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Aicina nometne
«Roku darbiņi»

Jau trešo reizi Stelpes pagastā norisināsies starptautiskā radošā vasaras nometne «Roku darbiņi». To organizē Misas lietišķās mākslas studijas
vadītāja Benita Šmite.
«Tā ir kolosāla iespēja pabūt
kopā ar līdzīgi domājošajiem,
prom no ikdienas, pie dabas,»
atklāj nometnes dalībniece
Sarmīte Šlikaite no Misas.
Četru dienu programmā iekļautas daudzveidīgas aktivitātes. Rokdarbnieces degustēs
salātus, tiksies ar dziednieku
Normundu Uzulēnu, gatavos
rotas no polimērmāla, darinās
kartītes, dekorēs dāvanu kastes. Ciemos solījušies ierasties
arī viesi no Lietuvas, kas ierādīs, kā var radīt ziedus no lina
auduma. Neizpaliks brauciens
zirga pajūgā pa Stelpi un pirts
apmeklējums. Ieplānota arī
jostu pīšana, biodejas un pārrunas par veselīgu uzturu un
dzīvesveidu. Nometnes noslēgumā – radīto darbiņu izstāde.
Rokdarbnieces savās mājās uzņems zemnieku saimniecības «Līdumi» rosīgie
ļaudis – Klāviņu ģimene.
Nometne norisināsies no
7. līdz 10. jūlijam. Interesenti
tiek aicināti pieteikties, zvanot
pa tālruņiem: 29191744, Benitai Šmitei; 29133257, Inetai
Klāviņai.
Z. SKARA

Nometnē «Roku darbiņi» gaidīts ir ikviens interesents.
Foto – S. ŠLIKAITE

Gatavi veidot Latvijas nākotni

 Piedzīvo četru stihiju spēku un burvību

Dziesmu un deju svētku dalībniekus emocionāli vienoja gājiens no Vecumnieku centra uz
brīvdabas estrādi.

Ar krāšņu lielkoncertu
«Mana zeme» 28. maija
vakarā izskanēja 4. Vecumnieku novada Dziesmu un
deju svētki. Tie pulcēja
vairāk nekā 500 dalībnieku
no Vecumnieku un Kokneses
novada, Bauskas izglītības
iestādēm, kā arī no Rīgas.
4. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētki ir novada pirmais solis ceļā uz Latvijas simtgadi. Pošoties mūsu
valstij tik nozīmīgajai jubilejai, novada pašvaldība aicināja dalībniekus veidot svētkus,
kas apliecina mūsu bērnu un
jauniešu mīlestību uz savu zemi un gatavību veidot Latvijas
nākotni, balstoties uz tradīcijām, apgūstot tautas gudrības
caur deju un dziesmu, kā arī

Daudz pūļu svētku sagatavošanā ieguldīja Agrita Laudurga (no
labās) un Vita Vēvere.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
paceltu galvu lūkojoties mūsu
zemes nākotnē. Svētki apliecināja ticību tam, ka mūsu bērni
un jaunieši ir diženas Latvijas
valsts nākotnes veidotāji.

Kopīga atziņa

Ceļā uz 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkiem dalībnieki izbaudīja visu
Dziesmu un deju svētku procesu – kopmēģinājumus un
skates visa mācību gada garu-

mā, ar nesavtīgu darbu piepildītu mēģinājumu nedēļu pirms
svētkiem, jautru atpūtas brīdi
kopā ar dziedātāju Nikolaju
Puzikovu pēc 27. maija mēģinājuma pateicības vakara koncertā, kas bija veltīts svētku
dalībniekiem, kā arī, protams,
lielkoncertu, kas prasīja rūpīgu koncentrēšanos, atbildību
pret darbu un milzīgu emocionālo atdevi.
10. lpp.

2. lpp.
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Gan atpūta, gan darbs
«Kā veicināt liliju
K
atgriešanos novada

alendārs vēsta, ka vasara
tā īsti tikai sākusies, bet
esam jau piedzīvojuši gan
karstumu un sausumu, gan arī
salnas, kas papostījušas ne
vienu vien dārzu. Māc bažas – ko
rudenī vāksim apcirkņos, taču
zinot, ka mūspuses ļaudis ir
čakli, rodas pārliecība, ka viss
būs labi. Par to liecina arī apstrādātie lauki – arvien vairāk
iepriekš aizlaisto un krūmiem
aizaugušo platību tiek apkopts.
Pēdējie mēneši bijuši bagāti
ar dažādiem kultūras pasākumiem. Prieks bija vērot, kā bērni un jaunieši piepildīja brīvdabas estrādi 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkos.
Šādos un līdzīgos sarīkojumos
gan gribētos redzēt vairāk skatītāju. Par to jādomā visiem kopā,
tāpat kā tas notiek, gatavojoties
Latvijas simtgades sagaidīšanai.
Iniciatīvas darba grupas sanāksmē izskanēja daudz un dažādi priekšlikumi par aktivitātēm, pošoties nozīmīgajai valsts
jubilejai. Lai nonāktu pie kopsaucēja, vēl daudz jāstrādā. Izskanēja jautājums – vai novada
ģerbonī esošās lilijas vēl ir vai
vairs nav Vecumnieku novada
simbols. Vai redzam tās ikdienā? Vai mūsu dārzos šos ziedus audzē, kopj un tur godā?
Kā veicināt liliju atgriešanos
novada ļaužu puķudobēs un
apstādījumos? Par to tiks runāts arī kārtējos Liliju svētkos.
Kopš pagājušā gada augusta, kad mūsu novadam bija pirmais lielākais kopīgais pasākums ar Biržu rajona pašvaldību, esam tikušies daudzkārt gan
mūspusē, gan pie kaimiņiem
Lietuvā. Esam vienojušies par
iespējamo sadarbību arī turp-

ļaužu dārzos?»

māk. Lai draudzību nostiprinātu juridiski, 30. jūnijā pašvaldības pārstāvji dosies uz
Biržiem, lai domes sēdē stāstītu
par iespējamo sadarbību kultūras, sporta, izglītības, sociālajā jomā, ekonomiskajā attīstībā un tūrismā, kā arī dalību
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projektos. Ir paredzēts parakstīt nodomu protokolu, kas
būs pamats sadarbības līguma
noslēgšanai tuvākajā laikā.
asara ir gan atpūtas, gan
intensīva darba laiks. Šajos
pāris mēnešos ir jāpaspēj daudz
paveikt izglītības iestādēs. Apjomīgs telpu remonts ieplānots
Vecumnieku vidusskolā un
Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcā. Neliela aizķeršanās radusies
ar bērnudārza ēkas rekonstrukciju Vecumniekos, Liepu ielā 2.
Saskaņā ar jauno Būvniecības
likumu viegli nevedās projekta
ekspertīze, tāpēc tikai tagad varēja izsludināt iepirkumu.
Darbi, darbi, darbi..., taču
klāt skaistākie svētki – vasaras
saulgrieži. Lai šis laiks visiem
piepildīts ar skanīgām Līgo
dziesmām, gaišiem ugunskuriem, mājās sietu Jāņu sieru,
putojošu alu un prieku sirdīs!

V

RIHARDS
MELGAILIS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs

Cienījamie novada iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas zieds»
katram ir iespēja pasniegt
simbolisku lilijas ziedu
ikvienam, kurš paveicis
kaut ko labu. Nebaidīsimies
pateikt paldies cits citam!

Uzklausa
un palīdz

Visskaistāko jāņuzāļu pušķi, kurā ir arī smaržīgās lilijas,
sūtām Ārim Gothardam Skaistkalnē.
Liels paldies par sapratni
un palīdzību apkārtnes sakopšanā, noorganizējot grāvju izpļaušanu, kā arī akas salabošanu Jaunajos kapos.
Prieks, ka tikām uzklausīti, jo ne vienmēr līdzcilvēkiem
rūp citu problēmas un vajadzības.
Kurmaņa ielas
VECĻAUDIS Skaistkalnē

Sniedz atbalstu

Sirsnīgi pateicos Janišonu
un Petruševicu ģimenei, kā arī
Ivaram Kārkliņam par sniegto
atbalstu. Domās sūtu krāšņu
ziedu pušķi un vislabākos vēlējumus.

Uz šiem ļaudīm varu paļauties jebkurā brīdī. Man tiek
atnesta pārtika un zāles, esmu
aprūpēta un nejūtos vientuļa.
Skaidrīte DAMBENIECE
Vecumniekos

Seniori apmeklē
Liepāju

Skaists bija brauciens uz
Liepāju 2. jūnijā.
Pa ceļam piestājām Blīdenes stādu audzētavā – apskatījām un iegādājāmies dažādus
košumaugus. Tālāk devāmies uz
Nīcas novadu, kur apmeklējām
senlietu krātuvīti un skaisti iekopto īpašumu «Sīpoli». Pēc
atveldzēšanās jūrā turpinājām
ceļu uz Liepāju. Gida pavadībā izbraucām ar tramvaju cauri visai pilsētai, pabijām arī
estrādē «Pūt, vējiņi!».
Par šo ekskursiju vislielākā
pateicība Vecumnieku novada
Domei, kas piešķīra transportu. Paldies šoferīšiem Valdim
Kuzmam un Aivaram Petruševicam par jauko gaisotni autobusā un Stelpes pagasta kultūras darba organizatorei Sandrai Neliusai, kura izplānoja
maršrutu. Sūtām katram pa
smaržīgam lilijziedam.
Stelpes pagasta
PENSIONĀRI

PAZIŅOJUMS
12. jūlijā 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:
 būvvaldes vadītāja Dace Putna sastopama pirmdienās
no plkst. 13 līdz 17, trešdienās – no plkst. 8 līdz 12 un no
plkst. 13 līdz 17;
 būvinspektors Andris Barovskis – pirmdienās no plkst. 8
līdz 12 un no plkst. 13 līdz 16.
Tālrunis 63923304.

IEVĒRĪBAI!

Mēneša pēdējā darba dienā novada domē
un pagastu pārvaldēs netiek pieņemti maksājumi,
izmantojot norēķinu kartes.
Šāda kārtība noteikta tāpēc, ka, veicot darījumu ar POS
termināļa starpniecību, nauda novada domes bankas
kontā ienāk tikai nākamajā vai aiznākamajā dienā.
Veicot maksājumu mēneša beigās, līdzekļi pašvaldības
kontā parādās nākamajā mēnesī,
līdz ar to nav iespējams saņemtos maksājumus
par zemes nomu, kā arī pārskaitīto nekustamā īpašuma
nodokli salīdzināt ar uzskaites programmas datiem.
Vecumnieku novada
dome

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums ceļu pie lasītājiem
mēro divas reizes mēnesī,
taču jūlijā tiks izdots
viens «Vecumnieku
Novada Ziņu» numurs.
Materiālu iesniegšanas
pēdējā diena –
11. jūlijs.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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3. lpp.

Vasaru piepilda ar krāsām un prieku

 Septiņas dienas – Vecumnieku 11. liliju svētku noskaņā

No 4. līdz 10. jūlijam
Vecumnieku novada
iedzīvotāji un viesi tiek
aicināti uz Liliju
svētkiem.
Jau vienpadsmito reizi Vecumnieku pagasts ietīsies liliju smaržā, lai piedāvātu interesentiem ļoti daudzveidīgu
kultūras un izklaides pasākumu programmu. Šogad sarīkojuma aktivitātes vieno devīze «Septiņas dienas – septiņas
krāsas».

