foto ir
mākslas darbs un veido atšķirīgu stāstu.
Uz tikšanos Kurmenes mākslas telpā!
E. ŠKENDERSKA,
biedrības «Kurmenes viļņi»
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Ļauj iemirdzēties acīm
Valles vidusskolā viesojas Māra Zālīte
Rakstniece Māra Zālīte un
Vecumnieku un Neretas
novada izglītības iestāžu
audzēkņi Valles vidusskolā
satikās 9. martā.
Pavisam nesen, 18. februārī,
literāte atzīmēja skaistu dzīves
jubileju – 60. dzimšanas dienu.
Skolu jaunieši Vallē pulcējās,
lai sveiktu M. Zālīti un kopā
izstaigātu viņas dzīves un daiļrades takas.

Izrāda priekšnesumus

Sproģu pamatskolas audzēkņi bija izveidojuši animācijas filmu par Laimu. Tas bija
priekšnesums redzei, dzirdei
un sirdij. Kā teica rakstniece,
tādu dāvanu viņa saņem pirmoreiz. Valles un Misas vidusskolas, kā arī Mazzalves pamatskolas audzēkņi klātesošos
priecēja ar dzejiski muzikālu
uzvedumu. Vecumnieku vidusskolas pārstāvji visus sveica ar
skanīgu priekšnesumu un ievadīja M. Zālītes latvieša dzīves
atziņu dzejas pasaulē. Tas lika
padomāt, cik latvietis savā būtībā ir stiprs, kā viņš jūtas pašlaik un kāda ir sievietes – mātes sūtība uz zemes. Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi ar
rokoperas «Lāčplēsis» fragmentu atsauca atmiņā Trešās
atmodas laiku un šī darba jēgas aktualitāti šodien. Klausītāju pulkā bija arī Stelpes pamatskolas audzēkņi. Pasāku-

Māra Zālīte lasa savus jaunākos dzejoļus.
mu vadīja Valles vidusskolas
12. klases skolniece Liāna
Kļaviņa.
Audzēkņus un skolotājus
priecēja M. Zālītes vienkāršība, atklātība un pamatīgums
spriedumos un viedoklī, kā arī
optimisms, ko pastiprināja viņas dzīvesbiedra Jāņa Ķuzuļa
iestarpinājumi. Literāte nolasīja vairākus savus jaunākos dzejoļus un katras skolas kolektīvam uzdāvināja grāmatas.

Spēj piesaistīt publiku

«Pēcpusdiena ar dzejnieces Māras Zālītes piedalīšanos
bija ļoti pārdomāta un aizraujoša. Katras skolas sagatavotais priekšnesums bija ar savu
«odziņu», un šķita, ka arī viešņa to novērtēja,» atklājot savas izjūtas, teic Valles vidus-

Ieklausās vārdu burvībā
Šogad 60. dzimšanas dienu
atzīmē izcilā latviešu dzejniece, dramaturģe, eseju meistare
un sabiedriskā darbiniece Māra Zālīte. Viņa droši un pārliecinoši atver savu pasauli lasītājam, jo viņā mīt nepieciešamība izteikt sevi ar vārdu.
M. Zālītes daiļrade saista arī
jauniešus. Viņas libreti uzrunā,
bet dzeja – apbur. Tajā ir viss,
kas raksturīgs jaunībai, – trauksmainība, sevis meklēšana,
kustība, spīts un mīlestība. Tieši
tāpēc literāti zina, atpazīst un
mīl arī jaunā paaudze.

Dzīve un daiļrade

29. februārī Skaistkalnes
vidusskolas 9. – 12. klašu au-

dzēkņi un pedagogi pulcējās
kopā, lai izstaigātu dzejnieces
dzīves un daiļrades takas.
Skolēni bija sagatavojuši dzejas priekšnesumus, prezentācijas, dziesmas un uzvedumus,
ko vienoja M. Zālītes daiļrade.
Izskanot 12. klases jauniešu izpildītajai Mārtiņa Brauna
dziesmai «Veltījums» ar M. Zālītes vārdiem, latviešu valodas
un literatūras skolotāja Regīna
Zeltiņa pēcpusdienu sāka ar
dzejnieces uzrunu jaunajiem lasītājiem, atgādinot, ka «dzeja
ir augšanas sāpes, dzeja ir augšanas prieks». Viņa aicināja skolēnus ieklausīties M. Zālītes
vārdu burvībā un smelties spēku dzīvei.

