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Melgailis atstāj
amatu

Pagastos apgaismo ielas

Iedzīvotāji varēs justies droši

Rihards Melgailis par pašvaldības vadītāju strādājis kopš
1994. gada.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
31. augusts Rihardam Melgailim bija pēdējā darba diena
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja amatā. Par viņa
atbrīvošanu no pašvaldības vadītāja pienākumiem deputāti
lēma sēdē 24. augustā.
19. augustā tika saņemts
R. Melgaiļa iesniegums ar lūgumu no 1. septembra atbrīvot viņu no Domes priekšsēdētāja
amata. Klātesošos šis paziņojums nepārsteidza, jo jau iepriekš gan publiskajā telpā, gan
savstarpējās sarunās bija pausts,
ka R. Melgailis pieņēmis izaicinājumu kļūt par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātu.
Pēc atbalsta izteikšanas
priekšsēdētāja gribai atstāt
amatu, novada Domes deputāti ar aplausiem vēlēja viņam
veiksmi, kļūstot par vienu no
valsts augstākās lēmējvaras
pārstāvjiem.
Pašvaldības deputāta mandātu R. Melgailis Vecumnieku
novada Domē saglabās līdz
8. septembrim, kad viņš nodos
Saeimas deputāta svinīgo solījumu un saņems pārējo tautas
priekšstāvju atbalstu.
Laikā līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai pašvaldības
vadītāja pienākumus pildīs Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bārbeles centrā notiek vērienīgi rakšanas darbi.

Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Vairākos novada pagastos
notiek vai jau ir noslēgušies ielu apgaismojuma
izbūves un rekonstrukcijas
darbi.
Vallē iedzīvotāji diennakts
tumšajās stundās drošāk varēs
justies, pārvietojoties pa Liepu
ielu, kur, veicot rekonstrukciju, 355 m garā posmā ierīkoti
septiņi LED gaismekļi.
Apgaismojums izbūvēts Vecumniekos, no Liepu ielas līdz
mājām «Purviņi», kurp ved ceļš
gar Veco ezeru. Īstenojot projekta pirmo kārtu, nepilnu kilometru garajā posmā izvietoti
15 laternu stabi.
Šajos objektos strādājuši
SIA «Kvēle» vīri, projekta kopējās izmaksas ir 19 333,11 eiro
(bez pievienotās vērtības nodokļa).
Vecumniekos trīs laternas
rādīs ceļu ikvienam, kurš savās
gaitās dosies pa šovasar tapušo
bruģēto gājēju taciņu no Sporta līdz Rīgas ielai. Šos darbus
veica SIA «KF Grupa».

Vecumniekos izgaismots ceļš uz Veco ezeru.
Bārbelē tiek īstenots a/s
«Sadales tīkls» elektrotīkla rekonstrukcijas projekts, kam paralēli norisinās arī ielu apgaismojuma sakārtošana par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Būvdarbi skar ciema centra ielas – Jāņa, Avota, Bauskas u. c. Pēc darbu pabeigšanas vecie koka stabi tiks novākti, un apgaismes
armatūru turēs cinkoti metāla
balsti. SIA «Kvēle» brigadieris

Aldis Brūvers informē, ka pašlaik tiek vilkti kabeļi un veikti citi
darbi, lai iespējami ātrāk Bārbeles centra ielas būtu sakārtotas.
Skaistkalnē, Rīgas ielā,
gājēju ietves izbūve un apgaismojuma ierīkošana paredzēta va/s «Latvijas Valsts ceļi» īstenotajā projektā, veicot
autoceļa posma Bārbele–
Skaistkalne rekonstrukciju.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Uzvarētāji ir visi
V

ecumnieku novadā rosīgos
ļaudis novērtē un izceļ.
Viens no veidiem ir par tradīciju kļuvušais konkurss, kurā tiek
meklēti sakoptākie īpašumi.
Šogad dalībnieku skaits bija
mazāks kā iepriekšējos gados,
to noteica arī izmaiņas nolikumā. Līdz šim savā starpā tika
salīdzināti pagasti un izraudzīts
rosīgākais. Tie gan pēc teritorijas lieluma, gan iedzīvotāju
skaita ir dažādi, tāpēc tos samērot ir grūti. Ar katru gadu
arvien sarežģītāk kļuva atrast
vērtējamos objektus un pierunāt
īpašumu saimniekus piedalīties
konkursā, tāpēc tika mainīts
nolikums.
Jaunie nosacījumi paredz,
ka vienas kategorijas ēkas tiek
vērtētas ne biežāk kā reizi trijos gados. Šogad tika apmeklētas ģimenes mājas ciemu teritorijā un viensētas pagastos,
kā arī visas novada izglītības
iestādes un bibliotēkas. Nākamajos gados tiks saglabāts princips, ka vērtēti tiek gan privātie īpašumi, gan pašvaldības
iestādes un struktūrvienības.
Vecumnieku novads ir skaists
un sakopts. Ļoti daudzu māju
un sētu saimnieki, iestāžu darbinieki, kas rūpējas par novada
sakoptību kopumā, var pamatoti lepoties ar paveikto. Vērtēšanas komisijai būtu praktiski neiespējami noteikt kārtīgāko īpašumu, ja konkursā piedalītos
kaut trešā daļa no objektiem,
kuru uzturēšanā ieguldīts liels
darbs un mīlestība.
Diemžēl iedzimtā kautrība
un pedantisms, kas mijas ar
paškritiku, daudzus attur no
dalības konkursā. Šogad tikai ar
pamudinājumu vērtēšanai tika

Uzsāks ēkas rekonstrukciju

«Vecumnieku novads
ir skaists un sakopts.»

nodoti septiņi īpašumi. Privātā
sektora objekti diemžēl netika
pieteikti Bārbeles un Skaistkalnes pagastā. Jācer, ka citugad
dalība neizpaliks, jo arī šajos pagastos ļaudīm ir ar ko lepoties.
Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kategorijā objektu
skaits bija lielāks – komisija
vērtēja desmit bibliotēkas un
astoņas izglītības iestādes. Visi
bija gatavojušies konkursam,
rūpīgi iepazinušies ar nolikumu,
domājuši par iestādes tēlu, veidojuši prezentāciju, kā arī novērsuši sīkus trūkumus, kopumā atstājot teicamu iespaidu.
onkursa dalībnieki ir izvērtēti, katram komisijas pārstāvim ir savs favorīts.
Punktu kopā likšana vēl tikai
priekšā, tāpēc pagaidām uzvarētāji ir visi, kas ļāvās izaicinājumam un piedalījās konkursā «Vecumnieku novada
sakoptākais īpašums 2016».
Plašāks ieskats par redzēto
un dzirdēto tiks sniegts pēc
punktu apkopošanas, bildēs
un stāstos daloties ar 25 objektos piedzīvoto. Jācer, ka tas
iedvesmos un iedrošinās biklākos īpašumu saimniekus, un
nākamgad konkursa dalībnieku pulks būs kuplāks.

K

JĀNIS
KOVALS,
novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Kādreizējās pienotavas ēka Vecumniekos, Liepu ielā 2, gaida
savu atdzimšanu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Novada pašvaldība
ņems kredītu, lai
pārbūvētu ēku
Vecumniekos, Liepu ielā 2,
kur plānots iekārtot
papildu grupas
bērnudārza audzēkņiem.
Domes sēdē 24. augustā
deputāti nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt kredītu –
664 900 eiro – no Valsts kases
minētās ēkas sakārtošanai atbilstīgi pirmsskolas izglītības
iestādes prasībām. Tiek lēsts,
ka šo summu varēs atmaksāt
desmit gadu laikā.
Pavisam šī projekta realizēšanai nepieciešami 664 931,11
eiro. Papildus tam pašvaldības
budžetā tiks rasti līdzekļi būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.
«Ēkā tiks izbūvētas telpas
divu pirmsskolas izglītības grupu vajadzībām. Tas ļautu nodrošināt ar vietu bērnudārzā
apmēram 40 mazuļu vecumā

no pusotra līdz trim gadiem,»
precizē Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis. Viņš uzsver,
ka prāvie naudas līdzekļi tiks
ieguldīti gan divstāvu ēkas rekonstrukcijā, gan teritorijas
labiekārtošanā, iebraucamā ceļa
un auto stāvlaukuma izbūvē.
Paredzēts, ka būvuzņēmums – SIA «Kvintets M»,
kas izraudzīts publiskajā iepirkumā, darbus objektā varētu sākt septembrī. Ēkas pārbūvi atbilstīgi pirmsskolas izglītības iestādes prasībām plānots veikt četru mēnešu laikā.
Iespējams, ziemā būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums.
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau rakstīja, ka pērn pašvaldība par 25 000 eiro iegādājās nekustamo īpašumu Vecumniekos, Liepu ielā 2, kur
savulaik darbojusies pienotava. Divas ēkas, kuru platība ir
425,6 m2 un 250,3 m2, atrodas
uz pašvaldības zemes.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vairāk sirsnības un iejūtības!
Sirsnīgs paldies un domās
sūtīts krāšņs ziedu pušķis Vizmai un Jānim Janišoniem, Petruševicu ģimenei, Valdai Larionovai un Ivaram Kārkliņam,
kuri allaž par mani rūpējas.
Šie atsaucīgie cilvēki man
piegādā pārtikas produktus no
veikala un zāles no aptiekas. Ar
transportu vienmēr laipni pakalpo Aivars Petruševics. Val-

da Larionova palīdz uzkopt mājokli, jo es pati to vairs nespēju.
No sirds pateicos par nesavtīgo atbalstu. Lai šādu iejūtīgu un sirsnīgu cilvēku mūsu
vidū būtu vairāk!
Skaidrīte DAMBENIECE
Vecumniekos
Vecumnieku novada Domes
nākamā sēde notiks
7. septembrī.
Domes sēdes ir atklātas, un
tajās var piedalīties ikviens.