Nakts koncerts
baznīcā

Lai vairotu prieku un lepnumu par savu pagastu un novadu, kā arī radītu īpašu svētku izjūtu, šogad nedēļas garumā ļaudis priecēs izstādes, koncerti, izrādes, brīvdabas kino,
dažādas radošas un izklaidējošas aktivitātes, ﬂoristikas
meistarklase un ﬂoristu konkurss.
Liliju svētku nedēļa sāksies 4. jūlijā zilās – cerību –
krāsas noskaņās ar mākslinie-

ču Aivas Linkevičas un Brigitas Stenclavas personālizstāžu, kā arī novada skolu
vizuālās mākslas pedagogu izstādes atklāšanu Vecumnieku
tautas namā. Darbi būs apskatāmi līdz 5. augustam.
4. jūlija vakarā uz īpašu
nakts koncertu «Tik zilā ziedā
piedzimst zila cerība» Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā
baznīcā apmeklētājus aicina
starpkonfesionālā mūziķu apvienība «Lux sonus».
5. jūlijā Vecumnieku tautas nama skatuves sarkanais
priekškars vērsies Skaistkalnes tautas nama amatierteātra
«Gadījums» iestudētajai Eduarda Vulfa lugai «Sasistais
spogulis» (režisore Aija Skosa). Izrāde šī gada novada
amatierteātru skatē saņēma
žūrijas visaugstāko vērtējumu. Krāsainu melodiju pasaulē šajā vakarā klausītājus ievedīs Skaistkalnes tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis
«Vēl mazliet» (vadītāja Sarmīte Zariņa).

Floristikas
meistardarbnīca

Ar skanīgu Liliju svētku
atklāšanas koncertu 6. jūlijā
Vecumnieku pagasta brīvdabas estrādē viesosies sirsnīgais latgaļu duets Inga un Normunds.
7. jūlija vakarā interesenti
tiek aicināti uz ﬂoristikas meis-

Tāds pilnbrieds!
Viss smaržo, līksmo un san.
Tāda debesu svētība visā,
kas apkārt –
Madaru ziedos,
bezdelīgas spārnā, ķīvītes balsī
Un pļavu zilajos
zvaniņos skan.
/I. Puidze/

Lai latviskās tradīcijas stiprina
un vieno ļaudis
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastā!
Sirsnīgus, mīlestības piepildītus un
ģimeniskus vasaras saulgriežus,
priecīgus Līgo svētkus un Jāņu dienu!
Vecumnieku novada
Dome

tardarbnīcu, lai Latvijas Amatniecības kameras ﬂorista amata meistares Līgas Lauriņas vadībā darinātu sievišķīgas matu
rotas un krāsainas piespraudītes. Diena noslēgsies ar Jāņa Streiča ﬁlmas «Likteņdzirnas» bezmaksas seansa demonstrēšanu brīvdabas estrādē.
Skaisto Jaunā ezera krastu
svētku norises turpinās apdzīvot arī 8. jūlijā, kad uz ļoti
īpašu, emocijām bagātu koncertu ikvienu aicina Vecumnieku un Baldones novada
jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi» un diriģenti Solvita Loka un Aigars Dziļums.

Tautas deju
uzvedums

Liliju svētki kulmināciju
sasniegs 9. jūlijā, purpura krāsā iezīmētajā svētku dienā,
kad tradicionālo ﬂoristu konkursu papildinās dažādas aktivitātes parkā pie bibliotēkas,
Misas tautas nama sieviešu
vokālā ansambļa «Vēja meitenes» (vadītāja Olga Černišova-Stūriška) skanīgās balsis,
kino programma «Vecumnieki ﬁlmās», Bārbeles tautas nama amatierteātra «Bārbelīši»
iestudētā «Mazā raganiņa»

pēc Otfrīda Preislera pasakas
motīviem (režisors Ingus Pavinkšnis), izglītojošs seminārs
un tikšanās ar vadošajiem liliju selekcionāriem un rakstiem
caurausts tautas deju uzvedums «Purpura krāsas debesīs
es tevi reiz redzēju» (mākslinieciskā vadītāja Sarmīte Vēvere). Visas dienas garumā
Vecumnieku vidusskolas sporta laukumā norisināsies sporta
spēles.
Vakarā brīvdabas estrādē
džeza ritmos svētku apmeklētājus un dalībniekus ievedīs
dziedātāja Rūta Dūduma. Pēc
notikumiem bagātās dienas uz
Liliju svētku balli aicinās grupa «Tērvete».
Vecumnieku 11. liliju svētki noslēgsies 10. jūlijā ar dievkalpojumu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties liliju izstādē, 8. jūlijā
nesot savā dārzā izlolotos
krāšņos ziedus uz tautas namu.
Piepildīsim vasaru ar krāsainu prieku un aktīvi iesaistīsimies mūsu skaistā pagasta
svētku aktivitātēs!
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

4. lpp.

Atvēl papildu
līdzekļus

Piešķirts papildu
finansējums – 1130 eiro –
jauniešu vasaras
nometnes «Novadnieks»
rīkošanai.
Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžeta izdevumos šim mērķim atvēlēti
2500 eiro.
Domes sēdē 25. maijā Sociālā dienesta sociālais pedagogs Renārs Sprancis uzsvēra,
ka budžetā bija paredzējis visu summu – 3630 eiro, taču
iekļauta tikai pamatsumma,
tāpēc arī lūgts atvēlēt papildu
līdzekļus.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka nometne tiek organizēta jau trešo
vasaru, un ik gadu izmaksas
pieaug. Pērn izdevumu kopējā
summa bija 3080 eiro. Šogad
sadārdzinājums saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu četrreiz
dienā, personāla atalgojumu,
laivu nomu, kā arī izglītojoša
kultūras pasākuma organizēšanu un administratīvajiem
izdevumiem.
Lemjot par papildu naudas
piešķiršanu, raisījās diskusija
par pārāk augstajām ēdināšanas izmaksām – 10 eiro dienā
vienam nometnes dalībniekam – un personāla dāsno atalgojumu. Pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš paskaidroja, ka ēdienreižu nodrošināšanu sadārdzina tas, ka nometne
tiek organizēta Kurmenē, kur
ir visai problemātiski iegādāties nepieciešamos pārtikas
produktus, jo nav piedāvājuma.
Nometnē, kas norisināsies
no 5. līdz 9. jūlijam, piedalīsies 30 bērnu – pieci no katras
novada vispārējās izglītības
iestādes un pieci Sociālā dienesta socializācijas programmas dalībnieki. To organizē
biedrība «Kurmenes viļņi»,
ﬁnansē – Vecumnieku novada
pašvaldība.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
29. jūnijā plkst. 13.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās
var piedalīties ikviens
interesents.
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Palīdzēs dzīvokļu īpašniekiem

 25. maijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
22 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā attaisnota
iemesla dēļ nepiedalījās
deputāts Jānis Kovals,
sanāksmi neattaisnoti
kavēja Andris Lisovskis.

Apstiprina pārskatu

Apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 2015. gada
konsolidētais gada pārskats.
Galvenā grāmatvede Maruta Zālīte informēja, ka vadības
ziņojumā ir pieci iebilduma
punkti. Pamatojoties uz Valsts
kontroles pārbaudēm, pašvaldībai jāsakārto vairākas lietas,
kas prasa ilglaicīgu darbu.
Zvērinātais revidents Aivars
Rutkis piebilda, ka gada pārskats
būtu pilnīgāks, ja iekšējie dati
tiktu salīdzināti ar ārējiem reģistriem, t. i., Valsts zemes dienestu, Autoceļu reģistru u. c.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis precizēja, ka
galvenās piezīmes saistītas ar to,
ka ne visi pašvaldības īpašumi
ir ierakstīti zemesgrāmatā, dažos pagastos nav novērtēti visi
autoceļi. Pašvaldība ir sagatavojusi vēstuli Valsts kontrolei
par rīcības plānu, kādā termiņā nepilnības tiks novērstas.

Atceļ ārzemju
braucienus

Dome atļāva Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolai piešķirtos līdzekļus kora «Via Stella» un simfoniskā orķestra
«Draugi» ārzemju braucieniem – 5000 eiro – izlietot pūšaminstrumentu spēles mācību klases remontam.

PRECIZĒJUMS
Ne tikai maijā jasmīnziedi dāvā cilvēkam prieka un
smaržu vilni; arī oktobris pārsteidz ar lapu raibumu un
mārtiņrožu spilgtumu, īpaši
dzīves jubilejas reizē.
Skaistkalnes pagasta pārvalde atvainojas Inārai Strēlei
par neprecizitāti, publicējot
apsveikumu jubilejā «Vecumnieku Novada Ziņu» maija
otrajā numurā – nr. 10(149).
Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja
Ineta Skustā

Plānotie braucieni atcelti,
pamatojoties uz pašreizējo nedrošo situāciju Eiropas valstīs.

Ņems kredītu
remontam

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei atļauju ņemt kredītu
no Valsts kases – 45 391 eiro –
labiekārtošanas un remontdarbu veikšanai novada izglītības
iestādēs. Aizņēmuma atdošanas termiņš – pieci gadi.
Izstrādājot tāmes un veicot
iepirkuma procedūras, zināmas precīzas remontdarbu izmaksas: Vecumnieku vidusskolai – 15 547,42 eiro, Valles
vidusskolai – 19 844,33 eiro,
pirmsskolas izglītības iestādei
«Cielaviņa» – 14 355,32 eiro.
Kopējā summa – 49 747,07 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādei «Cielaviņa» remontdarbiem par kredīta līdzekļiem
paredzēti 10 000 eiro; starpība –
4 355,32 eiro – tiek segta no
budžeta līdzekļu atlikuma.
Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei lūgta atļauja
ņemt kredītu no Valsts kases –
19 441 eiro – Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai.
Aizņēmuma atdošanas termiņš – trīs gadi.

Atzīts par spēku zaudējušu
Vecumnieku novada Domes šī
gada 27. aprīļa sēdes lēmums
«Par kredīta ņemšanu Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un
aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai».

Jauns atbalsta veids

Pieņemti Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi nr. 2 «Par kārtību, kādā
Vecumnieku novada pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājā». Pēc
atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas normatīvais dokuments tiks publicēts
informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas».
Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists Arvīds Zvirbulis
paskaidroja, ka saistošo noteikumu regulējums paredz jaunu pašvaldības atbalsta veidu
māju renovācijā – tehniskās
dokumentācijas izstrādi (energoaudits, tehniskais apsekojums, mājas tehniskais projekts). Dokuments veicinās
iedzīvotāju izpratni par renovācijas pasākumiem, veidu un
izmaksām, rosinās dzīvokļu
īpašniekus pieņemt lēmumus
par īpašuma pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
ŽANNA ZĀLĪTE

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.
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Piemin no dzimtenes aizvestos

 Traģiskos notikumus nav iespējams aizmirst
Vecumnieku dzelzceļa
stacijā 14. jūnijā ar klusuma
brīdi tika pieminēti 1941. gada komunistiskā genocīda
upuri. Sanākušie nolika
ziedus un kavējās atmiņās.
Šogad aprit 75 gadi, kopš
baisākās Latvijas iedzīvotāju
masveida deportācijas, kad no
dzimtenes svešumā tika aizvesti vairāk nekā 15 400 cilvēku.
Komunistiskā genocīda upuri
bija Latvijas politiskā un ekonomiskā elite, jo padomju varas
mērķis bija pilnībā iznīcināt
tautas gaišākos prātus un to,
kas sasniegts vairāk nekā divdesmit valsts neatkarības gados.
Izsūtīšanas un arestēšanas
iemesls bija personas nodarbošanās, sociālais stāvoklis, piederība pie noteiktas politiskās vai
sabiedriskās organizācijas. Deportācija skāra arī režīmam nevēlamo iedzīvotāju ģimenes locekļus. Arestētie tika nosūtīti uz
PSRS labošanas darbu nometnēm, paredzot nometinājuma
vietā pavadīt 20 gadu bez izbraukšanas tiesībām. Atgriezties
dzimtenē varēja tikai 50. gadu
vidū.

