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Izgatavots
afišu stabs

Vecumnieku centrā, zālienā
pie tautas nama, jūlija sākumā
uzstādīts afišu stabs. Tā dizaina
elementi veido stilizētu lilijas
ziedu, kas ir gan novada, gan
Vecumnieku pagasta simbols.
Lilijas kauss darināts kā cepurīte, kas slejas virs kolonnas, bet
pašā augšā atrodas vēja rādītājs.
«Afišu stabs paredzēts informācijas izvietošanai, kas vēstīs par gaidāmajiem kultūras sarīkojumiem. Ja iedzīvotāji jauno
vides objektu novērtēs atzinīgi,
šādus afišu stabus pašvaldība
izvietos arī bijušajā PMK teritorijā un Kalna ielā Vecumniekos, kā arī citos novada pagastos,» atklāj Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics.
«Afišu stabs projektēts pēc
Vecumnieku novada domes pasūtījuma. Tas ir unikāls, otra tāda
Latvijā nav,» uzsver SIA «Alakat» valdes loceklis Atis Leitis.
Viņa vadītais uzņēmums veicis
arī konstrukciju izgatavošanu,
piegādi un uzstādīšanu. Afišu
stabs veidots no betona un metāla, bet «ziedlapas» darinātas
no izturīga plastikāta. Diennakts tumšajā laikā informāciju izgaismos LED spuldzītes.
Pasūtījuma kopējās izmaksas ir 4604,26 eiro, informē novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumniekos daudzina lilijas

 Svētkos ļaujas krāsu priekam

Misas tautas nama sieviešu vokālā ansambļa «Vēja meitenes» dalībnieču balsis kuplināja floristu konkursa atklāšanu. Dāmas izmantoja iespēju nofotografēties Liliju svētku foto stūrītī.

Jau 11. reizi Vecumniekos
tika svinēti Liliju svētki.
Šogad svinības ļaudis
priecēja visu nedēļu,
piedāvājot daudzveidīgu
kultūras un izklaides
pasākumu programmu.
Liliju svētku moto «Septiņas
dienas – septiņas krāsas» aicināja saskatīt krāsas gan svētkos,
gan ikdienā, ļauties dabas skaistuma un cilvēciskā talanta dažādības un krāsainības baudīšanai.

Vietu ap afišu stabu plānots
nobruģēt.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Trīs izstādes

Svētku pirmajā dienā, 4. jūlijā, tautas namā tika atklātas
trīs krāsām pielietas izstādes.

Svētku organizatores – Agrita Laudurga (no kreisās), Līga Lauriņa, Vita Vēvere – un Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis sveic floristu konkursa dalībniekus.
Foto – A. ZUIKA
Ar saviem darbiem apmeklētājus iepriecināja akvareļa tehnikas meistare Aiva Linkeviča,
kura tieši šiem svētkiem veltījusi divus no izstādītajiem
darbiem – «Pavasara melodija»
un «Lilijas». Ar savu talantu
sanākušos no jauna apbūra
novadniece Brigita Stenclava.

Māksliniece savus darbus veido dažādās tehnikās, un to noformējums tautas nama telpās
vienmēr ir ļoti sievišķīgs un
īpašs. Kā atzina kāda apmeklētāja, viņu fascinē B. Stenclavas redzējums – izstādes iekārtošanas maniere un tas,
à8. lpp.

2. lpp.
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Uzlabo ceļu kvalitāti
B

eidzot savu remonta kārtu
ir sagaidījušas va/s «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) pārziņā esošās reģionālās brauktuves Vecumnieku novadā.
Par to var pārliecināties, dodoties Neretas virzienā. Valles
pagasta teritorijā brauktuve ir
līdzena un pārredzama, ciema
centrā izbūvēts jauns trotuārs un
rotācijas aplis. Šajā ceļa posmā
darbi tiks pabeigti 8. augustā.
Sākušies būvdarbi uz autoceļa Bārbele–Skaistkalne. Brauktuves rekonstrukcija, kā to paredz līgums, ilgs deviņus mēnešus. Pēc tehnoloģiskās pauzes
ziemā, darbi tiks turpināti nākamgad. Tos plānots pabeigt
2017. gada augustā.
Projektēšanas darbi asfaltēšanai turpinās autoceļam P92
(Iecava–Stelpe) posmā no Nīzeres līdz autoceļam Ķekava–
Skaistkalne, paredzot gājēju
celiņa un apgaismojuma izbūvi no Stelpes pamatskolas līdz
ciema centram. Novada iedzīvotājus uztrauc brauktuvju sliktā kvalitāte uz Misu, Bausku
un Ķeguma virzienā. Šogad
pašvaldība atkārtoti vērsusies
LVC ar prasību veikt satiksmes un gājēju drošības uzlabojumus Vecumnieku ciemā;
diemžēl atbildīgās institūcijas
tuvākajā nākotnē neko nesola.
Novada brauktuvju sakārtošanai šajā gadā no piešķirtajiem 286 358 eiro līdz 1. jūlijam izlietoti 134 882 eiro. Jāatzīst, ka valsts atvēlētais finansējums pašvaldības autoceļu
uzturēšanai ir nepietiekams,
tāpēc nepieciešami līdzekļi arī
no novada pamatbudžeta. Deputātiem būtu saimnieciski lietderīgāk jāizvērtē lielbudžeta kul-

«Finansējums
ir nepietiekams.»

tūras un sporta pasākumu izdevumi, naudu novirzot novada
infrastruktūras, t. sk. ielu un ceļu
sakārtošanai. Varbūt tas sekmētu šo pasākumu apmeklētību?

Š

ogad lielāka uzmanība tiek
pievērsta brauktuvju kopšanai, ceļmalu appļaušanai un
šķembu seguma atjaunošanai
visos novada pagastos. Samazinoties iedzīvotāju skaitam,
daļa no pašvaldības autoceļiem
netiek intensīvi izmantoti, tāpēc
tie aizaug. Lai brauktuves nepārvērstos par pļavām, tās jāplanē,
jo ceļiem ir nozīmīga sociālā
loma, lai nodrošinātu apdzīvotību visā novada teritorijā, ne tikai
galveno autoceļu tuvumā.
Uzlabot novada brauktuvju
kvalitāti palīdzēs valsts un Eiropas Savienības piešķirtie 1,2
miljoni eiro. Programmas «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros mūsu novadā iespējams
veikt pašvaldības autoceļu pārbūvi aptuveni 15 – 20 km garumā. Tuvākajā laikā tiks pabeigti projektēšanas darbi autoceļa A3 (Mēmele–Kalnakrogs
Skaistkalnes pagastā) pārbūvei 4,3 km garumā un gatavoti
dokumenti iepirkuma veikšanai nākamo ceļa posmu pārbūves projektu izstrādei.

MĀRTIŅŠ
MEDIŅŠ,
Vecumnieku
novada
Domes
deputāts

Palīdz, atbalsta
un iesaistās

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas organizētais Līgo svētku ieskaņas pasākums «Šēnbergas siera rituļa mantojums»,
kas norisinājās 22. jūnijā, bija
veltīts latvisko tradīciju un paražu godināšanai un vietējo
saimnieču siera gatavošanas
mākslas daudzināšanai.
Puķaini krāsains paldies visiem atsaucīgajiem skaistkalniešiem, kuri palīdzēja un atbalstīja mūsu savpatīgās idejas. Lai no sirds teiktie pateicības vārdi ikvienu noglāsta,
sasilda un iepriecina!
Paldies: Aijai Muižniecei
par gardumgardajiem sieriem,
perfekto ķimeņu siera siešanas mākslas demonstrējumu,
Ritai Kuzmai – par mutē kūstošo plātsmaizīti un siera rituļiem Jāņu bērnu cienāšanai un
siera gatavošanas prasmēm,
Veltai Jerinai – par piena devējas – kaziņas – eksponēšanu, Jānim Kuzmam – par muzikālo noformējumu, retro
auto iznomāšanu un iejušanos
Spuļģīša tēlā, Miervaldim
Kuzmam – par lustīgo akordeona un bajāna spēli, Jāņu bērnu apdziedāšanu un izkustināšanu, Līvijai Šmatienei, bibliotēkas sadarbības partnerei
no Lietuvas, – par zāļu tēju vīra atvešanu, Jānim Vītoliņam –
par pasākuma iemūžināšanu foto un video, Laimai Indriķei –
par atribūtu iznomāšanu, Rūtai
Širmelei – par jāņuzāļu lasīšanu, zāļu slotiņu siešanu, vainagu pīšanu un teatrālo līdzdalību
pasākumā, Aivaram Kārkliņam,

27. augustā plkst. 13
Ikšķilē, Daugavmalā, notiks

politiski represēto
salidojums.

Izbraukšana no Vecumniekiem –
plkst. 11.30.
Autobuss interesentus gaidīs
centrā pie veikala «Pīlādzis».
Novada politiski represētie
un viņu tuvinieki tiek aicināti
pieteikties braucienam
līdz 25. augustam.
Lūgums zvanīt
Vecumnieku pagasta muzeja
vadītājai Ritai Kovalai pa tālruni
29323741.

Brigitai Streļcovai un palīgiem – par meiju un ozolzaru
sagādāšanu un savākšanu pēc
pasākuma, Ramonai Vilčinskai
un Judītei Ivanovai – par ziedu vainadziņu vīšanu, sakopšanas darbiem, Intai Valaškevicai ar kolektīvu – par ilggadējo sadarbību ar bibliotēku.
Paldies Skaistkalnes pasta
nodaļas darbiniecēm, veikalu
«Vesko» un «Aibe» kolektīviem, kafejnīcas «Pie Mēmeles» saimei, tirdzniecības vietām Germanišķos (Lietuva)
par līgotāju laipnu uzņemšanu
un pacienāšanu.
Pateicamies visiem sarīkojuma apmeklētājiem par atsaucību un līdzdarbošanos. Pretimnākošā attieksme vairo enerģiju un spēku darīt, organizēt un
radīt prieku.
Daiga JAKUŠKA un
Inga PAVLOVSKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas
darbinieces

Uznes
sajūtu kalnā

Liels paldies un milzīgs dzelteno margrietiņu klēpis Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem, kuri Līgo svētkos,
23. jūnijā, ar diviem autobusiem ieripināja Beibežu ciema
pagalmā.
Ciemiņi ar saviem lieliskajiem priekšnesumiem uznesa mūs visus brīnišķīgajā Līgo
svētku sajūtu kalnā. Paldies
par šo baudījumu!
BEIBEŽNIEKI

Laipni sagaida
un apkalpo

Spēks un veselība ir cilvēka lielākā laime. Gadu nastai
sakrājoties, veselība vairs nav
tik laba, kā vēlētos, tāpēc bieži
nākas apmeklēt aptieku «Mārsils» Vecumniekos. Tur allaž
esmu laipni sagaidīta un apkalpota, vienmēr saņemu saprotamu informāciju par zālēm, kas man nepieciešamas.
Saku lielu paldies un sūtu
smaržīgu liliju pušķi Ilzei Jēkabsonei, Brigitai Domkinai
un visam brīnišķīgajam aptiekas kolektīvam. Vēlu veiksmi
turpmākajā darbā.
Pateicīgā kliente –
Inta KRŪMIŅA
Vecumniekos
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3. lpp.

Vienojas par sadarbību ar kaimiņiem

 Novada pašvaldības delegācija apmeklē Biržus
Vecumnieku novada dome
sadarbību ar kaimiņiem –
Lietuvas Republikas Biržu
rajona pašvaldību – uzsāka
jau 2012. gadā, bet aktīvāka
tā kļuva pērn, kad par
Biržu rajona pašvaldības
mēru tika ievēlēts
Valdemārs Valķūns.
Tika organizētas vairākas
iepazīšanās un darba vizītes,
līdz šī gada 30. jūnijā Vecumnieku novada domes delegācija ieradās Biržos, lai parakstītu nodomu protokolu par sadarbību. Pašvaldības iecerējušas izstrādāt un apstiprināt
divpusēju sadarbības līgumu,
kas veicinās kopīgu rīcību
kultūras, izglītības, sporta un
tūrisma jomā, kā arī ļaus veiksmīgāk startēt pārrobežu projektos, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.
Vizītes laikā Vecumnieku
novada domes pārstāvjiem bija iespēja ar Biržu rajona pašvaldības speciālistiem pārrunāt nākotnes plānus kopīgu
projektu īstenošanā, kā arī de-

30. jūnijā Vecumnieku novada un Biržu rajona pašvaldības vadītāji Rihards Melgailis (sēž – no
labās) un Valdemārs Valķūns parakstīja nodomu protokolu par sadarbību.
Foto no Biržu rajona pašvaldības interneta mājaslapas.
putātiem un administrācijas
vadībai prezentēt novadu. Uz
Lietuvu devās Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis,
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals, Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne, Attīstības

un plānošanas nodaļas vadītāja
Dace Šileika un Skaistkalnes
pagasta novadpētniecības materiālu krātuves «Novadnieki»
vadītāja un gide Laima Indriķe.
Lai gan darbs pie līguma
izstrādes vēl turpinās, draudzība tiek stiprināta un abpusēji izdevīga sadarbība jau rit
pilnā sparā. Lietuvas amatiermākslas kolektīvi un sportisti
jau paguvuši viesoties Vecum-

nieku novadā, doties uz Biržiem plāno arī mūspuses amatierkopas; ir notikusi apmaiņa
ar tūrisma informāciju plašsaziņas līdzekļos.
Kopīga interešu attīstība
bagātina un dažādo dzīvi novadā, dod iespēju gūt pieredzi
no kaimiņiem.
JĀNIS KOVALS,
novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

13. augustā no plkst. 10
Vecumnieku brīvdabas estrādē
(pie Jaunā ezera) –
radošs festivāls bērniem un jauniešiem

«Ko liksi skolas somā 2016?».
Programmā – dažādas izglītojošas
un izklaidējošas aktivitātes.

