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Misā dzied
zēni un vīri

Izbauda slavas mirkli

Godina konkursa «Gada skolēns 2016» dalībniekus

Zaiga Jēgere Misas vidusskolā vada trīs korus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Koncerts ar uzrunājošo nosaukumu «Tik dēļ jums, daiļās
dāmas, dēļ jums» Misas tautas
namā izskanēja 12. maija vakarā.
Savu valdzinājumu klausītājiem dāvāja Dobeles mūzikas
skolas koris (vadītāja Karīna
Zandersone, koncertmeistars
Valdis Tensons) un Ķekavas
vidusskolas zēnu kamerkoris
(Inga Lagzdiņa), vīrišķību un
spēku izdziedāja vīru koris
«Ķekava» (Arvīds Platpers), par
māju sajūtu gādāja Misas vidusskolas zēnu kora šarmantie
dalībnieki, bet gaišu noskaņu
un harmoniju radīja Misas vidusskolas 6. – 12. klašu koris
(vadītāja Zaiga Jēgere, koncertmeistare Līga Eglīte).
«Tā kā šogad tika atcelts
tradicionālais zēnu koru saiets
«Zaļā bumba», kas reizi divos
gados norisinājās Talsos, radās iecere sapulcināt zēnu korus Misā,» atklāj Zaiga Jēgere, Misas vidusskolas mūzikas
pedagoģe un koru vadītāja.
Programmu pieteica Misas
vidusskolas audzēkņi Artūrs
Antonovs un Edijs Ancveirs.
Kolektīvu sniegumā izskanēja brīnišķīgi priekšnesumi,
bet koncerta noslēgumā varenais kopkoris klātesošos iedvesmoja ar U. Marhileviča un
G. Rača dziesmu «Tikai tā».
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals un izglītības metodiķe Vija
Beļūna kopā ar konkursa «Gada skolēns 2016» veiksminiekiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada konkursa «Gada skolēns 2016»
noslēguma sarīkojums
notika 5. maijā. Godam
pelnīto slavas mirkli
izbaudīja 13 jauniešu.
Svētkiem uzpostajā Stelpes pamatskolas zālē pulcējās
gudrākie un talantīgākie audzēkņi, viņu vecāki, skolotāji
un izglītības iestāžu vadītāji.
Svinīgu un gaišu noskaņu radīja Maijas Laukmanes dzeja,
satikšanās prieku vairoja pazīstamā mūziķa un dziesminieka Arņa Miltiņa un viņa
meitas Laimas Miltiņas izjustais priekšnesums.
Sarīkojuma scenāriju bija
veidojusi Skaistkalnes vidusskolas pedagoģe, Vecumnieku
novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja
Lolita Silakaktiņa, par svinību
raitu norisi rūpējās programmas pieteicēji – Skaistkalnes
vidusskolas audzēkņi Līga Līdaka un Artūrs Grosbergs.

Niklāvu Ņikiforovu svinīgajā brīdī atbalstīja vecāki un jaunākā
māsiņa Elza.

Būs lielāka
konkurence

Pēc kopīgi nodziedātas Latvijas valsts himnas klātesošos
uzrunāja novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals.
«Paldies, ka esat starp labākajiem un uzdrīkstējāties piedalīties cīņā par titulu «Gada
skolēns». Jūs esat veiksminie-

ki, jo šogad jauniešiem nebija
jāpilda erudīcijas tests!» viņš
sacīja. «Nākamgad iecerēts konkursu padarīt vēl nozīmīgāku,
sadarbojoties ar bijušā Bauskas rajona izglītības iestādēm.
Tad labākā tituls būs jāiegūst
vēl sīvākā un spraigākā cīņā,
apliecinot sevi lielākā konkurencē.»
à3. lpp.

2. lpp.
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Rosīgs pavasaris

I

zglītības iestādēs pavasara «Pašvaldība reformām
rosība saistās ar mācību gada pa priekšu neskrien.»
beigām, kad skolēni steidz uzlabot sekmes, lai ar paveikta
darba sajūtu ļautos vasaras mi desmit. Izvērtējot skolēnu
brīvlaikam. Labākajiem au- skaitu izglītības iestāžu 9. kladzēkņiem šis ir sava varējuma sēs un veicot aptauju, Domes
apliecināšanas laiks konkur- sēdē 27. aprīlī nācās pieņemt
sos, mācību priekšmetu olim- lēmumu par 10. klases neatpiādēs, kā arī cīņā par «Gada vēršanu Valles vidusskolā.
skolēna» titulu. Panākumi gūti Pašlaik 9. klasē mācās astoņi
gan novada un reģiona, gan bērni, no kuriem tikai seši izvalsts mērogā. Par to liels pal- teikuši vēlmi mācīties Vallē.
dies skolotājiem un vecākiem, Sarežģīta situācija ir Misas vikuri bērnus sagatavojuši tā, lai dusskolā, kur 9. klasē skolojas
Vecumnieku novads ar viņu desmit jauniešu, un pagaidām
visi nolēmuši turpināt mācības
veikumu var lepoties.
10. klasē. Kas notiks, ja viens
Līdz ar jauna ministra stā- pēdējā brīdī pārdomās? Jaunā
šanos amatā sarosījusies izglī- kārtība neattiecas uz 11. un
tības nozari pārraugošā minis- 12. klases audzēkņiem, kuri
trija, kas kārtējo reizi prezen- turpinās mācības, kā ierasts.
tēja pedagogu darba samaksas
ašlaik netiek domāts par
jauno modeli. Tam nav nekā
kādas skolas statusa maiņu.
kopīga ar iepriekšējo «jauno»
modeli, kas diemžēl norāda – Pašvaldība reformām pa priekšu
ministrijai nav redzējuma, kā- neskrien un visās jomās vadās
dai būt izglītības jomai nākot- tikai no spēkā esošajiem nornē. Paredzams, ka novadam matīvajiem aktiem. Kamēr vien
pedagogu darba samaksai būs bērni gribēs mācīties novada
vairāk līdzekļu no valsts, bet izglītības iestādēs, tās pastāvēs.
Vēlu skolēniem sekmīgi
vai skolotāju algas kļūs lielākas – par to varēs spriest tikai pabeigt mācību gadu, absolpēc noteikumu stāšanās spē- ventiem izdarīt pareizo izvēli,
kā. Jaunais modelis arī no paš- pedagogiem labi atpūsties un
valdības prasīs papildu līdzek- uzkrāt spēkus jaunam darba
ļus, jo Izglītības un zinātnes cēlienam. Novada dome rūpēministrija uz skolām skatās sies par saturīgu brīvā laika
vienpusēji, maz rēķinoties ar pavadīšanu, organizējot pasārocību, kas vietvarai būs jārod kumus visas vasaras garumā.
gan pirmsskolas posmā, gan
JĀNIS
līdzfinansējot mazās skolas.
KOVALS,
Valstī izstrādāta kārtība, kas
nosaka minimālo audzēkņu Vecumnieku
novada
skaitu, lai atvērtu 10. klasi. Tas
Domes
novada skolās mainīs ierasto
priekšdzīvi, jo līdz šim klasi varēja
sēdētāja
atvērt, ja mācības uzsāka astoņi
vietnieks
jaunieši, tagad būs nepiecieša-

P

«Zīļuki» sniedz krāšņu
koncertu

Vecumnieku tautas nama bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» dalībnieki kopā ar kolektīva vadītāju Daci Startu un viņas uzticamo asistenti – meitu Kristu Startu.
Foto – K. PLŪME
Vecumnieku tautas namu
6. maija pievakarē piepildīja
sirsnīgi bērnu smiekli un valdīja īsta bišu stropa gaisotne.
Ik pa laikam bija dzirdams
«zummm», kas lika noprast –
dziesmu un deju programma
«Manai māmiņai» būs ļoti pavasarīga.
Bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» dalībnieki šoreiz pārtapa
par skaistiem tauriņiem, bizmārītēm un mīlīgiem, dzelteniem
cālīšiem. Kolektīva vadītāja Dace Starta kopā ar savu lielāko
palīgu – meitu Kristu Startu –,
kā allaž, bija parūpējušās, lai
bērniem būtu krāšņi tērpi un
katrs varētu iejusties izvēlētajā tēlā.
Mazie cālīši, bērni vecumā
no trim līdz četriem gadiem,
bija sagatavojuši dziesmu un
deju programmu par vistu, gaili un cālēniem, savukārt piecus – astoņus gadus vecie zēni
un meitenes pārtapa par bizmārītēm un tauriņiem. Dziesmās

tika apjūsmots pavasaris, putni un ziedi.
Prieku par savu atvasīšu
sniegumu neslēpa vecāki un
vecvecāki. Kas gan var būt vēl
sirsnīgāks par bērnu vai mazbērnu nodziedātu dziesmiņu
vai dejas priekšnesumu!
Mūsu ikdiena ir steigas un
notikumu pilna, bet bērnu neviltotās emocijas ir tās, kas liek
vairāk smaidīt, darīt un mudina paveikt šķietami neiespējamo. Rosinu vecākus izbrīvēt
laiku, ko pavadīt ar bērniem kopīgās aktivitātēs un sarunās.
Nav nekā svarīgāka par mirkļiem kopā ar vistuvākajiem,
jo visa sākums ir ģimene.
Aicinu visus aktīvi piedalīties novada rīkotajos vasaras
pasākumos. Lai saulainās dienas vairo mīlestību pret tuvākajiem!
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas
nama mākslinieciskās daļas
vadītāja

ATGĀDINĀJUMS

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
par otro ceturksni
jāveic līdz 16. maijam.
Tos iedzīvotājus, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo
periodu, aicinām nokārtot saistības ar pašvaldību, lai vienlaikus ar parādu 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

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
maija otrajam numuram
jāiesniedz līdz
16. maijam.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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3. lpp.

Izbauda slavas mirkli

Par meitas Laimas panākumiem priecājas Inese Kampa.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
à1. lpp.
J. Kovals uzsvēra, ka ceļā
uz valsts simtgadi īpaši svarīgi ir apzināties, ka Latvija –
tie esam mēs, un ikvienam mazāk būtu jāprasa, ko valsts var
dot mums, bet gan – ko mēs
varam tai dot. «Skatoties uz
brašajiem jauniešiem un skaistajām jaunietēm, esmu pārliecināts, ka jūs jau Latvijai dodat vairāk nekā jebkurš cits.
Par to liels paldies vecākiem,
skolotājiem un audzinātājiem,»
viņš atzīmēja.