Nogādā
līdz ešelonam

Deportācija no Bauskas apriņķa notika tāpat kā visā Latvijas teritorijā. 1941. gada jūnija
sākumā Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta darbi-

Vecumnieku dzelzceļa stacijā nelielā pulciņā sanākušie godināja sarkanā terora upuru piemiņu
un apliecināja cieņu tiem Sibīrijas bērniem, kuri vēl ir mūsu vidū.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
nieki sagatavoja arestējamo un
izsūtāmo personu uzskaites lietas un citus apcietināšanas un
izsūtīšanas papīrus. Par arestēto cilvēku galveno apsūdzības
dokumentu noderēja Latvijas
PSR Valsts drošības tautas komisariāta darbinieku sagatavotā izziņa par kompromitējošiem materiāliem un papīri,
kas to apstiprina.
Neilgi pirms 1941. gada
14. jūnija Latvijas PSR Valsts
drošības tautas komisariāta
Bauskas apriņķa daļa izveidoja

īpašas operatīvās grupas, kas izsūtīšanai paredzēto cilvēku dzīvesvietās veica arestēšanu, kratīšanu, mantas aprakstīšanu un
nogādāja aizturētos līdz ešelonam.

Ļoti gribējās ēst...

Bauskas apriņķī – Bauskā
un 20 pagastos (Bauskas, Bārbeles, Bruknas, Ceraukstes, Codes, Iecavas, Īslīces, Jaunsaules,
Kurmenes, Mežotnes, Misas,
Panemunes, Rundāles, Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Taurkalnes, Vecsaules, Vecumnieku un Zālītes) – tika arestētas
un izsūtītas 576 personas (300
vīriešu un 276 sievietes).
No Vecumnieku pagasta izsūtīja Saļipa, Repšas, Lejnieka,
Baloža un Soduma ģimeni, pavisam septiņus vīriešus un 13
sievietes, kā arī divas citas per-

sonas. Vīrus deportēja uz Kirovas apgabala Vjatlagu, sievas –
uz Krasnojarskas apgabala
Ačinskas un Boļšojulujas rajonu.
«Bija ļoti, ļoti grūti. Nebija
ne drēbju, ne apavu. Aizbraucām vasaras kleitiņās un sandalēs, jo tēvs domāja, ka ved uz
nošaušanu, jo neļāva neko līdzi
ņemt. Sibīrijas laikā vienmēr
ļoti gribējās ēst. Vienmēr domāju, kāpēc nepaņēmu savu pasaku grāmatu un lielo lelli,» atceras represētā Austra Zalcmane, kurai toreiz bija seši gadi.
75 gadus senos notikumus
tauta nav aizmirsusi, tie joprojām dzīvo traģisko sāpju ceļu
izgājušo un viņu tuvinieku atmiņās, tie aizvien vēl smeldz...
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

Vecumnieku pagasta muzejā
līdz 30. jūlijam apskatāma
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
ceļojošā izstāde «Atkarības».
Tajā akcentētas divas no populārākajām
atkarībām jauniešu vidū –
alkoholisms un narkomānija – un uzsvērts
to postošais kaitīgums un sekas.
Izstādi var apskatīt muzeja darba laikā:
otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 10 līdz 15,
sestdienās – no plkst. 10 līdz 14.
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Pašvaldība atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu

 12 projektu īstenošanai piešķir 9572 eiro
sējums no pašvaldības budžeta ir 9572 eiro.

Rekonstruēs estrādi
Šī gada maijā Vecumnieku
novada Dome izsludināja
projektu konkursu
«Iedzīvotāji veido savu vidi
2016». Kopumā tika
saņemti 24 iesniegumi.
Kā to paredz nolikums, žūrija apsekoja visus pieteiktos
projektus un apstiprināja 12. Līgumi par to īstenošanu tika
parakstīti 30. maijā, ieceres
jārealizē līdz 31. augustam.
Kopējais piešķirtais ﬁnan-

Misā pulcēsies
Benitas

Latvijas 13. Benitu salidojums šogad norisināsies Vecumnieku pagasta Misas ciemā 16. jūlijā. Pulcēšanās tautas namā – no plkst. 9 līdz 10.
Pērn miseniece Benita Šmite ar savām vārdamāsām satikās Latgales pusē, kur par
viešņu uzņemšanu divu dienu
garumā rūpējās Benita Kalniņa no Varakļāniem. Vairāk nekā 20 dažāda vecuma dalībnieces apmeklēja gan tūristu
iecienītus objektus, gan atpūtas vietas.
Ik reizi vārdamāsas kopā
pulcējas citā Latvijas vietā.
Šogad vienādo vārdu īpašnieces tiek gaidītas Vecumnieku
novadā. Plānots, ka ciemos ieradīsies ap 50 dāmu no visas
Latvijas. Aicinātas atsaukties
arī mūspusē dzīvojošās Benitas.
Salidojuma dalībnieces apskatīs amatnieka sētu «Jūras»
Vecumniekos, iepazīsies ar liliju audzētāju Dāvidu Hercbergu, apmeklēs Skaistkalnes
Romas katoļu baznīcu un tiksies ar tēvu Jāni. Sarīkojums
noslēgsies Misas tautas namā.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29191744 vai
rakstot e-pastā: <benita.smite@inbox.lv>, Benitai Šmitei.
Z. SKARA

Vecumnieku ciemā tiks realizēti pieci iedzīvotāju projekti.
Rīgas ielā 31a un Rīgas ielā 27a
tiks uzsākti daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas darbi – paplašinātas esošās autostāvvietas un sakārtota teritorija. Darba grupas «Kvartets» un
«Skolas iela 10» veiks kāpņu
telpu remontu ēkās Kalna ielā
16 un Skolas ielā 10. Paredzēta
arī estrādes rekonstrukcija Vecumnieku tirgus laukumā, nodrošinot kvalitatīvu kultūras
pasākumu norisi un uzlabojot
ciema centra vizuālo tēlu.

Piebalgās tiks veikts remonts daudzdzīvokļu mājas
nr. 3 trepju telpā, kā arī nomainītas balkona durvis.
Beibežos plānots veikt kāpņu telpu remontu 5., 6. un 8. mājā. Tiks nomainītas durvis,
veikts koplietošanas telpu remonts, lai uzlabotu gan ēkas vizuālo tēlu, gan siltumnoturību.

Atjaunos lapeni

Vallē iedzīvotāju grupa
«Vinnijs Pūks» iecerējusi izveidot rotaļu laukumu pie
ēkas Liepu ielā 11, lai radītu
bērniem atbilstīgu vidi, kas būtu gan droša, gan ﬁziski, garīgi un intelektuāli attīstoša.
Kurmenes ciemā tiks reali-

zēti divi projekti. Iedzīvotāju
grupa daudzdzīvokļu mājā «Silmači» veiks kāpņu telpas remontu un sakopšanas darbus.
Pulciņš entuziastu iecerējuši atjaunot lapeni Kurmenes parkā.
Līdz 30. septembrim komisija apmeklēs objektus, tiksies
ar kontaktpersonām un citiem
pārstāvjiem, lai rūpīgi izvērtētu
realizētos projektus un iedzīvotāju grupu sadarbību ieceru
īstenošanas gaitā. Tiks izvēlēts viens labākais projekts,
kas visvairāk sekmē vietējās
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
I. BALCERE,
Vecumnieku novada
domes projektu
koordinatore

Vientuļie sirmgalvji iziet sabiedrībā

Projekta «Vecums ≠
vientulība» ietvaros
17 vientuļie seniori no
Jelgavas, Auces un
Vecumnieku novada
2. jūnijā devās ekskursijā
uz mini zoodārzu «Dobuļi»
Iecavas novadā.

Pēc pasākuma vecļaudis
bija jauniem iespaidiem bagāti, aizkustināti un arī piekusuši, tomēr priecīgi par iespēju
iziet ārpus mājas, satikt cilvēkus, parunāties un ieraudzīt ko
jaunu.
Seniori ar ierobežotām pašaprūpes spējām lauku reģionos
ir izolēti no sociālās dzīves, labākajā gadījumā kontakti tiek
uzturēti tikai ar tuvākajiem kaimiņiem.
Latvijas Samariešu apvienība (LSA) nolēmusi palīdzēt
vismaz 350 vientuļajiem pensionāriem socializēties un gūt
jaunas emocijas, apmeklējot
kultūras un dabas objektus, kā
arī pasākumus atbilstīgi interesēm. Ideja par šāda veida projektu radās darba procesā. Nodrošinot aprūpi mājās, LSA
darbinieki ik dienu sastopas ar
senioriem, kuriem ir zuduši
praktiski visi sociālie kontakti, gadiem nav bijusi iespēja
un iemesls iziet sabiedrībā.
Sociālo darbinieku kapacitāte
neļauj vientuļos ļaudis apsekot tik bieži, cik būtu vaja-

Mini zoodārzu «Dobuļi» apmeklēja arī Skaidrīte Dambeniece
no Vecumniekiem.
Foto no Latvijas Samariešu apvienības arhīva.
dzīgs; pašvaldības nepieciešamības gadījumā nodrošina
aprūpes mājās pakalpojumu,
taču sociālo aktivitāšu iespējas vientuļajiem pensionāriem
laukos ir ļoti ierobežotas vai
nav vispār – gan sliktās veselības, gan transporta problēmu un zemā ienākumu līmeņa
dēļ.
Projekta «Vecums ≠ vientulība» aktivitātes organizē LSA
dienesta «Samariešu atbalsts
mājās» piecas reģionālās nodaļas, iesaistot pasākumos seniorus, kuri saņem aprūpi mā-

jās, kā arī citus vientuļos un
sociāli izolētos sirmgalvjus pēc
sociālo dienestu ieteikuma.
LSA iecerējusi stiprināt sadarbību ar sociāli aktīvajiem vecļaudīm, kuri darbojas pensionāru biedrībās un citās organizācijās, iesaistot viņus kopā ar
brīvprātīgajiem dažādās aktivitātēs.
Projekts tiek īstenots ar a/s
«Latvijas valsts meži» atbalstu.
B. PARE,
Latvijas Samariešu
apvienības komunikācijas
speciāliste
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Plāno attīstīt jauniešu prasmes

 Mērķis – motivēt, aktivizēt, iesaistīt

Vecumnieku novada dome
sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūru īstenos Eiropas
Sociālā fonda projektu
«Proti un dari!».
Tas norisināsies programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.3. speciﬁskā atbalsta
mērķa «Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos
«Jauniešu garantija» ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā» ietvaros.