13. augustā plkst. 19
Stelpes brīvdabas estrādē –
teātra amatierkopu svētki.
Piedalās kolektīvi no Bārbeles,
Īslīces, Jaunsaules, Mazzalves,
Misas, Skaistkalnes,
Stelpes, Svitenes,
Valles un Vecumniekiem.
Svētku īpašā viešņa –
aktrise Zane Daudziņa.
Plkst. 22 visi aicināti uz zaļumballi
kopā ar grupu «Lauku muzikanti».
Ieeja ballē – 3 eiro.
Darbosies bufete.

Teātra amatierkopu svētku izrāžu programma
publicēta «Vecumnieku Novada Ziņu» 15. lpp.

4. lpp.

Sportisti dosies
uz ārzemēm

Dome radusi iespēju
finansiāli atbalstīt sportistus,
kuri iecerējuši startēt
starptautiska mēroga
sacensībās.
Sēdē 29. jūnijā Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals informēja, ka Vecumnieku darts kluba vadība lūgusi
finansiāli atbalstīt sportistu Guntara Stipina un Riharda Slišāna,
kā arī komandas dalību šautriņu mešanas sacensībās.
Dome nolēma piešķirt 320
eiro G. Stipina un 272 eiro
R. Slišāna startam darts sacensībās Nīderlandē un Beļģijā.
368,60 eiro atvēlēti darts komandas dalībai turnīrā Lietuvā.
Finansējums piešķirts, pamatojoties uz nolikumu «Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Vecumnieku novada sportistiem
dalībai sporta pasākumos»
(24.02.2016.), kā arī ņemot
vērā Izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas atzinumu (22.06.2016.).
Sagatavotos lēmumprojektus apstiprināja 14 deputātu,
pret līdzekļu piešķiršanu balsoja Mārtiņš Mediņš. Viņš nebija mierā ar to, ka jautājums
nav skatīts Finanšu komitejas
sēdē, kā arī pauda bažas, vai
šim mērķim paredzētie līdzekļi jau nav izlietoti.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis paskaidroja,
ka pēc iepriekš pieņemtā nolikuma Finanšu komitejai jautājums par pašvaldības atbalsta
apmēra noteikšanu sportistiem
nav jāskata, to izvērtē Izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komiteja un sniedz atzinumu.
Viņš piebilda, ka budžetā ir
aprēķināti un plānoti līdzekļi
sportistu atbalstam, turklāt šīs
personas vēl nav saņēmušas
maksimālo summu, uz ko var
pretendēt.
ŽANNA ZĀLĪTE
PAZIŅOJUMS
9. augustā
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.
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Ar plānoto vien nepietiek

29. jūnijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
20 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā piedalījās
visi deputāti.

Publiskots pārskats

Apstiprināts Vecumnieku novada Domes 2015. gada publiskais pārskats. Tas pieejams
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv. Apjomīgais dokuments nosūtīts
publicēšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas interneta mājaslapā.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka ar publisko pārskatu var iepazīties
domes administrācijas ēkā, visās pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Izmaiņas komisijā

Līdz 22. jūnijam bija izsludināta pieteikšanās uz Vecumnieku novada administratīvās komisijas locekļa amata vietu, jo, kā Domes sēdē
25. maijā pavēstīja komisijas
vadītāja Līga Vaira Šķiliņa,
komisijas loceklei Dainai Pelnei ar 23. maiju piešķirts ikgadējais, bet pēc tam pienāksies
grūtniecības un dzemdību, kā
arī bērna kopšanas atvaļinājums. Viņa lūdza rast iespēju
uz D. Pelnes prombūtnes laiku ievēlēt vienu administratīvās komisijas locekli.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis ziņoja, ka termiņā noteiktajā laikā
uz administratīvās komisijas
locekļa amata vietu saņemti
divi pieteikumi. Par komisijas
locekli vienbalsīgi tika apstiprināta Jevgenija Gruzļaka-Medne.

Rīko nometni

Biedrībai «Interaktīvā māksla» piešķirti 785 eiro radošās
vasaras nometnes «Roku darbiņi» organizēšanai. Tā Stelpes pagastā tiek rīkota jau trešo gadu.
Iesniegumā Vecumnieku novada domei nevalstiskās organizācijas valdes locekle Benita Šmite lūgusi finansiāli atbalstīt nometnes organizēšanu
Stelpes pagasta zemnieku saimniecībā «Līdumi» no 7. līdz
10. jūlijam. Vēlmi tajā piedalīties un apgūt jaunas amata
prasmes izteikuši 22 dalībnieki: 12 no Vecumnieku novada,
kuriem jānodrošina naktsmītnes, un 10 no Stelpes.

Pietrūkst 3400 eiro

Piešķirts papildu finansējums – 3400 eiro – Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai
telpu remontam.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča iesniegumā Domei
pamatojusi nepieciešamību saņemt papildu līdzekļus lietvedes kabineta un pūšaminstrumentu klases remontam. Pavisam abu telpu sakārtošanai
tiks tērēti 12 977,04 eiro.

Ņems kredītu

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt kredītu no Valsts kases – 12 487
eiro – Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu
iegādei un uzstādīšanai. Aizņēmuma atdošanas termiņš –
trīs gadi.

ATGĀDINĀJUMS
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
par trešo ceturksni jāveic līdz 15. augustam.
Tos iedzīvotājus, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo
periodu, aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību, lai
vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas, kas
ir 0,05% no pamatparāda par katru nokavēto dienu.
Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var novada domes
kasē, pagastu pārvaldēs, bankā, internetbankā,
kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Paldies tiem īpašumu saimniekiem,
kuri maksājumus veic laikus.
Vecumnieku novada dome

Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne ziņoja, ka šī gada budžetā Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas telpu remontam un iekārtu iegādei bija
plānots ņemt kredītu 97 705
eiro apmērā. Veicot iepirkuma
procedūras, ēdnīcas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai nepieciešami vēl
12 487,20 eiro.

Apstiprina nolikumus

Deputāti apstiprināja Vecumnieku 11. liliju svētku
«Septiņas dienas – septiņas
krāsas» floristu konkursa nolikumu.
Pieņemts Vecumnieku novada domes ugunsdzēsības vienības nolikums. Tas nosaka šo
formējumu rīcību, pienākumus
un tiesības.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka Vecumnieku novadā ir
vairākas ugunsdzēsības vienības, kas tika izveidotas pirms
administratīvi teritoriālās reformas. Pašlaik radusies iespēja piedalīties pārrobežu projektā, kas dotu iespēju piesaistīt
līdzekļus vienību tehniskajam
nodrošinājumam, tādēļ nepieciešams dokumentāls apstiprinājums par šo formējumu esamību. Ar izstrādāto nolikumu
iepazīstināti Bārbeles un Skaistkalnes vienību pārstāvji, viņi
sagatavoto dokumentu akceptējuši.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika
precizēja, ka novada pašvaldība iecerējusi piedalīties ar sabiedrisko kārtību un drošību
saistītā pārrobežu projektā, ko
rīko Zemgales plānošanas reģions. Ja iecere gūs atbalstu,
tiks iegūti līdzekļi dažādu vajadzību īstenošanai.

«Lai dzīvo bērni!»

Dome piešķīra 200 eiro un
pievienotās vērtības nodokļa
daļu SIA «Ziņas TV» projekta
«Lai dzīvo bērni!» iecerei uzņemt dokumentālo filmu par
bērnu drošību. Tās pirmizrāde
paredzēta šī gada 1. septembrī.
Pašvaldība šādu pasākumu
atbalstījusi arī iepriekš.
ŽANNA ZĀLĪTE

5. lpp.
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Izcilas zināšanas angļu valodā
m Vispārējo vidējo izglītību ieguvuši 47 jaunieši
Šogad centralizēto
eksāmenu sesija sākās
martā, kad 12. klašu
audzēkņi kārtoja
pārbaudījumu svešvalodā,
līdz ar to sertifikāti par
vispārējo vidējo izglītību
tika saņemti 30. jūnijā.
Misas vidusskolai tika izsniegti 15 sertifikāti, Skaistkalnes – deviņi, Valles – seši,
bet Vecumnieku – 17. Šajā
mācību gadā no valsts pārbaudes darbiem tika atbrīvoti divi
12. klases audzēkņi – pa vienam Skaistkalnes un Vecumnieku vidusskolā. Pavisam
centralizētos eksāmenus kārtoja 47 novada izglītības iestāžu audzēkņi, 12. klases beidzēji, t. sk. desmit, kuri mācību programmu apguva neklātienē.

Nepatīk
matemātika

Arī šajā mācību gadā jauniešiem vajadzēja apliecināt
savas zināšanas trīs obligātajos pārbaudes darbos – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā, kā arī vienā pēc izvēles. Centralizēto eksāmenu bioloģijā bija izvēlējušies kārtot
pieci audzēkņi, fizikā – četri,
ķīmijā – divi, bet vēsturē –
viens izglītojamais.
Dati par katrā eksāmenā
gūtajiem vidējiem sasniegumiem rāda, ka skolēniem vislabāk veicies vēsturē (70,96%)
un fizikā (75,05%). Vidējie
sasniegumi virs 50% ir angļu

Mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos

Centralizētais
eksāmens

2012./2013.
mācību gads

2013./2014.
mācību gads

2014./2015.
mācību gads

2015./2016.
mācību
gads

Vidēji
novadā
(%)

Vidēji
valstī
(%)

Vidēji
novadā
(%)

Vidēji
valstī
(%)

Vidēji
novadā
(%)

Vidēji
valstī
(%)

Vidēji
novadā (%)

Angļu valoda

57

54,7

55,5

56,16

56,42

54,1

53,46

Matemātika

30

37,3

38

43,34

44,58

43,6

28,86

Latviešu valoda

63

55,7

60

52,71

52,23

48,7

49,66

Krievu valoda

60

64,2

68

70,9

65,59

71,8

63,17

Fizika

42

53,8

49,33

51,21

50,01

50,3

75,05

Bioloģija

47

65,6

57

59,31

54,81

62,5

63,44

Ķīmija

40

63,7

40,5

59,48

24,5

65,6

64,33

Vēsture

45

37,2

69

42,6

73,99

47,5

70,96

Avots: Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļa.
valodā (53,46%), krievu valodā (63,17%), ķīmijā (64,33%)
un bioloģijā (63,44%), bet zemāki par 40% – matemātikā
(28,86%).
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo
sasniegumi ir paaugstinājušies fizikā, bioloģijā un ķīmijā, taču matemātikā, latviešu
un krievu valodā tie ir zemāki.

Lieliski
sasniegumi

Vairāk nekā puse (53%)
12. klašu audzēkņu centralizētajos eksāmenos ieguvuši vērtējumu no 5 līdz 50%, bet
47% – no 51 līdz 100%. Vēr-

tējumu, kas zemāks par 5%,
nav saņēmis neviens Vecumnieku novada jaunietis. Jāatzīmē, ka 13 absolventiem zināšanas skaitļu izteiksmē ir no
81 līdz 90%, bet vienam – no
91 līdz 100%. Ļoti labus rezultātus angļu valodā ir uzrādījuši četri skolēni, krievu valodā – trīs, fizikā – divi, matemātikā – divi, bet latviešu valodā, bioloģijā un ķīmijā – pa
vienam.
Izcilas zināšanas apliecinājis Vecumnieku vidusskolas
audzēknis Niklāvs Ņikiforovs, kurš angļu valodā ieguva
93%.
Centralizēto eksāmenu rezultāti robežās no 5 līdz 20%

ir 17 jauniešiem; pirms gada
zemāko vērtējumu bija ieguvuši tikai divi audzēkņi.
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības
metodiķe
Novada pedagogu
ikgadējā

KONFERENCE

notiks
25. augustā plkst. 11
Vecumnieku tautas namā.
Laipni aicināti!