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu» septembra
numuriem jāiesniedz līdz
2. un 16. septembrim.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Apbalvo labākos skolotājus

Gadskārtējā konferencē satiekas novada pedagogi

Improvizācijas šovs izglītības darbiniekus izklaidēja un atraisīja.
Vecumnieku novada pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu vadītāji un pedagogi ikgadējā konferencē
pulcējās 25. augustā.
«Pēdējā laikā jūs esat kļuvuši par prioritāti mūsu valstī – par
jums runā un raksta katru dienu saistībā ar algām, skolu reformu optimizāciju, izglītības
kvalitātes celšanu utt. Kādi būs
rezultāti šai darbībai, kas sākusies, nevar pateikt. Gribas cerēt,
ka septembra beigās, saņemot
pirmo jauno algu, visi būs gandarīti,» uzrunājot Vecumnieku
tautas namā sanākušos, sacīja
novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis. Viņš uzsvēra,
ka arī pašvaldība, sekojot līdzi
pārmaiņām izglītības jomā, pieņēmusi virkni lēmumu, lai palielinātu darba samaksu pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem, ieguldījusi prāvus
līdzekļus skolu un telpu remontā. «Lai nenolaižas rokas, ja cipars algu sarakstā nebūs tāds,
kādu gribētos!» skolotājus uzmundrināja R. Melgailis. Viņš
visiem vēlēja radošus panākumus un laimīgu jauno mācību
gadu.
Skanīgu un atraktīvu priekšnesumu klātesošajiem bija sarūpējuši mūziķi – dziedātāja
Ineta Rudzīte un akordeonists
Kaspars Gulbis.

Audzinās
pirmklasniekus

Pašvaldības un kolēģu apsveikumus saņēma jaunā sākumskolas skolotāja Santa Spro-

Atzinības rakstu saņem Vecumnieku vidusskolas pedagoģe
Rudīte Dambeniece.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
INFORMĀCIJA
Ar Atzinības rakstu apbalvoti:
w Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā – Kristīne Jeronoviča
w Valles vidusskolā – Sintija Kreimane
w Skaistkalnes vidusskolā – Līvija Kalēja, Brigita Igaune
w Pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» – Sarmīte Sama,
Diāna Kļaviņa
w Vecumnieku vidusskolā – Ilze Cīrule, Anda Kuzma, Aldona
Alenčika, Rudīte Dambeniece, Dace Starta, Dace Landorfa
w Stelpes pamatskolā – Iveta Grantiņa, Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga
w Misas vidusskolā – Inga Spangere
Avots: Vecumnieku novada Dome.

Jaunā skolotāja Santa Sproģe
2012. gadā absolvējusi Skaistkalnes vidusskolu.
ģe, kura šoruden sāks darba gaitas Valles vidusskolā. Viņai
uzticēta arī audzināmā klase –
septiņi pirmklasnieki, visi – puiši. Komentējot bažas, vai tikai
zēni «nedarīs pāri» jaunajai
skolotājai, pedagoģe drosmīgi
teic: «Būs man miesassargi!»
S. Sproģe Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
profesionālo kvalifikāciju.
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par
nozīmīgu pedagoģiskā darba
ieguldījumu izglītības jomā
un novada pašvaldības dāvana
gaidīja Misas vidusskolas bijušo direktori Rūtu Kārkliņu.
Tā kā viņa nebija ieradusies,
apbalvojums tiks pasniegts kādā
citā svinīgā brīdī.
Izglītības nodaļas pateicību
saņēma Mūzikas un mākslas
skolas skolotāja Ineta IdereBankova, Vecumnieku vidus-

skolas pirmsskolas pedagoga
palīdze Anita Vīksna, Stelpes pamatskolas skolotāja Inese Freiberga, Misas vidusskolas skolotāja Agita Dreimane, Skaistkalnes vidusskolas skolotāja
Dagnija Anšance.
Šogad pirmo reizi Vecumnieku novada Domes apbalvojums – Atzinības raksts – pedagogiem tika pasniegts augusta konferencē; līdz šim izglītības darbinieki kopā ar citiem
novada krietnākajiem ļaudīm
tika godināti valsts svētku svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī.
R. Melgailis ar Atzinības rakstu par ilggadēju, radošu un
pašaizliedzīgu darbu, novada
un izglītības iestādes vārda
popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību, apbalvoja 15 pedagogus.

Izsmīdina
līdz asarām

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals bija sagatavojis prezentāciju par situāciju
novada skolās. Viņš vērsa klātesošo uzmanību uz pēdējo ga-

du laikā sarukušo bērnu skaitu
un atzīmēja, ka kopš novada izveides 2009. gadā zaudēta viena
pietiekami liela izmēra skola –
ap 300 audzēkņu. J. Kovals
analizēja centralizēto eksāmenu rezultātus, skatot tos kontekstā ar rādītājiem Zemgalē
un visā Latvijā, kā arī pieskārās jautājumiem par pedagogu
darba samaksu un gatavošanos valsts simtgades svinībām.
Konferences dalībniekus uzrunāja viesi – no Rīgas atbraukušie lektori: Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības
departamenta direktors Juris Zīvarts, Latvijas Universitātes
Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone un viņas kolēģis Uldis
Dzērve.
Radošās apvienības «Spiediens» aktieri Līga Putniņa un
Mārcis Viļums klātesošos uzjautrināja ar improvizācijas
šovu, kas pacietīgākajiem un
nesteidzīgākajiem pedagogiem
uzlaboja omu un dažus izsmīdināja līdz pat asarām.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Iesaistās teritorijas sakopšanā

Rada iespēju jauniešiem vasaras brīvlaikā strādāt

Otto Jānis Jansons (no kreisās), Samanta Homiča un Daniels
Kuprinskis visu augustu strādāja Vecumnieku pagasta teritorijas sakopšanā. Nodarbinātības pasākumā jaunieši iesaistījās
pirmoreiz.

Vecumnieku novada dome
sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA) jau
trešo gadu dod iespēju
jauniešiem vasaras
brīvlaikā strādāt.
Īstenojot aktīvās nodarbinātības pasākumu «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs»,
no 1. jūnija līdz 31. augustam tika nodrošinātas darba vietas 34
novada skolēniem Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastā.

Gūst iemaņas

Vecumnieku pagastā strādāja 11 jauniešu: Andris Raivis
Porietis, Edgars Alde, Tomass
Gudrups, Everts Gudrups, Sebastians Štāls-Aploks, Endija
Bogdanoviča, Gints Durans,
Amanda Paula Alde, Samanta
Homiča, Otto Jānis Jansons,
Daniels Kuprinskis.
Skaistkalnes pagastā tika nodarbināti desmit puiši un meitenes: Artūrs Jankovičs, Artūrs
Grosbergs, Gita Asupe, Raivis
Mikalauckis, Roberts Štrobinders, Māris Eņģelis, Dita Sili-

ņa, Monta Siliņa, Līga Puziņa,
Mareks Eņģelis.
Valles pagastā strādāja septiņi jaunieši: Linda Noreika,
Sanda Baturoviča, Markuss Mičulis, Ieva Strupa, Sabīne Ročāne, Dagnija Laine Nipere,
Reinis Nipers.
Bārbeles pagastā vasaras
brīvlaiku lietderīgi izmantoja
trīs jaunieši: Madara Goževica, Alans Prosvetovs, Matīss
Platais; Kurmenes – divi: Sandijs Siliņš, Agnija Ābelīte;
Stelpes – viens – Dainis Vasiļjevs.
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Vērtē pozitīvi

Pasākumā varēja piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz
20 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs,
kā arī skolēni, kuri pasākuma
īstenošanas periodā (no 1. jū-

Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi Mareks Eņģelis (no kreisās),
Māris Eņģelis, Valdis Barens, Monta Siliņa (otrajā rindā no
kreisās), Līga Puziņa un Dita Siliņa ir priecīgi par iespēju vasarā nopelnīt kabatas naudu. Kopā ar jauniešiem – darbu vadītāja Ilga Zvilna.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
nija līdz 31. augustam) sasniedza 15 gadu vecumu.
NVA sniegtais finanšu atbalsts darba devējam skolēnu
nodarbināšanai:
w dotācija pasākumā iesaistīto skolēnu ikmēneša darba
algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par pilnu darba laiku;
w dotācija ikmēneša darba
algai darba vadītājam, kas strādā ar skolēniem.
Darba devēja līdzfinansējums skolēnu nodarbināšanai:
w līdzfinansējums pasākumā iesaistīto skolēnu ikmēneša darba algai ir ne mazāks par
50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas par pilnu
darba laiku;
w ikmēneša izmaksas
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par
skolēna un darba vadītāja algu.
Jauniešu veikums visās pagastu pārvaldēs tiek vērtēts
pozitīvi. Protams, neizpalika arī

problēmas, taču sarežģījumi
veiksmīgi tika atrisināti un
darbi paveikti. Teritorijas sakopšanā skolēnu ieguldījums
ir ļoti nozīmīgs. Trīs mēnešu
laikā paveikts daudz – uzposta
apkārtne pie skolām, bibliotēkām, apkopti kapi, veikti laistīšanas, stādīšanas un citi saimnieciskie darbi, kam bez palīgu
piesaistes būtu jāvelta daudz
vairāk laika. Jaunieši devuši
arī lielu ieguldījumu, gatavojoties dažādiem kultūras pasākumiem – Līgo svētku aktivitātēm novadā, Liliju svētkiem
Vecumniekos, Kanepenes svētkiem Skaistkalnē u. c.
Arī nākamgad skolēniem
būs iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumā, lai vasaras
brīvlaikā gūtu darba pieredzi,
strādājot gan pašvaldības piedāvātajās darba vietās, gan
novada uzņēmumos, kas būs
iesnieguši pieteikumu NVA.
I. BALCERE,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore

PAZIŅOJUMS
13. septembrī no plkst. 9.30 līdz 12.30 Vecumnieku
novada domē (Rīgas ielā 29a, domes sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā) apmeklētājus pieņems Bauskas novada būvvaldes vadītāja Dace Putna.
Bauskā, Uzvaras ielā 1, apmeklētāji tiek gaidīti šādās dienās:
w būvvaldes vadītāja Dace Putna sastopama pirmdienās
no plkst. 13 līdz 17, trešdienās – no plkst. 8 līdz 12 un no
plkst. 13 līdz 17;
w būvinspektors Andris Barovskis – pirmdienās no plkst. 8
līdz 12 un no plkst. 13 līdz 16.
Tālrunis 63923304.
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Iepazīst savvaļas augus

Stelpē viesojas ventiņu zāļu sieva Līga Reitere
Uz tikšanos ar ventiņu zāļu
sievu Līgu Reiteri Stelpes
pamatskolā 21. augustā
sanāca ap 20 interesentu.
Vairākas stundas aizritēja,
klausoties aizrautīgo stāstījumu par savvaļas augiem un to
dziednieciskajām īpašībām, kā
arī praktiski darbojoties, lai
iepazītu vērtīgās zālītes. Viešņas tēlainā valoda un ventiņu
izloksne, savdabīgais humors
un tiešums spēja noturēt klātesošo uzmanību; teju katrs teikums šķita kā vērtīga atziņa.
«Padomā, kādai nezālei tu
esi līdzīgs, jo tikai tāds tādam
var līdzēt,» sacīja L. Reitere.
«Tiem, kuri dzīvo četrās sienās, der istabas augi, tos, kuri
iet no rīta līdz vakaram un kurus nevar dabūt mājā iekšā, ar
istabas puķēm ārstēt nevar; tikai ar neiznīdējamu nezāli.»