Sekmēs
izglītošanos

Projekta mērķis ir motivēt
un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t. sk.
aroda apguvē, iniciatīvas «Jauniešu garantija» pasākumos, ko
īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Realizējot projektu, plānots sniegt atbalstu jauniešiem
vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti
NVA kā darba meklētāji.
Pašvaldība un tās stratēģiskie partneri projektā veiks
šādas aktivitātes:
 Mērķa grupas jauniešu
sasniegšanas un uzrunāšanas
aktivitātes, kā arī informēšanas
pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
 Mērķa grupas jauniešu
proﬁlēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
 Mērķa grupas jauniešu
motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz
proﬁlēšanas rezultātiem, lai sek-

mētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, t. sk. aroda apguvē pie
amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos iniciatīvas
«Jauniešu garantija» ietvaros,
nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā.

Individuāla
programma

Pašvaldības stratēģiskie
partneri var būt jauniešu organizācijas, sociālais dienests,
profesionālās asociācijas, izglītības iestādes, amatnieki,
uzņēmēji u. c.
Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot viņa prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā
arī nosakot attīstības virzienus, tiks izstrādāta individuāla
pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā un darba dzīvē. Individuālais darbs ar jaunieti par
projekta līdzekļiem tiks nodrošināts deviņu mēnešu ilgā
laika periodā. Tas ietvers:
 regulāru individuālu mentora atbalstu (vismaz 20 stundu
mēnesī),

 neformālās un ikdienas
mācīšanās aktivitātes,
 speciālistu konsultācijas,
 dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos),
 brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
 ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas speciﬁkas iepazīšanai, lai
izvēlētos iegūt profesionālo
kvaliﬁkāciju vai apgūt arodu
pie amata meistara),
 iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u. c.
Projekta īstenošanas laiks –
līdz 2018. gada 31. oktobrim.
Vecumnieku novada dome
aicina jauniešus vecumā no 15
līdz 29 gadiem, kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai
projektā.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63920596 – Ivetai Balcerei un Dacei Šileikai, 63976733 – Inai Jankevičai.
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

Līgo Bārbelē
21. jūnijā plkst. 20

Bārbeles tautas nama pagalmā –
Jāņu ielīgošanas koncertuzvedums
«Līgojam un lustējam mājās!»
kopā ar tautas nama amatiermāksliniekiem.

23. jūnijā plkst. 9

Bārbeles tirgus laukumā – Līgo tirdziņš.
Aicināti amatniecības, lauksaimniecības produktu
un pārtikas tirgotāji un iepirkties gribētāji.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 28759159.

23. jūnijā plkst. 23

Bārbeles centra parkā –
Līgo nakts ugunskurs un zaļumballe.
Spēlē grupa «Nameja gredzens».
Ieeja – bez maksas.
Lietus gadījumā balle notiks tautas namā.

Kontrolē ūdens
kvalitāti

Veselības inspekcija informē,
ka pēc 6. un 7. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes
pārbaudēm 56 oficiālajās
peldvietās ūdens kvalitāte
atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.
Papildus oﬁciālo peldvietu
monitoringam šogad, tāpat kā
iepriekšējos gados, ir daudz
peldvietu, kurās, rūpējoties par
iedzīvotāju veselību, ūdens pārbaudes tiek veiktas pēc vietējo
pašvaldību iniciatīvas. Vecumnieku novadā ūdens analīzes
tiek veiktas trīs peldvietās –
Valles dīķī, kā arī Jaunajā un
Vecajā ezerā Vecumniekos. Informācija par oﬁciālajām un neoﬁciālajām peldvietām, kurās
tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte,
pieejama Veselības inspekcijas
tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv
sadaļā «Vides veselība» (Peldūdens>Peldūdens monitorings).
Inspekcija aicina iedzīvotājus, baudot atpūtu pie ūdeņiem,
apsvērt iespējamos riskus un neaizmirst par piesardzību, izmantojot ūdenstilpes. Vecākiem un
aizbildņiem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība bērniem. Visdrošāk ir peldēties īpaši šim mērķim
paredzētās labiekārtotās vietās.
Dodoties atveldzēties ezeros un upēs, kur ūdens kontrole
netiek veikta, jāpievērš uzmanība, vai peldvietas tuvumā neatrodas objekti, kas var ietekmēt
ūdens kvalitāti (celtniecības objekti, notekūdens caurules, kanalizācijas akas, ganības). Peldvieta jānovērtē arī vizuāli, īpašu uzmanību pievēršot ūdens
krāsai un smaržai, peldošiem un
citiem atkritumiem ūdenī, zilaļģu klātbūtnei u. c. Ja rodas aizdomas, ka peldūdens kvalitāte
ir pasliktinājusies, iedzīvotāji
tiek aicināti par to informēt
Veselības inspekciju, aizpildot
anketu tīmekļa vietnē www.
vi.gov.lv, sadaļā «Vides veselība» (Peldūdens>Iedzīvotāju
līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos).
Ūdens kvalitāte oﬁciālajās
jūras un iekšzemes peldvietās
tiks pārbaudīta visu peldsezonu – līdz 15. septembrim, ņemot
ūdens paraugus katru mēnesi.
L. JEROŠČEVA,
Veselības inspekcijas
vadītāja biroja sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Daudzi absolventi ar mūziku un mākslu sai

 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).
Jūnijs ir izlaidumu laiks arī
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā. Šogad izglītības iestādi absolvēja deviņi instrumentālās mūzikas un septiņi vizuāli
plastiskās mākslas programmas
audzēkņi. Ne visi nākotnē kļūs
par profesionāliem māksliniekiem un mūziķiem, taču skolā
iegūtās zināšanas un prasmes
noderēs jebkurā profesijā. Tomēr skolas teju 20 gadu pastāvēšanas laikā daudzi absolventi,
saņemot Mūzikas un mākslas
skolas diplomu, savu turpmāko
dzīvi izvēlējušies saistīt ar mūziku vai mākslu. Šoreiz stāsts par
viņiem – mūsu profesionāļiem.

Ieva Lavrinoviča kārto diplomeksāmenu diriģēšanā Melngalvju namā Tallinā.
Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.

Atspēriena punkts

Kopš Vecumnieku mūzikas
un mākslas skola sniedz audzēkņiem profesionālās ievirzes izglītību mūzikā un mākslā (mākslas programma tiek nodrošināta kopš 2005. gada), skolu absolvējuši 176 jaunieši. Daļa no
viņiem joprojām izglītojas mūzikas vai mākslas vidusskolās,
koledžās, bet vismaz desmit jau
kļuvuši par profesionāliem
māksliniekiem, dizaineriem,
mūzikas un mākslas pedagogiem, dziedātājiem, komponistiem, diriģentiem.
«Ir liels prieks un lepnums,
ka mūsu mazā skola absolventiem var būt labs un kvalitatīvs
atspēriena punkts, lai realizētu
profesionālos mērķus mūzikā un
mākslā. Ar skolā iegūtajām zināšanām jaunieši ir konkurētspējīgi un veiksmīgi startē mūzikas un mākslas vidusskolās
Latvijā un ārvalstīs,» teic Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas direktore Iveta Lavrinoviča.
Īpašs gandarījums ir par

Linda Pipira.

Eduards Lācis.

Renāte Vītola.

absolventiem, kuri reiz bijuši
audzēkņi, bet pašlaik strādā par
pedagogiem. Iveta Bērziņa Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā apguva klavierspēli, viņa izglītības iestādi beidza
2002. gadā. Pašlaik Iveta ir
mākslas programmas pedagoģe,
māca audzēkņiem zīmēšanu un
fotoapstrādi. 2004. gada absolvente Zane Jurēvica kļuvusi par ﬂautas spēles skolotāju.

arī tehniskais virziens. Šogad
esmu varējis apvienot šīs savas divas intereses, jo paralēli
studijām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā esmu
sācis apgūt automehāniķa profesiju. Zinu, ka šis arods man
nodrošinās ﬁnansiālo stabilitāti, lai vieglāk varētu realizēt
tālākos ar mūziku saistītos
mērķus: koncertēt, veikt ierakstus un izdot albumu. Pašlaik aktīvi uzstājos kā solists
un muzicēju grupā «Homeopāti LV», kas izpilda arī manu
oriģinālmūziku un aranžējumus,» atklāj jaunietis.
Arī Linda Pipira, 2009. gada mākslas programmas absolvente, ir paplašinājusi studiju
spektru un nu apgūst ar mākslu
pakārtoti saistītas jomas – kultūru un medijus.
«2011. gadā pārcēlos dzīvot
uz Angliju (Bristoli). Vecum-

nieku mūzikas un mākslas skolā iegūtās zināšanas man ļāva
iestāties mākslas un dizaina koledžā, kas bija solis tuvāk augstākajai izglītībai. Pašlaik studēju Bristoles Universitātē, mediju un kultūras kursā,» stāsta
Linda. Lai arī mācības nav tieši saistītas ar mākslu, jauniete
darbojas arī mākslas projektos. Nesen Linda iesaistījusies
fotoprojektā, radot attēlus, fotografējot un digitāli apstrādājot.

Apvieno intereses

«Esmu pateicīgs Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
pedagogiem un saviem vecākiem, kuri mani mudināja turpināt mācības Jāzepa Mediņa
Mūzikas vidusskolā tad, kad
mani pašu māca šaubas,» pārdomās dalās 2010. gada absolvents Eduards Lācis, kurš apguva saksofona spēli.
«Mani vienmēr ir vilinājis

Sniedz piepildījumu

Renāte Vītola Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolu absolvēja 2005. gadā, viņa apguva ﬂautas spēli. Pēc tam meitene izmantoja iespēju pus gadu mācīties mākslas programmā, bet 2006. gadā, pateicoties
savām zināšanām, talantam
un neatlaidībai, iestājās Rīgas
Dizaina un mākslas vidussko-
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ista profesiju

Muzeju nakti Vallē
svin divreiz
tautas dziesmu apdares, džeza,
roka un popa kompozīcijas.
Mans lielākais lolojums ir etnodžeza grupa «Bur Mani», kas
startē Latvijas un pasaules mūzikas festivālos. Ir uzsākts darbs
pie jaunā kabarē koncertuzveduma, kas ik gadu notiek koncertzālē «Palladium».»