Pirmajā pusgadā salaulāti 20 pāru
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
1. aprīļa līdz 30. jūnijam
reģistrēta 12 bērniņu
dzimšana.
Pirmo dokumentu – dzimšanas apliecību – saņēmuši pieci zēni un septiņas meitenes.
Vecāki savām atvasītēm devuši šādus vārdus: Paula, Stefānija, Renāte, Katrīna, Kristiāns,
Gustavs, Evelīna, Justs, Aigars, Džemma, Anders, Estere.
Pirmajā pusgadā novadā

reģistrēti 22 mazuļi, t. sk. Bārbeles pagastā – divi, Kurmenes –
viens, Stelpes – viens, Valles –
divi, Vecumnieku – 16. Skaistkalnes pagasts šogad ar jaundzimušajiem vēl nav svētīts.
Kopējais iedzīvotāju skaits
Vecumnieku novadā ir 8777
(dati – 1.07.2016.). Šajā pusgadā mūžībā aizgājuši 34 novada ļaudis. Sešos mēnešos
Dzimtsarakstu nodaļā laulību
reģistrējuši 20 pāru, t. sk. četri
laulājušies baznīcā.
Tieši pirms pusgadsimta,
1966. gada vasarā, jāvārdu

viens otram teikuši četri Vecumnieku novada pāri: Biruta
un Pēteris Strogonovi, Austra un
Ivars Augusti – Skaistkalnes
pagastā, Māra un Andrejs Auliciemi, Lilija un Valerijs Sudakovi – Valles pagastā. Katram
«zelta pārim» ir sava sadzīvošanas recepte, savas atmiņas.
Lai veselība jūsmājās, lai dzīvesprieks, bērnu, mazbērnu un
mazmazbērnu mīlestība pavada turpmāko dienu gaitās!
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
NODAĻA

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
augusta numuriem
jāiesniedz līdz
3. un 17. augustam.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

6. lpp.
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Saistošie noteikumi nr. 2 «Par kārtību, kādā Vecumnieku
novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2016. GADA 25. MAIJĀ.
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta
otrās daļas 4. punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku
novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) sniedz palīdzību,
piešķirot finansējumu (turpmāk – finansējums) daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai Vecumnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kā
arī atbalsta apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
2. Pašvaldības finansējums
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai
tiek piešķirts atbilstīgi pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmēram.
3. Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai ir atbalstāmas šādas
izmaksas:
3.1. energoaudita veikšana –
100% apmērā;

3.2. tehniskā apsekošana –
100% apmērā;
3.3. tehniskā projekta izstrāde – 50% apmērā no kopējās
summas, nepārsniedzot 3000 eiro.
4. Pašvaldības finansējumu
daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai var piešķirt, ja:
4.1. daudzdzīvokļu mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība (sabiedrība), Civillikumā noteiktajā
kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanu vai
ir dzīvojamās mājas īpašnieku
kopības lēmums par mājas
pārvaldnieka pilnvarošanu pasākuma veikšanai;
4.2. ir iesniegts daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoefektivitātes pasākuma veikšanu.
5. Iesniegumu pašvaldības

finansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu izstrādes veikšanai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona iesniedz
Vecumnieku novada domei.
Iesniegumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma
par attiecīga energoefektivitātes pasākuma (energoaudita, tehniskās apsekošanas vai tehniskā projekta izstrādes) veikšanu kopiju.
6. Pieņemot lēmumu par
3.3. apakšpunktā minēto finansējuma piesaisti, tajā jānorāda
dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļa un šim mērķim
nepieciešamo finanšu līdzekļu
ieguves veids.
7. Iesniegumi pašvaldības
finansējuma saņemšanai tiek
reģistrēti iesniegšanas secībā.
8. Pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas:
8.1. energoaudita un tehniskās apsekošanas attiecīgo pasākumu izstrādi organizē Ve-

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 2
«Par kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība
sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu mājā»
1. Nepieciešamības
pamatojums.

Saistošie noteikumi vajadzīgi, lai pašvaldība varētu
sniegt palīdzību daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem,
piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

2. Īss satura izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku
novada pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot finansējumu
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī atbalsta apmēru
un piešķiršanas nosacījumus.

3. Informācija par
plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Finansējums dzīvojamo
māju energoefektivitātes pa-

sākumu veikšanai tiek piešķirts atbilstīgi pašvaldības
kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmēram.

4. Informācija par
plānoto ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Projekta ietekme paredzama tieša – tiks iesaistīti māju
pārvaldītāji, apsaimniekotāji,
dokumentācijas izpildītāji, būvuzņēmēji, būvmateriālu ražotāji un piegādātāji. Pasākumu
mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu ēku renovācijas procesu
novadā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Vecumnieku novada dome.

6. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti.

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 15. panta
9. punktu un likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 27.2 panta otrās
daļas 4. punktu un piekto daļu.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašniekiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

cumnieku novada dome un ir
tā pasūtītāja;
8.2. par tehniskā projekta
izstrādi Vecumnieku novada dome slēdz līgumu ar daudzdzīvokļu mājas pilnvaroto personu
par finansējuma piešķiršanas
kārtību un nosacījumiem. Tehniskā projekta izstrādi organizē
daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā persona un ir tā pasūtītāja.
9. Ja pēc pašvaldības piešķirtā finansējuma saņemšanas pretendents pieņem lēmumu atteikties no energoefektivitātes pasākumu īstenošanas
vai divu gadu laikā no tehniskā projekta izstrādes (saskaņošanas datuma būvvaldē)
neuzsāk daudzdzīvokļu mājas
renovāciju, tas 50% apmērā
atmaksā 3.3. apakšpunktā minēto pasākumu pašvaldības
budžetā.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

Valsts asinsdonoru centrs
sadarbībā ar Latvijas
Sarkanā Krusta (LSK)
Bauskas komitejas
Vecumnieku nodaļu pie
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas 9. augustā
no plkst. 10 līdz 14
organizē
DONORU DIENU.
Nākot nodot asinis,
nepieciešams norādīt savu
bankas konta numuru,
uz kuru tiks pārskaitīta
atlīdzība.
Gaidām jaunus donorus!
LSK Bauskas komitejas
Vecumnieku nodaļa
21. augustā plkst. 10
Stelpes pamatskolā –
tikšanās ar viedo ventiņu
zāļu sievu Līgu Reiteri.
Sarunas tēma – «Savvaļas
aptieka. Augu vākšana,
uzglabāšana, pielietošana».
Ieejas maksa – 1 eiro.
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Noder zināšanas un prasmes

 «Fibiķīma skola» vieno jauniešus jau piekto vasaru

Pārgājiena laikā skolēni izzināja dabu.
Jūnija sākumā Vecumnieku
vidusskolu piepildīja
pusaudžu čalas, jo no
6. līdz 8. jūnijam norisinājās radošās darbnīcas
dabaszinātnēs un
matemātikā – «Fibiķīma
skola 2016».
Tā vienoja 35 jauniešus no
Vecumnieku, Misas, Skaistkalnes, Valles vidusskolas, Stelpes pamatskolas un 14 – no
Mārupes vidusskolas.

Katram sava loma

Kā jau visas nometnes, arī
šī iesākās ar iepazīšanās spēlēm un komandu veidošanu.
Pēc nejaušības principa skolēni tika sadalīti grupās – ģimenēs ar skaistiem latviskiem
uzvārdiem. Katrs izvēlējās savu lomu: viens kļuva par

13. augustā
Vecumnieku tirgus
laukumā
Bauskas ielā 16
(aiz veikala «Elvi») –

gadatirgus

Aicināti visi
pirkt un pārdot
gribētāji!
Tālrunis 29677759,
e-pasts:
<imi3@inbox.lv>.

mammu, kāds cits – par tēti,
krusttēvu vai krustmāti, bet
vēl kādam tuvāki šķita dēla
vai meitas pienākumi. Visas trīs
dienas jaunās ģimenes veidoja
savu, piemēram, Kalniņu ģimenes albumu, un ar iespaidiem
dalījās tīmekļa vietnē «Instagram».
Nometnes laikā skolēni veica
dažādus uzdevumus, kas saistīti
ar zināšanu un prasmju pielietošanu dzīves situācijās, kā arī
darbojās komandas saliedēšanas aktivitātēs. Dienas kārtībā
bija apkārtnes izpētes pārgājiens, ekosistēmas modeļa izveide, mājas maketa plānošana un izveidošana, skaņas izolācijas materiālu pētīšana un
eksperimenta veikšana, cukura un sāls daudzuma noteikšana pārtikas produktos pētījuma ceļā, dekoratīvo augu izpēte Botāniskajā dārzā, deviņas atraktīvas komandas
saliedēšanas aktivitātes atpūtas mājā «Satekas» Zvirgzdē
un, protams, «Fibiķīma skolas» piecu gadu jubilejas tortes baudīšana noslēgumā.

Patīk loģiski
domāt

Ko skolēni rakstīja savos
ģimenes albumos?
«Man šodien ļoti patika iet
uz mežu, pļavu un dīķi, jo vislabāk jūtos dabā. Mēs devāmies uz mežu un redzējām
stārķus, strazdus, dažādus augus un kokus. Kad bijām izstaigājušies, nācām atpakaļ uz
skolu un darinājām maketus
par ekosistēmām. Izgatavojām skaistu meža maketu.

Aizraujoša bija nodarbība Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā
Salaspilī.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA

Top Vecumniekos izpētītās ekosistēmas modelis.
Šī bija ļoti interesanta un piepildīta diena.»
«Es iemācījos būt saliedētā komandā un rēķināties ar
katru tās dalībnieku. Ieguvu
jaunus folloverus (sekotājus)
vietnē «Instagram». Bija jautri! Paldies visiem.»
«Ķīmijas nodarbībā mani
visvairāk šokēja cukura daudzums saldajos dzērienos, ko
mēs ikdienā lietojam. Mīļākā
stacija rīta rosmē man bija
vingrošanas baļķis, bet matemātikas nodarbībā patika tas,
ka vajadzēja loģiski domāt.
Ļoti uzjautrinoša bija balonu
veidošana, kārtīgi izsmējos.»
«Ļoti patika trešās dienas
aktivitātes. Botāniskajā dārzā
uzzināju vairāk par dažādiem
augiem. Pēc tam braucām uz
viesu māju, ļoti garšīgi paēdām un devāmies uz dažādām stacijām. Šī bija ļoti jautra nometne!»

Atsaucīgas kolēģes

Paldies par atsaucību novada skolu kolēģēm, sadarbības
partneriem, Mārupes vidusskolai, darbnīcu vadītājām –
skolotājām Aldonai Alenčikai,
Ilzei Cīrulei, Rudītei Dambeniecei, Andai Kuzmai – un aktīvajiem palīgiem – Vecumnieku vidusskolas 11. un 12. klases jauniešiem Lindai Pūķei,
Unai Unigundei Gargurnei, Elīnai Kaurovai, Karīnai
Šulcai, Samantai Žukauskai,
Diānai Ivaškevičai, Matīsam
Gertsonam, Endijam Vasiļjevam.
Paldies par finansiālo nodrošinājumu Vecumnieku novada Domei un Mārupes novada pašvaldībai.
R. ĶIŅĶEVSKA,
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās pieredzes skolas
dabaszinātnēs un
matemātikā koordinatore

8. lpp.
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Vecumniekos daudzina lilijas un ļaujas

Svētku apmeklētāji apskata floristu konkursa dalībnieku veidotos mājas darbus, lai izlemtu, kam atdot «savu balsi».
à1. lpp.
kā māksla pārņem telpu, kas
uz laiku pārtop par «sievietes
buduāru».
Lielu apbrīnu apmeklētājos
raisīja Vecumnieku novada izglītības iestāžu vizuālās mākslas pedagogu Andras Rušmanes, Andas Sproģes un Lāsmas
Skābuliņas izstāde «Septiņas
dienas». Autores atklāj, ka darbi
top mirkļos, kad nepieciešams
atslēgties no ikdienas rutīnas
un viņām tā ir sava veida meditācija.
Paldies māksliniecēm par
svētku programmas kuplināšanu. Izstādes Vecumnieku tautas
namā aplūkojamas līdz 5. augustam.
Pēc sievišķīga maiguma pielietas mākslas pēcpusdienas
tautas namā ļaudis pulcējās
Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā, lai baudītu
īpašu, emocijām bagātu starpkonfesionālās mūziķu apvienības «Lux sonus» nakts koncertu
«Tik zilā ziedā dzimst zila cerība» Anitas Brīdakas vadībā.
Dievnams šajā naktī tika piepildīts ar liegu mūziku, gaismu un bezgalīgu mīlestību.

Radošs process

Svētku otrā diena, 5. jūlijs,
tautas namā pulcēja teātra mākslas baudītājus. Ar izrādi «Sasistais spogulis» Vecumniekos
ciemojās Skaistkalnes tautas nama amatierteātris «Gadījums»
un režisore Aija Skosa. Pirms
izrādes skatītājus muzikāli priecēja Skaistkalnes tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis «Vēl
mazliet» (vadītāja Sarmīte Zariņa).
Trešdien, 6. jūlijā, nepastāvīgie laika apstākļi pārbaudīja

svētku organizatoru gara stiprumu, jo lietus mijās ar saules
stariem. Latgaļu duetu «Inga
un Normunds» tas neietekmēja – koncerts tika pārcelts uz
telpām, un mākslinieki varēja
dāvāt klausītājiem enerģijas
un sirds siltuma bagātu priekšnesumu.
Atklāšanas koncertā svētku
apmeklētājus uzrunāja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, vēlot novada simbolam – krāšņajam lilijas ziedam – plaukt
un smaržot ikviena novada iedzīvotāja sētā.
Ceturtās – radoši zaļā tonī
iekrāsotās svētku dienas, 7. jūlija, pievakarē lieli un mazi floristikas mīļotāji pulcējās Vecumnieku brīvdabas estrādē uz
radošu meistardarbnīcu Latvijas
Amatniecības kameras (LAK)
florista amata meistares Līgas
Lauriņas un Vecumnieku tautas nama floristikas studijas
dalībnieču vadībā. Nodarbības
laikā ikviens varēja iemēģināt
roku krāšņas matu rotas vai
smalkas piespraudītes veidošanā no ziediem un citiem materiāliem. Radošais process tika
iemūžināts fotogrāfijās, kas
pēcāk tika izvietotas tautas
nama vestibilā, apliecinot –
Vecumniekos dzīvo radoši un
darboties griboši ļaudis. Sirsnīgs paldies Evai Vlasovai
un Artūram Zuikam par fotogrāfijām. Tās tautas namā apskatāmas līdz 5. augustam.
Radošo pēcpusdienu noslēdza Jāņa Streiča filmas «Likteņdzirnas» brīvdabas seanss.

Mūzikas burvība

Cilvēcīgi patiesām emocijām pielieta nāca Liliju svētku

Floristu konkursa uzvarētājas Ineta Kanna (no kreisās) un Kristīne Kuzma steidz uzstādīt konkursa darbu – vides objektu
«Izšūpo zemgalieti».