Slimību
«iedzen kaktā»

Viedā zāļu sieva sniedza
vērtīgu informāciju par augu,
koku, ogu un dārzeņu nozīmi
tautas medicīnā. Viņa aicināja
apskatīt līdzi atvestās kartītes,
pēc bildes un nosaukuma sameklēt augus, ko «visi pazīst
pa lielu gabalu», kā arī tādus,
ko ne reizi nav gadījies ievākt.
Starp sistematizētajām zālītēm īpaši atzīmēti indīgie augi. «Tie ir visvērtīgākie ārstniecības augi Latvijā. Žāvēšanas laikā indīgās toksiskās
vielas izgaro, bet vērtīgās paliek,» zina teikt L. Reitere. Viņa stāstīja par savu pieredzi
iedarbīgo drogu lietošanā,
«iedzenot kaktā» smagu slimību.
«Tautas medicīna paplašina domāšanu un mazina slimības izraisītās sekas,» uzsver
zāļu sieva. Klātesošie bija pārsteigti, uzzinot, ka maijpuķītes, lilijas un mugurenes palēnina domāšanu un traucē koncentrēties. «Ar maijpuķītēm jāiet ciemos pie azbesta vecenes
kaimiņos vai nikna priekšnieka. Cilvēks tad jūtas kā apšņāpts!» joko L. Reitere.
Pētot augu kartītes, varēja
uzzināt daudz jauna. To, ka dilles pazemina asinsspiedienu,
vai katrs bija dzirdējis, taču

Stelpes pagasta iedzīvotāji izrādīja interesi par savvaļas ārstniecības augiem un to dziednieciskajām īpašībām.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
par tomāta mizas vērtīgajām
īpašībām nebija zinājis neviens
no tikšanās dalībniekiem. Izrādās, tā palīdz samazināt holesterīna līmeni un apkarot
«iekšējos kaitēkļus», piemēram, vēzi. Daudz vērtīgu vielu
satur avotkrese, brīnišķīgā garšviela – brūnvālīte, dzelksnis,
savukārt ķirši, bumbieri un
plūmes kavē novecošanos,
veicina šūnu atjaunošanos.

Dzīvo līdzi
gadalaikiem

Zāļu sieva deva padomu,
kā pagatavot «dopinga ķisenu», lai vasarā, kad daudz darba, gulēšanai vajadzētu «tērēt» īsāku laiku, jo «tie, kas
mazāk guļ, vairāk domā».
Spilvenā esot jāieliek pa saujai ozollapu, upeņu un kārklu
lapu, tad cilvēks pēc trīsarpus
stundām būs «svaigs kā gurķītis».
Daudziem noderēja padomi tēju gatavošanā. L. Reitere
uzsvēra, ka uzlējums ar vienu
zāli ir zāles, bet ar vairākām –
tēja. «Ja man kāds vaicā, vai
es vācu tējiņas, atbildu – nē,
ārstniecības augus. Šauri ir
domāt, ka augi der tikai tējiņām,» teic zāļu sieva.
Saistošs bija stāstījums par

salātu gatavošanā izmantoto
dabas un dārza velšu proporcijām, lai sabalansētu salkanos, pliekanos, skābenos, sūros, sīvos un rūgtos dārzeņus
un augus, jo katram ir sava
nozīme veselības uzturēšanā.
L. Reitere atklāja savus
ēšanas paradumus, uzsverot,
ka dzīvo līdzi gadalaikiem.
Viņa daudz lieto svaigus produktus, bet nekarsētus, neceptus un nevārītus, jo organisms
vislabāk atpazīst dzīvu šūnu, kas ir tūlītējs «būvmateriāls». «Neesmu veģetāriete,
taču vasarā gaļu neēdu. Nevaru atļauties dzīvot nogurušu
dzīvi. Ir jādomā, kā organisms
tiks galā ar to darbu, ko viņam
«uzgrūž»,» viedokli pauž viešņa.

Top daudzveidīga
kolekcija

Daudziem par pārsteigumu
L. Reitere sacīja, ka viņa nezinot,
kurai kaitei kādas drogas lietojamas. «Es esmu zāļu sieva.
Dziedniece pārzina slimības, bet
zāļu sieva – zāles. Mani slimības
neinteresē, man ir atmiņa uz augiem, es tos pazīstu un varu
ieteikt, ko darīt, lai uzturētu
veselību.»
Tikšanās otrajā daļā klātesošie tika iesaistīti praktiskā

nodarbībā. Īsā laikā bija jāizstaigā skolas apkārtne un jāsavāc
savvaļas augi, ko zāļu sieva alfabēta secībā kārtoja uz gara
galda, stāstot par katras zālītes
vērtīgajām īpašībām. L. Reitere
atzinīgi novērtēja daudzveidīgo ārstniecības augu kolekciju, kurā pa visiem izdevās savākt 94 augus. «Ja pusstundas
laikā var atrast tik daudz dažādu augu, tas liecina – te ir bagāta zeme,» sacīja zāļu sieva.
Viņa uzslavēja Stelpes pamatskolas audzēkņus Kārli Elmeru Apsīti un Dāgu Neliusu,
kuri līdz ar citiem aktīvi piedalījās augu vākšanā un izrādīja interesi par zālītēm.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Teātra svētkos «spēlmaņu cilts» Stelpi kronē

Tuvi un tāli viesi cenšas sasmīdināt princesi Ņesmejanu

Ciemiņus Stelpē sveic Raganiņa – Samanta Siliņa.
Radošo izpausmju meistari
un viņu radīto vērtību
baudītāji 13. augusta
vakarā pulcējās Stelpē,
kur jau ceturto reizi
norisinājās Teātra svētki.
Stiprinot šī mākslas žanra
noturīgās tradīcijas, ar izrādēm vairākās apdzīvotās vietās 6., 12. un 13. augustā Vecumnieku un kaimiņu novadu
amatiertrupu dalībnieki atgādināja, ka «spēlmaņu cilts»
īpašais gēns joprojām ir dzīvs,
un teātra gars aizvien tiek uzturēts.

«Skābo» princesi nespēj uzjautrināt arī sviteniešu joki.

INFORMĀCIJA
Teātra svētku dalībnieki
w «Bārbelīši», Bārbeles tautas nams, režisors Ingus Pavinkšnis
w «Dadži», Bauskas novada Īslīces pagasts, Evita Novicka
w «Gadījums», Skaistkalnes tautas nams, Aija Skosa
w «Laucis», Bauskas novada Jaunsaule, Inga Cepure
w «MIStērijA», Misas tautas nams, Sandra Vēvere
w «Šurumburums», Rundāles novada Svitene, Ilga Vaičūne
w «Tradare», Neretas novada Mazzalve, Silvija Lisovska
w «Urguči», Stelpes pagasts, Lilita Berliņa
w Valles amatierteātris, Aija Skosa
w «Vecmuiža», Vecumnieku tautas nams, Vēsma Petruševica

Daudz jaunumu

Ceļš cauri alejai uz brīvdabas estrādi bija pārsteigumiem
pilns. Sarīkojuma dalībniekus
un apmeklētājus sveicināja
pasaku tēli un plakāti ar uzmundrinošiem saukļiem.
Pēc trešā zvana vērās
«priekškars» un publika, ieraugot iepriekšējos gados iepazīto Ješku (Valdis Rusiņš)
un viņa māmiņu (Dagmāra
Venclova), nevairījās izrādīt
emocijas. Kopš pēdējās tikšanās jaušamas pārmaiņas – Ješka dabūjis turīgu sievu no
Bruknas muižas un kļuvis par
tēvu mazajam Jezupiņam. Arī
dzimtajā ciemā daudz jaunumu – «šodien Stelpi par karaļvalsti kronēs, būs špāses, arī
ciemiņu sabraucis bez jēgas».
Risinot saistošu dialogu,
māte un dēls jeb vietējā amatierteātra «Urguči» aktieri pieteica svētku dalībniekus –
desmit amatierkopas no Bauskas, Neretas, Rundāles un Vecumnieku novada. Uz skatuves,

Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Galma taurētājs Dāgs Neliuss
vēsta par viesu ierašanos.
ko greznoja karaļvalsts Stelpes ģerbonis, noturēt runu tika aicināti lieli kungi – Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals un Stelpes pagasta
pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis. Izmantojot iespēju, savus darbīgos aktierus sveica
«Urguču» režisore Lilita Berliņa.

Rod piepildījumu

Ar aplausiem tika sagaidīta svētku īpašā viešņa – aktrise Zane Daudziņa. Viņa sacīja, ka sestdienas vakarā netrūkst iespēju un vilinājumu,
kā pavadīt laiku, taču «tā vietā
visi esam Stelpē». Māksliniece uzsvēra, ka «tas ir teātra

fenomens, kas liek atstāt savu
komforta zonu», lai būtu kopā
ar līdzīgi domājošajiem un darošajiem.
Z. Daudziņa pastāstīja par
kādu 60. gados veiktu sociālo
eksperimentu. Cilvēkiem vaicāts, ko viņi izvēlētos – publiski uzstāties vai mirt. Pārsteidzoši, bet 60 procentu atzinušies, ka labāk ietu nāvē.
«Mēs, aktieri, to nesaprotam,
jo gribam būt skatītāju priekšā, paņemt viņus savā uzmanības lokā. Droši zinu, ka arī tie
«60 procenti» nesēž mierā, bet
brauc un skatās, kā kaimiņš
darbojas uz skatuves. Tas tāpēc, ka spēlēt un skatīties teātri ir cilvēka dabā, jo ar to var
piepildīt dzīvi. Turklāt teātris
ir fenomenāli laba lieta, lai socializētos, pabūtu kopā. Sabiedrību slimīgu dara gadžeti,
televīzija, tāpēc būsim garā

lielāki – turpināsim spēlēt,
sapņot un būt kopā,» sacīja
aktrise.

Izdodas uzjautrināt

Tikmēr karaļvalstī notika
gatavošanās lielajai vasaras
ballei. Sabraukušajiem viesiem tika dots uzdevums sasmīdināt princesi Ņesmejanu
(Dagmāra Venclova), kura, lai
kā tēvs, māte un māsa pūlējās,
vienmēr bija skumja un neapmierināta.
Ciemiņi, kā nu prata, centās daiļavu uzjautrināt. Nelīdzēja ne joki, ne prieka dzira
un dāvanas; pat īpašās viešņas
padomi princesi atstāja vienaldzīgu. Arī vietējā pleibojzaķa pūliņi izrādījās veltīgi...
Kad cerība jau bija zudusi,
Ņesmejana pēkšņi iesmējās.
Ne jau par to, ko viņa ieraudzīja zem zaķīša pūkainā mē-
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par karaļvalsti

Ņesmejanu iepriecināt cenšas «Bārbelīšu» saime.