Lasa fragmentus
no esejām

Cits pēc cita tika godināti
novada labākie jaunieši. Katrs
tika raksturots, skanēja fragmenti no skolēnu esejām, kuru
šīgada tēma – «Vējš nes spalvu, tevi nes dzīve. Ļaujies!».

Kopā ar Skaistkalnes vidusskolas skolnieku Sandiju Siliņu svētkos bija
viņa klases audzinātāja Gunta Romanovska (no kreisās) un mamma.

Dalībniekus apbalvoja J. Kovals un novada izglītības metodiķe Vija Beļūna.
Nolikums paredzēja, ka konkurss norisinās divās grupās
skolas un novada posmā: pirmajā tika vērtēti 8. un 9. klašu, bet otrajā – 10., 11. un
12. klašu audzēkņi. Komisija
punktus piešķīra par sasniegumiem mācību programmas
apguvē, kā arī skolas, novada
un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs; radošo un fizisko
spēju attīstīšanu un panākumiem interešu izglītības grupās un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs; izpratni par
augstākajām morāles vērtībām, spēju novērtēt un izjust
skaisto; radošām izpausmēm,
prasmju demonstrējumu; iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un labdarībā.

Jūtas saviļņoti

Titulu «Gada skolēns 2016»
starp pamatskolas klašu pārstāvjiem ieguva Valles vidusskolas 9. klases skolniece Laima Kampa, vidusskolas klašu
grupā – Vecumnieku vidusskolas 12. klases audzēknis Niklāvs
Ņikiforovs.
L. Kampa atzīst, ka konkursa pārbaudījumi nav sagādājuši grūtības; saspringtāks bijis
laiks, kad nācies sevi apliecināt mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un citās aktivitātēs.
Neviltots prieks par dēla
Niklāva panākumiem bija jaunieša vecākiem Daigai un Vasi-

lijam Ņikiforoviem. Konkursa
«Gada skolēns» titulu 2012. gadā ieguva arī viņu vecākais dēls
Kalvis, kurš tolaik bija Vecumnieku vidusskolas 10. klases
audzēknis.
Ieklausoties savu bērnu raksturojumā, sajūtot viņu bagāto
iekšējo pasauli, ko atklāja esejās
paustās atziņas, saviļņoti jutās
vecāki un pedagogi. Šī svētku
diena bija arī viņu zvaigžņu
stunda, kad, atliekot malā rūpes un ikdienas pienākumus,
varēja ļauties slavas mirklim.
Sarīkojums noslēdzās ar
kopīgu svētku kliņģera baudīšanu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Konkursa «Gada skolēns 2016» laureāti

w Titulu «Gada skolēns» ieguva: Laima Kampa, Valles vidusskola, 9. klase; Niklāvs Ņikiforovs, Vecumnieku vidusskola,
12. klase
w Nominācija «Par vispusīgām zināšanām»: Rūdolfs Agris
Stilve, Vecumnieku vidusskola, 9. klase; Lauma Vidovska, Valles vidusskola, 11. klase
w Nominācija «Par talantu daudzpusību»: Annija Tamane,
Vecumnieku vidusskola, 8. klase; Marika Sadovina, Misas vidusskola, 10. klase
w Nominācija «Par sabiedrisko aktivitāti»: Sanita Strautniece, Stelpes pamatskola, 8. klase; Sintija Neimane, Misas vidusskola, 10. klase
w Pateicības raksts: Rihards Slišāns, Vecumnieku vidusskola, 9. klase; Linda Valaškeviča, Skaistkalnes vidusskola, 8. klase; Edijs Ancveirs, Misas vidusskola, 11. klase, Aivis Tjuševs,
Misas vidusskola, 11. klase; Sandijs Siliņš, Skaistkalnes vidusskola, 11. klase
Avots: Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļa.

28. maijā
plkst. 18.30 SVĒTKU GĀJIENS
no Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas,
plkst. 19
SVĒTKU LIELKONCERTS «MANA ZEME»
Vecumnieku brīvdabas estrādē.
Režisore Ieva Niedre.
Svētkos piedalās:
Vecumnieku novada skolu kori, deju kolektīvi un
pūtēju orķestris, bērnu un jauniešu kolektīvi no
Kokneses, Bauskas un Iecavas novada, kā arī no Rīgas.
Īpašais viesis –
komponists Valts Pūce un etnogrāfiskais orķestris.
Ieeja – bez maksas.
Informācija: www.vecumnieki.lv, www.facebook.com/vecumnieki

4. lpp.

Vallē neatvērs
10. klasi

Par 10. klašu atvēršanu
Vecumnieku novada izglītības iestādēs deputāti sprieda Domes sēdē 27. aprīlī.
2016./2017. mācību gadā
Misas un Valles vidusskolā atļauts turpināt mācības 11. un
12. klasē ar mazāku audzēkņu
skaitu, nekā to paredz «Noteikumi par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku novada pašvaldības izglītības
iestādes klasēs, pirmsskolas
izglītības iestādes grupās un
izglītojamo skaitu vispārējās
izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei». Valles vidusskolā nolemts neatvērt 10. klasi, bet
Misā 10. klases komplektēšana nākamajam mācību gadam
jāveic līdz 20. jūnijam.
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals paskaidroja, ka
2015. gada oktobrī stājušies
spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 591 «Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās
prasības pārcelšanai uz nākamo klasi». Tie ievieš zināmas
korekcijas skolēnu skaita nodrošināšanā vidusskolas klasēs.
Novada pašvaldības izglītības iestādēs minimālais audzēkņu skaits 10. klasē būtu 12
skolēnu, bet visās vidusskolas
klasēs kopā – 32. Pārejas posmā pieļaujamais izglītojamo
skaits 10. klasē ir desmit bērnu, bet vidusskolā – 27. J. Kovals informēja, ka pašvaldība
izzinājusi situāciju novada skolās un apkopojusi ziņas par audzēkņu skaitu un viņu nākotnes iecerēm saistībā ar izglītības
ieguvi novada mācību iestādēs,
kā arī sekmēm un kavējumiem.
Šajā mācību gadā novada
vidusskolu 10. klasēs mācās
39 audzēkņi: Misā – astoņi,
Skaistkalnē – 12, Vallē – deviņi, Vecumniekos – desmit.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks 25. maijā plkst. 15.
Tajā var piedalīties
ikviens interesents.
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Cer uz finansējumu

27. aprīlī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
26 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā piedalījās
visi deputāti.

Apmācīs
speciālistus

Saistībā ar projekta «Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās» īstenošanu
Vecumnieku novada domes
Sociālajam dienestam deleģēti vairāki pienākumi. Pasākums paredz nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālistu apmācību.

Tiek gaidīti
pieteikumi

Apstiprināts projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2016» nolikums un izsludināta pieteikšanās uz pašvaldības finansējumu. Veiktas izmaiņas komisijas sastāvā. Šī
gada projektus vērtēs Andžela
Briča, Laima Indriķe, Guntis
Kalniņš, Jānis Kovals un Valdis Rusiņš.
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja, projektu vadītāja Dace Šileika informēja, ka konkursā tiks atbalstīti
12 projektu, viena ieceru plāna realizācijai paredzēti 800
eiro. Nolikums un pieteikuma
veidlapa pieejama interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv. Iesniegumi tiks gaidīti
līdz 20. maija plkst. 17.

Vērtēs
īpašumus

Lai veicinātu Vecumnieku
novada teritorijas sakopšanu,
iedzīvotāju un organizāciju sabiedrisko aktivitāti un sadarbību, nolemts organizēt konkursu «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016». Nolikums
publicēts «Vecumnieku Novada Ziņās», 6. lpp.
Izveidota konkursa vērtēšanas komisija, par priekšsēdētāju apstiprināta Eleonora Maisaka, Skaistkalnes pagasts. Īpašumus vērtēs Līga
Sama, Kurmenes pagasts, Aiga Saldābola, Stelpes pagasts,
Anda Šimēna, Bārbeles pagasts,
Diāna Ruģele, Valles pagasts,
Jānis Kovals, Vecumnieku pagasts.

Valles draudze meklē iespējas iegūt finansējumu senā dievnama atjaunošanai.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Plāno ierīkot
veikparku

Grib renovēt baznīcu

Atbalstu guvusi biedrības
«Par aktīvu un veselu sabiedrību» iecere izveidot veikparku
pašvaldības nekustamajā īpašumā «Vecais ezers». Projekta realizācijas gadījumā ar nevalstisko organizāciju tiks slēgts zemes
nomas līgums vismaz uz septiņiem gadiem.
Iepazīstoties ar uzņēmēju
vīziju un vērtējot jau esošos
šāda veida aktīvās atpūtas objektus Latvijā, deputāti atzina,
ka Vecā ezera infrastruktūra,
kā arī atrašanās vieta ir saistoša gan uzņēmējiem, kuri vēlas
tur darboties, gan pakalpojuma potenciālajiem izmantotājiem. Projekta realizācija dažādotu novada iedzīvotāju un
viesu brīvā laika pavadīšanas
iespējas un veicinātu veselīgu
dzīvesveidu.

Piešķirts līdzfinansējums –
4 997,32 eiro – Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei projekta «Valles baznīcas
torņa, fasādes renovācijas darbi» īstenošanai. Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka Valles evaņģēliski
luteriskās baznīcas draudze piedalās biedrības «Aizkraukles
rajona partnerība» izsludinātajā projektu konkursā, lai iegūtu līdzekļus vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa
atjaunošanai. Tiek lēsts, ka remontdarbu kopējās izmaksas
ir 49 973,17 eiro. Ja iecere gūs
atbalstu, pašvaldība projektu
līdzfinansēs, atvēlot 4 997,32
eiro.
Sagatavoto lēmumprojektu atbalstīja 14 deputātu, Andris Lisovskis no balsojuma
atturējās.