Trīs reizes tika daudzināti komandas «Ģimene» dalībnieki.
Maija Vēvere saņēma skatītāju simpātiju balvu un žurnāla «Mazajam Floristam» redaktores Gaivas Mičules specbalvu, kā arī
diplomu par iegūto 3. vietu floristu konkursā.
piektās dienas, 8. jūlija, pēcpusdiena, kad ar saules gaismas
spēku un varenību tautas namā
izskanēja Baldones un Vecumnieku novada jauniešu simfoniskā orķestra «Draugi» koncerts. Kolektīvs diriģentes Solvitas Lokas un mākslinieciskā
vadītāja Aigara Dziļuma vadībā
bija sagatavojis īpašu koncertprogrammu. Tajā mijās populārāko latviešu filmu un ārzemju kino klasikas tēmas, kā
arī dvēselei tuvas klausītājiem
pazīstamas melodijas, kas vienam lika pasmaidīt, bet citam –
notraukt asaru par kādām sentimentālām atmiņām. Mūzikas
burvībā klātesošie no jauna apzinājās bērnu un jauniešu fantastisko talantu un piedzīvoja
viņu skolotāju lielā darba augļus.
Sestdienas, 9. jūlija, rīts iezīmējās ar tradicionālajām Liliju svētku aktivitātēm. Misas

tautas nama vokālā ansambļa
«Vēja meitenes» sievišķīgo dāmu balsīm mijoties ar svētku
organizatoru uzrunām, tika atklāts Vecumnieku 11. floristu
konkurss. Iesākot svētku dienu,
novada Domes priekšsēdētājs
R. Melgailis izdaiļoja jauno
afišu stabu, kas radis vietu tautas nama zālienā, uzlīmējot uz tā
pirmo paziņojumu – Liliju
svētku programmu. Floristu komandas tautas nama priekšā
steidza izvietot mājās sagatavotos darbus. Šoreiz bija jāizstrādā vides objekts, kura devīze – «Izšūpo zemgalieti». Pēc
tam floristi ķērās klāt konkursa
darbam – kompozīcijai «Krāsas».
Svētku apmeklētāji nesteidzīgi baudīja liliju ziedu izstādi,
kas šogad no jauna īpaši krāšņi
uzziedēja tautas nama foajē, fotografējās Liliju svētku foto
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krāsu priekam

Ar deju uzvedumu «Purpura krāsas debesīs es tevi reiz redzēju» sezonu mājās noslēdza senioru dāmu deju kopa «Rudens
rozes». Pirmo sezonu kopā ar dalībniecēm aizvadījusi kolektīva vadītāja Sarmīte Vēvere.
Foto – A. ZUIKA
stūrītī, izdaiļoja lielo lilijas ziedu parkā, vērtēja floristu veikumu, noskatījās 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju
svētku ierakstu, kā arī ļāvās
bērnišķīgām izpriecām piepūšamajās atrakcijās.
Paldies par liliju izstādei
atnestajiem ziediem: Zilgalvju
ģimenei, Dāvidam Hercbergam, Rušmaņu ģimenei, Konušu ģimenei, Annai Vājeikai,
Dzintrai Artemjevai, Baibai
Kļaviņai, Valērijam Davidenko, Daigai Kalniņai, Aināram
Ķikuram, Lidijai Vernerei,
Vizmai Janišonei, Edītei Plūmei, Antonijai Zābakai, Mārītei Vītolai, Dzintrai Audzijonei un Aijai Dreimanei.

Vērtīga saruna

Pēc floristu konkursa darbu
izvērtēšanas un savas balss atdošanas favorītiem svētku apmeklētāji varēja baudīt Bārbeles tautas nama amatierteātra
«Bārbelīši» izrādi «Mazā raganiņa» (režisors Ingus Pavinkšnis), kā arī mīlas tematikā

Komandas «Ģimene» veidotā kompozīcija «Krāsas».

balstītu tautas deju uzvedumu
«Purpura krāsas debesīs es tevi reiz redzēju» (mākslinieciskā vadītāja Sarmīte Vēvere).
Koncertprogrammā vidējās paaudzes deju kolektīva «Vēveri» un senioru dāmu deju kopas «Rudens rozes» dalībnieku deju soļi mijās ar Kristīnes
Kannas un Jāņa Stavro runāto
dzeju, Martas Šilovas un Lindas Pūķes skanīgo dziedājumu.
Ļoti īpašs bija Vecumnieku
pagasta muzeja aicinājums uz
izglītojošu semināru par liliju
audzēšanu, kurā interesentiem
bija iespēja tikties ar majestātisko ziedu audzētājiem un selekcionāriem Gunti Grantu, Jāni Vasarieti un Dāvidu Hercbergu. Jācer, ka vērtīgā saruna
ļaudis iedvesmos un no jauna
iedzīvinās liliju audzēšanas
praksi Vecumnieku novadā.

Godina uzvarētājus

Svētku purpura krāsas dienas izskaņā apmeklētāji un
dalībnieki pulcējās brīvdabas
estrādē, lai ovāciju pavadībā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» dančus veda automašīnu stāvlaukumā pie Vecumnieku tautas nama, kas svētku
laikā bija pārtapis par brīvdabas skatuvi.
godinātu floristu konkursa uzvarētājus. Atzinību par radošu
un profesionālu darbu Vecumnieku liliju svētku floristu konkursā saņēma: Liāna Dukāte un
Timurs Dukāts («Bez draudzības nav uzvaras»), Sintija Neimane un Ilze Indreļuna («Fuksijas»), Inna Krēsliņa un Uldis
Tralla («Karlsons un brālītis»),
Laura Avota un Angelika Cibule («Ziedošās»), Nijole Ķerude
un Ilga Viņķele («Stelpes meitenes»), Sarmīte Jankovska un
Maija Staņulāne («Pēterenes»),
Valentīna Radziņa un Genute
Pilkauska («Ezīši»), Signe Žiže
(«Zibenīgās»), Ilona Černavska
un Inguna Skrīvele («Hiacintes»). Diplomu par trešo vietu
ieguva komanda «Ģimene» no
Vecumniekiem – Maija un Gatis
Vēveri, otro vietu – «Draudzenes» – Solvita Kozlovska no
Vecumniekiem un Gundega
Kruglova no Baldones, savukārt uzvarētāju laurus plūca Vecumnieku tautas nama floristikas studijas dalībnieces Ineta
Kanna un Kristīne Kuzma, ku-

Brigita Stenclava regulāri izstāda savus sievišķīgos
mākslas darbus Vecumnieku tautas namā.

ras bija apvienojušās komandā
«Rūžeņas».
Skaļu aplausu pavadībā tika
sveikti arī skatītāju balsojuma
uzvarētāji – Maija un Gatis Vēveri (komanda «Ģimene»), kā
arī žūrijas pārstāvji – Vecumnieku novada Domes deputāte
Anna Balgalve, LAK florista
amata meistares Vineta Lamberte un Iveta Cera – un konkursa
organizatore Līga Lauriņa.
Sarīkojumam izskanot, aizraujošajā un savdabīgajā džeza
pasaulē Liliju svētku noslēguma koncerta baudītājus ieveda
dziedātāja Rūta Dūduma ar
grupu, savukārt līdz rīta gaismai sanākušos priecēja balles
muzikanti – grupa «Tērvete».
Sirsnīgs paldies visiem Liliju svētku organizatoriem, brīvprātīgajiem palīgiem, labdariem, dalībniekiem un apmeklētājiem par skaisto un notikumiem bagāto nedēļu!
V. VĒVERE,
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama darbinieces

Vecumnieku vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas Andras Rušmanes radītā «Klusā daba ar pudeli».

10. lpp.

Nr. 12(151) 2016. gada jūlijs

Simfoniskais orķestris «Draugi» ievelk un ne

 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).
Turpmākās trīs publikācijas rakstu ciklā «Desmit stāsti
par Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolu» būs veltītas
kolektīviem, kas pulcina audzēkņus un ļauj piedzīvot kopā muzicēšanas un dziedāšanas prieku. Šajā reizē – stāsts
par jauniešu simfonisko orķestri «Draugi».

pirmsākumiem orķestrī muzicējuši vairāk nekā 200 dalībnieku. Pašlaik kolektīvā darbojas 55 orķestranti.

Piedzīvo pārmaiņas

Sirds un dvēsele

Jūlijā Vecumniekos norisinājās tradicionālie Liliju svētki, kuros krāšņs notikums bija
Baldones un Vecumnieku novada apvienotā jauniešu simfoniskā orķestra «Draugi»
koncerts. Tas saviļņoja un aizkustināja daudzus – ar skanējumu, repertuāru un dzirkstošo muzicēšanas manieri. Mūziķi bija nopietni un asprātīgi,
mainīgi. Ikvienam bija iespēja
saklausīt kaut ko sev tuvu, jo
šķita – zālē vienaldzīgo nav.
Kā radies simfoniskais orķestris «Draugi»? Pirmsākumi meklējami 1998. gadā, kad
vijoļspēles skolotāja Solvita
Loka un trompetes spēles pedagogs Aigars Dziļums izveidoja Baldones mūzikas skolas
orķestri «Baltā pils». Toreiz
kolektīvā muzicēja apmēram
20 bērnu un jauniešu. Ik gadu
sastāvs auga, bet 2008. gadā
kolektīvs piedzīvoja būtiskas
pārmaiņas – orķestrim «Baltā
pils» pievienojās Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi, kā arī iesaistījās
bērni un jaunieši no citām
Latvijas pašvaldībām. Orķestrim tika dots jauns vārds –
«Draugi», kas veiksmīgi atspoguļo kolektīva būtību. Kopš

Kad eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 2012. gadā apmeklēja Vecumniekus, orķestris «Draugi» Mūzikas un mākslas skolā sniedza nelielu koncertu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Orķestra dalībnieki atzīst,
ka bez kolektīva vadītājiem –
Solvitas Lokas un Aigara Dziļuma – «Draugi» nav iedomājami.
«Viņi veic brīnišķīgu darbu. Pateicoties Solvitai un Aigaram, orķestris vispār pastāv.
Viņi mūs ieinteresē nākt uz
mēģinājumiem, muzicēt,» pārdomās dalās vijolniece Amanda Ošiņa. Savukārt Astra Anna Mizare atklāj: «Mums ir
perfekti skolotāji. Solvita ir
orķestra sirds, bet Aigars –
dvēsele.» Visi kā viens dalībnieki stāsta, ka mēģinājumi ir
jautri un kopā muzicēšana
saistās ar prieku un smiekliem.
«Orķestrī vienmēr ir prieks
spēlēt, jo es te jūtos gaidīta.
Kolektīvs mani iedvesmo,» atzīst čelliste Agnija Praškeļeviča. Tā ir liela māka radīt omulīgu, nepiespiestu un priekpilnu gaisotni, vienlaikus priekšnesumu radīšanā ieliekot milzīgu darbu, enerģiju un mīlestību, lai rezultāts ir tāds, kādu
to var baudīt koncertos.

Māca sadarboties

Kolektīvā muzicēšana profesionālās ievirzes izglītības
iestādē ir ļoti svarīga mācību

2012. gada 18. novembrī orķestra «Draugi» vadītāji saņēma
Vecumnieku novada Domes apbalvojumu: Solvita Loka – Goda rakstu, bet Aigars Dziļums – Atzinības rakstu. Orķestra dalībnieki dāvanā bija sarūpējuši divas lielas kastes, kurās bija
iepakoti «svētie roltoni»; tie allaž ir līdzi visos orķestra braucienos. Ātrās pagatavošanas nūdeles kopā ar pedagogiem demonstrē audzēkņi Andris Sarmulis (no kreisās), Sandija Skribāne un Kalvis Ņikiforovs.
Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.
procesa forma. Tā māca sadarboties, ieklausīties, cienīt
citus, sajusties vienotam ar
kolektīvu. Orķestrī spēlē audzēkņi ar dažādām spējām un
prasmēm. Ne katrs var būt izcils solomākslinieks, bet kolektīvs ikvienam tā dalībniekam paver iespēju muzicēt
koncertos, piedalīties festivālos, konkursos.
Vijolniece Gerda Gustsone
stāsta: «Orķestrī spēlējam skaņdarbus, ko iepriekš es varēju
tikai klausīties. Dalība «Draugos» man ir atvērusi daudziem

nezināmu, lielu pasauli.» To
apliecina arī orķestra vadītāja
Solvita Loka: «Mēs esam valsts
valstī. Šī ir pašpietiekama,
dzīva pasaule. Tas ir dzīvesveids.»
Daudzi dalībnieki atzīst,
ka, pateicoties orķestrim, viņi
ir iemīlējuši savu instrumentu;
mūzikas apguves process, pat
teorētiskie priekšmeti, skolā
sākuši interesēt un aizraut.

Nometne Kolkā

Gadu laikā orķestrim izveidojušās tradīcijas. Kopīgi
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elaiž vaļā

Darina budēļu cepures
Pirmā meistarklase budēļu
cepuru pīšanā tika organizēta 10. jūlijā Bārbeles
pagastā. Dižākos rudzus
galvasrotas darināšanai
bija atvēlējis zemnieku
saimniecības «Roņi»
īpašnieks Jānis Bračka.

Ierasts, ka ik reizi radošās nometnes pirmajā dienā visi dodas
uz Kolkas ragu, kur top arī kopbilde. 2013. gads.

Agrākos laikos Meteņdienā kažokos ģērbušies vīri – budēļi – ar konusveidīgām rudzu
cepurēm galvās, kas simbolizēja pēdējo labības kūli, kurā
paslēpies auglības gars no pagājušās ražas, devās no mājas
uz māju, tādējādi nesot katrai
sētai izdošanos un auglību,
kas nepieciešama nākamajam
saimniecības gadam. Lai atjaunotu šo seno Zemgales tradīciju, tika rīkota pirmā meistarklase budēļu cepuru pīšanā.