Aktrisei Zanei Daudziņai (no kreisās) par klātbūtni svētkos paldies teic Stelpes amatierteātra «Urguči» režisore Lilita Berliņa.
telīša, bet gan par visiem iepriekš izspēlētajiem numuriem.
Nu balle varēja sākties!
Karaļvalstī valdīja līksmība.
Arī skatītāji bija priecīgi, ka
tuviem un tāliem ciemiņiem
izdevās uzburt svētku noskaņu un noturēt visus uz viena
viļņa.

Komandas
kopdarbs

«Azartiski, sirsnīgi un forši» – tā Stelpē piedzīvoto raksturoja aktrise Z. Daudziņa,
piebilstot, ka «vareni bliezuši» vietējās trupas aktieri.
Ar Teātra svētku norisi bija apmierināta pagasta kultūras darba organizatore Sandra
Neliusa, kurai jau ir idejas nākamā gada sarīkojumam.

«Ļoti patika svētki. Bija
jūtams Stelpes «kultūras komandas» kopdarbs, veidojot
scenāriju, kurā organiski iekļāvās «Urguču» aktieri, varasvīru runas, priekšnesumu
sasaistes sižets par princesi
Ņesmejanu, kuras lomā iejutās, kā vienmēr, neatkārtojamā Dagmāra Venclova. Arī
visa karaliskā ģimene lieliski
iederējās šajā uzvedumā,»
vērtē režisore Aija Skosa, kura
vada Skaistkalnes un Valles
amatierteātri.
Galma balles viesus pārsteidza uguns žonglieres Guntas Tomsones iespaidīgais
priekšnesums, bet uz dancošanu aicināja grupa «Lauku muzikanti».
ŽANNA ZĀLĪTE

Sveic kaimiņus jubilejā
Amatierteātris «Kurmene»
13. augustu pavadīja uz
jautras nots – trupa
viesojās kaimiņvalsts
Lietuvas pierobežā –
Biržu rajona Nemunelē
Radvilišķos.

Kurmeni un Nemuneli Radvilišķus saista sena draudzība – jau pirms 400 gadiem
tirdzniecības ceļš no Rīgas uz
Viļņu vijies caur Kurmeni,
Radvilišķiem un Biržiem. Tajos laikos pat ir bijis plāns uzbūvēt dzelzceļu. Arī mūsdienās kaimiņus vieno dažādi
darījumi, latvieši labprāt izmanto lietuviešu tirdzniecības
pakalpojumus.
Pārupes pagasts svinēja
430. dzimšanas dienu, un teātra ļaudis bija uzaicināti kuplināt koncertprogrammu.
Svētkus ieskandināja baroka mūzikas koncerts reformātu baznīcā, kur uzstājās
Biržu mūzikas skolas audzēkņi. Pēc tam visi devās uz brīvdabas estrādi upītes Apaščas
līcī. Koncertā piedalījās vietējais amatierteātris, lauku kapelas, sieviešu ansamblis, dejotāji. Bija iespēja vērot viduslaiku bruņinieku cīņas.
Amatierteātris «Kurmene»
uzstājās ar šim pasākumam īpaši gatavotu uzvedumu «Ekskursija uz Lietuvu». Kaimiņi
tika sveikti lielajā jubilejā
Kurmenes pagasta un Vecumnieku novada vārdā, draugiem
tika uzdāvināts krāšņu liliju

pods un svētku kliņģeris. Patīkami bija baudīt lietuviešu
viesmīlību, skatītāju atbalstu
un smieklus uzstāšanās laikā.
Liels paldies Ritai Kondrotienei, kura nekad neatsaka palīdzību tulkošanā. Amatierteātra
uzņēmīgā aktrise Kristīna Kondrotaite tekstu raiti norunāja
lietuviski, par ko kaimiņi bija
patīkami pārsteigti.
Kolektīvā notikušas pārmaiņas, taču vēl aizvien kopā turas Sandijs Siliņš, Olafs Bērziņš, Egidijs Kondrots, Kristīna Kondrotaite, Irēna Samule,
Sarmīte Ķīse un režisore, reizēm arī aktrise Gunta Drezova.
Amatierteātra
«Kurmene» vārdā –
G. DREZOVA un
S. ĶĪSE

Amatierteātra «Kurmene» režisore Gunta Drezova.

Kurmenieši piedalījās Nemuneles Radvilišķu pagasta 430 gadu jubilejai veltītajā sarīkojumā.
Foto – D. MATUSEVIČIENE
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Kokles spēle – skaists un emocijām bagāts c

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20.

Pirmais stāsts publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» marta izdevumā – nr. 6 (145), otrais – aprīļa, nr. 8 (147), trešais – maija, nr. 10 (149), ceturtais – jūnija, nr. 11 (150),
piektais – jūlija, nr. 12 (151).
Kolektīvā muzicēšana Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā ir tradīcijām bagāta un
iesakņojusies uz palikšanu. Iepriekšējā publikācija bija veltīta simfoniskajam orķestrim
«Draugi». Šoreiz pienākusi kārta kaut kam pavisam atšķirīgam. Šis būs stāsts par koklētāju ansambli «Skandīne» un
kokli – latviešu tautas mūzikas instrumentu, kas saglabājies cauri gadsimtiem un nes
līdzi iekodētu spēku un vēsturisku tautas atmiņu.

Sadarbojas
ar kori

Kokles spēles tradīcijas Vecumnieku mūzikas skolā veidojušās kopš 1999. gada, kad tika
atvērta kokles spēles klase. Tad
arī radās koklētāju ansamblis
«Skandīne». Tā sastāvs vien-

«Skandīne» spēlē 25. vispārējo latviešu Dziesmu un 15. deju svētku koklētāju ansambļu skatē
Piņķos. 2013. gads.
Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.
mēr ir bijis mainīgs. Kolektīvā
ir darbojušies visi audzēkņi,
kuri apguvuši kokles spēli.
«Darbs stundās un ansamblī viens otru ļoti papildina.
Klasē audzēkņi apgūst instrumenta spēli, notis, tehniku, bet
ne visi tiek koncertēt uz skatuves.
Spēlējot ansamblī, uzstāšanās
pieredze tiek dota visiem. Koklēšanas prieks un kopā būšana –
tie ir lielākie ieguvumi, muzicējot ansamblī,» stāsta kokles spēles tradīciju aizsācēja Vecumniekos, pedagoģe un ansambļa
dibinātāja Kristīne Jeronoviča.
Ieguldījumu ansambļa attīstībā un saglabāšanā devušas
arī citas skolotājas – Alise Veisa, Latvīte Cirse, Anda Eglīte.

Viņas kokles klasi vadījušas
laikā, kad Kristīne bija nodevusies savu dēliņu auklēšanai.
Visus šos gadus «Skandīne»
ir sadarbojusies ar Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
bērnu kori «Via Stella». Pateicoties šai draudzībai, ir tapuši
kopīgi mūzikas ieraksti, notikuši daudzi koncerti. Arī pirmais ārzemju koncertceļojums
uz Ungāriju bija kopā ar dziedātājiem.
Savā ziņā «Via Stella» vadītāju, diriģenti Lieni Batņu var
uzskatīt par «Skandīnes» krustmāti, jo tieši viņa 2001. gadā
ieteica ansamblim dot šādu nosaukumu, kas pa šiem gadiem
daudzināts gan novadā, gan aiz
tā robežām, Dziesmu svētkos un
starptautiskos muzikālos pasākumos.

Koncerti un
piedzīvojumi

1999. gadā pirmie audzēkņi uzsāka mācības jaunatvērtajā
kokles klasē. Sākumā uz visām meitenēm bija tikai viens instruments. Attēlā no kreisās: Madara Beča, Kristīne Jeronoviča,
Ieva Danovska, Astra Štelfa, Linda Pipira, Zane Caune.

Ieva Danovska «Skandīnē» muzicējusi kopš ansambļa
dibināšanas brīža, kopumā teju desmit gadu.
«Šis laiks man devis krāšņas atmiņas ne tikai par burvīgajiem koncertiem, bet arī daudziem sakrātajiem piedzīvojumiem. Atceros, kā īsi pirms
uzstāšanās koklei trūkušas svarīgas stīgas, ko nomainīt var
tikai meistars, vai kādu lietainu
koncertu, kad skatuves jumts
glāba tikai daļu no ansambļa,
un, lai pasargātu instrumentus,
sedzām tiem pāri apakšsvār-

kus. Tad vēl bija skaistais ceļojums uz Poliju, kur muzicējām
un arī jauki atpūtāmies. Kokles spēle ikreiz ir skaists, emocijām bagāts ceļojums – gan
spēlējot vienai vai kopā ar citiem, gan plašas publikas priekšā vai mēģinājumu laikā,» teic
jauniete.
«Kokle ir smalks un brīnišķīgs instruments, ar kura spēles un skaņas īpatnībām ir jārēķinās. Proti – kokle ir kamerinstruments, tā nekad bez skaņas pastiprināšanas nespēs
pieskandināt lielu koncertzāli.
Bet tie, kuri gribēs sadzirdēt
kokles burvīgās skaņas, tie sadzirdēs,» instrumentu raksturo kokles klases skolotāja
Kristīne Jeronoviča. «Saviem
audzēkņiem vienmēr esmu
mācījusi kokli mīlēt tādu, kāda tā ir, un necensties «izspiest» no šī instrumenta neiespējamo. Ik reizi atgādinu –
kad spēlē kokli, klausītājam
nav jāredz, cik tas ir grūti vai
sarežģīti; publikai ir jābauda
kokles burvīgais skanējums.»
Tieši tāpēc koncertos var priecāties par skaņām, kas zem
koklētāju pirkstiem virknējas
kā smalkas pērlītes, pat nenojaušot, cik stīgu plīsis, cik
tulznu pirkstu galos dziedēts,
lai to apgūtu.

Iegūst jaunu
skanējumu

Varam būt gandarīti, ka
Vecumnieku mūzikas un māk-
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ceļojums

Tautas mākslas entuziasti
viesojas Sunākstē
Vecumnieku novada
amatiermākslas kolektīvi
20. augustā kuplināja
Jaunjelgavas novada
Sunākstes pagasta dienas
svētku programmu.