Ņems kredītu

Atbalsta sportistus

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt kredītu no Valsts kases. Lietota
mikroautobusa iegādei Vecumnieku novada pašvaldības vajadzībām nepieciešami 19 950
eiro, bet Skaistkalnes vidusskolas sporta laukuma seguma pārklājuma un aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai –
17 489 eiro.
Aizņēmumu atdošanas termiņš – trīs gadi.

Dome nolēma finansiāli
atbalstīt sportistus, kuri iekļauti Latvijas izlasē un startēs starptautiskās sacensībās
Gdiņā (Polija).
Piešķirti līdzekļi – 205 eiro katram – svarbumbu cēlāju
Edgara Getmančuka un Māra
Rubuļa dalībai Eiropas čempionātā junioriem, pieaugušajiem un veterāniem. Nauda
pārskaitīta Latvijas Svarbumbu celšanas asociācijai, kas ir
šī brauciena organizētāja.
ŽANNA ZĀLĪTE

5. lpp.
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Īstenotas daudzveidīgas aktivitātes

Skandināvi dalās zināšanās un pieredzē
Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta pārstāvji
22. aprīlī piedalījās Eiropas
ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada
programmas «NVO fonds»
apakšprogrammas «NVO projektu programmas» projekta
«Ģimeniskā aprūpe – drošais
pamats bērna attīstībai» noslēguma konferencē Rīgā. Sociālais dienests šajā projektā iesaistījies kopš 2014. gada oktobra, sadarbojoties ar Latvijas
Audžuģimeņu biedrību (LAB).
Konferenci apmeklēja pārstāvji no sociālajām institūcijām, pašvaldībām, aizbildņi un
audžuģimenes, kā arī biedrības
«Linnea Kompetansesenter»
(Norvēģija) direktors Pēri Mīhre
Remei, nodaļas vadītāja Ellene
Margrēte Annešena un ģimenes
konsultante Kāri Kenslanne.
Dalībnieki tika iepazīstināti
ar projekta laikā īstenotajām
daudzveidīgajām aktivitātēm.

Izstrādā
rokasgrāmatu

Ģimene ir dabiska bērna
attīstības un augšanas vide, un
katram ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Ja nav iespēju būt kopā ar bioloģiska-

jiem vecākiem, ģimenisko vidi nodrošina aizbildņi un audžuģimenes. No šiem cilvēkiem
tiek gaidīta tāda aprūpe, lai
bērniem, sasniedzot pilngadību, būtu patstāvīgai dzīvei nepieciešamās zināšanas un sociālās prasmes. Tajā pašā laikā
aizbildņi un audžuģimenes,
veicot šo svarīgo pienākumu,
saskaras ar virkni problēmu:
w Nepietiekamu psiholoģisko un finansiālo atbalstu,
w Lēmums pieņemt bērnu
nereti balstās uz emocijām un
misijas apziņu, iepriekš racionāli nav izvērtēti iespējamie riski,
ar kuriem nāksies saskarties, kad
bērni būs pusaudžu vecumā;
w Sabiedrībā pastāv aizspriedumi, stereotipiski viedokļi par ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.
Latvijā joprojām gandrīz
2000 bērnu atrodas bērnu namos, jo nav ģimeņu, kas būtu
gatavas viņiem dot mājvietu
un sirds siltumu. Valstī nav
vienotas sistēmas, kā atbalstīt
tās saimes, kas tomēr ir uzdrošinājušās sniegt palīdzību bērniem. Lai palīdzētu aizbildņiem
un audžuģimenēm saprast un
pieņemt bērnu ar viņa plusiem
un mīnusiem, LAB sadarbībā

ar biedrību «Linnea Kompetansesenter» un Vecumnieku
novada domes Sociālo dienestu ir izstrādājusi rokasgrāmatu
«Atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm». Tas ir rosinošs un
informatīvs materiāls mentoriem, kas apmāca un strādā ar
aizbildņiem un audžuģimenēm, vada atbalsta grupas.

Drošā pamata pieeja

Rokasgrāmatā aprakstītā
metode ir Norvēģijā daudzu
gadu garumā pielietota pieeja
darbam ar aizbildņiem un audžuģimenēm, kuru aprūpē ir
problemātiski bērni. Projekta
partneri no Norvēģijas ikdienas darbā izmanto drošā pamata pieeju un zvaigznes modeli.
Skandināvi labprāt dalījās
savās zināšanās un praktiskajā
pieredzē, kā strādāt ar šo mērķa grupu. Tas bija liels ieguvums visiem mentoriem, kuri
mācījās, lai savas zināšanas
nodotu tālāk ģimenēm.
Rokasgrāmata ir sadalīta
desmit nodarbībās, visās nodaļās iekļautais zvaigznes modelis palīdz saskatīt virzienu,
kā palīdzēt bērnam justies
drošam un atvērtam pasaulei.

Ar drošā pamata pieeju
tiek uzsvērts, ka bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem būtiskākā problēma ir piesaistes cilvēka trūkums, līdz ar to izpaliek drošs
pamats turpmākajai attīstībai.
Drošā pamata pieeja un zvaigznes modelis ir uz piesaisti
balstīti aprūpes principi, kas
pozitīvi ietekmē attieksmi pret
sevi, apkārtējiem un pasauli
kopumā.
Rokasgrāmatā papildus informatīvajām sadaļām ir iekļauti atbalsta grupās izmantojamie uzdevumi, vingrinājumi, testi un izziņas materiāli
par aizbildņiem svarīgām tēmām: saskarsmi, paaudžu
konfliktu risināšanu, bērnu
vecumposmu īpatnībām.
Sociālais dienests praksē izmanto rokasgrāmatā aprakstītās metodes, vadot aizbildņu
atbalsta grupu.
Iepazīties ar rokasgrāmatas «Atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm» var LAB interneta mājaslapā www.labiedriba.lv sadaļā «Projekti»/2016
vai Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta vadītāja

Jaunieši izzina Saeimas deputātu darbu
6. Jauniešu saeimas
dalībnieki 29. aprīlī pulcējās
Rīgā, Saeimas namā.

Vairāk nekā 90 jauniešu no
parlamenta tribīnes un nozaru
komisijās diskutēja par sev svarīgiem jautājumiem, gūstot
priekšstatu par deputātu ikdienas darbu.
Jauniešu saeimā bija pārstāvēts arī Vecumnieku novads.
Skaistkalnes vidusskolas audzēkne Egija Cēne projektā iesaistījās jau ceturto reizi, savukārt Ievai Strupai no Valles vidusskolas tā bija jauna pieredze.
Pirmajā sēdē tika lemts par
deputātu mandātu apstiprināšanu un deklarāciju nodošanu
komisijām. E. Cēne darbojās kā
līdzpriekšsēdētāja Cilvēktiesību
un sabiedrisko lietu komisijā,
savukārt I. Strupa strādāja
Aizsardzības, iekšlietu un ko-

rupcijas novēršanas komisijā.
Diena aizritēja ļoti produktīvi. E. Cēne kāpa tribīnē,
lai ziņotu par komisijā lemto,
arī I. Strupa runāja no Saeimas tribīnes, aizstāvot un argumentējot savu viedokli.
Pēc otrās sēdes notika dalībnieku apbalvošana par iesaistīšanos 6. Jauniešu saeimā
un dalītas dāvanas. Klātesošajiem bija iespēja nofotografēties ar Saeimas priekšsēdētāju
Ināru Mūrnieci. Pēc tam izglītības iestāžu pārstāvji baudīja
uzkodas, kafiju un tēju, sarunājoties neformālā gaisotnē.
Pēc fotografēšanās Vecumnieku novada jaunietes ar
I. Mūrnieci pārrunāja savus
nākotnes plānus un saņēma laba vēlējumus. Gan E. Cēne,
gan I. Strupa iecerējušas piedalīties arī Jauniešu saeimas

6. Jauniešu saeimas dalībnieces Egija Cēne (no kreisās) un Ieva Strupa kopā ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.
Foto – R. INKĒNS
nākamajos projektos. Viens
no tiem – dalība Satversmes
sapulces prezidenta un pirmā
Latvijas Valsts prezidenta
Jāņa Čakstes dzimtas māju

«Auči» apkārtnes sakopšanā
kopā ar Saeimas deputātiem.
I. STRUPA,
Valles vidusskolas
audzēkne

6. lpp.

Tiekas ar aktieri
Jāni Skani

Muzeju nakts
priekšnojautās un Teātra
dienas atskaņās 30. aprīlī
Vallē, aktieru Amtmaņu
muzejā, viesojās Latvijas
Nacionālā teātra aktieris
Jānis Skanis. Viņa
sagatavotās uzstāšanās
nosaukums – «Satikšanās».
Mākslinieks, kurš šogad atzīmēja 65. dzimšanas dienu, fascinēja ar eleganci un jauneklīgumu, kaut atzinās – vairs negribot atsaukties aicinājumiem
doties uz tikšanos, jo katra šāda reize liekoties kā atvadas.

Interesanti stāsti

Jāņa Skaņa bērnība pagājusi
Jaunjelgavā pie vecvecākiem.
Vecaistēvs bijis pārliecināts boļševiks ar ļoti staļiniskiem uzskatiem, turklāt invalīds, savukārt vecāmāte – komunistiskā
režīma upuris un pilnīgi akla,
taču tas netraucējis lieliski tikt
galā ar visiem mājas darbiem
un vectēvu. Mazajam Jānim vecāmāte bija vienīgi jāizvadā aiz
rokas pa Jaunjelgavas ielām,
kad viņa gājusi iepirkties vai
kārtojusi darīšanas pilsētiņā.
Tikšanās pagāja, klausoties
interesantos stāstos no mākslinieka skatuves pieredzes un tautas garamantu pazīšanas pārbaudē, kopīgi veidojot sakāmvārdu un latvju dainu nobeiguma
rindiņas. Aktieris lasīja arī savus jaunības dienu dzejoļus,
kas radušies noskaņu brīžos.