Jārada pašiem

Radošās nometnes laikā brīvajos brīžos iecienītākās izklaides
orķestra dalībniekiem ir peldes jūrā. 2014. gads.
Foto – K. BROKS
tiek svinēti svētki, rīkotas ballītes un filmu vakari. Ilgo mēģinājumu pauzēs jaunieši brauc
uz ezeru peldēties. Par neatņemamu notikumu ir kļuvusi orķestrantu radošā nometne Kolkā, kas šovasar dalībniekus
pulcē jau 16. reizi.
Lielāko gandarījumu sniedz
koncerti Latvijā un ārvalstīs;
arī dalība Dziesmu un deju
svētkos ir kļuvusi par orķestra
tradīciju. 2010. gadā «Draugi» plūca laurus bērnu simfonisko orķestru konkursā.
Jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi» ievelk un nelaiž vaļā. Kolektīvu ir grūti
pamest, tāpēc tajā joprojām
muzicē daudz absolventu, kuri izglītības iestādi jau sen beiguši. Liliju svētku koncertā
ikviens bija liecinieks tam, ar

kādām skumjām orķestris šķīrās
no savas dalībnieces Amandas
Ošiņas, kura pārceļas uz Briseli un tādēļ spiesta pārtraukt
muzicēšanu.
«Sajūta ir tik nereāla... Man
grūti aptvert, ka šis ir mans
pēdējais koncerts. Zinu, ka
būs ļoti skumji bez orķestra,
jo šis kolektīvs man nozīmē
ļoti daudz. Piecu gadu laikā
«Draugi» kļuva par manu otru
ģimeni,» pirms koncerta emocijās dalās Amanda, kura uz
mēģinājumiem mēroja visgarāko ceļu – no Lielvārdes.
Tikai retais novads Latvijā
var lepoties ar savu simfonisko
orķestri. Vecumniekiem tāds ir.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

Pasākumā piedalījās folkloras kopas «Tīrums» draugi
un arī jaunieši no Spānijas un
Itālijas, kas Latvijā uzturas, pateicoties biedrības «Jaunatne
smaidam» organizētajai brīvprātīgo darba nometnei Bārbelē. Maksimiliano Diazs Balseda
ieradies no Spānijas.
«Interesanti tika pīti šie «vainagi». Maskas ir līdzīgas karnevāla maskām Spānijā. Krāšņajos gājienos piedalos, taču
to nozīmi nezinu,» teic jaunietis. Viņa sacītais liek apjaust
latviešu tradīcijas senumu,
turklāt apliecina, ka ir daudzas
lietas, ko tauta sajūt un dara,
taču vairs neatminas rituālu
nozīmi. Tieši tāpēc ir svarīgi
pašiem piedalīties lietu radīšanā, līdzdarboties, lai apzinātos
dažādas kopsakarības un to
būtību.

Svinēs Meteņus

Šī meistarklase ir sākums
masku tradīcijas – Zemgales budēļi – atjaunošanas ciklam. Dalībniekiem kopā izdevās nopīt
21 cepuri. Tās tiks glabātas līdz
nākamā gada februārim, kad
Vecumnieku novadā īstais Zemgales budēlis atkal sauks visus
kopā, lai svinētu Meteņus.
Budēļu masku atjaunošana Zemgalē – tā ir dāvana Latvijas simtgadei, lai apliecinātu, ka mūspusē vēl ir vīri kā
ozoli, kuri var pulcēties vienkopus lielā budēļu gājienā
2018. gada februārī. Ikvienam
līdzdarbojoties, šo ieceri iespējams īstenot.
Projektu realizē biedrība
«Zemgales Mantojums» ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Zemgales Plānošanas reģiona
un folkloras kopas «Tīrums»
atbalstu.
M. OZOLIŅA,
biedrības «Zemgales
Mantojums» valdes locekle

Eleonora Maisaka liek galvā
Jānim Bračkam budēļa cepuri.

Budēļu cepures tapa no zemnieku saimniecībā «Roņi» izaudzētiem rudziem.
Foto – I. VIMBA

12. lpp.
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Var un prot vairāk

Mūzikas un mākslas skolu absolvē 16 jauniešu
Jūnijs Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolā bijis
prieka, gandarījuma un
mazliet arī šķiršanās
skumju pilns, jo aizvadīti
divi izlaidumi.
Šogad profesionālās ievirzes izglītības iestādi absolvēja 16 jauniešu – deviņi
mūziķi un septiņi mākslinieki.

Kvalitatīvs
koncerts

4. jūnijā izlaidumu svinēja
Instrumentālās mūzikas programmas absolventi: Rebeka
Vietniece, Elizabete Vairova
(kokles spēle), Astra Anna Mizare (vijoles spēle), Agnija
Praškeļeviča (čella spēle) un
pieci pianisti – Madara Lungeviča, Anastasija Beriļuka,
Dace Gasūne, Laima Kampa
un Mārtiņš Zvirbulis.
Sarīkojuma viesiem bija
iespēja baudīt krāšņu un ļoti
kvalitatīvu absolventu koncertu, kura muzikālais un tehniskais līmenis krietni sniedzas pāri
profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām.
Jaunieši atskaņoja J. Mediņa,
L. Garūtas, J. S. Baha, L. Bēthovena un citu komponistu skaņdarbus.

Krāšņi un
inovatīvi

10. jūnijā notika Vizuāli
plastiskās mākslas programmas absolventu diplomdarbu aizstāvēšana un izlaidums.
Kā ik gadu, audzēkņi bija ieguldījuši daudz laika, enerģijas un pūļu, tāpēc arī rezultāti
neizpalika – darbi bija krāšņi,
inovatīvi, daudzveidīgi, tehniski sarežģīti un zināšanu ietilpīgi.
Toms Jaunzemis stikla dizaina darbu «Šahs» veidojis,
griežot, slīpējot un līmējot
stiklu, savukārt Jūlija Djačenko
bija darinājusi keramikas vāžu
komplektu «Ziedi pļavā», iedvesmojoties no savvaļas puķēm. Kristaps Čepulis diplomdarbu bija izvēlējies veidot
grafikas tehnikā. Viņš radījis
triptihu «Grafiskie ienaidnieki». Krista Gargurne ar akvareli un ogli bija uzbūrusi emo-

Instrumentālās mūzikas programmas absolventi un pedagogi.

Annija Tamane kopā ar diplomdarba vadītāju Andu Sproģi.

Foto – A. ZUIKA

Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventi un pedagogi.

cionālu «Pašportretu», bet Annija Tamane daudz pētījusi
marīnistu darbus, lai taptu eļļas glezna «Pie Purekkari raga». Roberta Paula Tomsone
izstrādājusi darbu «Pūķi», kura
luminiscējošās krāsas īpaši izceļas speciālā apgaismojumā,
bet Luīze Diena klātesošos
pārsteidza ar diviem lielformāta darbiem īpašā karstās
batikas tehnikā «Eksperimenti».

Spēks un
iespēja

Šī gada absolventi – gan
mūziķi, gan mākslinieki – bieži daudzinājuši skolas vārdu
ārpus novada robežām, jo ar
panākumiem piedalījušies dažāda mēroga konkursos Latvijā un ārvalstīs. Paldies jaunie-

Jūlija Djačenko kopā ar skolotāju Antru Gustsoni pie diplomdarba «Ziedi pļavā».
Foto – I. BĒRZIŅA
šiem un viņu ģimenēm par ieguldīto darbu, enerģiju un pacietību.
Mūzikas un mākslas skolas absolventi ir tie, kuri var
un prot mazliet vairāk nekā ci-

ti. Lai izdodas apzināties, ka
tā ir jūsu iespēja, jūsu spēks!
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste
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Dodas radošā ekskursijā uz Latgali

Apmeklē Leļļu muzeju un keramiķu darbnīcu

Elīza Saule Jansone (no kreisās), Anastasija Kovaļkova, Līva Brauna un Anna Savīna Belojeva Preiļu leļļu muzejā pārtapa par
viduslaiku dāmām.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem mācību gada pēdējā
diena un liecību izdošana tradicionāli saistās ar došanos radošā ekskursijā un kādas mākslas darbnīcas apmeklējumu.
Šogad, 8. jūnijā, audzēkņi
devās Latgales virzienā.

Pielaiko tērpus

Pirmais apskates objekts bija
Leļļu muzejs Preiļos. Tā īpašniece un veidotāja ir māksliniece
Jeļena Mihailova, kura radījusi vairāk nekā 150 leļļu. Katra
no tām ir oriģināls mākslas
darbs. Lelles ir izvietotas dažādos interjeros, ar katru no tām
saistās kāds stāsts, atšķirīga ir
radīto tēlu tapšanas vēsture.
Muzejs ir laikmetīgs un
moderns. Aizraujoši bija vērot
lellēs atveidotos filmu varoņus, mūzikas zvaigznes un politiķus, piemēram, Vladimiru
Putinu, Anglijas karalieni Elizabeti II, Čārliju Čaplinu u. c.
Digitāls gids sniedz informāciju
trijās valodās. Mūsdienu jauniešiem šāds formāts ir viegli
uztverams un saprotams.
Mājas pagalmā skatienam
atklājās pils miniatūrā ar grezniem tornīšiem, tiltiņiem, ūdensdzirnavām. Jeļena Mihailova
darina arī karaļnama cienīgus
tērpus. Gan lieliem, gan maziem
ir iespēja pārtapt par prinčiem
un princesēm, musketieriem,
galma dāmām. Protams, bērni
izmantoja izdevību «mainīt
identitāti» un iedomāties sevi
dzīvojam citā laikmetā. Dažas

1. klases audzēknes apgalvoja,
ka krāšņajos tērpos patiesi jūtoties kā «pavisam cits cilvēks».
Kad visi bija sabildējušies
pēc sirds patikas, ceļš tika turpināts uz Rēzeknes novada Maltas pagastu pie keramiķiem
Aivara un Vēsmas Ušpeļiem.

Iepazīst podniecību

Kolorītajā lauku sētā ar
podnieka darbnīcu varēja apskatīt saimnieces gleznas un
senlietu kolekciju – tuvākajā
apkārtnē savāktos agrāko laiku gludekļus un lauku sētas
saimniecības priekšmetus.
Atraktīvais amatnieks ir
viens no biedrības «Pūdnīku
skūla» podniekiem un savā
darbā izmanto senču uzkrātās
zināšanas. Viņš strādā kopā ar
dzīvesbiedri, gleznotāju Vēsmu Ušpeli.
Darbnīcas apmeklētāji varēja izzināt keramikas veidošanas
procesu, kā arī aplūkot mākslinieku veikumu. Tika izmantota iespēja darboties pašiem.
Keramikas darbnīcu vadīja namamāte. Viņa ierādīja, kā
ar vienkāršām metodēm, bez
virpas, var izveidot trauciņu.
Jautrību izraisīja detaļu sastiprināšana, mālu laizot ar mēli, jo
tuvumā nebija ūdens. Tas bērniem bija liels pārsteigums.
Māls ir dabas produkts un nav
kaitīgs, un šādas darbības pieder pie procesa, apgalvoja māksliniece.
Audzēkņi uzzināja, ka Aivars Ušpelis lielu uzmanību
pievērš tradicionālo māla apstrādes paņēmienu pētīšanai

Māksliniece Vēsma Ušpele vada keramikas darbnīcu un māca, kā bez virpas izveidot māla trauku. Foto – A. SPROĢE
un saglabāšanai, izmanto cilvēkam un videi nekaitīgu tehnoloģiju un cenšas celt amatniecības
prestižu, organizējot izstādes, kā
arī īstenojot dažādus projektus.
Pēdējo trīs gadu laikā īpaši aktīvi tiek popularizēta svēpētā
jeb tā sauktā dūmotā, arī melnā keramika, tādā veidā paplašinot priekšstatu par Latgales
keramiku un podniecību vispār.
Izveidojuši savu trauciņu,
ceļotāji prom vēl nedevās.
Laiks bija saulains, un mākslinieki laipni atvēlēja savu pagalmu un lapeni liecību iz-

sniegšanai, čaklāko audzēkņu
apbalvošanai un piknikam.
Vēsma Ušpele pat izvilka senu akordeonu, ko atdzīvināja
Mūzikas un mākslas skolas
direktore Iveta Lavrinoviča.
Mūzikai skanot, Ušpeļu lauku
sētā svinīgi tika noslēgts mācību gads. Paldies saimniekiem par laipno uzņemšanu.
A. SPROĢE,
Mūzikas un mākslas
skolas direktores vietniece
mācību darbā
Vizuāli plastiskās
mākslas programmā

5. augustā plkst. 16

Kurmenes pagasta «Pūpolos»
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC)
Sēlijas nodaļa rīko

informatīvo semināru

par Eiropas Savienības (ES) un Latvijas Republikas
likumdošanas prasībām un izmaiņām,
kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Jaunāko informāciju par ES atbalstu meža un aizaugušo
zemju īpašniekiem sniegs lektori: Jānis Rozītis, Pasaules
Dabas Fonda direktors un Mežu programmas vadītājs,
Raimonds Mežaks, mežsaimniecības demonstrējumu
teritorijas «Pūpoli» pārvaldnieks, Jekaterīna Blaua, MKPC
Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante.
Sīkāka informācija: Jekaterīna Blaua, tālrunis 26534704,
e-pasts: <jekaterina.blaua@mkpc.llkc.lv>.