Valles amatierteātris ceļā
devās ar P. Reimana komēdiju
«Krustmāte Jūle no Tūles».
Tā kā tradicionālais sarīkojums bija veltīts dziesmai, trupai pievienojās arī sieviešu
vokālie ansambļi – «Atziņa»
no Valles un «Vēl mazliet» no
Skaistkalnes (abus kolektīvus
vada Sarmīte Zariņa).
Koklētāju ansambļa dalībnieces «lido» pēc Līgo svētku koncerta atpūtas kompleksā «Lido» Rīgā.
slas skolā ir kokles klase un
bērni var apgūt šī instrumenta
spēli, jo ne visas profesionālās
ievirzes izglītības iestādes to
nodrošina.
Kokles spēles tradīcijas ir
rūpīgi jākopj un jālolo, jāveicina to attīstība. Instruments
tik ilgi ir izdzīvojis un saglabājies, pateicoties mūziķiem,
kuru rokās kokles skaņas iegūst aizvien jaunu un jaunu skanējumu – laikmetīgu,
mūsdienu tautas garam atbilstīgu.
Lielā koncertkokle ir kļuvusi par akadēmisku instrumentu; tā spēli apgūst Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas aka-

dēmijā. Ar koncertkokli rēķinās mūsdienu komponisti un
rada oriģinālmūziku solo izpildītājiem un ansambļiem.
Arī etnogrāfiskā kokle turpina
sava skanējuma attīstības ceļu.
Mūziķi meklē aizvien jaunu spēles manieri, attīsta tehniku, bet kodols paliek – kokle ir trausls, meditatīvs instruments, kas spēj aizskart dvēseles stīgas. Ir tikai jāļaujas. Ir
jāsadzird.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

Dziedāšanas svētki

Svētku rīkotāji bija vēlējušies atgādināt vairāk nekā 140
gadu senus notikumus, kad
1873. gada 22. augustā Sunākstes mācītājmuižā notika
Augškurzemes novada dziedāšanas svētki. Tie norisinājušies trijās daļās: baznīcā, pie
Gotharda Frīdriha Stendera
jeb Vecā Stendera kapa un mācītājmuižas audzē. No Jaunā
Stendera mazdēla, mācītāja
Karla Gotlība Stendera raksta
«Latviešu Avīzēs» 1873. gada
17.(29.) oktobrī tapis zināms,
ka svētkos piedalījušies ap divsimt dziedātāju, bet klausītāju
bijis vairāk nekā pieci tūkstoši.
Šim vēsturiskajam notikumam par godu Sunākstes pagasta dienā pērn tika rīkots
Jaunjelgavas novada sieviešu
vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts Baltajā baznīcā
un parka estrādē. Nu jau tas
kļuvis par tradīciju, jo šogad
atkal notika dziedāšanas svētki, ļaujot tiem izskanēt plašāk.
Sarīkojumā «Lai sasaucamies,

lai dziedam!» piedalījās kolektīvi no Salas, Staburaga,
Sunākstes, kā arī Skaistkalnes
un Valles.

Izcila akustika

Valles amatierteātris ar
jestro komēdiju «Krustmāte
Jūle no Tūles» bija svētku īpašais viesis. Pirms trupa posās
uz Sunāksti, vietējā kultūras
dzīves vadītāja Vineta Liepiņa
bija uzzinājusi, ka Vallē ir arī
sieviešu vokālais ansamblis.
Viņa nopriecājās un uzaicināja
dāmas ciemos, savukārt vallietes līdzi paņēma Skaistkalnes
dziedātājas, jo abiem kolektīviem taču ir viena vadītāja.
Jāatzīst, izslavētā Baltās
baznīcas akustika patiešām ir
izcila. Likās – balsis ir krietni
skanīgākas un piepilda visu
telpu.
Noslēguma koncertā pagasta estrādē apbalvoja veiksmīgākos sporta svētku dalībniekus. Klātesošos priecēja
Sunākstes vokāli instrumentālais ansamblis Pētera Ukrina
vadībā. Kolektīvs, kuram vēl
nav dots nosaukums, «ugunskristības» izturēja godam. Šajā grupā dominē daiļais dzimums – meitenes droši spēlēja basģitāru, bungas, digitālās
klavieres un akordeonu.
Koncerta noslēgumā skanēja kopdziesmas. Visi varēja
nobaudīt gardu zupu, lai pietiktu enerģijas ballēties grupas
«Otto» spēlētās mūzikas ritmos.
Paldies V. Liepiņai par ielūgumu piedalīties šajos sirsnīgajos svētkos.
A. SKOSA,
Valles amatierteātra
režisore

3. septembrī plkst. 19
Bārbeles tautas namā ar
koncertprogrammu viesosies

Dzintars Beitāns
un Ainars Virga.
Ar gardu torti koklētājas cienāja draugus un atbalstītājus pēc izdotā CD prezentācijas koncerta Vecumnieku tautas namā. Ieva
Danovska (no kreisās), Inga Kuzņecova un Santa Sirmoviča (no
labās) ir ansambļa dalībnieces, kas kopā spēlējušas visilgāk.
Kopā ar meitenēm – skolotāja Kristīne Jeronoviča.
Foto – A. ZUIKA

Ieejas maksa – 3 eiro.
Plkst. 22 balli spēlēs
Gundars Vecumnieks.
Ieejas maksa – 3 eiro.
Iegādājoties biļeti gan
uz koncertu, gan balli,
maksa – 5 eiro.
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Pozitīvu emociju lādiņš iedvesmo jaunajam

Bērni un jaunieši satiekas festivālā «Ko liksi skolas somā 2016?»
Jau trešo gadu novada
bērni un jaunieši pulcējās
Vecumnieku pagasta brīvdabas estrādē un Jaunā
ezera krastā, lai aizrautīgi
darbotos un priecātos
radošajā festivālā «Ko liksi
skolas somā?».
Vecumnieku tautas nams sadarbībā ar Mūzikas un mākslas skolu, Sporta skolu un
biedrību «Jaunatne smaidam»
13. augustā aicināja skolēnus uz daudzveidīgām nodarbēm.

Veido piekariņus

Spītējot rudenīgajiem laika apstākļiem, sanākušie ar
lielu interesi piedalījās radošajās darbnīcās.
Stacijā «Kas tevi latvisku
dara» ikviens varēja iededzināt koka pamatnītē latvju zīmi
vai kādu citu rakstu. Šajā nodarbē interesentiem iemaņas
ierādīja atsaucīgie brīvprātīgie
palīgi Agnija Praškeļeviča un
Daniels Zālamanis.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas skolotāja Antra
Gustsone aicināja darboties gribētājus veidot gaismu atstarojošus piekariņus, bet profesionālās ievirzes izglītības iestādes audzēkņi, varonīgi spītējot
vējam un lietum, apgleznoja
pēdējo no četrām estrādes sienas plāksnēm. Liels paldies par
darbu Undai Rušmanei, Aigai
Andrai Dručkai, Katrīnai Lavrinovičai, Diānai Ivaškevičai,
Robertai Paulai Tomsonei un,
protams, Alvim Mačukānam,
pēc kura skicēm tapuši gleznojumi.

Jātnieku sporta klubs «Gaita» piedāvāja izjādes ar zirgiem. Skaistos dzīvniekus «apčubināja» arī
bērnu vecāki.

Atmodina balsis

Neparastā tehnikā darinātas cepures un krāšņas matu
rotas bērniem palīdzēja veidot
Vecumnieku tautas nama floristikas studijas dalībnieces Ineta Kanna un Kristīne Kuzma.
Paldies veikala «Ziednese»
īpašniecei Inesei Priedei par
atbalstu materiālu sagādāšanā.
Par vasaras krāsaino sapņu
ilgāku paturēšanu atmiņā rūpējās tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere, aicinot sanākušos darboties radošajā stacijā «Sapņu
ķērāju gatavošana».
Skanīgās balsis atmodināt
jaunajam mācību gadam iedrošināja tautas nama bērnu
vokālā ansambļa «Zīļuki» va-

Puišus piesaistīja apskatei izliktā motociklu kolekcija.

dītāja Dace Starta, vadot aktivitāti «Brīvais mikrofons».
Par aktīvām nodarbēm rūpējās Vecumnieku novada domes Sporta skola, tās direktors
Ivars Sprancis un trenere Līga
Macarovska, kā arī biedrība
«Jaunatne smaidam», kas Renāra Manuilova vadībā asistēja drosmīgākos apmeklētājus
alpīnisma sienas pievarēšanā.
Ekstrēmākas izjūtas sanākušie
varēja baudīt izjādēs ar jātnieku sporta kluba «Gaita» zirgiem treneres Elladas Kazašvili uzraudzībā. Ar saviem
motocikliem interesentus ie-

pazīstināja Vecumnieku iedzīvotāji Gatis Vēveris, Arvis
Liepiņš, Edgars Podēns, Laimonis Reinvalds un Aivars
Petruševics.

Izspēlē balvas

Arī šajā gadā Vecumniekos
viesojās Valsts policijas tēli –
bebrs Bruno un runcis Rūdis, kuri izglītoja bērnus drošības jautājumos un palīdzēja veidot atstarotājus. Aizraujoša šķita iespēja uzlaikot policista formu,
ķiveri, aizsargtērpu un paturēt rokās likumsarga inventāru.

Ļoti aizraujoši bērniem šķita sadzirdēt savu balstiņu mikrofonā. Dziedāt palīdzēja gan draugi, gan vecāki.
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mācību gadam

Aiga Andra Dručka (no kreisās), Unda Rušmane, Katrīna Lavrinoviča, Diāna Ivaškeviča un Roberta Paula Tomsone rūpīgi strādāja, lai pabeigtu darbu pie lielformāta gleznojuma, kas rotā
brīvdabas estrādes aizmugurējo sienu.
Foto – V. VĒVERE
Ikvienam bija iespēja piedalīties festivāla «Ko liksi
skolas somā 2016?» balvu izspēlē. Vecumnieku tautas nama
un biedrības «Jauniešu klubs
«Ideja»» dāvaniņas laimēja
Elīza Zaiceva, Estere Vietniece,
Angelika Svelovceva, Toms
Logins un Annija Klipa, savukārt galvenās balvas – sarīkojuma atbalstītāja Vecumnieku
veikala «Elvi» dāvanu maisus –
ieguva Džesika Olmane un
Estere Vairova.
Pozitīvām emocijām un
platiem smaidiem bagāts bija
radošais festivāls «Ko liksi
skolas somā 2016?». Tas nebūtu iespējams bez mūsu atbalstītājiem un palīgiem. Sirsnīgs paldies visiem.
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

Vecumnieku veikala «Elvi» dāvanu maisu no Pepijas (Agrita Laudurga) saņēma Džesika Olmane.
Foto – E. VOLODKA

Pļaujas svētkos
būs pārsteigumi

Vecumniekos ciemojās bebrs
Bruno un runcis Rūdis.
Foto – A. LAUDURGA

Radošajā darbnīcā «Kas tevi latvisku dara» bērni un jaunieši
koka medaļās iededzināja latvju zīmes.