Izspēlējas no sirds

J. Skanis pastāstīja par pašreizējo nodarbinātību Latvijas
Nacionālajā operā, kur J. Štrausa operetē «Sikspārnis» viņam
iedalīta amizantā cietumsarga
Froša loma. Šajā izrādē operas
mākslinieki varot no sirds izspēlēties gan publikai, gan savam priekam.
Tikšanās laikā tika pārrunāta šodienas izrāžu un TV raidījumu mākslinieciskā kvalitāte.
Kad sarunās nemanot bija
aizritējušas pāris stundas, muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne
visus aicināja nobaudīt kafiju
un kliņģeri, kā arī maizītes, ko
bija sarūpējušas čaklākās sarīkojuma apmeklētājas.
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore
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Konkursa «Vecumnieku novada
sakoptākais īpašums 2016»
nolikums

APSTIPRINĀTS VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2016. GADA 27. APRĪLĪ.

I. Konkursa organizētājs

1. Konkursu organizē un
koordinē Vecumnieku novada
Dome.

II. Konkursa mērķis

2. Vairot Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un
lepnumu par darbu savā sētā,
pagastā, novadā un valstī.
3. Iesaistīt novada iedzīvotājus un uzņēmējus kopīgā
darbā – novada vizuālā tēla un
pazīstamības veidošanā.
4. Veicināt iedzīvotāju un
tūristu informētību par skaistākajām novada vietām.
5. Ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību popularizēt konkursa dalībnieku kā patieso
saimnieku atbildību, pieredzi
un sasniegumus.

III. Konkursa
vērtēšanas objekti

6. Konkursā piedalās Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti, ko veido
ēka (ēkas) un piekrītošā zeme.
7. Konkursa dalībnieku vērtēšana notiek šādās kategorijās
ne biežāk kā reizi trijos gados:
7.1. Ģimenes mājas ciemu
teritorijā un viensētas pagasta
teritorijā;
7.2. Vecumnieku novada izglītības iestādes;
7.3. Vecumnieku novada bibliotēkas;
7.4. «Novada odziņa».

IV. Konkursa norise

8. Nolikuma 7.1. punktā
minēto objektu saimnieki iesniedz pieteikumu dalībai konkursā Vecumnieku novada domē vai pagasta pārvaldē no
nolikuma izsludināšanas dienas līdz šī gada 30. jūnijam.
9. Pieteikumu konkursam
«Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016» var iesniegt ikviens Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašuma valdītājs.
10. Ar objekta īpašnieka
piekrišanu dalībnieku var pie-

Konkursā tiks vērtēta arī ģimenes māju un viensētu sakoptība.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
teikt kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvalžu
vadītāji, deputāti u. c.
11. Šī nolikuma 7.2. un
7.3. punktā minētajiem objektiem dalība konkursā ir obligāta.
12. Konkursa komisija ir
tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objektus, iegūtos materiālus un fotogrāfijas izmantot noslēguma sarīkojumā un
publicēt tos presē un citos plašsaziņas līdzekļos.
13. Konkursa vērtēšana norisinās vienā kārtā. No 4. līdz
15. jūlijam tiek vērtēti 7.1. punktā minētie objekti, bet no
15. līdz 26. augustam – 7.2. un
7.3. punktā minētie objekti.
14. Vecumnieku novada
Dome apstiprina konkursa vērtēšanas komisiju.
15. Komisija izvērtē objekta atbilstību šajā nolikumā
noteiktajiem kritērijiem.
16. Komisija kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem apmeklē pieteiktos objektus.
17. Dalībnieku vērtēšanu
un uzvarētāju noteikšanu pēc
vienotas metodikas veic komisija. Vienādu punktu skaita gadījumā nomināciju saņem pretendents, kurš ieguvis augstāko punktu kopskaitu komisijas priekšsēdētāja vērtējumā.
18. Par uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attie-

cīgajā nominācijā saņem visvairāk punktu.
19. Lēmumu par uzvarētāju noteikšanu pieņem vērtēšanas komisija, un tas nav apstrīdams.

V. Konkursa uzvarētāju
apbalvošana

20. Konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgā pasākumā.
21. Konkursa dalībnieki tiek
aicināti uz konkursa noslēguma sarīkojumu.
22. Konkursa uzvarētāji saņem:
22.1. katras nominācijas balvas;
22.2. konkursa rīkotāju balvu «Novada odziņa»;
22.3. pasākuma atbalstītāju (sponsoru) balvas.
23. Konkursa dalībniekiem
tiek organizēta vienas dienas
pieredzes ekskursija uz citu
novadu sakoptākajām sētām
vai pagastiem.
24. Pasākuma atbalstītājiem (sponsoriem), kas piedalās balvu fonda veidošanā ar
vismaz 100 eiro, ir tiesības izvietot vizuālo reklāmu konkursa noslēguma sarīkojuma
norises vietā.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs
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Konkursa vērtēšanas metodika
Nominācija
«Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā»
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.

Kritēriji

Kopskats
Zāliens
Celiņi
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vieta, sporta
5.
laukums, bērnu laukums u. c.)
6.
Mazās arhitektūras formas
7.
Ēku vizuālā kārtība
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdens8.
apgāde, kanalizācija, apgaismojums,
apkure, atkritumu savākšana)
9.
Karoga masts vai turētājs
10.
Pastkastīte
11.
Īpašuma nosaukuma noformējums
12.
Dārza mēbeles
13.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Īpašie vides objekti un ainaviskie
14.
risinājumi
Maksimālais punktu skaits

Nominācija
«Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā»
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Kritēriji

Kopskats
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vieta, sporta
6.
laukums, bērnu laukums u. c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
8.
Ēku vizuālā kārtība
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdens9.
apgāde, kanalizācija, apgaismojums,
apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
11.
Pastkastīte
12.
Īpašuma nosaukuma noformējums
13.
Dārza mēbeles
14.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Īpašie vides objekti un ainaviskie
15.
risinājumi
Maksimālais punktu skaits

Punktu
skaits
20
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
5
10
10
85

Punktu
skaits
20
5
3
3
5
5
5
5
5
3
3
3
5
10
10
90

R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
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

Nominācija «Sakoptākā pašvaldības iestāde»
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.

Kritēriji

Kopskats
Automašīnu stāvvietas risinājumi
Celiņi
Zāliens
Apstādījumi un ziedu kompozīcijas
Atpūtas vietas (piknika vieta, sporta
6.
laukums, bērnu laukums u. c.)
7.
Mazās arhitektūras formas
8.
Ēku vizuālā kārtība
Ēku un īpašuma labiekārtojumi (ūdens9.
apgāde, kanalizācija, apgaismojums,
apkure, atkritumu savākšana)
10.
Karoga masts vai turētājs
Ēkas vizītkarte (numura plāksne vai
11.
iestādes nosaukuma noformējums,
ziņojuma dēlis, zīmols u. c.)
12.
Vēsturiskā mantojuma saglabāšana
Ēku un teritorijas efektīva
13.
apsaimniekošana
Projektu līdzekļu piesaiste īpašuma, tā
14.
infrastruktūras labiekārtošanā
Draudzīga vide cilvēkiem ar īpašām
15.
vajadzībām
Īpašuma apzaļumošanas un
16.
labiekārtošanas inovatīvi risinājumi
17.
Iestādes prezentācija
Iestādes organizētie pasākumi un
18.
iesaistīšanās novadā organizētajās
aktivitātēs
Iestādes tēla veidošana un organizēto
19.
pasākumu atspoguļošana plašsaziņas
līdzekļos
Maksimālais punktu skaits

Punktu
skaits
10
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
10
5
5
5
10
10
10
8
115

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā
jaunu audzēkņu uzņemšana
2016./2017. mācību gadam notiks

24. maijā no plkst. 18 līdz 20.

 Profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla»:
w sagatavošanas klasē (5 – 7 gadus veci bērni),
w 1. klasē (8 – 9 gadi),
w 1. kursā (paralēli vispārējai vidējai izglītībai).
 Profesionālās ievirzes izglītības programmā «Instrumentālā mūzika»:
w klavierspēlē (6 – 7 gadus veci bērni),
w vijoļspēlē (6 – 7 gadi),
w čella spēlē (6 – 7 gadi),
w akordeona spēlē (8 – 9 gadi),
w kokles spēlē (8 – 9 gadi),
w flautas spēlē (8 – 9 gadi),
w klarnetes spēlē (8 – 10 gadi),
w saksofona spēlē (8 – 10 gadi),
w trompetes spēlē (8 – 11 gadi),
w sitaminstrumentu spēlē (8 – 10 gadi),
w 1. kursā (paralēli vispārējai vidējai izglītībai).
Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem,
līdzi jāņem bērna personu apliecinošs dokuments
(pase, dzimšanas apliecība vai ID karte).
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem
63976386, 20038615, 29112194
vai rakstot e-pastā: <vecumniekumms@inbox.lv>.
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Piemin baisos notikumus Černobiļā

Avārijas seku likvidētājiem pasniedz piemiņas zīmes
Atzīmējot Černobiļas
atomelektrostacijas (ČAES)
kodolkatastrofas 30. gadadienu, 26. aprīlī Rīgā,
P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā
pie Černobiļas traģēdijas
upuru piemiņas akmens
notika atceres pasākums,
bet vēlāk Iekšlietu ministrijā – piemiņas zīmju pasniegšana ČAES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem.
No Vecumnieku novada piemiņas pasākumā piedalījās trīs
vīri – baisās avārijas seku likvidētāji – Jānis Sprukulis, kurš
toreiz bija Ogres rajona iedzīvotājs, Jānis Kauliņš no Vecumniekiem un Jānis Klāviņš no
Stelpes.