Skaistkalnes vidusskolas meitenes izrāda fragmentu no rokoperas «Lāčplēsis».
Foto – Č. BATŅA
skolas 10. klases audzēkne
Sabīne Sokolovska. «Māra
Zālīte mani spēja ieinteresēt
ar vispusīgo skatu uz dzīvi un
stāstījumu par savu jaunību.
Laiks aizritēja ļoti ātri, jo
dzejniecei piemīt spēja piesaistīt publiku.»
Katrīna Kalnaraupa, Valles vidusskolas 11. klases skolniece, sarīkojumu vērtē šādi:
«Pasākuma laikā šķita, ka
līdz ar dzejnieces soļiem telpā ienāca pavasaris, kas, saules staru apspīdēts, sēdēja uz
skatuves pakāpieniem. Izglītota, dzīvesgudra, pieredzes
bagāta, sirsnīga un laipna –
tāda, manuprāt, ir dzejniece
Māra Zālīte. Viņa ir cilvēks,
kurš savas domas prot skaidri
argumentēt, kurā der ieklausī-

ties un sadzirdēt to, par ko ir
vērts dziļdomīgi padomāt. Īpaši piesaistīja autores lasītais
dzejolis par laika prognozi. Tas
bija tik oriģināls! Līdzīgu līdz
šim nebiju dzirdējusi.
Tikšanās bija ļoti vērtīga. Tā
ļāva gan uzplaukt smaidam sejā un iemirdzēties acīm, gan ar
nedaudz skumju skatu paraudzīties uz dažādiem dzīves piespēlētiem pārbaudījumiem.»
Dažas stundas kopā ar
M. Zālīti lika saprast, ka Latvijā ir stipras, savu zemi mīlošas
personības un zinātkāri skolēni, kuriem daiļliteratūras grāmatas nav sveša pasaule.
R. ZVIRBULE,
Valles vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāja

11. klases audzēknes Rebeka Žeire un Aiga Karelsone
bija sagatavojušas prezentāciju par M. Zālītes dzīvi un
daiļradi. Interesantu priekšnesumu savas audzinātājas Brigitas Igaunes vadībā klātesošajiem demonstrēja 9. klases
meitenes, emocionāli izpildot
ainu no dramaturģes libreta
rokoperai «Lāčplēsis».

piemeklēti individuāli, līdz ar to
priekšnesums izvērtās ļoti emocionāls un izjusts.
10. klases skolnieces Ieva
Medne un Sabīne Drevinska
stāstīja par M. Zālītes daiļrades
izpausmēm mūzikā, kā arī vienojās Imanta Kalniņa dziesmā
ar dzejnieces vārdiem «Virs
galvas mūžīgs Piena Ceļš».
Pateicībā par dalību literārajā pēcpusdienā skolēni saņēma grāmatzīmes ar M. Zālītes
dzejas motīviem. 9. martā audzēkņi devās uz Valles vidusskolu un piedalījās sarīkojumā,
kura viešņa bija arī dzejniece.
S. SILIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
12. klases skolniece

Saņem grāmatzīmes

Pārsteigumu
sagādāja
12. klases skolēni, kuri gandrīz
pilnā sastāvā sniedza M. Zālītes dzejas priekšnesumu. To viņiem bija palīdzējusi sagatavot skolotāja Regīna Zeltiņa.
Dzejoļi katram skolēnam bija

12. lpp.
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Jaunieši saņem žetongredzenus
Piederības zīme – arī pie skolas karoga
Vecumnieku vidusskolā
žetonu vakars ik gadu
notiek marta pirmajā
sestdienā. 3. martā
Vecumnieku tautas namā
pulcējās šī gada skolas
beidzēji – 12. klases
audzēkņi.