14. lpp.
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Ir ieinteresēti sevi pilnveidot

Misas vidusskolas audzēkņi ļaujas izaicinājumiem
Misas vidusskolas dzīve
2015./2016. mācību gadā
bijusi rosīga un izaicinājumiem bagāta.
Aktīvi strādājuši interešu
pulciņu pedagogi – Valija Vaina,
Zaiga Jēgere, Juris Orinskis,
Ingrīda Vaisjune, Inga Spangere –, par ko liecina dalība
novada organizētajās deju kolektīvu un koru skatēs, vokālo
izpildītāju konkursos, sporta
sacensībās, tūrisma aktivitātēs
gan novada, gan valsts mērogā un pieredzes gūšana, attīstot aktiermākslas meistarību.

Dejo un dzied

Aktīvu novada skolu deju
kolektīvu sadarbību organizējusi skolotāja V. Vaina. Rīkoti
sadancošanās pasākumi, sniegtas arī konsultācijas dažādiem
kolektīviem, veidojot deju iestudējumus. Pedagoģe atradusi laiku arī dalībai pasākumā Bauskas
novada Pilsrundāles vidusskolā.
Kora mūzikas mīļotājus iepriecinājis Z. Jēgeres entuziasms
un vēlme popularizēt kora mūzikas tradīcijas Latvijā un Vecumnieku novadā. Visi trīs kori,
ko viņa vada (1. – 5., 6. – 12. klašu un zēnu koris), snieguši baudījumu svētku koncertos skolēnu
vecākiem un vietējai sabiedrībai. 5. – 12. klašu koris konkursā «Zem Māras zīmes» profesionālu kolektīvu konkurencē
ieguva pirmās pakāpes diplomu.
1. – 5. klašu koris Zemgales reģionā starp 21 labāko kolektīvu
ieguva pirmo pakāpi un reitinga
tabulā iekļauts ar otro kārtas
numuru. Arī Zemgales reģiona vokālo izpildītāju konkursā
«Balsis» iegūta pirmā pakāpe.
Skolotāja iniciējusi vērienīgus pasākumus. Misā noticis sadraudzības koncerts ar Bauskas
skolu koriem, divi Misas kolektīvi viesojušies Bauskas kultūras
centrā, skolēni koncertējuši gan
Bauskas katoļu, gan Vecumnieku baznīcā. Ar vērienīgumu ikvienu pārsteidza koncerts Misā
«Tik dēļ jums, daiļās dāmas,
dēļ jums», kad plecu pie pleca
dziedāja Dobeles mūzikas skolas zēnu koris, Ķekavas vidusskolas zēnu kamerkoris, Misas
vidusskolas zēnu koris un vīru
koris «Ķekava». Jūnija beigās

Misas vidusskolas labākie un aktīvākie audzēkņi mācību gada izskaņā devās ekskursijā uz Cēsīm
un Āraišiem.
Foto – ALISE DREIMANE
5. – 12. klašu koris koncertēja
Polijā, Lihenē.

Veido patriotismu

Regulārs darbs ritējis skolēnu fiziskās sagatavotības
veicināšanā, ko pēc mācību
stundām nodrošinājis skolotājs Juris Orinskis. Viņš ir basketbola treneris arī Vecumnieku novada Domes sporta skolā. Šajā mācību gadā jau piekto reizi jaunie basketbolisti no
novada skolām un Iecavas
piedalījās starptautiskā turnīrā
Austrijā, kur ieguva 2. vietu.
Leģendāri ir sporta tūrisma pulciņa dalībnieki kopā ar
savu treneri Ingrīdu Vaisjuni
un izdzīvotāju filozofiju. Šis
gads viņiem bijis sparīgs – apmeklētas desmit orientēšanās
un sporta tūrisma sacensības
un mājās atvestas medaļas.
Misas apkārtnē organizētas
Lāčplēša kausa izcīņas sacensības, apgūtās prasmes tūrismā jūnijā pārbaudītas pārgājienā Tatru kalnos.
Mazie teātra mākslas izzinātāji – 1. klases audzēkņi –
kopā ar savu skolotāju Ingu
Spangeri apguva pirmo skatuves pieredzi un kuplināja
pirmsskolas sarīkojumus, izrādot iestudēto. Bērni piedalījās arī novada skolu teātra
pulciņu festivālā «Mazie spēlmaņi» Kurmenē.
Misas vidusskola ir ceļā
uz Latvijas simtgadi ar savu
attieksmi pret darbu, patriotismu

pret savu skolu, ciemu, valsti.
Šīs izjūtas jauniešos nerodas,
tikai klausoties un vērojot, bet
gan kopā ar pieaugušajiem darot. Patriotiskā audzināšana prasa lielu un regulāru darbu, ko
godam veic interešu izglītības
pedagogi kopā ar skolēniem.
Paldies par darbu, paldies bērnu vecākiem par atbalstu, bet
aktīvajiem audzēkņiem – par
skaistajiem svētkiem un tajos
gūtajām emocijām.

Mācās un līdzdarbojas

Mācību darba rezultāti vienmēr ir atbilstīgi katra skolēna un
viņa vecāku izvirzītajam mērķim – būt aktīvam savā izglītošanās ceļā, līdzdarboties vai ieņemt pasīva vērotāja lomu. Tie,
kuri seko līdzi savai izaugsmei,
analizē sasniegumus un izvirza
jaunus mērķus, ir ieinteresēti
strādāt papildus tam, ko prasa
mācību programma, un piedalās dažādos konkursos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Šajā mācību gadā 38 Misas
vidusskolas skolēni sevi apliecinājuši 24 olimpiādēs, iegūtas
19 godalgotas vietas. 1. vietu
ieguvuši: 4. klases skolniece
Anna Bērziņa – vizuālajā mākslā (skolotāja Dina Godļevska),
10. klases audzēkne Donna
Dumbraite – mūzikā (Zaiga Jēgere), 10. klases skolniece Anna
Jaunzeme un 12. klases audzēknis Toms Jaunzemis – fizikā
(Zenta Gasjūne). 2. vietu ieguvuši: 2. klases skolniece Patrīcija

Felicita Pavāre – vizuālajā mākslā (Agrita Ivanovska), 7. klases
audzēknis Aigars Šabanovičs –
mūzikā (Zaiga Jēgere), 8. klases
skolniece Laura Laputa – krievu
valodā (Olgita Vizule), 10. klases audzēkne Anna Jaunzeme –
matemātikā (Zenta Gasjūne),
12. klases skolnieks Elnurs
Muļars – krievu valodā (Olgita
Vizule). 3. vietu ieguvuši: 5. klases skolniece Tīna Spalva –
matemātikā (Anna Balgalve),
6. klases audzēkne Amanda
Gāža – matemātikā (Iluta Soma),
11. klases skolnieks Edijs Ancveirs – latviešu valodā (Loreta
Orinska). Septiņi audzēkņi
olimpiādēs saņēmuši atzinību.
Uz savas intelektuālās sagatavotības pārbaudījumiem ir
bijis vērsts 12. klases skolnieks Toms Jaunzemis, kurš
piedalījies piecās olimpiādēs.
Viņš pārstāvējis Vecumnieku
novadu valsts olimpiādē fizikā.
Paldies skolotājai Ingrīdai
Vaisjunei, kura jau otro gadu
piedalās Vītolu fonda izsludinātajā projektā «Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi»,
lai atkal varētu dāvināt pateicības ekskursiju skolēniem, kuri
sevi apliecinājuši olimpiādēs, bijuši aktīvi ikdienas mācību procesā un skolas dzīvē.
Paldies Misas vidusskolas
saimei par veikumu aizvadītajā mācību gadā.
A. BALGALVE,
Misas vidusskolas direktores
vietniece mācību darbā
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Divas dienas cildina Mēmeli

Upe stiprina un vieno latviešus un lietuviešus

šos» uzstājās Kurmenes pagasta amatiermākslinieki, Bārbeles folkloras kopa «Tīrums»,
Agita Gabrānova no Ozolaines un ansamblis «Bočiai»
(Birži). Pēc koncerta līdz pat
rīta gaismai balli spēlēja grupa «Ginc un Es».

Kurmenē, Skaistkalnē un
Biržu rajonā (Lietuva)
16. un 17. jūlijā notika
otrie Mēmeles –
Nemuneles svētki.
To rīkotāja, atpūtas vietas
«Lutauši» īpašniece Andžela
Briča informē, ka pirmās dienas aktivitātēm bija gatavi ap
80 interesentu, no kuriem neliela daļa turpināja ceļu arī
svētku otrajā dienā. Laivot
gribētāju pulkā bija ļaudis gan
no Vecumnieku novada un
Biržu rajona, gan no Bauskas,
Jelgavas, Panevēžas un Viļņas
apkaimes.

Slava iet plašumā

Griķu pankūkas

Čaklākie laivotāji Mazzalves pagasta «Krastos» 16. jūlijā pulcējās jau pulksten 8, lai
dotos ceļā uz Asparišķiem Lietuvas pusē, kur notika svētku
atklāšana. Klātesošos uzrunāja A. Briča, laivotāji varēja apmeklēt vietējo mājražotāju tirdziņu.
Svētku dalībnieki deva zvērestu, kas bija jāievēro, izbaudot laivu braucienu. Kurmeniete Anita Nagle pastāstīja
par Mēmeles seno vēsturi un
šodienu, atklāja aizraujošus
dzimtu stāstus un līksmus atgadījumus no vietējo ļaužu dzīves. Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts Mēmelē iemeta zāļu vainagu, tā-

Otro gadu Mēmeles – Nemuneles svētku gaisotnē iejutās Valles pagasta iedzīvotāja Irēna Ruģele, kura laivoja kopā ar mazbērniem Sandi un Kristu.
Foto – S. BRIČA
dējādi pateicoties upei, kas
vieno kaimiņus.
Brauciena laikā tika apmeklēta dzejnieka Knuta Skujenieka tēva mājas «Mūra Dzirnavas», kā arī Lietuvas tālākais Ziemeļu punkts, kur pērn
tika aprakti «dārgumi». «Saliņās» tika baudīti lauku labumi, bet «Ločeros» – gardas
griķu pankūkas, pie viena apskatot arī Romualda Miseviča

griķu ražošanas saimniecību.
Atpūtas vietā «Saknes» varēja
iesaistīties dažādās atrakcijās
un spēlēt peintbolu, bet tā
sauktajā Madāmenē – iegādāties lauku labumus no Neptūna (kurmenietis Dainis Kozlovskis). «Lejās» drosmīgākie
laivotāji lēca upē no troses, kā
arī pētīja Morišku dolomīta atsegumus.
Vakara koncertā «Lutau-

Nākamajā dienā laivotāji
no «Lutaušiem» devās uz
Radvilišķiem, baudot aktivitātes «Gaiļos», «Jaunvērdiņos»,
Velna alā un «Krastmalās». Ceļojums noslēdzās atpūtas vietā
«Pie gobas» Skaistkalnē.
Pēc divu dienu Mēmeles
cildināšanas svētku organizatore A. Briča teic paldies Vecumnieku novada Domei, Kurmenes pagasta pārvaldei, visiem palīgiem: Anitai Naglei,
Sandrai Meierei, Eleonorai Maisakai, Laimai Indriķei un Kestutim Baronam.
«Paldies manai ģimenei,
māksliniekiem, visu pieturvietu
saimniekiem gan Latvijas, gan
Lietuvas pusē, kā arī laivotājiem un ikvienam, kurš palīdzēja pilnveidot svētku ideju,»
pauž A. Briča. Viņa piebilst,
ka laivotāju skaits liecina –
Mēmeles svētku slava iet plašumā. Nākamgad iecerēts šo
tradīciju turpināt.
S. BRIČA,
atpūtas vietas «Lutauši»
pārstāve

Teātra amatierkopu svētku izrāžu programma
Kolektīvs
Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši»
Režisors Ingus Pavinkšnis
Valles amatierteātris
Režisore Aija Skosa
Jaunsaules amatierteātris «Laucis»
Režisore Inga Cepure
Skaistkalnes amatierteātris «Gadījums»
Režisore Aija Skosa
Mazzalves amatierteātris «Tradare»
Režisore Silvija Lisovska
Īslīces amatierteātris «Dadži»
Režisore Evita Novicka
Vecumnieku amatierteātris «Vecmuiža»
Režisore Vēsma Petruševica
Misas amatierteātris «MIStērijA»
Režisore Sandra Vēvere
Svitenes amatierteātris «Šurumburums»
Režisore Ilga Vaičūne

Izrāde
O. Preislers. «Mazā raganiņa»

Laiks
6. augustā plkst. 19

A. Niedzviedzis. «Trīsarpus atraitnes» 12. augustā plkst. 19

Vieta
Jaunsaules tautas nams
Misas tautas nams

Ā. Alunāns. «Paša audzināts»

12. augustā plkst. 19

Bārbeles tautas nams

E. Vulfs. «Sasistais spogulis»
A. Birbele. «Zigmunda terapija»

13. augustā plkst. 16

A. Banka. «Sausā lapa»

13. augustā plkst. 16

Taurkalne, saieta zāle
(«Zemenītes»)
Skaistkalnes tautas
nams

R. Blaumanis. «Velniņi»

13. augustā plkst. 16

Valles saieta nams

M. Horna. «Mazā Parīze»

13. augustā plkst. 16

Vecumnieku tautas
nams

A. Grīniece. «Ziņu dienests strādā»

13. augustā plkst. 16

Beibežu bibliotēka

M. Horna. «Katram savs biznesiņš»

13. augustā plkst. 16

Stelpes pamatskola

16. lpp.
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Grāmata – gan draugs, gan padomdevējs
«Kuplajā liepā sanēja bites. Viss pagalms bija medainas smaržas pilns. Tā smaržo
vienīgi vasara, kad saule ar savām siltajām plaukstām pieskaras zemei, kokiem un cilvēkiem» – tā savā esejā raksta
skrīverietis Indulis Burka.
Baudot atvaļinājumu, čakli rosoties dārzā vai laiski atpūšoties, kāds brīdis noteikti
jāatvēl arī grāmatai, kas ir gan
draugs, gan padomdevējs. Kādus jaunākos izdevumus piedāvā Vecumnieku bibliotēka?