Gūst spēcīgu
apstarojumu

Spītējot lietum un vējam,
piemiņas brīdi apmeklēja vairāk nekā simt ČAES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku,
viņu ģimenes locekļi un citi
interesenti. Sanākušos uzrunāja valsts un pašvaldību institūciju, kaimiņvalstu vēstniecību
un P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas personāla
pārstāvji.
1986. gada 26. aprīlī plkst.
1.23 pēc neveiksmīga eksperimenta eksplodēja atomelektrostacijas ceturtais reaktors, izmetot gaisā milzīgu radioaktīvā piesārņojuma mākoni. Radiācijas līmenis, kas nonāca
atmosfērā pēc sprādziena, 400
reizes pārsniedza Hirosimas un
Nagasaki (Japāna, 1945. gada
6. – 9. augusts) atombumbu
kodolsprādziena izmešu daudzumu.
Mēģinot novērst avārijas
sekas un slēpt notikušo, padomju amatpersonas uz avārijas vietu nosūtīja tūkstošiem
nepietiekami aizsargātu glābšanas dienestu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku un
karavīrus. Pēc spēcīgā apstarojuma glābēji nodzīvoja vēl
tikai dažas nedēļas, mirstot
mokošā nāvē. Avārijas seku
likvidēšanas darbos piedalījās
ap 800 000 cilvēku no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas,
Igaunijas, Lietuvas, Latvijas

Cilvēces vēsturē visbaisākās tehnogēnās katastrofas likvidācijas darbos Černobiļā piedalījās arī
vīri no Vecumnieku novada: Jānis Klāviņš (no kreisās), Jānis Sprukulis un Jānis Kauliņš.
un citām valstīm. No Latvijas
uz Ukrainu devās vairāk nekā
6000 iedzīvotāju, bet no Vecumnieku novada – vairāk nekā
10. Radiācija dziļi ietekmējusi
un pasliktinājusi šo cilvēku veselību. No viņiem vairāk nekā
3000 ir piešķirta invaliditāte,
bet ap 900 ir miruši, ļoti daudzi zaudējuši darbaspējas.
Vecumnieku černobiļieši atminas ādas niezi, kas parādījusies uz ķermeņa drīz pēc ierašanās notikuma vietā, jo nav bijis
maiņas apģērbs. Niezi ārstējuši
ar ziedi, ko iedevis «vietējais»
ārsts Valdis Zatlers, arī ČAES
avārijas seku likvidētājs.
«Uz Černobiļu mani aizveda tāpat kā Sibīrijas bērnus
1941. un 1949. gadā... Iesēdināja automašīnā, pēc tam vilcienā, lopu vagonā, un veda
nezināmā virzienā. Tikai tālu
aiz Latvijas robežas paziņoja,
ka galamērķis ir Černobiļa...
Daudzi mēģināja bēgt...» atceras J. Sprukulis.

Apbalvos ap
6000 personu

Šogad pirmo reizi Latvijas
vēsturē tika pasniegtas pirmās
125 īpaši izveidotās ČAES

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes. Svinīgajā ceremonijā piedalījās Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevhens
Perebijniss, eksprezidents, ČAES
avārijas seku likvidētājs Valdis
Zatlers, biedrības «Latvijas savienība «Černobiļa»» prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks. Par muzikālo noformējumu rūpējās Ieva Akuratere.
Ceremoniju atklāja un piemiņas zīmes pasniedza iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis.
Piemiņas zīmi saņēma arī
Jānis Sprukulis, cītīgs Vecumnieku tautas nama senioru kora «Atbalss» dalībnieks.
Zīmes tika pasniegtas gan
ČAES avārijas seku likvidētājiem, gan viņu ģimenes locekļiem, jo ČAES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likums un
Iekšlietu ministrijas piemiņas
zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums nosaka – piemiņas zīmi
var piešķirt mirušā laulātajam
vai lejupējiem, bet, ja to nav, tad
tuvākās pakāpes augšupējiem
radiniekiem vai brāļiem, māsām.

Pieminot Černobiļas AES avārijas 30. gadadienu, avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
tika pasniegtas īpaši izveidotas piemiņas zīmes. Tādu saņēma arī Jānis Sprukulis.
Foto – R. KOVALA
Kopumā trīs gadu laikā paredzēts apbalvot ap 6000 personu.
Iekšlietu ministrijā bija apskatāmas Černobiļas traģēdijas,
kā arī Hirosimas un Nagasaki
atombumbas sprādziena upuru
piemiņai veltītas foto izstādes.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Bārbeles centrā top dižaudze

Svētki ļauj radīt kopīgu kultūrtelpu

Larisa Romanovska (no kreisās) un Vija
Kļaviņa iestādīja kļavu.

Liepiņas stādīšana tika uzticēta skolotājam Voldemāram Barenam, mazpulcēniem
Rihardam Dievaitim (no kreisās) un Edgaram Jesevičam.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Par svētku galveno notikumu izvērtās īpašu koku – kļavas
un liepas – iedēstīšana centra
pļaviņā. Pirms gada tur tika
iestādīts ozols no Raiņa mātes
Dārtas Grikovskas dzimtajām
mājām «Griķmalēji», kas atrodas Bārbeles pagastā, un
jasmīns no dzejnieka bērnības
zemes Tadenavas.

apkārtnē. To centra pļaviņā iestādīja bārbelietes ar medicīnisko izglītību – Vija Kļaviņa
un Larisa Romanovska.
Senākā informācija par Bārbeli un tās iedzīvotājiem saistās ar Pilveru pilskalnu, kas ir
valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Ar šajā vietā augušu
liepu topošo dižaudzi papildināja mazpulcēni Rihards Dievaitis un Edgars Jesevičs kopā
ar savu skolotāju, vēstures pētnieku un Bārbeles mazpulka
vadītāju Voldemāru Barenu.

Iestāda kļavu
un liepu

Cienā ar
klimpu zupu

Turpinot pērn aizsākto
tradīciju, 25. aprīlī Bārbelē
tika atzīmēta Bārbalas
diena.

Tradīcijas iedibinātāja, pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze sanākušos rosināja visu kopīgās mājas – Bārbeli – veidot un rūpīgi kopt,
radot kultūrtelpu ar ikvienam
svarīgām saskarsmes zīmēm.
Viena no tādām – kopīga svētku svinēšana un vēstures liecību saglabāšana.
«Pirms gada, pagasta pirmajā vārdadienā, sākām veidot stādījumus, ko man gribas
saukt par dižaudzi. Koki nebūs vareni pēc apkārtmēra, bet
diži gan – tie nākuši no nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām,» atzīmēja B. Krauze.
Par Latvijā un Baltijā pirmo
kūrvietu – Bārbeles ūdensdziednīcu, kas dibināta 1739. gadā, – ikvienam atgādinās kļava,
kas bija iesakņojusies sēravota

Klātesošajiem bija iespēja
iepazīties ar interesantiem faktiem un Latvijas folkloras krātuvē pieejamiem materiāliem –
tautasdziesmām, teikām un ticējumiem, kas saistīti ar Bārbeles
vārdu. Kopā sanākšanu priecīgāku darīja vietējās folkloras
kopas «Tīrums» skanīgā dziedāšana un putnu vīterošana. Dzeju
par pavasari, mājām, Bārbeli un
Latviju runāja literātu biedrības «Dārta» dalībnieces Brigita Kārkliņa, Sarmīte GausiņaElksne un Austra Ālmane.
«Vecās tradīcijas izzūd, to
vietā nāk jaunas. Vēsture piemirstas, tāpēc ir svarīgi saglabāt pagātnes liecības par to, kas
mums, bārbeliešiem, bijis un
ir svarīgs,» sacīja pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece.
Svētku izskaņā visi pulcējās

Skaistas dzejas rindas Bārbelei veltīja Sarmīte Gausiņa-Elksne
(no labās) un Brigita Kārkliņa.

Svētku dalībniekus ar klimpu zupu cienāja pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Našeniece un bārbelietis Valdis Rusiņš.
ap lielo katlu, lai nobaudītu
Bārbalas dienas tradicionālo
ēdienu – klimpu zupu. «Pērn
virums tika gatavots no kartupeļu klimpām, šogad – no biezpiena. Mēģināsim cienastu dažā-

dot, tāpēc ļoti noderēs klimpu
zupu receptes, ko katrs var iesniegt, domājot jau par nākamā gada svētkiem,» rosināja
Ē. Našeniece.
ŽANNA ZĀLĪTE

10. lpp.
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Vecumnieku novadā Latvijai īpašo dienu atz

 Jaunā tradīcija stiprina piederības izjūtu savai zemei, ļauj apzināties brī

Baltā galdauta svētki ir
svinības Latvijas neatkarības atjaunošanai, tā mūsu
valstī ir jauna tradīcija, kas
aizsākta, gatavojoties valsts
simtgades atzīmēšanai.

Mūžs veltīts ģimenei,
tautai, valstij

Vecumnieku tautas nama
rīkotajos Baltā galdauta svētkos 3. maija vakarā piedalījās
radi, draugi un kaimiņi no tuvākiem un tālākiem Latvijas
novadiem. Amatiermākslas kolektīvi un skatītāju kuplais
pulks tikās koncertprogrammā
«Zem Dzimtenes debesīm...»,
kas bija veltīta Latvijas valsts
Neatkarības atjaunošanas dienai. Svinīgā sarīkojuma laikā
sanākušie tika aicināti atcerēties un svinēt to, ka Latvija – tie
ir mūsu cilvēki, Latvija esam
mēs paši.
Klātesošos sveica Vecumnieku novada sadraudzības pilsētas Biržu (Lietuva) rajona pašvaldības pārstāvji. Viesi pasniedza krāšņu puķu pušķi Domes
priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kovalam, kā arī pauda
gandarījumu par to, ka mūsu
tautas iet roku rokā un viena otru atbalstījušas grūtos laikos.
Koncertā patiesu prieku par
iespēju dejot un dziedāt brīvā
Latvijā apliecināja senioru kori «Atbalss» (Vecumnieki, va-

dītāja Māra Lagzdiņa, koncertmeistare Linda Barkāne) un
«Sarma» (Bauska, vadītāja Daina Ārmane), vidējās paaudzes
deju kopas «Vēveri» (Vecumnieki, vadītāja Sarmīte Vēvere) un «Sen Līgo» (Rīga, vadītāja Inga Meiere), kā arī dāmu
deju kopas «Rudens rozes»
(Vecumnieki, vadītāja Sarmīte
Vēvere) un «Kvēlziedes» (Daudzeva, vadītāja Lana Ķirse).
Svētkus vēl īpašākus darīja
Vecumnieku tautas nama amatiermākslas tradīciju daudzinātāja, laba drauga un mīļa kaimiņa Antona Sparāna sumināšana
90. dzimšanas dienā. «Antons
bez dažiem gadiem ir mūsu
Latvijas vienaudzis. Mēs esam
lepni un bezgala priecīgi, ka
mums ir iespēja dalīt savu ikdienu ar tik aktīvu pašdarbnieku un uzticīgu kultūras pasākumu apmeklētāju, kurš visu savu
darbā sakņoto mūžu ir veltījis
savai ģimenei, tautai un Latvijai!» uzsvēra Vecumnieku tautas nama vadītāja Agrita Laudurga.
Pēc koncerta sanākušie tika
aicināti svinēt Latvijas neatkarību svētku ballē. Par mūziku rūpējās pūtēju orķestris «Skaistkalne» (diriģents Jānis Kalniņš) un Vecumnieku tautas nama skaņotājs Andrejs Skābuliņš.
Sirsnīgs paldies par palīdzību svētku tapšanā Mārai
Lagzdiņai, Matīsam Lagzdiņam, Sanitai Rogai, Mārītei
Vītolai un Austrai Zalcmanei.
A. LAUDURGA un
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
darbinieces