Iemāca nepadoties
Dziedātāja Elza Rozentāle
valsts svētku sarīkojumā pērn
18. novembrī sniedza koncertu Vecumnieku tautas namā.
Foto – A. ZUIKA
las Apģērbu dizaina nodaļā.
«Māksla man šķitusi aizraujoša jau kopš bērnības. Agrā vecumā biju sapņojusi par
radošu profesiju – vēlējos būt
interjera dizainere vai modes
māksliniece,» atklāj Renāte.
«Izlēmu turpināt ceļu mākslas
virzienā, jo zināju, kas man
sniedz vislielāko piepildījumu.
Apzinājos arī to, ka karjera radošajās profesijās nav vienkārša, bet šis fakts mani neapturēja, drīzāk lika iespītēties, mācīties un iekļūt visās skolās, kurās vēlējos. Pašlaik turpinu
studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļā maģistrantūras pēdējā
kursā. Paralēli strādāju par zīmola «Nesu Bags» galveno
dizaineri un zīmola «Zib» aksesuāru dizaineri, kā arī iesaistos citos projektos.»
Elza Rozentāle Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā
mācījās astoņus gadus kopš
skolas atvēršanas brīža.
«Dažādu apstākļu dēļ sanāca pēdējo klasi pabeigt Ķekavas mūzikas skolā, tomēr tur
nejutos kā «savējā», tāpēc Vecumnieku skolu uzskatu par
savu vienīgo mūzikas skolu,
kurā man ielikti pamati mīlestībai pret mūziku,» atmiņās dalās Elza. Viņa turpina: «Mūzika
rada manī vislielāko gandarījuma izjūtu, tieši tādēļ visus
savus spēkus veltu mūzikai un
karjerai šajā nozarē. Pašlaik ar
solo programmu «Putna lidojums» koncertēju dažādās Latvijas koncertzālēs, kur dziedu

Ieva Lavrinoviča, 2008. gada absolvente, tikko pabeigusi
bakalaura studijas Tallinas Mūzikas un teātra akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļā.
«Nākamais mācību gads
man noteikti nesīs daudz pārsteigumu, jo gatavojos studijām
Anglijā, kur koncentrēšos uz
solo dziedāšanu, aktiermeistarību un deju,» par turpmākajiem plāniem stāsta Ieva.
«Mans dzinējspēks mūzikā bija čella spēle un koris «Via
Stella». Klasiskās mūzikas taku turpināju Rīgas Doma kora
skolā, kur apguvu kormeistara
un kora dziedātāja prasmes.
Vienmēr esmu zinājusi, ka liela daļa manas sirds pieder mūzikai. Man bija fantastiski skolotāji Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā, kuri iemācīja
strādāt un nepadoties. Arī vēlāk
sapratu, ka nekad negribētu pamest mūziku. Es mīlu radīt mūziku, vienalga, vai tā rodas dziedot, spēlējot vai diriģējot.»
Šajā stāstā ir pieminēti tikai daži no absolventiem, kuri
savu profesionālo dzīvi saistījuši ar mūziku vai mākslu. Tādu ir vairāk, turklāt ar katru
gadu viņu skaits pieaug. Interesanti, ka mūzikas programmas beidzēji nereti kļūst nevis
par mūziķiem, bet māksliniekiem, jo šīs jomas var arī saplūst un pārklāties. Svarīgs ir
pats radošais process.
Vienmēr būs absolventi, kuri pēc diploma saņemšanas instrumenta spēli vai mākslu pametīs novārtā un atradīs sevi
citās nozarēs, taču būs daudz
tādu, kuriem mūzika un māksla kļūs par kaislīgu aizraušanos vai hobiju, stabilu dzīves
daļu un profesiju.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

Aktieru Amtmaņu muzejā
Valles pagasta «Zvanītāju
Bukās» Muzeju nakts šogad
tika atzīmēta divreiz –
14. un 21. maijā.

Vai ar vienu nakti muzejam
būtu par maz? Nē, bet parasti
vallieši aizbildinās ar to, ka dienā, kad visā Latvijā durvis ver
muzeji, viņi vēloties doties uz
kādu citu vietu un sarīkojumam
pašu mājās neiznāk atlicināt
laiku. Tad nu tika nolemts pasākumu rīkot arī nedēļu pirms
īstās Muzeju nakts, jo atzīmējamā diena šogad iegadījās tieši nedēļas vidū – 18. maijā.
Sarīkojuma nosaukums vēstīja «Aiz durvīm ir durvis».
Vienas durvis vērās 14., bet
otras tika atdarītas 21. maijā.

Durvju tēma

Pirmajā reizē muzejā «uzdarbojās» amatiermākslas kolektīvi.
Valles amatierteātris izspēlēja skečus, kas saistīti ar durvju
tēmu – «Sajauktās durvis» –, un
anekdotes par laulības dzīvi.
Uzaicinātie draugi no Skaistkalnes, amatierteātris «Gadījums», bija atveduši savu slaveno izrādi – E. Vulfa komēdiju «Sasistais spogulis», jo
arī spogulis ir durvis... uz citām dimensijām.
Muzeju nakts dalībniekus
«iedziedināja» Valles pagasta
sieviešu vokālais ansamblis
«Atziņa». Dalībnieces ar skanīgu dziedāšanu aizrāva visus
klātesošos. Kopīgi tika izpildītas gan Imanta Kalniņa un Raimonda Paula melodijas, gan iemīļotākās latviešu ziņģes par
pavasari un mīlestību.

Nospēlē izrādi

Muzeju naktī, 21. maijā,
viesus no tālām un tuvām vietām gaidīja Amtmaņu muzeja
saimniece Dace Anna Zvaigzne ar interesantām nodarbēm, kas saistītas ar durvju
tēmu. Joprojām muzejā apskatāma Skaistkalnes Romas
katoļu baznīcas garīdznieka
tēva Jāņa foto izstāde. Fotografēšana Jānim Vīlakam ir
hobijs jau daudzus gadus.
Tā kā Valles amatierteātris
21. maija pievakarē ar izrādi
viesojās Bauskas novada Ceraukstē, kolektīvs nevarēja
apsolīt savu klātbūtni muzejā,
taču mājupceļā trupas dalībnieki nolēma iebraukt «Zvanītāju Bukās» un apskatīties, vai
muzeja vadītājai nav vajadzīgs
atbalsts.
Dace Anna vientuļi gaidīja
ciemiņus. Esot bijusi viena ģimene, kas zibenīgi «atzīmējās» (gluži kā orientēšanās
kontrolpunktā) un steidzās tālāk. Lai muzeja saimnieci uzmundrinātu, vallieši nospēlēja
savu izrādi «Trīsarpus atraitnes». Nesaspringtajā gaisotnē
uzvedums noritēja jautrāk nekā parasti, gandrīz kā parodija. Pat suﬂieri nevarēja savaldīt smieklus. Arī skatītāji bija –
Dace Anna Zvaigzne un Kārlis Brazauskis.
Lai iestādes vadītāja nebūtu velti centusies, klātesošie
saskaitīja aktieru Amtmaņu muzeja durvis – vispirms galvā,
tad praksē. Izrādījās, to ir 14.
Lai arī nākamgad visiem
sirsnīga un jauka Muzeju nakts!
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

Aktieru Amtmaņu muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne (pirmajā rindā vidū) Muzeju nakti «Zvanītāju Bukās» rīkoja divreiz.
Foto – A. VOVERS
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Svētkos piedzīvo četru stihiju spēku un

Virsdiriģentes Ingrīdas Zemļinskas pārraudzībā novada skolu 1. – 4. klašu kori svētkiem
gatavojās visu gadu.
1. lpp.
Jāatzīst, tieši šie komponenti bija atslēga, kas svētkus padarīja
par ļoti īpašiem katram no dalībniekiem personīgi. Darbā ieliktā
sirds, dziedāt un dejot prieks.
Svētku lielkoncertu atklāja
4. Vecumnieku novada Dziesmu
un deju svētku gājiens. Ienākot
skatītāju piepildītajā estrādē maestro Valta Pūces orķestra pavadībā, Vecumniekos tika sveikti
visi svētku dalībnieki un novada pašvaldības amatpersonas.
Pēc režisores un lielkoncerta scenārija autores Ievas Niedres vadībā aizvadītajiem mēģinājumiem vērienīgais sarīkojums kulmināciju sasniedza
aizkustinošā lielkoncertā. Piedzīvojot četru stihiju – zemes,
gaisa, ūdens un uguns – spēku
un burvību, kas atklājās caur
dalībnieku deju soļiem un
skanīgajām balsīm, gan svētku dalībnieki, gan apmeklētāji
vienojās kopīgā apziņā – mūsu spēks ir vienotībā ar dabu
un citam ar citu, tikai kopīgi
mēs veidojam savu zemi.

Emocionāla atdeve

Lielkoncerta izskaņā svētku organizatori teica paldies
dalībniekiem; bez viņu lielā
darba un emocionālās atdeves
svētki nebūtu iespējami.
Sarīkojumā piedalījās: Bauskas pilsētas pamatskolas 5. –
9. klašu koris (diriģente Ilze
Žubēre), Bauskas Valsts ģimnāzijas jauktais koris (Mārīte
Jonkus), Bauskas 2. vidusskolas apvienotais 5. – 12. klašu
koris (Diāna Siliņa), I. Gaiša
Kokneses vidusskolas deju kolektīvs (vadītāja Kornēlija Reis-

5. – 12. klašu kori virsdiriģentes Zaigas Jēgeres vadībā izpilda Valta Pūces dziesmu ciklu «Zeme».
Foto – A. ZUIKA
nere), Vecbebru profesionālās
un vispārizglītojošās internātvidusskolas deju kolektīvs «Kāre» (Sarmīte Plūme), Rīgas
tautas deju kolektīva «Tūdaliņš» grupas «Pumpuriņi» un
«Ziediņi» (Santa Pastore), Misas vidusskolas pirmsskolas
deju kolektīvs «Spriguļi» (Valija Vaina), Misas vidusskolas
1. – 3. klašu deju kolektīvs
«Spriguļi» (Valija Vaina), Misas vidusskolas 4. – 5. klašu
deju kolektīvs «Spriguļi» (Valija Vaina), Misas vidusskolas
6. – 11. klašu deju kolektīvs
«Spriguļi» (Valija Vaina), Misas vidusskolas 1. – 5. klašu
koris (diriģente Zaiga Jēgere),
Misas vidusskolas 6. – 12. klašu koris (Zaiga Jēgere), Misas
vidusskolas zēnu koris (Zaiga
Jēgere), pūtēju orķestris «Skaistkalne» (diriģents Jānis Kalniņš),
Skaistkalnes vidusskolas 2. –
3. klašu deju kolektīvs (vadītāja Baiba Vanaga), Skaistkalnes vidusskolas 6. – 12. klašu
deju kolektīvs (Baiba Vanaga),
Skaistkalnes vidusskolas 1. –
4. klašu koris (diriģente Ingrīda Zemļinska), Skaistkalnes
vidusskolas 6. – 9. klašu ansamblis (vadītāja Ingrīda Zemļinska), Stelpes pamatskolas
sešgadnieku – 4. klašu deju
kolektīvs (vadītāja Lāsma Skābuliņa), Stelpes pamatskolas
jauniešu deju kolektīvs «Roga» (Lāsma Skābuliņa), Stelpes
pamatskolas 3. – 6. klašu koris (diriģente Inese Freiberga),
Valles vidusskolas 1. – 3. klašu

Misas vidusskolu pārstāvēja vairāki deju kolektīvi.
deju kolektīvs (vadītāja Skaidrīte Baturoviča), Valles vidusskolas 4. – 5. klašu deju kolektīvs «Vallēni» (Astrīda Celmiņa), Valles vidusskolas 1. –
5. klašu ansamblis (vadītāja
Aina Vovere), Vecumnieku vidusskolas 1. klašu deju kolektīvs (vadītāja Agita Seglicka),
Vecumnieku vidusskolas 2. –
3. klašu deju kolektīvs «Rūķi»
(Rūta Seglicka), Vecumnieku
vidusskolas 7. – 9. klašu deju
kolektīvs (Sarmīte Vēvere),
Vecumnieku vidusskolas 1. –
4. klašu koris (vadītāja Dace
Starta) un Vecumnieku vidusskolas 5. – 9. klašu ansamblis
(Dace Starta).