Dieva dārzs «Jūras»

Noteikti jāielūkojas Ilzes
Būmanes grāmatā «Latvijas
99 privātie muzeji un kolekcijas». 99. lappusē vēstīts par
Vecumnieku pagasta amatnieka Jura Audzijona Dieva dārzu «Jūras».
Cilvēkiem, kuri nemitīgi domā par pagātni, par to, ka savulaik kaut ko varēja darīt, bet
neizdarīja, doktors Frīmens
un viņa kolēģe Roza de Volfa
izdevumā «Kā būtu, ja būtu…» iesaka vingrinājumus
un metodes, kas palīdzēs «atbloķēt» pagātni.
Bērnu nerātnības reizēm
dzen izmisumā. Saprast, kas

notiek ar mazo palaidni vecumā no sešiem līdz 11 gadiem,
palīdzēs Izabellas Filjozas
darbs «Bērns grib mani nokaitināt».
Dzejas cienītājus varētu
saistīt Māra Ievadnieka krājums «Manas sirds gadalaiki»
un Brigitas Debeļskas dzejoļu
grāmata «Ar mīlestību», kurā
ir šādas rindas: «Mīlu nevar
kā zemi un kā jūru uzgleznot.
Mīlestība ir kā toņi krāsās, kuri jāizjūt un sirdī jāiznēsā.»
Latviešu rakstniece Dagnija Dreika romānā «Sirdslietas» stāsta par cilvēku attiecībām, dzimto vietu un pasauli,
par mīlestību, kas reizēm uzplaukst krāsmatās.

Ilgi glabāti noslēpumi

«Es zināju, ka mani gaida
spoža nākotne, jo tāds ir katra
trīspadsmitgadīga zēna sapnis, šķiroties no bērnības. Es
biju tajā vecumā, kad esam
nemirstīgi, jo mums priekšā ir
visa dzīve,» raksta šveiciešu
autors Rolāns Buti romānā
«Apvāršņa vidū». Savu jaunāko dēku romānu «Ieelpa. Kliedziens. Atbalss» laidusi klajā
Inta Juhnēviča. Grāmatā ir zīmētas ilustrācijas, un to ar lielu aizrautību lasīs dažāda vecuma literatūras mīļotāji.
Kristīna Doda romānā «Kār-

dinājums. Etīde tumšsārtos toņos» atklāj, ka dramatiska mīlestība, versmaina kaislība un
uzticēšanās paver ceļu tumšām dziņām, kurās kā atvarā
tiek ierauti varoņu likteņi. Savukārt Stīvens Kings darbā
«Doktors Miegs» vēsta par
kādu pusmūža vīrieti, kuram
jāizglābj no asinskāru paranormālu būtņu tīkojumiem
divpadsmitgadīga meitene.
Amerikāņu rakstniece Debora Rodrigesa romānā «Mazā
Kābulas kafejnīca» uzbur saviļņojošu tālās Afganistānas
portretu – zeme, kur pat politisko un sociālo konfliktu ēnā
sastopama draudzība, aizrautība un cerība. Romantisku romāna triloģiju piedāvā vācu rakstniece Katrīna Teilore, kura
savā darbā «Daringemhola»
runā par spēcīgām jūtām un
ilgi glabātiem noslēpumiem.
Patlaban pieejama triloģijas
pirmā grāmata «Mantojums».

Saviļņo un stindzina

Jauniešus ieinteresēs Zoji
Sagas grāmata «Meitene tīmeklī», kas stāsta par Peniju,
kura ar segvārdu raksta blogu
par savām slēptākajām jūtām,
draudzību, zēniem, savu trako
ģimenīti, panikas lēkmēm, kas
gandē viņas dzīvi, bet kad situācija kļūst dramatiska… Jā,

kas notiek tad? To var uzzināt,
izlasot šo darbu!
Tobijs Ibotsons grāmatā
«Mauntvudas spoku skola»
aicina ielūkoties mācību iestādē, kas audzēkņus skolo spokošanās prasmēs. Savukārt
Deivids Valjamss «Žurkburgerā» cenšas lasītājus gan saviļņot, gan šausmās stindzināt
un likt no smiekliem vāļāties
pa zemi.
Vismazākos lasītājus iepriecinās Zanes Zustas grāmata «Ucipuci meklē mājas»,
kurā ievītas noderīgas dzīves
gudrības un izteicieni. Evija
Gulbe un Linda Lošina ar
smaidu sveicina gan mazus,
gan lielus lasītājus grāmatiņā
«Koko un Riko jaunie piedzīvojumi», kas stāsta par diviem
draiskiem žurku puikām. Savukārt Rasa Bugavičute-Pēce
izdevumā «Mans vārds ir
Klimpa, un man patīk viss»
aicina iepazīties ar suņu meiteni Klimpu.
Tie, kuri nodomājuši stādīt
vīnogas, zināšanas par to audzēšanu var iegūt Janas Drēviņas grāmatā «Vīnogas Latvijā». Kas gan var būt vēl jaukāks, kā lasīt grāmatu un baudīt paša audzētas ogas!
M. BOŠA,
Vecumnieku bibliotēkas
vadītāja

Skaistkalnes vidusskola
uzņem audzēkņus 2016./2017. mācību gadam:
 Pirmsskolas izglītības programmā,
 Pamatizglītības programmā,
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena programmā,
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (neklātienes un tālmācības nodaļa).
Papildus iespējams apgūt profesionālās tālākizglītības
programmas:
 Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (kvalifikācija – lietvedis),
 Kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija – galdnieks).
Dokumentus var iesniegt līdz 20. augustam
katru darba dienu no plkst. 9 līdz 16.
Tālruņi uzziņām: 63933101, 63933166;
e-pasts: <skaistkalne.skola@vecumnieki.lv>.
Sīkāka informācija interneta mājaslapā
www.skaistkalnevsk.edu.lv.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas
Bauskas filiāle

2016./2017. studiju gadā izsludina pieteikšanos uz augstākās izglītības studiju programmām nepilna laika klātienē:
 Cilvēkresursu/biroja administrēšana,
 Komercdarbības organizācija,
 Komercdarbība un uzņēmuma vadība,
 Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs,
 Pirmsskolas izglītības skolotājs,
 Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā.
Dokumentus pieņem līdz 15. augustam Bauskas 2. vidusskolas telpās Dārza ielā 9 Bauskā, 206. kabinetā:

pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 8 līdz 16,

trešdienās – no plkst. 8 līdz 17,

piektdienās – no plkst. 8 līdz 15.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruņiem 63928351, 26412191.
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17. lpp.

Kļūst par Eiropas čempionu

Latvijas labākie veterāni
un seniori spēkiem
mērojās 16. un 17. jūlijā
Aizkrauklē.

Gruzijas galvaspilsētā
Tbilisi 16. jūlijā Eiropas
čempionātā vieglatlētikā
U-18 vecuma grupā šķēpmešanā zelta medaļu
izcīnīja Vecumnieku novada Domes sporta skolas
audzēknis Kristaps
Jaunpujens-Pujens.
17 gadu vecais sportists,
priekšsacīkstēs uzrādot rezultātu 72,63 metri, kvalificējās finālsacensībām. Jau pirmajā metienā Kristaps raidīja šķēpu
jauna personīgā rekorda tālumā
(74,65 m), kļūstot par sacensību līderi un liekot sāncenšiem
saspringt. Ar šo rezultātu pietiktu, lai izcīnītu zelta medaļu.
Fināla pēdējā metienā Kristaps šķēpam lika piezemēties
77,01 m tālumā, kas ļāva otrreiz labot savu personīgo rekordu un kļūt par sezonas labākā
rezultāta īpašnieku pasaulē.
Apsveicam Eiropas čempionu!
Šāds rezultāts sasniegts grūtā un pašaizliedzīgā darbā, pietiekami ilgā periodā nu jau

Sporta svētki
6. augustā –
Skaistkalnes pagastā,
13. augustā –
Valles pagastā,
27. augustā –
Stelpes pagastā.

Vecumnieku pagasta
muzejā līdz 30. jūlijam
apskatāma Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures
muzeja ceļojošā izstāde
«Atkarības».
Izstādi var aplūkot
muzeja darba laikā:
otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 10 līdz 15,
sestdienās –
no plkst. 10 līdz 14.

Veterāni tiekas
Aizkrauklē

Kristaps Jaunpujens-Pujens Eiropas čempionātā izcīnīja zelta
medaļu šķēpmešanā.
Foto – U. VARNEVIČS («Bauskas Dzīve»)
aizsaulē aizgājušā trenera Ivara Zilgalvja vadībā. 2015. gada
septembrī Kristapam sākās sadarbība ar treneri Aināru Kovalu. Viņa komentārs par aizvadīto treniņprocesu bija lakonisks: «Kristaps pilnībā uzticējās man un maniem plāniem,
paļāvās uz manām zināšanām.
Treniņprocess bija mērķtiecīgs,
uz rezultātu orientēts.» A. Kovals teic paldies Vecumnieku

novada Domei un Sporta skolai par sniegto atbalstu, kas
nodrošināja treniņu procesu.
Jānovēl neapstāties pie sasniegtā. Kas zina, varbūt pēc četriem gadiem Vecumnieku vārdu
daudzinās vēl viens olimpietis –
Kristaps Jaunpujens-Pujens.
I. SPRANCIS,
Vecumnieku novada
Domes sporta skolas
direktors

Latvijas Sporta veterānusenioru savienības sacensībās
Vecumnieku novadu, kā ierasts, pārstāvēja gan vieglatlēti un volejbolisti, gan šoreiz
arī volejbolistes.
Jānis Kovals izcīnīja pirmo vietu augstlēkšanā, Rihards Melgailis – otro vietu
tāllēkšanā un trešo vietu šķēpmešanā, Ivars Sproģis – trešo
vietu lodes grūšanā, Jānis Kocers – ceturto vietu lodes grūšanā.
Šogad Vecumniekus pārstāvēja arī divas dāmas, kuras
piedalījās 3000 m skrējienā –
Inese Bajāre finišēja piektā,
bet Svetlana Konovalova –
sestā.
Vecumnieku novada volejbolisti šogad vēl spēlēja
grupā «35+», lai gan varēja
mēroties spēkiem ar nobriedušākiem sāncenšiem – grupas «40+» dalībniekiem. Arī
šajā reizē finālā nācās piekāpties Aizkraukles puses volejbolistiem. Spēlējot nepilnā
sastāvā, pirmajā grupas spēlē
bija jāatzīst tukumnieku pārākums, kas sarežģīja situāciju – nācās palikt otrajā vietā un pusfinālā spēlēt ar otras
grupas spēcīgāko komandu.
Dramatiskā cīņā tika uzveikti Madonas vīri. Šoreiz vietā bija teiciens par suni, kuram
tika pārkāpts, bet astei pāri tikt nesanāca... Komandu
pārstāvēja: Jānis Kovals, Edgars Gulbis, Aigars Čerņavskis, Normunds Liepa, Ilgvars Ozoliņš, Tomass Kalniņš,
Gvido Priedītis, Ivars Sproģis.
Dāmu komanda ierindojās piektajā vietā, lai gan arī
viņām bija iespēja pakāpties
augstāk. Komandā spēlēja: Zane un Maruta Saudorgas, Ilze Kļaviņa, Ilze Lāce,
Gunta Andersone, Ina Lukjaņina.
Paldies visiem, kuri pārstāvēja Vecumnieku novadu.
Uz tikšanos nākamajās spēlēs!
I. SPROĢIS,
sporta darba
organizators

18. lpp.
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Gūst pieredzi Latvijas olimpiādē

Vecumnieku novada delegācijā – 18 sportistu

Aleksandra Geslere lodes grūšanā izcīnīja 7. vietu.

No 1. līdz 3. jūlijam
Valmierā un Cēsīs,
kā arī vairākās citās
sporta bāzēs norisinājās
valsts lielākais
sporta pasākums –
Latvijas 4. olimpiāde.
Vecumnieku novada delegācijā bija iekļauti 18 sportistu. Lielas cerības tikt pie kādas no medaļām netika lolotas, lai gan tas īpaši nevienu
nepārsteigtu, jo starp dalībniekiem bija sportisti, kuri tās varēja sagādāt.