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» prieku par brīvu Latviju pauž dzīvespriecīgā dejā.
Foto – EVA VLASOVA

Latvisko tradīciju – kopīgu dziedāšanu pie svētku galda – ar
videokameru fiksē viešņas no Polijas, kuras 4. maijā piestāja
Skaistkalnē.
Foto – D. JAKUŠKA

Vēlējumu raksta uz
Lielvārdes jostas

Baltā galdauta svētku sarīkojums Skaistkalnē «Sirdsbalss Latvijai» norisinājās divas dienas.
3. maijā visas dienas garumā
ikvienam bija iespēja pie svētku noformējumā saposta galda
apsēsties un pārlapot latviska
satura grāmatu izlasi, apskatīt
kuplajā eglē izvietoto foto izstādi par Skaistkalni, uzrakstīt
novēlējumu Latvijai uz Lielvārdes jostas. Mīkstā krēslā sēžot,
varēja simboliski samīļot Latviju ar tautisko segu un iepazīties
ar desmit svarīgākajām lietām,
kas katram latvietim jāzina
par savu dzimteni. Zālienā izvietotie plakāti aicināja aizdomāties par Latvijas vērtībām.

Vecumnieku tautas nama darbinieces Agrita Laudurga (no
kreisās) un Vita Vēvere sveic
Antonu Sparānu 90 gadu jubilejā.

Ar A. Bārdas patriotiskās
dzejas rindām 4. maija rītā iesākās Skaistkalnes pagasta bibliotēkas rīkoto Baltā galdauta
svētku centrālais pasākums laukumā pretī pagasta pārvaldes
ēkai. Cits pēc cita ieradās saposušies skaistkalnieši. Kopīgi tika baudīts sagādātais cienasts.
Dzejas lasījumu «Tikai silta
sirds» emocionāli izpildīja
Brigita Eihmane. Muzikālo noskaņu radīja Miervalža Kuzmas
akordeona spēle, ko papildināja sirsnīga kopā dziedāšana.
Šopavasar Skaistkalnes centrā tika izvietoti puķu podi, iestādīti kociņi un kokos izlikti
putnu būrīši. Akcijas «Uzziedi,
Skaistkalne!» laikā ar Eleonoras
Maisakas palīdzību puķu dobē
tika iestādīti košumkrūmi.
Interesanti un aizraujoši norisinājās faktu spēles «Latvija»
svētku turnīrs. Dažāda vecuma
dalībnieki varēja pārbaudīt savas zināšanas par valsts vēsturi,
ģeogrāfiju, dabu, zinātni, kultūru, sportu u. c. Klātesošie uz
imitētas Lielvārdes jostas rakstīja savu vēlējumu Latvijai.
Ļaudis izklaidēja meistarīgi
velotriki skaistkalnieša Valda
Barena izpildījumā. Savdabīgu
noskaņu radīja autoveikala ierašanās un tā vadītāja stāsts par
piedzīvoto.
Starptautisku akcentu piešķīra poļu velotūristu Aļonas
un Ivonnas klātbūtne. Viņas
sveica latviešus svētkos un atzīmēja, ka Polijā 3. maijā tiek
svinēta Konstitūcijas diena.
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zīmē ar Baltā galdauta svētkiem

īvību un neatkarību

Vecumnieku dzimtas saiets Skaistkalnē. Priekšplānā sēž (no
kreisās) māsas Elza Auermane no Teteles (Ozolnieku novads)
un Anna Silakaktiņa no Skaistkalnes, muzicē Miervaldis Kuzma, ar plakātiem stāv Silakaktiņu ģimenes atvase Ilze Valdmane (no kreisās), Auermaņu meita Aija Šuliņa, radiniece Daiga
Jakuška, pie galda sēž Elzas mazmeita Alise Šuliņa.
Valodas barjera netraucēja komunicēt, jaunās sievietes spēlēja akordeonu un dziedāja.
Svētkos piedalījās dažāda
gadagājuma ļaudis – pirmsskolas vecuma un sākumskolas bērni, audzinātājas Māra
Kaminska un Vitālija Gotharde. Gados cienījamākā apmeklētāja bija skaistkalniete Anna
Silakaktiņa. Baltā galdauta
svētki bija izvēlēti par Vecumnieku dzimtas saieta reizi –
tikšanos ar māsu un citiem radiem, lai tālāk turpinātu ceļu
uz dzimtās puses kapsētu.
Klātesošos aizkustināja sirmās māmuļas stāsts par savām
latviskajām saknēm, dzīves līkločiem, darbu un piedzīvoto.
Kāds jauns puisis uz svētkiem ieradās ar superbaiku. Viņa nolūks bija atrast sev dzīvesdraudzeni. Vai tas izdevās, rādīs laiks.
Baltā galdauta svētku vadmotīvs bija dzejnieka L. Brieža
atziņa: «Ikviens no mums – tā
ir skaista, svarīga un nepieciešama daļiņa no Latvijas, tāpat
kā Latvija – tas ir skaists, svarīgs un nepieciešams nosacījums mūsu dzīvei, darbam un
pastāvēšanai. Šī saistība ir abpusēja, nav iespējams novilkt
robežu starp to, kur beidzas
katrs no mums un kur sākas
Latvija. Citādi sakot, mūsu
bez Latvijas nebūtu, tāpat kā
Latvijas nebūtu bez mums.»
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

Pēc Eināra Cilinska (trešais no labās) lūguma sarīkojuma izskaņā klātesošie kopīgi nodziedāja latviešu tautas dziesmu «Pie
Dieviņa gari galdi».

Uzjundī atmiņas
un emocijas

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas 26. gadskārtu,
Bārbelē 4. maijā tika rīkoti Baltā galdauta svētki. Sarīkojuma
iniciatore – pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze.
Tautas nama zālē pulcējās
daži bārbelieši, skaistkalnieši,
vecumnieki un kuplā skaitā
sabraukušie ciemiņi no Bauskas novada Jauncodes. Svinīgu noskaņu radīja dažādu autoru patriotiskās dzejas fragmenti un atziņas, kas mijās uz
ekrāna; emocijas uzjundīja dokumentālie kinokadri, atsaucot
atmiņā Latvijas PSR Augstākās padomes deputātu vēsturisko balsojumu 1990. gada
4. maijā.
Uz Bārbeli bija atbraucis
Saeimas deputāts, Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, Nacionālās apvienības
biedrs Einārs Cilinskis, kurš
1990. gadā bija viens no tiem
138 Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Trešās atmodas laikā E. Cilinskis iesaistījās Vides aizsardzības klubā, Latvijas Nacionālās neatkarības kustībā,
kopš pirmsākumiem darbojās
Latvijas Tautas frontē. Viņš
pastāstīja par politisko procesu norisi 80. gadu beigās un
90. gadu sākumā, uzsverot, ka
tolaik likumsakarīga bija virzība uz neatkarības atjaunoša-

Vēsma Petruševica no Vecumniekiem izmantoja iespēju Saeimas deputātam Eināram Cilinskim uzdot jautājumu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
nu. Atceroties 4. maija balsojumu, viesis sacīja: «Pēc liktenīgā lēmuma tauta priecājās,
bet es biju bažīgs – kā tiksim
vaļā no armijas, kompartijas...
Uzskatu, ka mēs neatkarību
atguvām nevis 4. maijā, bet
pēc puča, 1991. gada 21. augustā, tāpēc mums nozīmīgāka ir Konstitucionālā likuma
«Par Latvijas Republikas valstisko statusu» pieņemšanas
diena.»
E. Cilinskis pasniedza dāvinājumu Bārbeles pagasta bibliotēkai – nule klajā laisto brīvības cīnītāja, ģenerāļa Pētera
Voldemāra Radziņa «Rakstu
krājumu».
Austra Ālmane pateicās
B. Krauzei par saturīgo svētku
brīdi un pauda pārliecību, ka
«baltā galda svētība mīt katra latvieša sirdī, tikai tā jālolo».

Bārbelietis Ēriks Jumiķis
uz tautas namu bija nācis piedzīvot Baltā galdauta svētkus
un priecāties par atgūto valsts
neatkarību.
Sarīkojuma gaisotni baudīja ciemiņi no Jauncodes. Vietējās bibliotēkas vadītājas Intas
Krieviņas organizētajā braucienā piedalījās pensionāru
kluba «Austras koks» un dāmu pulciņa «Magonītes» dalībnieces, kā arī daži jaunieši.
Matīss Gedvards un Valters
Andersons atzina, ka pasākums
bijis interesants un noskaņojis
patriotiski.
Klātesošos vienoja Baltā
galdauta svētku ideja, sarūpētais cienasts un iespēja aprunāties. Sarīkojumu skanīgāku vērta Bauskas novada Codes pagasta folkloras kopas «Dreņģeri» klātbūtne.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Kurmenē valda spēlētprieks

Novada amatierteātriem aug cienīga jaunā maiņa
Vecumnieku un Neretas
novada skolu teātra pulciņu
festivāls «Mazie spēlmaņi»
norisinājās Kurmenes
tautas namā 29. aprīlī.
Piedalījās astoņi kolektīvi;
Skaistkalne un Stelpe tika pārstāvēta pat dubultā.
Sarīkojums bija gaišs un sirsnīgs, tajā valdīja spēlētprieks,
kas ļauj secināt – novada amatierteātriem aug cienīga jaunā
maiņa.