Jau astoto rudeni Bārbeles pagasta brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas» Pļaujas svētkos godā tiks celts latviešu darba tikums un tradīcijas.
Ar ko īpašu iecerēts apmeklētājus pārsteigt 3. septembrī, stāsta lauku sētas
saimnieks Mārtiņš Mediņš:
«Pirmo reizi pavasarī iegādātais tvaika dampis «Ruston
Garett» darbinās Latvijā izgatavoto kuļmašīnu «Imanta»,
apstrādājot šogad izaudzēto
labību. Kad kvieši būs izkulti,
graudi nonāks ūdensdzirnavās. Iedarbinot pirmo gaņģi,
tie tiks samalti miltos, ļaujot
ikvienam vērot, kā iekārtas
darbina ūdens spēks. Iegūtais
malums, ticis čaklu saimnieču
rokās, pārtaps gardos un mīkstos pīrāgos.
Pirmo reizi savas amata
prasmes rādīs stikla pūtēji no
Ventspils. Interesentiem būs
iespēja sastapt porcelāna meistarus no Piebalgas, kuri paši sevi dēvē par savulaik izslavētās
Kuzņecova porcelāna fabrikas
«atlikumu».
Svētku programma būs saistoša un izdarībām piepildīta.
Garlaikoties nevajadzēs nevienam!»
ŽANNA ZĀLĪTE

12. lpp.
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«Viss sākas ar sēkliņu mazu…»
Jau trešo reizi
Valles pagasta bibliotēkā
goda vietā tika
celti tomāti, kas
atceļojuši no «Andriņu»
saimnieces Gunas
Urlovskas siltumnīcas.
Šoreiz izstādes apmeklētājus gribējās pārsteigt ar neparastiem un neredzētiem tomātiem. Tas izdevās, jo 18. un
19. augustā bija apskatāmi
ap 50 dažādu šķirņu eksponātu.
Izstāde bija labi apmeklēta, un ikviens varēja saņemt
informāciju par tomātu audzēšanu. Daudzi sūdzējās par nepastāvīgo laika apstākļu postošo ietekmi uz siltumnīcas
dārzeņu ražu – tos nav saudzējusi puve. G. Urlovska neliedza padomu, kā apkarot nevēlamo parādību.
Šīs sezonas jaunums «Andriņu» saimnieces kolekcijā ir
ārzemēs populārās šķirnes
‘Amethyst Jewel’ un ‘Blue
Gold’. Gan izskatīga, gan garda ir ‘Tumšā Galaktika’. Tieši
neparastais skaistums rosināja
šovasar valliešiem parādīt, cik
dažādi, krāsaini un neierasti
mēdz būt veselīgie dārzeņi.
Protams, Gunas Urlovskas siltumnīcā ir arī tradicionālās un

Gunas Urlovskas (vidū) tomātu izstādi apskata Solvita Baļčūne (no kreisās) un Viktorija Rimkūne.
Foto – I. KĻAVIŅA
jau pierastās šķirnes, piemēram, ‘Vidzemes karalis’, ‘Rīgas lielais’, ‘Svītrotā šokolāde’, ko saimniece sēj gadu no
gada.
«Viss sākas ar sēkliņu mazu…» – tā teikts dzejolī, un ik
pavasaris un vasara, sējot un
lolojot tomātu stādus, nes jaunus pārsteigumus. Tas ir tik
vienkārši – iesēt sēkliņu, pat

nezinot, ko no tās varēs sagaidīt. Tas laikam ir galvenais,
kādēļ G. Urlovska mēģina arvien ko jaunu, eksperimentē
un tad izvērtē, vai «auklējums» derēs kolekcijai.
Lai nepietrūkst pacietības
un prasmes arī turpmāk!
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja

Uzmanību piesaistīja šķirnes
‘Tumšā Galaktika’ tomāti.

Rūpes par mājdzīvniekiem – katra pienākums
Ikvienam, kurš mājās tura
mīļdzīvnieku – suni, kaķi, trusi vai sesku –, jārūpējas par tā
veselību.
Ministru kabineta (MK)
noteikumi nr. 491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība» (21.06.2011.) paredz,
ka mājdzīvnieks, kas ir apzīmēts ar identifikācijas ierīci – mikroshēmu, jāreģistrē
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. Tajā tiek
iekļauti suņi, kam implantēta mikroshēma; var reģistrēt arī šādi iezīmētus kaķus un mājas (istabas) seskus.
Šovasar pieņemtie MK noteikumu nr. 491 grozījumi paredz, ka sunim, kas sasniedzis
sešu mēnešu vecumu pirms

2017. gada 1. janvāra, jāimplantē mikroshēma un tas jāreģistrē LDC līdz 2017. gada
1. janvārim.
Mikročips dzīvniekam tiek
ievadīts zem ādas kakla vai
pleca apvidū. Mazajā, rīsa
graudiņa lieluma kapsulā atrodas mikroshēma ar 15 ciparu
kodu, ko var nolasīt ar speciālu ierīci. Lai kopā ar dzīvnieku ceļotu, mikročipa ievadīšana ir obligāta prasība. Šāda
kārtība ļaus viegli sameklēt
dzīvnieka īpašnieku, ja mājas
mīlulis būs nomaldījies, kā arī
dos iespēju uzzināt, vai dzīvnieks ir potēts.
Dzīvnieka īpašnieka pienākums ir nodrošināt suņa,
kaķa un mājas (istabas) seska
vakcināciju pret trakumsērgu

saskaņā ar Veterinārmedicīnas
likuma 59. panta 14. punktā
noteiktajām prasībām. Pirms
vakcinācijas mājas mīlulis obligāti jāattārpo, jo parazīti ietekmē imunitātes veidošanās
procesu. Lai pasargātu savus
četrkājainos draugus no izplatītākajām infekcijas slimībām,
ieteicams vakcinēt visus dzīvniekus. Suņus papildus ir iespējams pasargāt no suņu mēra vīrusa, infekciozā hepatīta,
parvovīrusa, respiratorās saslimšanas un leptospirozes.
Vakcinācija pret suņu klepu
un korona vīrusu ir nepieciešama, ja dzīvniekam ir reāls
risks saslimt ar šīm infekcijas slimībām. Arī kaķus iespējams vakcinēt pret dažādiem vīrusiem, tāpat arī mā-

jas seskus. Trušus būtu ieteicams pasargāt no miksomatozes un hemorāģiskās slimības.
Kucēnus, kaķēnus un mājas seskus pirmo reizi vakcinē
astoņu, deviņu nedēļu vecumā; obligāta ir revakcinācija
12 nedēļu vecumā, lai dzīvniekam izveidotos stabila
imunitāte pret vakcīnas vīrusiem. Trušu mazuļus pirmo
reizi potē desmit nedēļu vecumā.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29891443 vai
rakstot e-pastā: <marutaj@inbox.lv>.
M. SAUDORGA,
veterinārārste
Vecumnieku
novadā
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Ekskursija uzlabo omu

Pusdienotāji
stāv rindā

Skaistkalnes seniori apceļo Kurzemi
Nemīlīgā un lietainā
18. augusta rītā Skaistkalnes
seniori pulcējās pie tautas
nama, lai dotos ikgadējā
ekskursijā. Ierasts, ka
ceļojuma laikā tiek
apskatītas Latvijas zināmās
un arī mazāk pazīstamas
vietas.
Ceļš garš – līdz pašai jūrai,
bet autobusā ir silti un omulīgi, jo nekādi laikapstākļi un
kaites nevar mazināt satikšanās
prieku 29 dzīvespriecīgiem
cilvēkiem labākajos gados.

Alsungā sastaptās īstās suitu sievas par «suiteni» apģērba arī
skaistkalnieti Intu Žuku (vidū).

Murkšķu ferma

Pirmā pieturvieta ir Kuldīgas pievārte – Ventas rumba.
Šis objekts maršrutā iekļauts
vairāk tāpēc, lai izlocītu kājas
un nedaudz izstaigātos pēc garā ceļa. Lietus un ūdens šalkoņa rada īsti rudenīgas izjūtas.
Kaut visi te reiz bijuši, patīkamas emocijas iegulst sirdī un
dažs labs nosaka: «Nu skaista
tā mūsu Latvija, skaista…»
Pavisam netālu atrodas Silvijas Teteres murkšķu ferma
«Jaunstuči». Izrādās, šie piemīlīgie dzīvnieciņi ir pašas
lielākās zemes vāveres. Būros
mīt vairāk nekā 26 aktīvi
murkšķi, kas pieraduši pie cilvēkiem – ļauj sevi gan uzcienāt ar riekstiņiem, gan paglaudīt. Katram ir savs vārds. Vienā būrī dzīvo pat Līga un Jānis. Jā, arī tā var piesaistīt
ekskursantu uzmanību!

Suitu sievas

Dienas lielāko daļu aizņem viesošanās Alsungā. Novada muzejā mūs sagaida viesmīlīgā saimniece Inga Bredovska un īstas suitu sievas ar
savu garo «vilcienu» un jestrajām dziesmām, kas cildina tikumus, bet peļ slinkumu, kas
ar lepnumu un patiesu mīlestību stāsta par suitu tradīcijām
un dzīvi Alsungā. Arī mūsu
Jānis Kalniņš un Inta Žuka
pielaiko suitu tērpus; tas izraisa patiesu jautrību.
Omulīgais noskaņojums nepazūd, mērojot lietaino ceļu
uz Svētā Miķeļa katoļu baznīcu, kas būvēta 1625. gadā. Tā
cieši savij katoļu un suitu reliģiskās tradīcijas. Apskatām

Murkšķu pāris – Līga un Jānis.