62. izlaiduma klase

Sarīkojumu atklāja izglītības
iestādes direktors Aivars Ķiņķevskis. Viņš akcentēja žetona
nozīmi un uzsvēra, ka piederības zīme uzliek lielu atbildību.
Līdz mācību gada beigām ir
palikuši trīs mēneši, un jauniešiem šis laiks būs īpaši saspringts, lai godam sagatavotos valsts pārbaudes darbiem.
Skolēniem žetongredzenus pasniedza klases audzinātāja Aldona Alenčika un pirmās skolotājas Aija Staškeviča un Agita Seglicka.
Šogad Vecumnieku vidusskolu gatavojas beigt 19 jauniešu: Dana Balode, Gunārs
Danovskis, Vladislavs Dolgunovs, Vineta Gerika, Mārtiņš Grosbahs, Zane Gulbe,
Kaspars Kadiķis, Gitana Kozlovska, Rihards Landorfs, Rihards Lācis, Vita Mežale, Rolands Plēsnieks, Ilze Pustenko, Oskars Rullis, Rūta Seglicka, Krista Starta, Lauris Štelfs,
Andris Zadovskis un Raivis
Zaharāns.
Kā jau tas ierasts, 62. izlaiduma klases žetons tika piestiprināts arī pie skolas karoga.
Atzīmējot Bārbeles tautas
nama vidējās paaudzes
deju kolektīva
55 gadu jubileju,
14. aprīlī plkst. 19
Bārbeles tautas namā –
LIELĀS SVINĪBAS.
Visi mīļi aicināti uz jubilejas
sarīkojumu! Īpaši tiks
gaidīti bijušie dalībnieki
un deju kolektīva vadītāji.
Uz koncertu ieeja
bez maksas.
Plkst. 22 – balle
kopā ar grupu «Sākums».
Pašdarbniekiem
(bijušajiem un esošajiem)
un aicinātajiem viesiem
ieeja bez maksas,
pārējiem – Ls 2.

12. klases jaunieši uzvedumā «Zem divām palmām» dziedāja, dejoja un pārsteidza publiku ar
īpaši sagatavotiem trikiem.
Foto – A. GROSBAHA
Jaunieši emocionāli pateicās skolotājiem un vecākiem
par ieguldīto darbu viņu izglītošanā un audzināšanā.

Uzstājas ar
ugunsbumbām

Svinīgā vakara otrajā daļā
skolēni bija sagatavojuši skaistu, krāšņu un jautru izrādi
«Zem divām palmām». Netrūka ne dziesmu un deju, ne virtuozu uzstāšanos ar uguns-

bumbām. Uzveduma idejas autore bija Krista Starta, scenogrāfe – Vineta Gerika, bet dejas
uzveda Rūta Seglicka un Krista Starta. Lomās darbojās tikai
12. klases audzēkņi. Skatītāju
aplausi liecināja par to, ka publikai izrāde patika.
Pasākums izdevās, jo līdzās bija daudz palīgu un atbalstītāju. Paldies Kristai un
viņas mammai Dacei Startai
par idejām un krāšņo tērpu

un rotu darināšanu. Paldies
11. klases kolektīvam par atbalstu pasākuma organizēšanā. Īpaša pateicība 11. klases
audzēknim Vadimam Tereščenko, kurš divas dienas pacietīgi nodrošināja apskaņošanu gan mēģinājumos, gan
izrādes laikā.
K. STARTA un
V. GERIKA,
Vecumnieku vidusskolas
12. klases skolnieces

Iegūst otro vietu
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas audzēkne Rūta
Ansone ieguvusi 2. vietu starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā «Etnogrāfiskais tērps un
tautiskā deja», kas norisinājās
Slovēnijā.
Konkursam bija iesūtīti vairāk nekā 8000 darbu no 42 pasaules valstīm. Žūrija piešķīra
50 galvenās balvas un 300 otrās
vietas.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola konkursam bija
iesniegusi 12 darbus.
A. SPROĢE,
Mūzikas un mākslas
skolas pedagoģe

Deviņus gadus vecās Rūtas Ansones zīmējums ieguva 2. vietu.
Foto – A. SPROĢE
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Sacenšas divu pagastu ģimenes
Ģimenes no Skaistkalnes un Bārbeles pagasta
17. martā izmēģināja
spēkus dažādās sportiskās
stafetēs un viktorīnās.
Lai gan gatavošanās iecerētajai ģimeņu spartakiādei notika laikus, un vairāki potenciālie dalībnieki tika uzrunāti
personiski, iedzīvotāju kūtrums
ņēma virsroku. Ieplānotās sacīkstes trīs posmos nācās aizstāt ar vienu aktīvi pavadītu
brīvdienu, kad Vecumnieku pagasta sporta zālē kopā pulcējās divu pagastu trīs atsaucīgākās saimes. Bija gan domāts,
ka piedalīsies sešas komandas, taču slimības un darba dēļ
trijām ģimenēm braucienu uz
Vecumniekiem nācās atcelt.

Zīmē
Lieldienu zaķi

Dalībniekiem bija sagatavoti 11 uzdevumi. Sākumā ģimenes komanda – divi pieaugušie un juniors – iesaistījās
iesildošajā stafetē. Pēc tam
notika lēkšana maisā un palēcieni ar aukliņu. Lai bremzētu
fizisko slodzi, komandu pārstāvjiem bija jāzīmē Lieldienu
zaķis un no viena vārda jāveido jauni vārdi. Neiztika arī
bez basketbola metieniem pa
grozu un Vecumniekos popularitāti ieguvušās šautriņu mešanas.