Radoša komanda

4. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētki bija
iespējami, pateicoties rūpīgam
komandas darbam.
Radošās komandas vārdā –

liels paldies par ieguldīto darbu Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniecei ārpusklases darbā Sanitai Rogai, kuras
vadībā tika paēdināti un izmitināti visi svētku dalībnieki.
Paldies Vecumnieku novada
domes Saimniecības nodaļas
vadītājam Aivaram Petruševicam un viņa komandai par tik
ļoti vajadzīgo darba roku pielikšanu, lai iekārtotu un sakoptu brīvdabas estrādi, paldies brīvprātīgajiem palīgiem
Matīsam Lagzdiņam, Haraldam
Ulmanim, Matīsam Zandbergam, Unai Gargurnei, Endijam
Vasiļjevam, Diānai Ivaškevičai, Sindijai Bogdanovičai un
Laurai Dābolai. Paldies Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītājai Vitai Vēverei un saimnieciskajam personālam par pašaizliedzīgo darbu svētku laikā. Sirsnīgs paldies
Vecumnieku tautas nama ﬂoris-
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burvību

Iemācīto pārbauda dabā
Pašlaik skolēni bauda vasaras brīvlaiku, taču ikvienam
Misas vidusskolas 3. un 4. klases audzēknim atmiņā ir saulainā 19. maija diena, kad dabaszinību stundās apgūtais tika pārbaudīts dabā.
Skolēni uz mežu devās kopā ar audzinātājām Skaidrīti
Liniņu un Dinu Godļevsku, kā
arī mežzini Daigu Spalvu.

Uzkāpj medību tornī

Pūtēju orķestris «Skaistkalne» Jāņa Kalniņa vadībā publiku aizrāva ar latviešu tautas dziesmu popūriju.

Dziesmu un deju svētku dalībnieki vienojas noslēguma dziesmā «Saule, Pērkons, Daugava».
Foto – A. ZUIKA
tikas studijai un vadītājai Līgai
Lauriņai par Dziesmu un deju
svētku skatuves dekorāciju veidošanu. Sarīkojuma organizatoru vārdā paldies Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
pedagogiem, diriģentei Lienei
Batņai un direktorei Ivetai
Lavrinovičai par mākslinieciski augstvērtīgo kolektīvu
vadītājiem veltīto pateicības
vakara koncertu un dalību
svētku norisē, sirsnīgs paldies
Misas, Skaistkalnes, Valles un
Vecumnieku vidusskolai, Stelpes pamatskolai. Paldies lielkoncerta «Mana zeme» vadītājam Sandijam Siliņam, koncertmeistarei Līgai Eglītei,
solistei Sindijai Druvai un,
protams, 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku
režisorei Ievai Niedrei un viņas
asistentei Nellijai Rudzītei par
radošo un iedvesmojošo darbu.
Caur dziesmu un deju svētku tradīciju mēs nododam nākamajām paaudzēm mīlestību
pret savu tautu, savu novadu

Vispirms jaunajiem dabas
izzinātājiem bija jāizveido komandas un jāizdomā, kā tās
nodēvēt, nosaukumu saistot ar
kādu no meža dzīvniekiem. Bija gan «Vērīgie kraukļi» un
«Prātīgās pūces», gan «Jautrie
bebri», «Smaidīgās caunas»
un «Draiskie zaķi».
Visa maršruta garumā no
Misas vidusskolas līdz Greizajiem kalniem skolēniem bija jāsaskata un jāparāda audzinātājām 25 dzīvās radības. Par
to tika veikta atzīme novērojumu lapā. Visgrūtāk bija sameklēt vardi, bet mājupceļā
tomēr izdevās vienu ieraudzīt.
Ejot uz Greizajiem kalniem,
praktiski tika noteikts attālums
līdz kokam. Vislabāk veicās
«Vērīgajiem kraukļiem» (A. Antonovs, G. Spalva, K. Jakovicka,
M. M. Puziņš). Jautājumos par
mežu uzmanīgākie bija komandas «Prātīgās pūces» pārstāvji
(G. Vilde, A. Šnore, K. Bērziņa,
A. Bērziņa, R. Oļehnovičs).
Pa ceļam skolēni apskatīja
medību torni un uzkāpa tajā,
redzēja zvēru barotavu vietas,
šķērsoja baisus, pārplūdušus
grāvjus. Pārgājiena galapunktā visi jutās noguruši, taču
spēka vēl pietika, lai uzskrietu
kalnā. Tur varēja apskatīt koku stumbrus, kuros redzamas

sveķu iegūšanas vietas, kā arī
zvēru alas.

Nosaka koku vecumu

Ieturot pusdienas svaigā
gaisā, apetīte visiem bija ļoti
laba. Pēc maltītes sekoja uzdevums «salikt» tautasdziesmu par meža tēmu. Pārsteidzoši, bet uzvarētāju nebija, jo visi dabas izzinātāji dainas sakārtoja pareizi un katra
komanda ieguva maksimālo
punktu skaitu – desmit.
Dodoties meklēt Iecavas novada mežu robežas, ceļotāji atrada sausu ekoloģisko koku ar
dobumu. Stigu robežu krustpunkts atradās jaukā pļaviņā,
kur skolēnus gaidīja kārtējais
uzdevums – bija jāatmin
krustvārdu mīkla. Visātrākie
un precīzākie bija «Jautrie
bebri» (A. Galinskaja, I. Griba,
J. Dūra, E. Gusārovs). Uzdevumā «Iepazīšanās ar koku»
mežzine D. Spalva pēc tabulām un apkārtmēra iemācīja
noteikt koku vecumu. Skolēni
pēc ārējām pazīmēm nosauca,
kas tas par koku, meklēja tā
«kaimiņus» un «bērnus».
Mājupceļš pagāja, vērojot
dabu. Bērni apskatīja pārplūdušu platību, kur jau veidojas
purvs, milzīgu skudru pūzni.
Skolā notika komandu apbalvošana. Katrs dabas izzinātājs saņēma ieteikumu, ko darīt, ja mežā gadās satikt lāci,
un vēlējumu – vasaras brīvdienas vairāk pavadīt svaigā
gaisā un sargāt savu veselību.
Liels paldies Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas
Zvirgzdes apgaitas mežzinei
D. Spalvai par atsaucību un ieinteresētību skolēnu izglītošanā.
S. LINIŅA,
Misas vidusskolas skolotāja

Lielkoncerta «Mana zeme» režisore Ieva Niedre kopā ar radošo komandu pie svētku koncepcijas strādāja kopš 2015. gada rudens.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
un zemi. Lai mums vienmēr
raits dejas solis, skanīgas balsis un prieks strādāt savas Latvijas nākotnei!
A. LAUDURGA,
4. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētku
projekta vadītāja

Mežzine Daiga Spalva pasniedz apliecinājumu komandas
«Smaidīgās caunas» pārstāvēm par dalību pārgājienā «Izzini
mežu».
Foto – K. KRŪMIŅA
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Gūst emocijas, prieku un enerģiju

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Stelpe» svin jubileju

Ar atraktīvu priekšnesumu uzstājas deju kolektīvs «Vēveri» no Vecumniekiem.
Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Stelpe» piecu
gadu jubilejas koncerts
izskanēja 4. jūnijā.
Stelpes pagasta brīvdabas
estrādē sapulcējušies kolektīva
dalībnieki jau iztālēm bija pamanāmi – tērpušies spodrās, ļoti
baltās blūzēs un zeķēs, arī jaunie galvas lakatiņi mirdzēt mirdzēja. Staltā stāja un vieglais
dejas solis bez vārdiem lika saprast – vīri un sievas valda pār
savu ķermeni, viņi prot un var
veidot sarežģītus soļu rakstus.
Kolektīvu jubilejā bija ieradušies sveikt gan Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvji, gan atraktīvie un lustīgie deju kolektīvi no Valles
(«Valle» un «senValle»), Vecumniekiem («Vēveri»), Ogres
novada Taurupes («Degsme»),
Stelpes («Roga»), kā arī pārstāvji no Bārbeles tautas nama
vidējās paaudzes deju kolektīva «Bārbele». Svētkus ar dziesmām un stāstiem par piedzīvoto, koncertējot Latvijas novados,

Deju kolektīvu «Stelpe» piecu gadu jubilejā sveic Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis.
Foto – EGILS NELIUSS

kuplināja māsas Legzdiņas. Šīm
dāmām pēc vārda kabatā nav
jāmeklē!
Interesanti bija apskatīt Valentīnas Rūtiņas-Rūtenbergas
veidoto foto izstādi par pieredzēto deju kolektīva piecu gadu pastāvēšanas laikā.

Spēj pārliecināt

«Piecos gados piedzīvots
daudz spilgtu notikumu, bet
viens no emocionālākajiem –
lielie Dziesmu un deju svētki
Rīgā 2013. gadā. Toreiz jutu
milzīgu emocionālo pacēlumu,
nebija ne vēsts no noguruma,
tikai lepnums par to, ka esi maza daļiņa no daudziem tūkstošiem, kas pulcējušies uz lielā
deju laukuma. Tajā mirklī sajutu, cik ļoti mīlu savu zemi –
Latviju,» atmiņās kavējas Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga.
«Pieci gadi deju kolektīvā
«Stelpe» mani ir bagātinājuši.
Dejojot es gūstu jaukas emocijas, prieku, enerģiju, pieredzi
un izturību. Pirms katra koncerta vai pasākuma manī virmo

23. jūnijā plkst. 20

Stelpes pagasta brīvdabas estrādē pašmāju
amatiermākslas kolektīvu

koncerts

«Līgo, līgo! Ziedu vasara un saule!».
Plkst. 22 – balle

kopā ar Andreju Skābuliņu.
Ieeja – bez maksas.

uztraukums un prieks, bet laimes izjūtu un lepnumu es guvu Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos 2013. gadā.
Paldies vadītājai Lāsmai Skābuliņai, kura tiek galā ar mūsu
kaprīzēm un niķiem, spēj pārliecināt, ka mēs varam un protam dejot!» teic Aiga Saldābola.

Vēro un salīdzina

«Deju kolektīvs ir vieta,
kur atklājas cilvēku raksturi,
talanti. Jāmācās sadzīvot, saprasties, izpausties. Visspilgtāk atmiņā palikuši tie brīži,
kad notikusi kāda atbildīga
uzstāšanās, piemēram, skate.
Tad ir interesanti pavērot savējos, īpaši vīrus. Viņi nesēž
vienaldzīgi un negaida savu
iznācienu, bet cītīgi vēro citu
kolektīvu uzstāšanos un salīdzina, pārrunā. Bet, kad pienākusi pašu kārta, tad saņemas
un koncentrējas. Par to ir prieks,
jo mēģinājumos iet visādi –
nevaru, negribu, esmu piekusis,» atklāj Iveta Grantiņa.
«Atceros kolektīva gada
jubilejas svinības, Vecumnieku novada Dziesmu un deju
svētkus, pagājušā gada sarīkojumu Jelgavā «Dievs man deva maizes zemi» un daudzas
citas uzstāšanās gan savās mājās, gan kaimiņu pagastos. Par
katru šādu reizi glabāju jaukas
atmiņas,» pauž Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga.
Sarīkojumā arī bijušie dejotāji tika sveikti ar ziediem
un piemiņas veltēm.