Glābj princesi

Stelpes pamatskola festivālā
piedalījās ar divām izrādēm – pasaku «Trīs sivēntiņi» un L. Stumbres skeču «Mūsu sētas Reksis». Prieks, ka režisore Lilita
Berliņa spējusi piesaistīt teātrim arī tīņu vecuma puišus.
Visi jaunie aktieri spēlēja ar
aizrautību, bet vislabāk tēlojums izdevās sivēntiņam NufNufam (Evelīna Munkeviča)
un Reksim (Kristiāns Podiņš).
Valles spēlmaņi bija atveduši Guntas Drezovas ludziņu
«Glābsim princesi!». Iestudējuma autore ir arī trupas režisore.
Princesi glābt vēlējās varoņi no
astoņām pasakām. Jaunie aktieri lieliski prata raksturot savu
personāžu, bet žūrijai vislabāk
iepatikās Sprīdītis (Krišjānis
Skosa) un Sivēns (Vineta Grūbe), kurš ekspluatēja ēzelīti Ī-ā
uz nebēdu, lai tikai glābtu daiļavu.
Vecumnieku vidusskolas
1. – 4. klašu teātra pulciņš
«Ziķeri» iepriecināja ar E. Blaitona «Pauka un Šmauka» lie-

lisko iestudējumu. Abi izdarīgie
zaķēni bija nolēmuši piepelnīties, pieskatot lapsu ģimenes
trīs mazuļus. Ļoti izteiksmīgs
un arī galvenās balvas cienīgs
bija Šmauka tēlojums (Roberts
Caune). Lapsu bērniem bija
maz teksta, taču viņu atraktīvais sniegums sagādāja otrā
plāna labāko aktieru balvas
Alīnai Andrejevai, Kristeram
Dulēvičam un Līvai Braunai.
Režisore – Antra Zikova.

Atceras bērnību

Misas vidusskolu pārstāvēja 1. klases teātra pulciņš ar
I. Andersones ludziņu «Svešiniece puķu dobē». Ļoti sirsnīga
izrāde par draudzību un sirdsapziņu. Kopskats raisīja izjūtu, ka darbība patiesi norisinās
īstā puķu dobē – kopā ar narcisēm, krokusiņu, gaiļbiksītēm
un pieneni, ko bija iekārojis apēst izteiksmīgais Trusis. Vislielākā loma un diploms Zilsniedzītei (Laura Spangere), otrā
plāna lomas diplomi tika Trusim
(Kristers Ivanovs) un Pienenei
(Evelīna Nikola Nurahanova).
Režisore – Inga Spangere.
Skaistkalnes vidusskolu pārstāvēja divas trupas. M. Laukmanes izrādē «Lai dzīvo sveiks!»
vislielāko atzinību guva Nelles
lomas tēlotāja Elīze Markovska. Meitene atraktīvi izspēlēja
stāstu par nepilnas, aizņemtas
ģimenes problēmām. Otrā plāna
lomas diplomu saņēma Nelles
draugs Kajs (Sandis Tolēns).
Otrs kolektīvs izrādīja A. Milna pasakas par Vinniju Pūku
fragmentus. Pūka atveidotājs

Lapsu bērnu tēlos izrādē «Pauks un Šmauks» iejutās
Kristers Dulēvičs, Alīna Andrejeva un Līva Brauna.

Misas vidusskolas bērni bija uzveduši ludziņu «Svešiniece puķu dobē».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Šmauks (Roberts Caune) cienā žūriju ar eklēriem.
Sandijs Siliņš izpelnījās labākā aktiera titulu. Jāpiebilst,
ka omulīgais lācēns vadīja arī
festivālu «Mazie spēlmaņi».
Otrā plāna labākā lomas atveidotāja bija Linda Valaškeviča, kura iejutās Trusīša tēlā.
Iestudējums raisīja nostalģiskas bērnības atmiņas arī žūrijai.

Izrādē «Glābsim princesi!» talantu demonstrēja Valles vidusskolas jaunie aktieri.

Abus pulciņus vada režisore Ligita Bane.

Brauks ar laivām

Kaimiņi no Neretas novada
Mazzalves pamatskolas bija
sagatavojuši dzejas kompozīciju «Laimīte». Diplomus izpelnījās galvenās «laimes dalītājas» Baiba Zvilna un Dagne
Logina. Režisore – Silvija Lisovska.
Bez balviņas un saldumiem
nepalika neviens dalībnieks.
Žūrijas pārstāve un «Mazo spēlmaņu» lieldraugs, atpūtas vietas «Lutauši» saimniece Andžela Briča atzina, ka šogad
ļoti grūti bijis izlemt, kam piešķirt galveno balvu – braucienu ar laivām pa Mēmeli. Šoreiz jauko izklaidi baudīs Valles vidusskolas teatrāļi un režisore Gunta Drezova.
A. SKOSA,
žūrijas pārstāve,
Skaistkalnes amatierteātra
«Gadījums» un Valles
amatierteātra režisore
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Ideālo pasauli rada uz skatuves

Amatierteātris «Gadījums» svin 15 gadu jubileju

«Vadīt divus kolektīvus – tā ir liela priekšrocība. «Spiestā brīdī» var aizņemties
aktierus,» teic režisore Aija Skosa.
Atceroties dažādus
gadījumus un negadījumus,
29. aprīļa vakarā
Skaistkalnes tautas namā
darbības 15. gadskārtu
atzīmēja amatierteātris
«Gadījums».
Pirmos pāris gadus kolektīvu vadīja režisore Andra Anšance, bet kopš 2003. gada –
Aija Skosa, kura strādā arī ar
Valles aktieru ansambli.

Sasisti spoguļi nes
veiksmi

«Runā, ka sasisti spoguļi
nesot nelaimi, taču mums tie
nesuši tikai veiksmi. Pirmo iestudējām R. Blaumaņa noveli
«Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis». Rijas skatā Marija, it kā nobīstoties, saplēš spoguli. Togad Bauskā amatierteātru skatē ieguvām pirmo
vietu. Nākamajās izrādēs spoguļi netika plēsti, taču kolektīva veikums vienmēr izpelnījās
žūrijas uzslavu. Pērn, izrādot
E. Vulfa viencēlienu «Sasistais spogulis», trupa novada
skatē ieguva pirmo vietu, bet
šogad Zemgales reģionā amatierteātra sniegums tika novērtēts ar otrās pakāpes diplomu,»
ar panākumiem lepojas režisore A. Skosa.
Piedzīvotos brīžus atcerēties rosināja tagadējo un bijušo aktieru izrādītās ainiņas no
populārākajiem uzvedumiem.

Daudzus gadus amatierteātra «Gadījums» kodolu veido skatuves mākslas entuziasti
Aldis Virsis (no kreisās), Aigars Reinholds un Dagnija Reinholde.

Vakara gaitā dažādi gadījumi
mijās ar negadījumiem, ļaujot
klātesošajiem iztēloties, kāds
apjukums iestājas uz skatuves, ja Bebene «krāsns skatā»
pīpi neiemet vis krāsnī, bet
apmulsumā iebāž kabatā, kāds
satraukums valda, ja izrādes
rītā pēkšņi «iztrūkst» aktieris
un viņa lomā «ielec» autobusa
šoferis.
Aktieru saime darbojusies
gan prāvākā pulkā, gan mazākā sastāvā; pašlaik «Gadījumam» uzticīgi ir dzīvesbiedri
Dagnija un Aigars Reinholdi,
Aldis Virsis, Ārija Grosberga
un Svetlana Štrobindere, ko
režisore dēvē par monoizrāžu
mākslinieci.

Cienā ar «Silmaču
pankūkām»

Ar priekšnesumiem, dāvanām un ziediem jubilārus sveica Skaistkalnes tautas nama
deju kolektīvs «Vanadziņi»,
sieviešu vokālais ansamblis
«Vēl mazliet», pūtēju orķestris «Skaistkalne», novada aktieru ansambļi no Bārbeles,
Kurmenes, Misas, Stelpes, Valles, Vecumniekiem, kā arī kaimiņi no Bauskas novada Jaunsaules, Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas «aktieru saime»,
kā arī novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals un Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja Ineta Skustā. Viesus ar kafejnīcas «Pie

Deju kolektīvs «Vanadziņi» jubilāriem dzimšanas dienu vēlēja
svinēt ar «elegantu pietupienu, atraktīvu pagriezienu un enerģisku palēcienu».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Mēmeles» saimnieces Regīnas Ukriņienes ceptajām «Silmaču pankūkām» un vēl ko
«stingrāku» cienāja Tomuļmāte jeb Dagmāra Strēle un Bebene jeb Iveta Klanauska. Gadījumus un negadījumus kopā
sasaistīja bijušie aktieri Arita
Baļčūne un Mārcis Āķis.
«Prieks, ka tik daudziem
teātra būšana ir aicinājums, kas
ļauj piepildīt sevi un radīt ideālo
pasauli uz skatuves,» sacīja
I. Skustā. Viņa atklāja, ka, vērojot aizraujošās izdarības, radusies ideja jaunam projektam, proti, «Gadījumam» ir
jāgatavojas Jāņu svinēšanai, jo
«te tāds aktieru ansamblis –
bijušie un esošie spēlētāji zālē
divas rindas aizņēmuši!».

Kuplā skaitā bija ieradušies kolektīva kādreizējie dalībnieki. Arvo Karelsons atzina, ka vakars iedeva «tonusiņu» un atsauca atmiņā «Skroderdienas Silmačos», kur viņš
atveidojis Aleksi. «Darba dēļ
netiku uz mēģinājumiem. Tagad prātoju, vai nebūtu iespējams atkal iesaistīties «Gadījumā». No mana «iesaukuma»
pašlaik nav neviena,» viņš
pauda.
Pēc skanīgās un vienojošās «Lilioma dziesmas» svētku dalībnieki ieņēma vietas
pie galdiņiem, jautri tērzēja un
grieza dančus kopā ar muzikantiem brāļiem Sumeragiem
no Cēsīm.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Izzina studiju iespējas augstskolās

Profesiju dienā gūst ieskatu plašajā piedāvājumā

Studenti stāsta par daudzveidīgajām mācīšanās iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Stacijā «Vafeļu inženieris» mērījumus veic RTU pārstāve Laura
Mestere.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA

Vecumnieku vidusskolā
6. aprīlī notika pasākums
«Profesiju karuselis», kurā
sevi prezentēja Latvijas
augstskolas.
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
pārstāvji Vecumnieku vidusskolas un pārējo novada izglītības iestāžu 10. – 12. klašu
audzēkņus iepazīstināja ar studiju iespējām valsts lielākajās augstskolās. Informācija
bija koncentrēta, saprotama un
ļāva gūt ieskatu studiju programmu plašajā piedāvājumā.