Kļaviņu (no labās), Juškēvicu un Grīnbergu ģimenes pārstāvji kopā ar sacīkšu organizatoru
Ēvaldu Čerpinski (pirmais no kreisās) un tiesnešiem Anitu Čerpinski un Pēteri Lungeviču pavadīja daudzveidīgiem pārbaudījumiem piesātinātu dienu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Kad sportojot bija sākusies
jau trešā stunda un komandām
pēc scenārija atlika vien veikt
lielo nobeiguma stafeti, draudzīgi tika nolemts šo pārbaudījumu pataupīt nākamajai reizei. Bērni un pieaugušie bija
daudz sportojuši un jutās gana
noguruši.

Saskaita punktus

Pēc rezultātu apkopošanas
notika dalībnieku apbalvošana. Iegūstot 21 punktu, trešajā

vietā ierindojās Juškēviču ģimene no Skaistkalnes pagasta:
mamma Sanita, meita Līga Elizabete un Rihards Savickis.
Otro vietu (20 punktu) izcīnīja
skaistkalnieši Grīnbergi: mamma Gita, meita Anita un dēls
Klāvs.
Uzvarētāju laurus plūca
Kļaviņu ģimene – tētis Agnis,
mamma Mārīte un dēls Verners – no Bārbeles pagasta,
kuru kontā bija 16 punktu. Jāpiebilst, ka par pārbaudījumos

iegūto pirmo vietu tika nopelnīts viens punkts, par otro –
divi, par trešo – trīs punkti.

Sveic jubilāru

Pēc medaļu un piemiņas
balvu pasniegšanas atklājās, ka
sacīkšu līderkomandas pārstāvim Agnim Kļaviņam 17. martā ir dzimšanas diena. Jubilārs
saņēma īpašu velti – sportistu
dzērienu (bezalkoholisko «šampanieti») –, jo sacīkšu rīkotājiem allaž ir jābūt gataviem
reaģēt arī negaidītās situācijās.
Paldies par atbalstu un palīdzēšanu tiesnešiem Anitai
Čerpinskai un Pēterim Lungevičam, kā arī Edgaram Čerpinskim, kurš skaistkalniešus
nogādāja mājās.
Lai gan dalībnieku nebija
daudz, diena izvērtās aktīva
un piepildīta.
Ē. ČERPINSKIS,
Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta sporta darba
organizators
Noderīgi
tālruņa numuri
Pagasta pārvaldes:
Bārbelē – 63946936,
Kurmenē – 65152694,
Skaistkalnē – 63933177,
Stelpē – 63945108,
Vallē – 65152893.
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Piedalās jāšanas sacīkstēs
Interese par sportu dzimst zirgu stallī
2011. gada pavasarī jāšanas
sporta klubs «Gaita» ierīkoja jaunu zirgu stalli Vecumnieku pagasta Beibežos. Itin
drīz tas piesaistīja vietējo
bērnu uzmanību.

Labi panākumi

Uzmeklējuši staļļa īpašnieci Elladu Kazašvili, zēni un meitenes ar aizrautību iesaistījās
dzīvnieku aprūpē – apkopa zirgus, baroja tos, veda ganībās.
Protams, visvairāk bērni gribēja
sēsties zirgam mugurā un izjāt.
Redzot interesi, Ellada sāka viņus apmācīt jāšanas sportā. Itin
drīz atklājās, ka diviem bērniem – Misas vidusskolas audzēkņiem Aleksandram Olšauskim un Līgai Šitkai – ir īpaši
labi panākumi.
Tālāk viss notika jau likumsakarīgi. 2011. gada augustā
Beibežos tika rīkotas zirgu jāšanas sacensības. Abi jaunieši sīvā konkurencē guva ļoti labus

rezultātus. Aleksandrs 80 cm
augstu šķēršļu pārvarēšanā 25
dalībnieku konkurencē ieguva
5. vietu, un tas viņu pamudināja trenēties vēl cītīgāk. Lai turpinātu iesākto, jāšanas sporta
klubs «Gaita» lūdza Vecumnieku novada Domes atbalstu Aleksandra un Līgas dalībai Latvijas
Jātnieku federācijas (LJF) rīkotajās sacensībās.