«Es šajā kolektīvā nodejoju divus gadus. Paldies par sirsnībā un draudzībā, smieklos
un sviedros pavadīto laiku.
Lai viegls dejas solis un dzīvesprieks visus turpmākos gadus!» vēl Aija Pētersone.

Aicina savā pulkā

Piecu gadu jubilejas koncerts mūsu deju kolektīvam
bija liels notikums, kam ļoti
gatavojāmies. Pēc svētkiem
Ineta Klāviņa dalībniekus un
ciemiņus cienāja ar karstu zupu. Tā bija tik garda vēsajā
vasaras vakarā!
«Šķiet, svētki izdevās. Par
to visiem maniem mīļajiem
dejotājiem liels un sirsnīgs
paldies, protams, arī sarīkojuma vadītājai Sandrai Neliusai
par atbalstu un neizsīkstošu
spēku, mūs uzmundrinot,»
teic Lāsma Skābuliņa.
Mums noteikti gribas aizbraukt uz lielajiem Dziesmu
un deju svētkiem Rīgā, kas
notiks 2018. gadā un solās būt
īpaši krāšņi un skanīgi.
Aicinām ikvienu, kurš grib
dejot, bet baidās, droši mums
pievienoties. Nāciet, mēģiniet
un jums noteikti izdosies un
iepatiksies, arī laika pietiks visam!
Mūs vislabāk raksturo dzejnieka Māra Čaklā vārdi: «Es
esmu bagāts,/ man pieder
viss,/ kas ar mani ir noticis!».
Deju kolektīva
«Stelpe»
DALĪBNIEKI
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Mēmeles plūdums radoši spēcina

 Satiekas upei piederīgie latvieši un lietuvieši
Literāri muzikāla
pēcpusdiena «Mēmeles
līčos ievas kad zied»
19. maijā Skaistkalnē
pulcināja upei piederīgos
ļaudis no Latvijas un Lietuvas.
Skaistkalnes pagasta bibliotēkas aktivitāšu programmā
šis sarīkojums bija iecerēts kā
upei piederīgo satikšanās un veltījums šai neparastajai ūdenstecei un ar to saistītajiem ļaudīm.
Pasākuma saimnieces Daiga Jakuška un Inga Pavlovska
sarīkojuma norises vietā ieradās ar ceriņziediem rotātu retro auto – žigulīti. Bibliotēkas
darbinieces līdzi bija atvedušas senlaicīgu čemodānu ar
grāmatām un pārsteigumiem.
Uzrunājot klātesošos, pēcpusdienas rīkotājas uzsvēra, ka
ziedoņa plaukums ir piemērotākais laiks sanākt kopā Mēmeles krastā pie Skaistkalnes
pagasta bibliotēkas, no kurienes skatam paveras rāmais
straumes tecējums un tilts, kas
savieno Latviju un Lietuvu.

Labāk saprot
cilvēkus

Ziedoši ceriņkrūmi, kas rotāti ar krāsainām šallēm, dekoratīvi lukturīši koku zaros
un zālienā, mīksti paklāji sēdēšanai, siena zārdos izvietotas glezniņas ar Mēmeles skatiem un ziediem, plakātiņi ar
Imanta Ziedoņa atziņām un
foto saistībā ar Mēmeli, upē
peldošais gulbju pāris, putnu
dziesmas – viss bija pavasara
smaržām un krāsām piepildīts. Pēcpusdienas dalībniekiem šāda gaisotne ļāva justies brīvi un sirsnīgi, raisīja
domu un izjūtu plūdumu. Noskaņojums bija īsti ziedonīgs.
Katrs bija nācis ar savu redzējumu un pieredzi, atklājot,
ko nozīmē dzīvot un strādāt
Mēmeles krastos. Ar šaipusē
pierakstītu tautasdziesmu sarīkojumu ieskandināja folkloriste Dace Prūse. Izjustais
dziedājums un kokles skaņas
aizviļņoja pāri upei kā sveicinājums.
Kurmenes pagasta bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa
uzskata, ka dzīvot laukos un

Literāri muzikālā pēcpusdiena Skaistkalnē, Mēmeles krastā, aizritēja omulīgā noskaņā.
Foto – D. JAKUŠKA
pie upes nozīmē labāk saprast
cilvēkus. To posmu, kas vijas
gar Kurmeni, viņa un citi vietējie ļaudis uzskata par savējo.
Mēmeles plūdums allaž dod
impulsu justies «uz priekšu».
Viņa sniedza ieskatu Kurmenes vēsturē, atklājot šīs apdzīvotās vietas skaistumu un
īpatnības.
Kurmenietes Annas Grises-Grundmanes atmiņas un
gleznas atklāj, kādu radošu un
garīgu enerģiju spēj sniegt daba, ja vien to izjūt un saprot.

Uzdāvina laimes
putnu

Improvizētais ceļojums pa
Mēmeli aizsākās no maza ciema – Pučekalnes – Lietuvā, ko
pārstāvēja vietējās bibliotēkas
vadītājs Rimants Kalpoks,
turpinājās ar Nemuneli Radvilišķiem, no kurienes bija ieradušies bibliotēkas lasītāju kluba dalībnieki. Grāmatu krātuves vadītāja Līvija Šmatiene
sacīja, ka klubs darbojas astoņus gadus. Domubiedru grupai tīk lasīt, braukt ekskursijās, piedalīties dažādos sarīkojumos. Lietuviešu draugi
skaistkalniešiem uzdāvināja pašu darinātu laimes putnu un
draudzības apliecinājums izskanēja latviski. Ar lietuviešu
lauku kapelai raksturīgiem

akordiem vārdiskās apceres
papildināja vijoles un akordeona skaņas. Līvija bibliotēkā
strādā jau vairāk nekā 30 gadu
un nespēj iedomāties dzīvi citviet.
Ciemos bija ieradušies arī
vistuvākie kaimiņi – Germanišķu bibliotēkas vadītāja Laura Sakalauskiene kopā ar divām mazām lasītājām, kuras
izpildīja Lietuvā populāra
dzejnieka vārsmas.

Iedvesmas
vieta daudziem

Tā, lejup pa straumei, bija
nonākts līdz Skaistkalnei, kas
ir iedvesmas vieta daudziem.
Olita Simaško, Jānis Kuzma,
Judīte Ivanova lasīja savu dzeju. Aizkustinoši patiesi skanēja katra sirdī un domās izauklētie vārdi. Jānis ir redzējis
pasauli, divas reizes pabijis
Indijā, taču dzimtā Skaistkalne ne ar ko citu nav salīdzināma – tā ir īpaši īpaša.
Skaistkalnei piederīgā Brigita Eihmane izjusti nolasīja
Arnolda Auziņa dzejoli «Slavas dziesma Mēmelei». Skaistkalnes bibliotēkas ilggadējais
draugs, novadnieks Jānis Naudžūns, kurš ir aktīvs ceļotājs
un fotogrāfs, «aizveda» uz tālākām zemēm.
Prieku par kopā būšanu

apliecināja laikraksta «Bauskas Dzīve» ilggadējā korespondente Mārīte Ozoliņa, kuru skaistkalnieši vienmēr uzskatījuši par savējo.

Sveicienam –
ceriņziedu vainags

Upes plūdumam ļaujoties,
bija sasniegta Bauska. Par
Mēmeles spēku pie pilsētas,
par tiltiem un interesantām
vēsturiskām epizodēm vēstīja
Bauskas centrālās bibliotēkas
speciāliste Laimdota Ozoliņa.
Viņas sagatavotie ekspreskonkursi atklāja mēmeliešu labās
zināšanas par upi un ar to saistītajiem notikumiem.
Skanot dziesmai «Upe nesa ozoliņu», no tilta straumē
tika palaists ceriņziedu vainags – ziedonīgs sveiciens
Mēmelei no tās ļaudīm.
Pie gari klātiem galdiem
pasākuma dalībnieki baudīja
karstu zupu, raisīja sarunas
pie kaﬁjas tases un kliņģera,
latviešu un lietuviešu apvienotās kapelas pavadībā griezās lustīgos dančos. Klātesošie vēl ilgi kavējās pārdomās,
baudīdami gaišumu, kas staro
no cilvēkiem, kuri ir atvērti
labestībai.
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja
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Mācītājs mīl Dieva loģiku
Jau četrus mēnešus
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskajā draudzē kalpo
jauns mācītājs – Roberts
Otomers.
Draudzes ganu maiņa nav
viegls process, to esam piedzīvojuši vairākkārt. Draudze ir
kā liela ģimene, radu loks, kur
cilvēki cits pie cita pierod, ir
saistīti, uzticas, kopā pārdzīvo
priekus un bēdas. Visu šo attiecību pamatā ir lielā Dieva
mīlestība, gudrība, žēlastība un
nepārtraukta mācīšanās.
Grūti pateikt, kurš ir galvenais – draudze vai mācītājs,
gans vai ganāmpulks, kas nosaka kopā dzīvošanas stilu,
veidu. Domāju, vislabāk ir
tad, ja Dievs svētī draudzi ar
labu mācītāju un mācītāju – ar
labu draudzi. Ļoti ceru, ka tā
ir noticis Vecumniekos.

Ienes prieku

Robertam ir 32 gadi. Viņam
ir kupla ģimene: sieva Agrita,
bērni Kate, Pāvils, Rute, Rinalds
un Edīte. Mēs visi kopā jau gājām Krusta ceļu Lielajā Piektdienā un braucām ekskursijā
uz Lesteni, Pūri, Usmu, Ugāli.
Mācītāja ģimene draudzē ienes prieku, jautrību, mīļumu
un iedrošinājumu.
Roberts Otomers beidzis
Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā, absolvējis Lutera akadēmijas Pastorālo nodaļu, iegūstot
augstāko teoloģisko izglītību,
beidzis Pastorālās vadības institūtu. Kopš 2014. gada studē teoloģiju neklātienē maģistrantūrā Gēteborgā, Zviedrijā, kur
studentu kurss ir internacionāls,
bet mācību valoda – angļu.
Reiz viņš, pasmaidot par sevi,
sacīja: «Man ļoti patīk loģika,
bet tad iepatikās teoloģika.»
Mācītājs mīl Dieva loģiku.