Foto – L. INDRIĶE

arī Livonijas ordeņa pili, kas
celta 1372. gadā. Ēkas vienā
galā atrodas Alsungas novada
dome. Pils glabā vēsturi ar leģendām un nostāstiem, taču tās
atjaunošana pagaidām ir tikai
sapnis. Šādu ieceri suiti lolo
jau sen, taču novada pašvaldības ierobežotais budžets liedz
iesaistīties lielos projektos.
Pēc garām runām un pastaigām beidzot tiekam pie
suitu tradicionālām pusdienām kafejnīcā «Spēlmaņu
krogs». Sklandrauši, bukstiņbiezputra, ķiļķenu zupa – liekas, nu tik būs, bet, izrādās,
arī zemgaliešiem šie ēdieni ir
labi pazīstami. Somās iegulst
ciemakukulis mājās palicējiem – svaigi cepta skābmaize
un tradicionālie sklandrauši.

ta, ka krasti atkāpjas, un tāda,
kur jūrā migla reizēm mēdz
velšus ievelties kā pelēks pūkains kaķis tavā klēpī…». Šoreiz līst straumēm, migla veļas, jūra šņāc. Maz romantikas. Tikai bezbailīgākie un
lietus izturīgākie nokāpj līdz
pašai jūrai. Autobusā skumji
izskan kādas kundzes atziņa –
bija obligāti jānoiet līdz jūrai,
jo vairāk uz šejieni savā dzīvē
neatbraukšu...
Užavas alus darītavas veikala un Ventspils puķu «jūras» apskate omu visiem uzlabo un arī lietus pārstāj līt, tāpēc vēlu vakarā, atgriežoties
Skaistkalnē, seniori ir apmierināti un izskan jautājums,
kurp brauksim nākamgad.
Ekskursijā dosimies noteikti, jo vēl ir tik daudz, ko
redzēt un kur pabūt. Par veiksmīgo braucienu paldies šoferītim Ilmāram Ancveiram, nenogurstošajai Laimai Indriķei
un Vecumnieku novada Domei.
I. SKUSTĀ,
Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja

Jūrkalnes stāvkrasts

Ekskursijas nobeigumā «paskrienam» līdz jūrai, līdz Baltijas jūras varenajam Jūrkalnes stāvkrastam.
Tā ir vieta, kur «jūra reizēm mēdz būt zaļa, kā tikko
plaukusi bērza lapa, tik negan-

Pirms gada Skaistkalnē apmeklētājiem durvis vēra kafejnīca «Pie Mēmeles». Toreiz
skeptiskākie ciema iedzīvotāji
šaubījās, vai uzņēmējai Regīnai
Ukriņienei būs rentabli sniegt
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus nelielajā pierobežas
ciemā, kur līdz šim entuziastiem
šāda veida biznesā ne īpaši
veicies.
Šis ir gadījums, kad kafejnīcas saimnieces drosme un uzņēmība ir attaisnojusies – ēdināšanas iestāde darbojas sekmīgi, to iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan ceļotāji.

Labs noiets

«Mums veicas labi!» smaidot teic R. Ukriņiene. Dienā
tiek apkalpoti ap simt ēdāju,
citreiz pat vairāk.
«Pie Mēmeles» mēdz pusdienot pagasta pārvaldes un
pasta nodaļas darbinieki, skolotāji, vairāki pensionāri, kuri
dzīvo vieni. «Taciņu iestaigājuši» arī kaimiņi no Lietuvas,
jo tuvumā nav nevienas kafejnīcas. Šovasar ēdinātājiem noietu nodrošina gan būvnieki,
kuri Skaistkalnē veic autoceļa
rekonstrukciju, gan vīri, kuri
remontē skolas ēdnīcu.
Iespēju pieteikt maltīti līdzņemšanai izmanto vietējie un
otrpus upei strādājošie zemnieki, jo vienreizējos traukos saliktās porcijas var ērti nogādāt
saviem darbiniekiem.

Cieņā cepelīni

Ēdienkarte katru dienu mainās. Piemēram, 26. augustā auksto vai gurķu zupu varēja iegādāties par 0,60 eiro, šniceli,
gulašu vai karbonādi ar piedevām – par 1,70 – 1,95 eiro, bet
desertu – ķīseli no dabīgām
ogām ar putukrējumu – par
0,60 eiro. Daudzu iecienītie cepelīni maksā 1,65 eiro. Ir klienti, kuri mēro tālu ceļu, lai tos
nobaudītu. Ar sātīgo lietuviešu
nacionālo ēdienu labprāt mielojas arī laivotāji un tūristi.
Kafejnīca atvērta no plkst. 10
līdz 19. Mājīgajās telpās maltīti vienlaikus var ieturēt 18
cilvēku. Ja ir vēlme dienas vidū nesteidzīgi iemalkot kafiju,
ieteicams pārlaist «pīķa stundu», jo pusdienas laikā ēst gribētāji stāv rindā.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Kurmenē valda veselīga konkurence

Komanda «A, kuru tas interesē» ieguva trešo vietu volejbolā.

Kā ierasts, jūlija pēdējā
sestdienā Kurmenes
pagastā notika sporta
svētki. Arī šogad tie
pulcināja dalībniekus gan
no Kurmenes, gan kaimiņu
pagastiem un novadiem.
30. jūlijā dažādas aktivitātes vienoja gan komandu pārstāvjus, gan individuālo disciplīnu cienītājus, uzturot veselīgas konkurences garu visas dienas garumā.

Bez cīņasspara
neiztikt!

Komandas, demonstrējot cīņassparu, sacentās strītbolā, volejbolā un futbolā.
Strītbolā septiņu vienību
konkurencē trešo vietu ieguva
«Qwerty 2». Otrajā vietā ierindojās «Qwerty», bet uzvarētāju
laurus plūca komanda «A, kuru tas interesē» (Jānis Klāviņš,
Jānis Kļaviņš, Nauris Apse,
Jānis Kadiķis).
Volejbolā bija pieteikušās
sešas komandas. Bronzas godalgu ieguva «A, kuru tas interesē». Otrajā vietā ierindojās
komanda «Ābeļi» (Jēkabpils
novads), bet uzvarēja «Qwerty» (Jānis Zadovskis, Alvis
Spangers, Dāvis Ivanovs, Jorens Janišons, Rolands Plēsnieks, Kristaps Lisovskis).
Par futbolu interesi bija izrādījušas astoņas komandas. Trešo vietu ieguva «TMFI Nereta» (Neretas novads). Pirmajā
vietā – Bārbeles un Valles apvienotā komanda «Junaiteds»

(Kristaps Kļaviņš, Aivars Mažuika, Jānis Kļaviņš, Andris
Caune, Oskars Briņķis, Ēriks
Ķikurs, Mārtiņš Zvirbulis, Sandis Tērauds un Sandris Kļaviņš), kas finālā apspēlēja
vienības «A, kuru tas interesē» dalībniekus.

Pirmo vietu futbolā izcīnīja Bārbeles un Valles apvienotā komanda «Junaiteds».

Līdz uzvarai –
ar pacietību

Šautriņu mešana norisinājās divās grupās – vīriešiem
un sievietēm. Dāmu konkurencē balvas tika sadalītas šādi: pirmajā vietā – Rūta Štarka, otrajā – Zane Adiene, trešajā – Egija Cēne. Starp vīriem zeltu izcīnīja Visvaldis
Janelis, sudrabu – Miks Vidovskis, bronzu – Modris Jakubovskis.
Svarbumbu cēlāji sacentās
raušanas disciplīnā, kas pulcēja septiņus dalībniekus. Par
uzvarētāju kļuva Andrejs Getmančuks. Viņš 24 kg smagu
svara bumbu pacēla simt reižu. Otro vietu izcīnīja Lauris
Cēnis (48 reizes), trešo – Visvaldis Janelis (47 reizes).
Zoles turnīrs pulcēja vairākus vīrus, kuri pacietīgi cīnījās līdz laimīgai uzvarai.
Pirmo vietu ieguva Oskars
Kindzuls, otro – Pēteris Mašēns, bet trešo – Aldis Bērziņš.
Paralēli norisinājās arī sacensības šaušanā ar peintbola
šauteni vīriem un sievām. Pirmo vietu sieviešu konkurencē
izcīnīja Dace Kalniņa, otro –
Egija Saule, trešo – Sandra
Zālīte. Vīru grupā pirmais bija
Matīss Protaps, otrais – Ēriks
Ķikurs, trešais – Adrians Strigins.

Edvards Drezovs (no kreisās) un Ričards Čudars iesaistījās bērniem paredzētajās aktivitātēs.
Foto – S. ĶĪSE

Smiekli un līksmība

Bērnus dienas gaitā izklaidēja atrakcija «Brīnumu kalēji». Mazo priekam bija arī piepūšamā atrakcija «Dusmīgie
putni», kur visas dienas garumā valdīja dzīvespriecīgo rotaļu cienītāju smiekli un līksma spiegšana.
Tradicionālais sporta pasākums bija izdevies – gan
vietējie iedzīvotāji, gan viesi
atpūtās un iesaistījās dažādās
aktivitātēs pēc sirds patikas.
Liels paldies spēļu tiesnešiem
par atbalstu un līdzdarbošanos
visas dienas garumā.
Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja organizēt
šos svētkus, – Agrim Saknem,
Edgaram Gulbim, kā arī pagasta pārvaldes darbiniekiem
un citiem atsaucīgajiem ļaudīm. Kurmenieši lepojas, ka
var piesaistīt dažādu sporta
veidu cienītājus gan no Ve-

cumnieku, gan citiem Latvijas
novadiem.
Darbīgo dienu noslēdza
balle Kurmenes parka estrādē
kopā ar grupu «Remershoff»
un kopīgi sagādātu krāšņu
uguņošanu.
A. KONDRĀTS,
Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs
3. septembrī
plkst. 16.30
Bārbeles tautas namā
viesosies radošā apvienība
«Teātris un ES» ar izrādi
bērniem
«Labākais draugs».
Ieejas maksa – 0,50 eiro.
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Rekordliels dalībnieku skaits

Valles pagasta sporta svētkos cīnās par medaļām
Kārtējie Valles pagasta
sporta svētki vidusskolas
stadionā norisinājās
13. augustā.
Par spīti drēgnajam un lietainajam laikam komandu sporta veidos startēja ilgus gadus
nepieredzēts rekordliels dalībnieku skaits. Par medaļām pludmales volejbolā vīriešiem sacentās 15 komandu, sievietēm –
trīs, savukārt gan strītbolā,
gan futbolā meistarībā mērojās 12 vienību. Tika pārstāvēta
Bārbele, Kurmene un Vecumnieki, kā arī Iecavas, Līgatnes,
Neretas un Viesītes novads.
Piekrišana bija individuālajiem sporta veidiem. Šautriņu mešanā trāpīgumā sacentās 47 vīri un 15 sievas, tāllēkšanā no vietas – 17 stiprā un
astoņas daiļā dzimuma pārstāves, riepas mešanā tālumā –
23 vīrieši un desmit sievietes.