Pašvaldības atbalsts

29. februārī Vecumnieku
novada Domes deputāti nolēma atbalstīt jaunos censoņus
un piešķīra 130 latu sacensību
starta naudas apmaksai. 18. martā Aleksandrs Olšauskis piedalījās LJF rīkotajās sacīkstēs,
kas notika Rīgā, sporta centrā
«Kleisti». Amatieru klasē spēkiem mērojās 14 dalībnieku,
un puisis ar zirgu Krokusu ieguva 7. vietu jau 110 cm augstu šķēršļu pārvarēšanā.
Jāšanas sporta kluba «Gai-

Aleksandrs Olšauskis ar zirgu Krokusu jāšanas sacensībās amatieru klasē guva labus panākumus.
Foto no Latvijas Jātnieku federācijas arhīva.
ta» valdes priekšsēdētāja Ellada Kazašvili, Aleksandrs Olšauskis, Līga Šitka un viņu vecāki pateicas Vecumnieku novada Domei par sniegto atbalstu

un cer uz arvien jauniem bērnu panākumiem nākotnē.
D. DUKĀTE,
novada Sociālā dienesta
sociālā pedagoģe

Pieliek punktu Nacionālās līgas sezonai
Sporta kluba (SK) «Vecumnieki» volejbola komanda
7. un 14. martā aizvadīja
šīs sezonas Nacionālās
līgas izslēgšanas spēles,
tiekoties ar turnīra
līdervienību SK «RTU».

li. Gan trešajā, gan ceturtajā
setā tika piedzīvots zaudējums
(18:25 un 23:25), kas neļāva
mainīt ieņemto pozīciju kopvērtējumā – 8. vietu – un iekļūšanu nākamajā kārtā, kur jātiekas ar līgas līderi SK «RTU».

Izjūk saspēle

Nenosargā līdzsvaru

3. martā mūsu novada volejbolisti aizvadīja Nacionālās
līgas pēdējo pamatturnīra spēli savā laukumā – Valles vidusskolas sporta zālē –, kur uzņēma
Burtnieku novada sportistus.
Pirms šīs spēles Vecumnieku
komanda turnīra tabulā ieņēma
astoto vietu, bet veiksmīgs rezultāts nodrošinātu arī augstāku vietu kopvērtējumā.
Mūsējie pamatturnīra pēdējo spēli iesāka bikli. Pirmajā setā, neizmantojot dotās iespējas,
tika atzīts pretinieku pārākums
(17:25). Otro partiju Vecumnieku vīri nospēlēja bez kritumiem, kas deva pozitīvu rezultātu (25:20). Trešā seta sākumā
kājas traumā iedzīvojās Oskars
Lisovskis. Lai gan viņš turpināja cīņu līdz galam, savainojums
izjauca komandas kopējo saspē-

7. martā Hanzas vidusskolas
sporta zālē Vecumnieku komanda sāka izslēgšanas spēļu pirmo
kārtu. Iesākums bija spraigs un
abas vienības cīnījās godam.
Mūsu vīriem izdevās pieturēties pie spēles plāna, kā arī
veiksmīgi tikt galā ar servju
uzņemšanu. Pirmās partijas
izskaņā divreiz neizdevās gūt
seta beigu punktu. Nervozā
galotnē ar rezultātu 26:28 tika
atzīts SK «RTU» pārākums.
Otrajā partijā tika meklēts
risinājums, lai nosargātu līdzsvaru setā, veicot spēlētāju maiņu. Tas neizdevās. Komanda
netika galā ar servju uzņemšanu, un tas paralizēja pārējās
darbības. Otrajā un trešajā setā mūsu vīriem neizdevās likt
pretī pienācīgus argumentus
rīdzinieku veiksmīgi «ieeļļo-

tajam mehānismam». Spēle tika
noslēgta trijos setos ar rezultātu 0:3 (26:28, 16:25, 17:25).

Izdodas atraisīties

Abu komandu otrajā tikšanās reizē 14. martā atkal bija
jūtams līgas līderu pārākums.
Spēles pirmajā setā mūsu vīri
izskatījās aizmiguši un netika
līdzi rīdziniekiem (16:25). Otrajā partijā tika meklēts labākais virknējums, lai mainītu
spēles gaitu. Daļēji tas izdevās,
un spēle kļuva daudz līdzīgāka, taču izšķirošajās epizodēs
mūsējiem atkal pietrūka spēka
un pārliecības, lai gūtu pozitīvu iznākumu (20:25).
Pēc rādītā snieguma trešais
sets Vecumnieku vīriem varēja
izrādīties pēdējais šajā sezonā
Nacionālajā līgā. To, protams,
SK «Vecumnieki» volejbolisti
nevēlējās. Sākot setu, atraisīties
izdevās visiem spēlētājiem, un
tas deva līdzsvaru. Tika iegūts
neliels pārsvars rezultātā, taču,
tuvojoties seta izskaņai, pretinieks pakāpeniski to samazināja. Nonākot seta galotnē,
abas komandas atradās līdzās

(21:21). Lai kā arī mūsu vīri
cīnījās, «RTU» bija pussolīti
priekšā, un izšķirošajās epizodēs
viesiem roka nenotrīcēja. Viņi
pielika punktu setam (23:25)
un arī Nacionālās līgas sezonai.