Dedzīgs kristietis

Mēs pamazām iepazīstamies, radušies pirmie un nākamie priekšstati. Viena no mācītāja pamanāmākajām īpašībām ir prieks. Viņam vienmēr
ir jauks noskaņojums, labs garastāvoklis. Jaunajā Derībā vēs-

Mācītājs Roberts Otomers kalpo gan Valles un Vecumnieku,
gan Rīgas Svētā Gara luterāņu draudzē Imantā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tulē galatiešiem teikts, ka Gara auglis ir mīlestība, miers,
prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticība, lēnprātība,
savaldība. No Roberta staro
mīlestība un prieks par Dieva
pasauli un kārtību, par savu
sievu un bērniem, par cilvēkiem, prieks būt par mācītāju.
Aptaujāju draudzes locekļus un lūdzu izteikt viedokli
par mācītāju – kādu viņu esam
iepazinuši. Vīri apgalvo, ka Roberts ir patīkams cilvēks, iejūtīgs klausītājs, dedzīgs kristietis, kompetents un uzrunājošs.
Viņš turas pie Dieva vārda, un
tā ir viena no īpašībām, kas
raksturo labu mācītāju.
Pārsteidz gados jaunā draudzes gana gudrība, erudīcija,
spēja saprotoši un vienkārši
izskaidrot Dieva vārdu. No viņa staro labestība un gaišums,
it kā eņģelis ar viņa muti runātu. Roberts ir ģimenisks, viņa
sprediķi «aizķer» sirdi.
Draudzes dāmas iepazinušas mācītāju kā gudru, enerģisku, mērķtiecīgu un laipnu cilvēku. Viņā ir Dieva Gars, Dievs
caur viņu runā uz mums saprotami un skaidri. Patīk, ka jaunais
mācītājs ir ļoti ticīgs; tāda ir arī
viņa ģimene, piedalās draudzes dzīvē kopā ar savu saimi,
runā ar spēcīgiem argumentiem, kas pārliecina, iedvesmo, liek domāt.
Ieviesis jauninājumus, saglabājis jau esošās tradīcijas,
jo «Tam Kungam to vajag».

Labprāt joko

Mums patīk, ka dievkalpojumos un nodarbībās «Iepa-

zīsti kristietību» tiek izmantots
dators, projektors, uz ekrāna tiek
projicēta dievkalpojuma kārtība, dziesmas, sprediķa teksts.
Tas palīdz vieglāk uztvert un
iegaumēt informāciju. Vizualizācijai mācītājs lieto gan attēlus
no klasiskās glezniecības, gan
laikmetīgas fotogrāﬁjas, lai ilustrētu Svēto Rakstu fragmentus
un palīdzētu saprast, ka Bībele
nav tekstu krājums par seniem
laikiem, bet tā arī mūsdienās
ir aktuāla, nozīmīga un vērtīga
modernā laikmeta cilvēkiem.
Draudzes gans labprāt joko,
mīl humoru.
Priecājamies, ka mācītājs

Roberts jau paspējis viesoties
gan Misas, gan Vecumnieku vidusskolā ar lekcijām, no bērniem un jauniešiem nebaidās.
Kāda mamma pavēstīja: «Ļoti
interesants bija Vecumnieku vidusskolas mācību gada noslēguma dievkalpojums 30. maijā – vienkārši, saprotami un
reizē dziļi pieskaroties svarīgām lietām. Bērniem patika,
vismaz manējam. Mans dēls, arī
Roberts, teica – ja tādi būtu dievkalpojumi, viņš gribētu nākt...»
Aicinām visus interesentus – lielus un mazus – pievienoties Vecumnieku luterāņu
draudzei, lai gūtu svētību savai dzīvei, atrastu te garīgās
mājas!
Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10, lekcijas «Iepazīsti kristietību» – ceturtdienās
plkst. 19. Augustā paredzētas
Draudzes dienas. Informāciju
par draudzi un aktualitātēm,
arī dievkalpojumu materiālus
var atrast interneta mājaslapā
www.vecumniekudraudze.lv.
Lai mūs uzrunā un iedrošina psalmu vārdi: «Kalpojiet
Tam Kungam ar prieku! Nāciet Viņa priekšā ar gavilēm!»
(Ps.100:2)
D. STARTA,
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskās draudzes
priekšniece

KAPU SVĒTKI

Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā draudzē
Vecumnieku pagastā:
16. jūlijā
Lejzemnieku kapos – plkst. 10,
Siliņu kapos – plkst. 11.30,
Priedeskroga kapos – plkst. 12.30,
Katrīnas kapos – plkst. 14,
Klīvu kapos – plkst. 15.
17. jūlijā
Baznīcas kapos – plkst. 10,
Rešnenieku kapos – plkst. 11.30.
24. jūlijā
Griķu kapos – plkst. 13.
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.
Valles evaņģēliski luteriskajā draudzē
30. jūlijā:
Impu kapos – plkst. 10,
Pētermuižas kapos – plkst. 11,
Vasku kapos – plkst. 12,
Valles kapos – plkst. 14.
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15. lpp.

«Dāvana» uz muzeja kāpnēm
7. jūnija darbdienas rīts
muzejā iesākās ar pārsteigumu vārdā «Romāns».
No zila dāvanu maisiņa,
kam pievienota rozā līmlapiņa
ar uzrakstu «Romāns», ko atradu uz muzeja kāpnēm, uz
mani izmisušām, asarainām
acīm lūkojās divi kaķu mazuļi. Sirds sāka dauzīties, prāts
un emocijas kūleņoja... Ko iesākt? Mazās kaķu dvēselītes
sajuta cilvēka klātbūtni un izrādīja interesi savu «mājvietu» pamest un meklēt sirds
siltumu. Paldies Baibai Džeriņai, kura sniedza padomu, kā
mincīšus pabarot.
Kad mazie bārenīši bija samīļoti, ar siltiem ceļavārdiem
nodevu tos drošās rokās – pašvaldības kārtībniekam Mārim
Cēnim. Viņš «dāvanu» uzraudzīja līdz brīdim, kamēr pēc
tās ieradās dzīvnieku patversmes «Mežavairogi» pārstāvji
no Ķekavas.
Paldies novada domei, kas
radusi risinājumu šādiem neikdienišķiem «pārsteigumiem».
«Paldies» dāvinātājam... Ne jau
kaķu mamma atnesa šo maisiņu
un nolika uz muzeja kāpnēm.

Līgo Vallē
22. jūnijā plkst. 20

pie Valles vidusskolas –

ielīgošanas koncerts
«Iesim baltajās naktīs,
Jo spilvenos mīkstos
l».
Tās nogulēt žēl».
No dāvanu maisiņa uz atradēju lūkojās divi acu pāri.
Foto – R. KOVALA
«Asaru pasaule ir tik dažāda,» sacīts A. de Sent-Ekziperī darbā «Mazais princis»,
kur, cita starpā, ir pausts
arī aicinājums būt atbildī-

No rīta – Jāņu senioru sveikšana.
Plkst. 19 brīvdabas estrādē
Jāņa bērnus priecēs pūtēju orķestris «Skaistkalne»
un jauniešu deju kolektīvs «Vanadziņi».
Svētku turpinājums –
tautas namā, kur līgotājus gaidīs
amatierteātris «Gadījums» un
sieviešu vokālais ansamblis «Vēl mazliet».
Plkst. 23 – Jāņu zaļumballe
ar īpašu Līgo nakts programmu. DJ Gatis.
Ieeja uz visiem
pasākumiem – bez maksas.

VECUMNIEKU PAGAS-

Jānis Kozlovskis (1932. gada 25. maijs – 2016. gada
25. maijs),
Jānis Jakobsons (1930. gada 23. augusts – 2016. gada
30. maijs),
Laima Trušinska (1956. ga-

Jāņu ielīgošana

ar visām no tā
izrietošajām sekām.
Būs alus, siers un
tradicionālais orientēšanās
skrējiens pēc «papardes
zieda» (komandā – trīs
pilngadīgas personas).
Amatierteātra «MIStērijA»
pirmizrāde –
A. Grīnieces viencēliens
«Ziņu dienests strādā».

Līgo Skaistkalnē 23. jūnijā

TĀ

22. jūnijā plkst. 20
Misā pie tautas nama –

da 22. novembris – 2016. gada 4. jūnijs),
Mudīte Vidovska (1960. gada 1. decembris – 2016. gada
4. jūnijs),
Alma Grebže (1923. gada
22. janvāris – 2016. gada 15. jūnijs).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
informācija.

giem par tiem, kurus pieradinām.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

Priekšnesumus sniegs
Valles amatiermākslinieki,
pūtēju orķestris «Skaistkalne»
un Neretas novada Mazzalves
amatierteātris «Tradare».
23. jūnijā plkst. 23
pie Valles dīķa –
Jāņu ugunskura
iedegšana un balle.
Spēlē Māris no Baldones.

16. lpp.
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Mirdz gadi kā jāņugunis,
Tie šodien visapkārt plīvo;
Un katrai dienai ir atbalss,
Kas mīļās atmiņās dzīvo.
/K. Apškrūma/
Daudz saules un prieka vēlam
Mārim Startam 55 gadu jubilejā, Sarmītei Fluginai,
Aigaram Ezeriņam un Sergejam Pavlovam 60. šūpļa svētkos,
Oskaram Grabovskim 65. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt!
/L. Brīdaka/
Visa laba vēlējumus sūtām Zaigai Sirotinai un Andrejam
Salgrāvim 60. dzimšanas dienā, Tālivaldim Kalniņam
65. mūža gadskārtā, Gaidai Niedrai 70. dzīves vasarā,
Cecīlijai Zvilnai 80. šūpļa svētkos,
Arvīdam Krīgeram 85 gadu jubilejā un
Valentīnai Baltinienei, 91 gada slieksni pārkāpjot.
Kurmenes pagasta pārvalde
Tā mēs ejam no dienas uz dienu,
strādājot par mākoņstūmējiem,
par gaisa viļņotājiem,
par aizdedzes atslēgām, nošu līnijām,
par prieka radītājiem un par daudz vēl ko citu.
Tā mēs ejam no dienas uz dienu,
naktīs aizdedzot zvaigznes,
spodrinot mēness bumbu
un rūpju priekšā pasitot knipi.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Jāni Medni un Jāni Juhņēviču 50 gadu
jubilejā, Brigitu Adakovsku un Veltu Drevinsku
75. dzimšanas dienā, Pēteri Treimani 80. dzīves gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Tikai iet, kur vasara ved,
Un nedomāt, vai ziedēs tā mūžīgi.
Naktsvijoļu smaržu pa lāsītei krāt,
Apvīt domas puķuzirņu stīgām.
/S. Rode/
Sirsnīgi sveicam Jāni Stallīti 60. dzimšanas
dienā un Kornēliju Zemīti 65 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Cik man ir gadu?
Tikpat
cik maniem jāņtārpiņiem.
Tik,
cik es spīdu.
/O. Vācietis/
Vislabākos vēlējumus sūtām tiem
valliešiem, kuri jūnijā svin dzimšanas un vārdadienu.
Īpaši sveicam Smuidru Rāviņu 50. dzimšanas dienā,
Aivaru Rozenfeldu 55 gadu jubilejā, Anitu Komas un
Initu Muzikanti 60. dzīves gadskārtā, Ojāru Dmitrijevu un
Veru Sabiņevsku 65. šūpļa svētkos, Ainu Geriņu,
80 gadu slieksni pārkāpjot, Natāliju Mišiņu 85. mūža
vasarā un Matildu Pujāti 91. dzimšanas dienā.
Valles pagasta pārvalde

Lai katram ir sava pieneņu pļava,
Kur nespēkā patverties iet,
Kur darbīga medus bite
Dziesmu par laimi dzied!
/S. Gausiņa-Elksne/
Saulainus sveicienus sūtām Baibai Kļaviņai,
Raisai Kovaļkovai un Jurim Krasovskim
70. šūpļa svētkos, Ilgonim Šteinaltam, Jānim
Pūķim, Pēterim Azarstarpam un Dzidrai
Freimanei 75 gadu jubilejā, Veltai Martinsonei,
Astrīdai Stupurei un Lūcijai Nungurei
80. mūža gadskārtā, Valērijai Stumbrei un
Antanam Stipinam 85. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