Individuālie
sasniegumi

Šautriņu mešanā starp dāmām trešo vietu ieguva Linda
Noreika (69 punkti), otro – Daila Žukauska (82 punkti), bet
pirmo – Iluta Štaka (117 punktu); starp vīriem trešo vietu
izcīnīja Ingus Salmiņš (120
punktu), otro – Lauris Cēnis
(124 punkti), pirmo – Mārtiņš
Iders-Bankovs (151 punkts).
Tāllēkšanā no vietas sieviešu konkurencē trešajā vietā
ierindojās Gita Briņķe (1,97 m),
otrajā – Daila Žukauska (2,21 m),
bet pirmā bija Ilona Dramačonoka (2,35 m). Starp vīriem
trešo vietu ieguva Andris
Ciršs (2,74 m), otro – Jānis
Krēmers (2,79 m), pirmo –
Andris Akmens (2,85 m).
Riepas mešanā tālumā starp
daiļā dzimuma pārstāvēm trešo vietu izcīnīja Daila Žukauska (5,79 m), otro – Laura
Drezova (7,66 m), pirmo –
Sandra Asupe (9,03 m), bet
starp kungiem trešo vietu ieguva Toms Broks (13,29 m),
otro – Andris Ciršs (13,47 m),
pirmo – Kaspars Putniņš
(15,37 m).

Komandu panākumi

Pludmales volejbolā sieviešu komandas izspēlēja kat-

Pludmales volejbolā pirmo
vietu izcīnīja Gatis Caune
(no labās) un Rolands Plēsnieks.
ra ar katru vienu reizi un sadalīja godalgas. Trešo vietu ieguva Gita Briņķe/Ilona Dramačonoka, otro – Sandra Asupe/
Sabīne Ročāne, bet pirmo –
Ina Lukjaņina/Daila Žukauska.
Pludmales volejbolā starp
vīru vienībām cīņas norisinājās
trīs apakšgrupās, katrā spēkiem
mērojās piecas komandas. Ceturtdaļfinālā tikās pirmo divu
vietu un divas veiksmīgākās
trešo vietu ieguvējas.
Ceturtdaļfinālā Gatis Caune/Rolands Plēsnieks bija pārāki par komandu «Liene»
(Ivars Porietis/Dairis Feldmanis) – 2:0, «Līdumi» (Jānis
Klāviņš/Jānis Kadiķis) piekāpās «Zelta lietutiņam» (Gints
Vaivods/Elvijs Demjanovs) –
0:2, «Divi K» (Kaspars Dišlers/Kristaps Lisovskis) pārspēja «AJ» (Agija Sidorova/
Jānis Zadovskis) – 2:1, «Dod
spēlēt» (Ēriks Ķikurs/Mārtiņš
Zvirbulis) uzveica «J&J» (Jegors Lukjaņins/Jānis Krēmers) – 2:1.
Pusfinālā «Zelta lietutiņš»
zaudēja G. Caunem/R. Plēsniekam – 0:2, savukārt «Divi
K» bija pārāki par «Dod spēlēt» – 2:0. Cīņā par trešo vietu
«Dod spēlēt» piekāpās «Zelta
lietutiņam» – 0:2, bet finālā
«Divi K» atzina G. Caunes/
R. Plēsnieka pārākumu – 1:2.
Strītbolā komandas mērojās meistarībā divās apakšgrupās. Pirmo divu vietu ieguvēji
cīnījās pusfinālā, kur rezultāti

Futbolā sāncenši atzina komandas «Lats uz nedēļu» pārākumu.
Foto no A. Kupčiuna privātā arhīva.
bija šādi: «Mazzalve» pret
«Overtime» – 7:11, «VienalgaLone» pret «Kadiķis» – 8:11.
Trešo vietu ieguva komanda
«Vienalga-Lone», bet finālā
«Overtime» pārspēja «Kadiķi» – 11:9.
Komandu sastāvs: «Overtime» – Oskars Briņķis, Andrejs
Getmančuks, Māris Eņģelis,
Sandis Tērauds; «Kadiķis» –
Jānis Klāviņš, Jānis Zadovskis, Kristaps Lisovskis, Rolands Plēsnieks; «VienalgaLone» – Juris Zans, Uģis Salenieks, Gustiņš Salmiņš, Toms
Broks.
Futbolā vīri sacentās četrās
apakšgrupās. Cīņu ceturtdaļfinālā turpināja katras grupas
divas labākās komandas. «Lats
uz nedēļu» pieveica «FK Bliezēji» – 6:0, «Vienalga» bija
pārāki par «Valli» – 3:0,
«Grain» piekāpās «Haribo» –
0:1, bet «VK Vecumnieki» atzina «TMFI» pārākumu – 0:1
(pēcspēles soda sitienos).
Pusfinālā «Lats uz nedēļu»
pārspēja «TMFI» – 1:0, bet
«Vienalga» pieveica «Haribo» – 3:1. Spēlē par trešo vietu «TMFI» padevās «Haribo» –
0:3. Finālā komanda «Lats uz
nedēļu» pieveica «Vienalga»
vīrus – 1:0.
Komandu sastāvs: «Haribo» – Kristaps Bričs, Edgars
Drezovs, Jānis Klāviņš, Agris
Sakne, Visvaldis Janelis, Jānis
Bračka, Jānis Kadiķis, Harijs
Bagdons; «Vienalga» – Juris
Zans, Uģis Salenieks, Gints
Vaivods, Māris Veigurs, Kaspars

Maslobojevs, Elvijs Demjanovs, Edijs Skrupskis, Ingus
Salmiņš; «Lats uz nedēļu» –
Raimonds Ivenkovs, Ričards
Vītols, Vladislavs Dolgunovs,
Dairis Feldmanis, Ivars Porietis,
Mihaels Kohanovičs, Aivars
Mažuika.
A. KUPČIUNS,
sporta darba
organizators

BĀRBELES PAGASTĀ
Klāra Goldmane (1930. gada 2. februāris – 2016. gada
26. augusts).
KURMENES PAGASTĀ
Ojars Grundmanis
(1937. gada 30. jūnijs – 2016. gada 22. augusts).
STELPES PAGASTĀ
Klaudija Pašņikova
(1933. gada 15. marts – 2016. gada 25. augusts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Zaiga Siliņa (1931. gada
2. augusts – 2016. gada 21. augusts),
Zinaida Vesere (1939. gada 27. februāris – 2016. gada
29. augusts).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Vienmēr un visur –
Lietū, saulē un sniegā,
Laikā un liktenī.
Kas jūs uz delnas tur,
Pagurumā,
Bēdu tumsā un priekā –
Esiet viens otram
Pavards un ugunskurs.
/K. Apškrūma/
Vēlot joprojām būt dzīvespriecīgiem un vitāliem,
mīļi sveicam Maiju un Viesturu Sutras
55. kāzu gadadienā!
Gita un Elīna Bārbelē
No tās gaismas, kas dvēselē staro,
No tā labā, kas sakrāts tik daudz,
Mūžs kā zelta ābele zaro,
Un tā dāsnumu baudīt mums ļauts.
/K. Apškrūma/
Visa laba vēlējumus sūtām
Onai Lūcijai Seglickienei
80. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Pasaule ir tieši tāda,
kādu mēs to sevī jūtam, nesam,
Tā mīloša un gaismas pārpilna,
ja paši tādi esam!
/O. Ulmanis/
Sirsnīgi sveicam Jāni Ešotu
50. dzimšanas dienā, Valiju Bērziņu
un Modri Putnieku 55 gadu jubilejā,
Rutu Greizi 60. dzīves gadskārtā,
Skaidrīti Daubi, 65 gadu slieksni pārkāpjot,
un Agnesi Briņķi 80. šūpļa svētkos.
Kurmenes pagasta pārvalde
Brīnies un gavilē, uztver šo dzīvi,
Ne jau kā nastu, bet laiku, kas dots,
Augot nobriest, kā augļi briest dārzā,
Šī raža – tavs mūžs, tavs
lepnums un gods!
/Dz. Čumakeviča/
Sirsnīgi sveicam Dzintru Raukaiti un
Ivetu Grantiņu 50 gadu jubilejā,
Juri Kancānu 60. šūpļa svētkos,
Aldonu Kaulakāni 75. dzimšanas dienā,
Mirdzu Molli 80. dzīves gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
No dzīves koka kā
sēkliņas vieglas
Paši skaistākie gadi jau tālē,
Bet šobrīd dienas
ar pagātni tiekas,
Ar laiku, kas neizbālē.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Annai Dergačovai, Andrim Freimanim,
Broņislavai Vozņikai un Melitai Saknei
70. šūpļa svētkos, Rasmai Matuļonei 75 gadu
jubilejā, Julijonai Spurķei 80. dzīves rudenī,
Ilgai Kļaviņai 85. mūža gadskārtā,
Austrai Kārkliņai 91. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

3. septembrī plkst. 18 Stelpes pamatskolā –

koncerts

«Pieskarties nepieskaroties».
/M. Laukmane/
Piedalās koris «Con Brio» no Anglijas
(diriģente Šērlija Viljamsa), čellistu grupa
«Muzikālā darbnīca» no Rīgas (vadītāja Māra
Lagzdiņa) un Stelpes pagasta sieviešu vokālais
ansamblis «Nianse» (vadītāja Iveta Grantiņa).
Ieeja – ar ziediem, smaidu un labu garastāvokli.
4. septembrī plkst. 14.30
Valles evaņģēliski luteriskajā baznīcā –
koncerts
«Pieskarties nepieskaroties».
Viesosies koris «Con Brio»
no Bredfordas (Anglija).
Piedalās Valles pagasta sieviešu
vokālais ansamblis «Atziņa».
Ieeja – bez maksas.
Visi laipni aicināti!

8. septembrī plkst. 13
Skaistkalnes vidusskolas pagalmā –
Dzejas dienu ieskaņas sarīkojums

Saputrotā putra

«

».

Dzeja var mūs visus bagātināt –
gan tos, kuri to rada, gan tos, kuri to bauda.
/V. Vīķe-Freiberga/
10. septembrī plkst. 14 –
15. dzejas dienas Bārbelē
«Griķmalēju dzejas plenērs».
Programmā:
 Piemiņas brīdis Bārbeles evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
 Literāri muzikālas atmiņu skices «Griķmalējos», Raiņa
mātes mājās,
 Mūzika un dzeja lauku sētā «Sutras».
Bārbeles pagasta bibliotēka un literātu biedrība «Dārta»
gaida ciemiņus no Tadenavas, Jelgavas un Bauskas.
Sarīkojuma īpašā viešņa –
Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde.
18. septembrī
plkst. 17
Valles saieta namā
Vecumnieku
tautas nama
amatierteātris
«Vecmuiža»
izrādīs
M. Hornas lugu
«Mazā Parīze».

24. septembrī plkst. 19
Stelpes pamatskolā
viesosies Jaunsaules
amatierteātris «Laucis»
ar Ā. Alunāna IZRĀDI

«Paša audzināts».
Režisore – Inga Cepure.