Sacīkstes turpinās

Liels paldies sportistiem,
kuri atrada laiku gan treniņiem,
gan spēlēm, un visiem, kas saistīti ar komandu.
Sacīkstes volejbolā turpinās.
Mūsu novada divas komandas
piedalās atklātajā Bauskas novada čempionātā (bijušais Bauskas rajona čempionāts). Jauniešiem priekšā cīņa par vietām
Latvijas Jaunatnes čempionātā A un B grupā, kā arī dalība
skolu finālsacensībās volejbolā «Lāses kauss 2012». Mūsu
novadu šajā turnīrā pārstāvēs
trīs vienības: Valles vidusskolas jaunietes, Vecumnieku vidusskolas pamatskolas klašu
meiteņu un vidusskolas klašu
jauniešu komanda.
J. PLŪME,
SK «Vecumnieki»
volejbola komandas
treneris
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Nedrīkst pieļaut kūlas dedzināšanu
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
darbinieki februārī
piedalījās 15 izbraukumos.

Liesmo zaru
kaudze

Pagājušajā mēnesī Vecumnieku posteņa vīri trīs reizes devās slāpēt liesmas uz kaimiņu
novada Birzgales pagastu. 3. februārī «Tālavās» dega šķūnītis
30 m² platībā, 4. februārī uguns
plosījās viesu mājā «Zaķi»
250 m² platībā, bet 5. februārī
«Ābermaņos» dega starpsienu
pakojums dzīvojamā mājā.
Glābšanas darbos klāt bija arī
VUGD Ogres daļas vīri.
3. februārī Kurmenes pagastā uz autoceļa Skaistkalne–
Kurmene sadarbībā ar ceļu policiju no grāvja tika izvilkts avarējis automobilis.
5. februārī Vecumnieku pagastā netālu no Piebalgām cirsmā dega zaru kaudze un šķelda 20 m² platībā.
19. februārī Kurmenes pa-

gasta «Rasās» liesmas bija pārņēmušas Līvānu tipa dzīvojamo
māju 80 m² platībā.
24. februārī Vecumnieku
pagasta «Straumēs» dega saimniecības ēka 120 m² platībā.
25. februārī tika saņemts
izsaukums uz kādu dzīvokli Vecumnieku pagasta Misas ciemā,
kur dega sega. Liesmas tika apslāpētas pirms ugunsdzēsēju ierašanās.
25. februārī Valles pagastā
autoceļa Vecumnieki–Nereta
18. kilometrā tika sniegta tehniskā palīdzība. No sniega kupenas glābēji izvilka automobili, kurā atradās arī mazs bērns.

Ledus ir trausls

Iestājoties siltākam laikam,
ūdenstilpnēs samazinās ledus
biezums, un tas kļūst trauslāks.
Līdz ar to palielinās iespēja ielūst ledū. Kaislīgus makšķerniekus nekas neattur ļauties savam
vaļaspriekam, taču ikvienam
būtu jāpatur prātā daži pavisam vienkārši ieteikumi.
Doties makšķerēt nav ieteicams vienam, visdrošāk to ir darīt kompānijā. Nedrīkst aizmirst
līdzi paņemt mobilo tālruni,
kas ir uzlādēts un ievietots
ūdensnecaurlaidīgā iepakoju-

mā. Svarīgi ir iespējami precīzi
norādīt mājiniekiem savu atrašanās vietu un laiku, kad plānots
no copes atgriezties. Drošības
pēc līdzi jāpaņem vēl kāda apģērba kārta un termoss ar siltu
un saldu tēju.
Ja gadās ielūst, skaļi jāsauc
palīgā, bet apkārtējiem nekavējoties jāzvana uz tālruņa numuru 112.
Lai izkļūtu no ūdens, makšķernieki tiek aicināti līdzi
ņemt dažādus palīgrīkus – irbuļus vai āķus –, ar ko ieķerties ledū un izvilkt sevi no
ūdens. Tos katrs pats itin vienkārši var izgatavot mājās, izmantojot koka gabalu un naglas.
Ja cilvēks ir izglābts, nekavējoties jāizsauc neatliekamā
medicīniskā palīdzība, zvanot
pa tālruni 113, un, kamēr mediķi ir ceļā uz notikuma vietu,
jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība.
Pamanot, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošu ledu, viņi ir jābrīdina par šādas
rīcības bīstamību.