Augstlēkšanā –
piektā

Pirmais starts bija airētājam Edvardam Ezerniekam,
kurš 2000 m distancē bija pirmais uzreiz aiz goda pjedestāla. Diemžēl viņam nesanāca piedalīties divnieku sacensībās, kur
bija iespēja pacīnīties par augstāku vietu.
Vieglatlētikā Vecumnieku
novadu pārstāvēja pieci sportisti. Pirmā startu ar kvalifikācijas sacensībām lodes grūšanā sāka Aleksandra Geslere,
kura kvalificējās pamatsacensībām ar ceturto labāko rezultātu. Finālā gadījās neliela aizķeršanās, un sportiste izcīnīja
7. vietu. A. Geslere startēja arī

diska mešanā, iegūstot «olimpisko desmitnieku».
Nākamā uz startu devās Samanta Homiča, viena no jaunākajām novada komandas dalībniecēm. Kārtslēkšanā viņa uzrādīja sesto labāko rezultātu.
Sportiste ar sniegumu nebija
apmierināta, taču atzina, ka guvusi vērtīgu pieredzi.
Kārtslēkšanā vīriešu konkurencē 10. vietā ierindojās
mūsu novada pārstāvis Endijs
Vasiļjevs. 10. vietu šķēpa mešanā izcīnīja jaunais talants –
Kristaps Jaunpujens-Pujens.
Vieglatlētikas programmu
noslēdza Daila Žukauska, kura
piedalījās augstlēkšanas sacensībās. Diemžēl laika apstākļi nedaudz pabojāja startu gan viņai, gan citām sportistēm, taču
5. vieta augstlēkšanā ir otrs labākais mūsu novada dalībnieku starts Latvijas olimpiādē.

Nedaudz pietrūka

Šahu spēlēja veterāni Jānis
Kalējs (37. vieta) un Ivars Smilga (38. vieta).
Rencēnu šautuvē trīs dienas
cīnījās mūsu šāvēji. Apaļajā
stendā komandas labāko rezultātu uzrādīja Arvīds Āboliņš (9. vieta). Pārējie vīri šāva
pa skrejošu mežacūku, un rezultāti ir šādi: Kasparam Dreijeram – 17., Vilnim Eglītim –
21., Intam Kaufmanim – 26. vieta. Vecumnieku novadu pārstāvēja arī Guntis Kivriņš, kurš cīņas
aizvadīja Cēsu pusē, mērojoties meistarībā loka šaušanā.
Viņš ieguva dalītu 17. vietu.

Pludmales volejbolisti Aivars Petruševics (attēlā) un Andris Zadovskis Latvijas olimpiādē uzrādīja devīto labāko sniegumu.
Foto – U. VARNEVIČS («Bauskas Dzīve»)
Pirmo reizi plaši pārstāvēta bija arī orientēšanās sporta
komanda. Divās dienās tika
aizvadītas sacensības jauktajā
stafetē, kur izcīnīta 22. vieta, un
sprintā, kur Inese Bajāre ierindojās 63., Mārtiņš Šteinalts –
64., bet Valts Ulmanis – 21. vietā.
2. jūlija vakaru patīkamāku vērta pludmales volejbolisti Aivars Petruševics un Andris
Zadovskis, kuriem nedaudz pietrūka, lai pabojātu nervus trešajā setā, kā vēlāk noskaidro-

jās, Latvijas olimpiādes uzvarētājiem Rihardam Finsteram
un Edgaram Točam. A. Petruševics un A. Zadovskis godam
nopelnīja 9. vietu, par ko tiešām liels prieks.
Novada domes vārdā saku
lielu paldies gan sportistiem,
gan treneriem par ieguldīto
darbu, kā arī visiem, kuri atbalstīja komandas dalību Latvijas olimpiādē.
I. SPROĢIS,
sporta darba
organizators

19. lpp.
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Tiekas ar Ņujorkas «Knicks» zvaigzni

 Jaunos basketbolistus iedvesmo Kristaps Porziņģis
Bērniem motivāciju nodarboties ar sportu, regulāri trenēties, pārvarēt
grūtības un sasniegt arvien
labākus rezultātus sniedz
iedvesmojoši līderi, ar
savu piemēru rādot, ka
viss ir iespējams.
5. jūnijā banka «Citadele»
jaunajiem basketbolistiem organizēja tikšanos ar Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA)
kluba – Ņujorkas «Knicks» –
zvaigzni Kristapu Porziņģi.
Pasākumā piedalījās 250 jauniešu no visas Latvijas.

Iegūst autogrāfu

Rīgā, Olimpiskā sporta centra basketbola zālē, pulcējās
10 līdz 14 gadu veci zēni un
meitenes no dažādām sporta
skolām un klubiem. Jauniešiem bija iespēja izzināt Kristapa Porziņģa profesionālās
gaitas Amerikas Savienotajās
Valstīs, uzdot jautājumus, saspēlēties ar viņu, iegūt autogrāfu
un kopīgi nofotografēties.
Jaunie basketbolisti ar entuziasmu devās laukumā, lai
saspēlētos ar Kristapu Porziņģi. Daudzi bija sagatavojuši
jautājumus, parādot lieliskas
zināšanas un izpratni par bas-

ketbolu, demonstrējot asprātību. Skolēni alka uzzināt, kas
jādara, lai sportā gūtu tādus
panākumus, kā tas izdevies
Kristapam Porziņģim.

Sports ir jāmīl

«Galvenais ir darīt to, kas
patīk. Basketbols vai jebkurš
cits sporta veids, ar ko nodarbojies, ir jāmīl, tad arī gribēsies
trenēties regulāri. Svarīgs ir
ģimenes atbalsts, ticība, ka izdosies sasniegt to, kas iecerēts,»
atklāja slavenais sportists.
«Tas, kā Kristaps Porziņģis
ir nesis mūsu valsts vārdu pasaulē, ir unikāli. Latvijas vārds
Amerikā vēl nekad tik bieži nav
minēts, kā pēdējā pusgada laikā,
un viņiem tas saistās ar simpātisku, talantīgu un darbu mīlošu
sportistu. Kristaps ir autoritāte
un elks daudziem bērniem Latvijā, tāpēc organizējām šo pasākumu, lai zēniem un meitenēm no dažādām Latvijas vietām
dotu iespēju iepazīt Kristapu
klātienē un iedvesmotu viņus
sasniegumiem,» uzsvēra bankas «Citadele» valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.
B. ĀBELNIECE,
bankas «Citadele»
Ārējās komunikācijas
vadītāja

Ar Kristapu Porziņģi tikās arī sportisti no Vecumnieku novada – jaunie basketbolisti Reinis un Matīss Dienas no Misas.
Foto no bankas «Citadele» arhīva.

KAPU SVĒTKI
Valles evaņģēliski luteriskajā draudzē
Valles pagastā 30. jūlijā:
Impu kapos – plkst. 10,
Pētermuižas kapos – plkst. 11,
Vasku kapos – plkst. 12,
Valles kapos – plkst. 14.
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskajā draudzē
Stelpes pagastā 6. augustā:
Kāravu kapos – plkst. 10,
Ķēkutu kapos – plkst. 11,
Steņģu kapos – plkst. 12.30,
Ānītes kapos – plkst. 13.30,
Ķeiru kapos – plkst. 14.30.
Bārbeles evaņģēliski
luteriskajā draudzē
Bārbeles pagastā 14. augustā:
Brūgaļu kapos – plkst. 10,
Centra kapos – plkst. 12,
Salmiņu kapos – plkst. 13,
Zvejnieku kapos – plkst. 14.

Skaistkalnes pagastā 13. augustā:
Sila kapos – plkst. 10,
Krusas kapos – plkst. 11,
Jaskuļu kapos – plkst. 12,
Ramiķēnu kapos – plkst. 13.30,
Pinku kapos – plkst. 14.30.
Romas katoļu draudzē
Skaistkalnes pagastā
3. septembrī:
Jaunajos kapos – plkst. 14,
Vaiču kapos – plkst. 16.
Kurmenes pagastā:
30. jūlijā
Cepurnieku kapos – plkst. 11,
20. augustā
Kurmenes kapos – plkst. 15.

TĀ

VECUMNIEKU PAGAS-

Ārija Vārpiņa (1932. gada 29. augusts – 2016. gada
27. jūnijs),
Aļina Pauča (2016. gada
30. jūnijs – 2016. gada 30. jūnijs).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
13. augustā plkst. 16
Vecumnieku tautas
namā –
amatierteātra
«Vecmuiža» iestudētās
Māras Hornas lugas
«Mazā Parīze»
pirmizrāde.
Režisore –
Vēsma Petruševica.
Ieeja – bez maksas.

20. lpp.

Tas taču ir mūsu mūžs,
Liels, skaists, neatkārtojams.
To pilnībā saprast un izjust
Ļauts vienīgi pašiem mums.
/A. Balodis/
Sirsnīgi sveicam Jāni Martišonoku un
Dainu Staņķi 55 gadu jubilejā,
Aivaru Auziņu un Uldi Jansonu
60. dzimšanas dienā,
Egonu Gedroviču 65. šūpļa svētkos,
Brigitu Piebalgu 75. mūža gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Pateiksim šodien visu.
Rītdienai citi vārdi.
Šodienas ziedošā pļava
Rīt būs jau zārdos!
Un ticēsim saulei,
Gan jau tā zina, ko dara.
Pļava līdz pēdējam stiebram
Tās varā.
/M. Zālīte/
Sirsnīgi sveicam Anatoliju Kindzuli 55. dzimšanas dienā,
Mariju Dīci 65 gadu jubilejā, Lidiju Zemlicku 70. mūža
gadskārtā un Jāni Rumbēnu, 80 gadu slieksni pārkāpjot.
Kurmenes pagasta pārvalde
Te, zem saules, man zaļot un ziedēt
Saknēm dziļi zemē tverties,
Zariem pēc gaismas sniegties,
Pēc laimes, pēc pilnības tiekties,
Mīlu un cerību sēt, dzīvot un ticēt.
/L. Liepdruviete/
Sirsnīgi sveicam Ivaru Poli un Aivaru Vilčinski
50. dzimšanas dienā, Leontīni Barenu, Ilmāru Bērziņu
un Armandu Saulīti 55 gadu jubilejā, Jāni Bani un
Edmundu Keidenu 60. šūpļa svētkos, Lilitu Apsi
65. mūža gadskārtā, Taņu Morozovu 70. dzīves vasarā,
Ēriku Tidriķi, 75 gadu slieksni pārkāpjot,
Vladimiru Dubrovski 80. dzimšanas dienā, Gaidu Kalniņu,
Irēnu Ņaurieni un Annu Silakaktiņu 85. dzīves gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
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Tik daudz siltu vārdu pasacīts,
Tik daudz mīlestības katram dots,
Grūtumam ir apkārt vieglums vīts,
Tāds, kas sauli uzdāvināt prot.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgus sveicienus sūtām Marijai Gulbei,
Druvvaldim Sānam, Artai Alvikai un Ludvigai Bohanei
70. šūpļa svētkos, Rasmai Murevskai, Ausmai Rušiņai,
Robertam Punkam un Genādijam Ivanovam 75 gadu jubilejā,
Antoņinai Zālītei, Olgai Ostrovskai un Soﬁjai Traščenko
80. dzimšanas dienā, Albīnai Kvedaravičienei un Olgai Čipānei
85. mūža gadskārtā, Helēnai Vāverei 91. dzīves vasarā.
Lai sirdi silda prieks par vasaras pilnbriedu!
Novada Sociālais dienests
Vēl to dienu
vesela jūra,
kas kā pīlādži
debesīs zied,
pie tā zeltainā
mākoņa turies,
kurā vasara
nenoriet.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi suminām biedrības «Virši» un senioru kora
«Atbalss» dalībnieku Druvvaldi Sānu dzimšanas dienā.
Paldies par noteiktību visās lietās, atsaucību un izpalīdzību!
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde
Tagad tev labākie gadi tik sākas,
Acīs nemiera dzirksteles spīd.
Par taviem gadiem pacelsim kausu,
Novēlot laimi, izdzersim sausu,
Lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt
Un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem būt.
/L. Daugiša/
Vismīļākos un sirsnīgākos sveicienus
sūtām Sarmītei Vēverei skaistajā dzīves jubilejā.
Vecumnieku tautas nama senioru deju kopa «Rudens rozes»

Ar jūlija dziesmu sirdī tava jaunība atmiņā nāk.
Vai dzirdi tās soļus? Vai dzirdi?
Ar jūlija vējiem dvašā rudzu pamale ieviļņojas.
Vai jūti, kā vārpu atbalss krīt tevī pašā?
/A. Vējāns/
Vislabākos vēlējumus sūtām Anitai Līdakai un
Asjai Latūnai 60. dzimšanas dienā, Andrim Kalniņam
65 gadu jubilejā, Gaļinai Ostrovskai 75. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde

STREIČA VASARA VECUMNIEKOS
4. augustā plkst. 22
Vecumnieku brīvdabas estrādē –
melodrāma
«Cilvēka bērns».
Ieejas maksa – 1 eiro.
Bērni līdz 12 gadu vecumam
filmu var skatīties bez maksas.
Nepiemērotos laika
apstākļos seanss notiks
Vecumnieku tautas namā.

Starp ēnām noķert saules staru
pa reizei liela māka šķiet,
jo biežāk arī es to varu,
jo vairāk citiem
prieka tiek.
/K. Apškrūma/
Sveicam valliešus, kuri dzimšanas un vārdadienu atzīmē jūlijā.
Īpaši godinām Aināru Martinski un Regīnu Polāni
50. dzimšanas dienā, Andreju Maslovu 55 gadu jubilejā,
Vintru Ībēnu 65. šūpļa svētkos, Ilgu Lindbergu
70. dzīves vasarā un Vladislavu Baraviku 94. mūža gadskārtā.
Valles pagasta pārvalde

5. augustā aktieru Amtmaņu muzejā
Valles pagasta «Zvanītāju Bukās» –
aktiera un Latvijas Nacionālā teātra režisora
Alfreda Amtmaņa-Briedīša
131. dzimšanas dienas atceres sarīkojums.
Programmā:
 plkst. 15 – dievkalpojums Valles baznīcā.
Muzicēs Ikšķiles tautas nama vokālais
ansamblis «Gaudium» (vadītāja Ingūna Rijniece);
 plkst. 16.30 muzeja dārzā – Latvijas Nacionālā
teātra aktieru koncerts.