Saņems sodu

Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks Latvijā reģistrēts 27. feb-

ruārī Liepājā. Pagājušajā gadā
sausās zāles dedzināšanas «sezona» tika atklāta 13. martā,
bet 2010. gadā – 29. martā.
VUGD kontrolē, kā tiek ievērotas Ministru kabineta noteikumu nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumi» (17.02.2004.)
prasības. Tie paredz, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos
vai darbības, kas to var izraisīt, savukārt zemes īpašniekam (valdītājam) ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana. Sods par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir
visai iespaidīgs.
Arī šogad VUGD sadarbosies ar Lauku atbalsta dienestu,
informējot par sausās zāles dedzināšanas vietām. Tur, kur būs
liesmojusi kūla, zemes īpašniekiem tiks samazināts Eiropas
Savienības mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
/VUGD preses centra informācija./

M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

Zog metāla izstrādājumus
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 10. līdz
27. martam.

Iekļūst mašīnā

10. martā laikā no plkst. 1
līdz 7.45 Bārbeles pagastā veikta zādzība no mājas pagalmā novietota automobiļa BMW-320.
Izsitot labās puses aizmugurējo durvju mazo stiklu, iekļūts
automašīnā. Garnadzis piesavinājies automagnetolas SD atmiņas karti.
12. martā plkst. 10 Bārbeles pagastā, atliecot nožogojuma režģi, no elektropārveides
transformatora nozagti krāsainā metāla tinumi. Uzsākts kriminālprocess.

17. martā plkst. 19.30 Valles pagastā aizturēts 1961. gadā dzimis velosipēdists, kurš
ar divriteni brauca, būdams alkohola reibumā (2,68 promiles). Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.

No lauka
pazūd tehnika

Administratīvā pārkāpuma
protokols sastādīts 1995. gadā
dzimušam jaunietim. Nepilngadīgais puisis 18. martā pēc
plkst. 2 Kurmenē pie tautas
nama smēķēja.
Laikā no 16. marta plkst.
15 līdz 18. marta plkst. 8 Bārbeles pagastā no lauka nozagta traktoram T-16 paredzētā
pļaujmašīna, vagotājs un piekabe bez valsts numura zīmes.
Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 5. marta plkst. 14
līdz 19. marta plkst. 9.30 Vecumniekos, Dīķa ielā, no maz-

dārziņa nozagta malka. Uzsākts kriminālprocess.

Izraisa sadursmi

19. martā plkst. 16 Vecumniekos, Kalna ielā, 1978. gadā
dzimis automobiļa BMW-320
vadītājs izraisīja sadursmi ar
automašīnu «VW Polo». Bojāti transporta līdzekļi.
19. martā ap plkst. 18 Vecumniekos, Bauskas ielā, aizturēts 1958. gadā dzimis velosipēdists. Viņš ceļu satiksmē

piedalījās, būdams «kunga dūšā». Braucēja izelpā konstatētas 1,60 promiles alkohola.
Naktī uz 22. martu Stelpes
pagastā atlauzti nožogotas teritorijas metāla vārti. Pēc tam
nelūgtie viesi atlauzuši arī noliktavu durvis un piesavinājušies dažādus metāla izstrādājumus. Uzsākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

8. aprīlī plkst. 13
pie Misas tautas nama
LIELDIENAS ieskandinās
pūtēju orķestris «Skaistkalne».
Būs zaķi no «Trušu pilsētiņas», šūpošanās
un olu ripināšana, spēles un rotaļas.
Ikviens tiek aicināts piedalīties
tradicionālās skābeņu zupas vārīšanā un ēšanā.
Plkst. 22 – BALLE. Spēlēs grupa «Titāniks». Ieeja – Ls 2.

16. lpp.

Nr. 5(60) 2012. gada marts

Caur pelēku dienu
Pēc saules stara
Cik vari, tik arī tiecies,
Un atžilbsti savā pašapziņā,
Un turies. Un nesaliecies.
		
/M. Bārbale/
Sirsnīgi sveicam Juri Vasiļonoku 65 gadu
jubilejā, Ainu Skuju 75. dzimšanas dienā
un Jāni Mediņu 80. šūpļa svētkos.
Bārbeles pagasta pārvalde

		

Vēl taču nav pateikts
vislabākais vārds,
Vēl aizbiris avots man rokams,
Vēl dziesma kā aprīļa cīrulis skan
Tik tuvu man... tieši uz rokas.
		
/S. Kaldupe/
Saulaini sveicieni Onai Saknei un
Arnoldam Klauģim 60 gadu jubilejā
un Dzidrai Kurapkai 70. mūža gadskārtā!
Kurmenes pagasta pārvalde

Atklāj sevī to,
ko neviens nav atklājis –
tu taču to vari.
Atver sevī durvis,
ko neviens nav atvēris –
vienkārši dari.
Atrodi sev tos ziedus,
ko neviens tev nav dāvinājis –
uzdāvini sev pavasari.
		
/A. Skrjabe/
Sveicam Jāni Lācīti 50 gadu jubilejā,
Māru Dumbrausku 60. dzīves gadskārtā,
Irmu Ābeltiņu un Laimoni Juškevicu 70. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Mūžs dots,
Lai niecīgajam celtos pāri
Ar saviem darbiem,
Baltām domām mēs,
Lai ticētu,
Ka mūsu gaismas vārdus
un patiesību
Citi sadzirdēs.
		
/K. Apškrūma/
Pavasarīgus sveicienus sūtām Ivaram Drevinskim
50. dzimšanas dienā, Mairitai Beimo 65 gadu jubilejā,
Jānim Bērziņam un Visvaldim Viņķelim 75. šūpļa svētkos,
Rasmai Dombrovskai 85 gadu jubilejā un
Annai Zīlītei 90. mūža gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
Jūsu mūžs kā bērzs, pilns pavasara stariem,
Tos nepagursiet arī citiem dot,
Un ikdienu līdz gadu novakariem
Ar debesīm un zvaigznēm savienot.
		
/K. Apškrūma/
Lai veselība un raits solis, lai saules
apmirdzētas dienas Mairitai Beimo,
Jānim Bērziņam, Visvaldim Viņķelim,
Annai Zīlītei un Rasmai Dombrovskai!
Dzimšanas dienas sveicienus sūta
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/
Saules siltumu un vēja bezrūpību sūtām
Teresai Eihmanei un Mirdzai Grīnertei 70 gadu
jubilejā, Venerandai Ozoliņai un Dainim Dreijeram
75. šūpļa svētkos, Broņislavam Dzenim 80. dzimšanas
dienā, Jānim Lapam un Gabriēlam Petrovam,
85. mūža gadskārtu sagaidot, un
Konstantinam Strelitam-Strēlem 90 gadu jubilejā.
Novada Sociālais dienests
Skaiti savu dārzu pēc ziediem,
Nekad ne pēc lapām, kas krīt.
Skaiti savas dienas pēc zelta stundām.
Skaiti savas naktis pēc zvaigznēm.
Skaiti savu dzīvi pēc smaidiem,
Bet ne pēc gadiem!
					
/V. Igo/
Vēlam Mirdzai Grīnertei veselību – ikdienā,
mīļumu – ģimenē un dvēseles mieru – sirdī!
Skaistajā jubilejā sveic Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde.
No Viņa acīm šorīt debesis zilas,
No Viņa smaida – balti pūpolzari.
/K. D. Bitēna/
31. martā plkst. 15
Stelpes pamatskolā –
tikšanās ar mācītāju
Edgaru Maži.
		
		
				
				
				
				
				
				

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida.
		
/Latviešu tautasdziesma/
5. aprīlī plkst. 13
Stelpes pamatskolā
Lieldienu zaķis aicina
bērnus uz pārsteigumiem pilnu
rotaļu pēcpusdienu
«Lieldientracis».

7. aprīlī plkst. 22
Bārbeles tautas namā –

Lieldienu BALLE.

Spēlēs grupa «Rh+».
Ieejas maksa – Ls 2.
Galdiņus var rezervēt,
zvanot pa tālruni
28377045.
8. aprīlī plkst. 17
Valles saieta namā –
koncerts
«Lieldienas
sagaidot».

Piedalās Valles
pašdarbības kolektīvi.

Plkst. 22 – balle.
Spēlēs Ziedonis.
Ieeja – Ls 1,50.

8. aprīlī
Kurmenes tautas namā
notiks

LIELDIENU
SVINĒŠANA.

Programmā:
plkst. 20 – Kurmenes dramatiskā kolektīva pirmizrāde «Kāzas Bazūnēs» (autore Gunta Drezova),
plkst. 22 – balle. Spēlēs
grupa «Pilnmēness» no Jelgavas. Ieeja uz balli – Ls 2
(galdiņi jāpiesaka iepriekš).