Biznesa simulācijas
spēles

Izrādās, arī filologi var
mācīties RTU, apgūstot tehniskā tulka profesionālās studijas. LU Ekonomikas un vadības fakultātē var iegūt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet
jau studiju gados uzsākt savu
biznesu Studentu biznesa inkubatorā. LLU prezentācijā interesanti bija dzirdēt, ka nepārtraukti notiek pārmaiņas
un studentiem tiek piedāvātas
jaunas studiju programmas.
Profesiju diena turpinājās
ar augstskolu organizētajām
darbnīcām. LLU demonstrēja
studentu veidotos robotus, LU
Ekonomikas un vadības fakultātes pasniedzējs Mārtiņš Danusevičs skolēnus iesaistīja
aizraujošās biznesa simulāci-

LU Ekonomikas un vadības fakultātes pasniedzējs Mārtiņš Danusevičs vada biznesa simulācijas
spēli «Dzērieni» un pieraksta dalībnieku piedāvātās produktu cenas un reklāmas izdevumus.
jas spēlēs «Alternatīvā enerģija» un «Dzērieni». Daudzi izmantoja iespēju pasniedzējam
uzdot interesējošus jautājumus.
SIA «Getliņi EKO» pārstāve Agnese Geduševa ļoti saistoši pastāstīja par viena
no lielākajiem zaļās enerģijas
ražotājiem Latvijā darbību.
Interesanti bija uzzināt, cik
daudzu profesiju cilvēki strādā šajā uzņēmumā, kāpēc lielajās siltumnīcās tiek audzēti
tomāti, nevis zemenes, kāpēc
tiek iznomāts aitu ganāmpulks, kā arī citus interesantus
faktus.

Šokolādes un
vafeļu tornis

Visgaršīgākā bija darbnīca, ko vadīja Laura Mestere,
RTU Komunikācijas un mārketinga departamenta Mārketinga projektu nodaļas projektu vadītāja. Interesenti sacentās augstākā vafeļu un šokolādes torņa būvniecībā, kas spētu
noturēties 40 sekundes. «Tornis» pašiem pēc tam bija arī
jāapēd.
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka šādas darbnīcas ir interesantākas nekā pierastās
augstskolu prezentācijas. Šādi
iespējams iepazīt profesiju no

praktiskās puses, uzklausīt
profesionāļu viedokli un izzināt konkrētā aroda pozitīvās
un arī ēnas puses. Katrs dalībnieks varēja izvēlēties apmeklēt divas darbnīcas, iepriekš
piesakoties, tāpēc ikviens pārliecinājās par savu piemērotību vai neatbilstību konkrētajai
darbības jomai.
Paldies augstskolām, SIA
«Getliņi EKO» un novada kolēģiem par atsaucību.
R. ĶIŅĶEVSKA,
Vecumnieku vidusskolas
Inovatīvās
pieredzes skolas
koordinatore
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Lepojas ar savu talantu

Konkursā «Ko tu proti?» ļaujas radošām izpausmēm
Pirmsskolas izglītības
iestādē «Cielaviņa» Vallē
6. aprīlī ciemojās
Vecumnieku un Iecavas
novada izglītības iestāžu,
kā arī Neretas novada
Mazzalves pamatskolas
vismazākie audzēkņi, lai
piedalītos radošajā
konkursā «Ko tu proti?».
Viesus sagaidīja Dienas rūķi – skolotājas Dace Zvirbule un Solvita Baļčūne, kas iedrošināja mazuļus nebaidīties
no savām radošajām izpausmēm.

Dūšas netrūkst

Uz koncertu ieradās rūķenes Šlipsīte (Sarmīte Sama)
un Bantīte (Diāna Kļaviņa).
Viņām ar pirmsskolas vecuma
bērnu palīdzību bija jāatrod
Nakts rūķu atstātā vēstule.
Rūķenes bija apsolījušas novadīt konkursu «Ko tu proti?», bet nezināja, kuri dalībnieki pieteikušies, lai palepotos ar saviem talantiem. Svešas vēstules jau nedrīkst lasīt,
bet atrastā, kā audzēkņi noskaidroja, bija adresēta tieši
viņiem. Nu pasākums varēja
sākties! Nakts rūķi atstātajā
vēstījumā bija informējuši, ar
kādu priekšnesumu katrs audzēknis uzstāsies un katru bērnu nedaudz raksturojuši.
Jaunie talanti bija vecumā
no trim līdz septiņiem gadiem.
Lai gan dažs augumā bija sīciņš, dūšas un apņēmības netrūka nevienam. Tika parādīti
22 priekšnesumi.
Milda Losberga (Vecumnieki), Jānis Meiris (Valle),
Keita Pikāne (Stelpe), Kristīne Kučinska, Dārta Laumane,
Agnese Brokāne (Mazzalve),
Dārta Jakuškina, Rainers Drozdovs, Liene Šnore (Misa), Samanta Zommere (Skaistkalne)
rādīja vārda mākslas prasmi,
runājot dzeju. Aleksis Brolišs
(Valle) spēlēja dziesmu uz
metalofona. Dziedāšanu kā savu izaicinājumu bija izvēlējušies: Anžela Zommere (Skaistkalne), Arnis Ezerroze (Stelpe),
Elīza Emīlija Stavro, Luīze Vēvere, Agnija Stavro, Māra Jansone, Elza Vēvere, Loreta Roga (Vecumnieki), Megija Kris-

Konkursa «Ko tu proti?» dalībnieki bija gandarīti par kopā pavadīto laiku.

Foto – R. ZVIRBULE

tiāna Mora, Madara Upelniece, Vintra Griška, Estere Tomsone (Iecava), Krista Kuzmina (Valle).

Katrs saņem
dāvanu

Visi bērni bija cītīgi gatavojušies un droši uzstājās. Tikai rūķene Šlipsīte brīžiem
nevarēja nosēdēt rāmi. Te viņa
gribēja iemācīties dziedāt, te
vēlējās dejot, jo palīgu šoreiz
bija daudz. Šlipsīte talkā bija
aicinājusi Muzikālo rūķeni
jeb mūzikas skolotāju Ainu
Voveri.
Lai nenogurtu actiņas no
skatīšanās un lai nesāpētu austiņas no klausīšanās, bērni
priekšnesumu starplaikos izklaidējās. Katrs mākslinieks
saņēma dāvanu – saulīti ar
novēlējumu savu talantu neslēpt, bet attīstīt. Tika suminātas divas jubilāres – Madara
Upelniece no Iecavas un Elza
Vēvere no Vecumniekiem.
Pēc tam dalībnieki tika cienāti
ar augļiem un saldiem našķiem.
Paldies visiem, kuri iesaistījās sarīkojuma organizēšanā,
priekšnesumu sagatavošanā, kā
arī sniedza atbalstu.
R. ZVIRBULE,
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa»
vadītāja

Šlipsīte jeb skolotāja Sarmīte Sama (no labās), Bantīte jeb Diāna Kļaviņa un Muzikālā rūķene jeb Aina Vovere priecājas par
jaukajiem priekšnesumiem.
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«Pavasara cīruļi» salido Vallē

 Konkurss bērnus radina publiski uzstāties
Jauno dziedātāju konkurss
«Pavasara cīruļi 2016»
Valles saieta namā
norisinājās 23. aprīlī.
Trijās vecuma grupās bija
pieteikušies 16 dalībnieku,
piedalījās – 14. Pārsvarā visi
bija solisti, taču startēja arī divi dueti, katrs savā grupā, tātad – bez konkurences. Žēl, ka
«Pavasara cīruļos» piedalījās
dziedātāji tikai no Valles un
Skaistkalnes vidusskolas, kā
arī Skaistkalnes tautas nama
bērnu vokālā ansambļa «Domino», ko vada Ingrīda Zemļinska. Valles bērnus konkursam sagatavoja skolotāja Aina
Vovere. Vienīgais zēns – Aleksis Brolišs no Valles – startēja
jaunākajā grupā. Žūrija uzslavēja viņu par drosmi un izteica cerību tikties arī nākamajā
dziedātāju konkursā.
Dalībniekiem bija jāizpilda divas dziesmas – viena

a’cappella, otra – pēc izvēles.
Sniegumu vērtēja Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
direktore Iveta Lavrinoviča, Vecumnieku novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja, sieviešu vokālā
ansambļa «Atziņa» dalībniece
Evita Caune un Valles vidusskolas vēstures un deju skolotāja
Skaidrīte Baturoviča. Pasākumu vadīja Madara Baturoviča.

Palīdz pārvarēt
mulsumu

Daļa konkursantu bija krietni uztraukušies, jo vienatnē uz
skatuves dziedāja pirmoreiz, bet
skatītāji, uzmundrinoši aplaudējot, palīdzēja mulsumu pārvarēt.
Lielāka uzstāšanās pieredze bija Skaistkalnes jauniešiem.
Jaunākajā solistu grupā, kurā startēja bērni vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem,
laurus plūca Keita Daniela Cīrule no Valles vidusskolas. Pārējos mazos drosminiekus žūri-

ja sarindoja šādā secībā: Amanda Valaškeviča (Skaistkalnes
vidusskola), Krista Kuzmina
(pirmsskolas izglītības iestāde
«Cielaviņa» Vallē) un Aleksis
Brolišs (Valles vidusskola).

Reizi divos gados

Izpildītāju grupā no desmit
līdz 14 gadu vecumam uzvaru
izcīnīja Annija Pauloviča
(Skaistkalnes tautas nams), tikai
nedaudz punktu pietrūka Vinetai Grūbei (Valles vidusskola),
Megijai Piebalgai (Skaistkalnes tautas nams), Paulai Beātei Andrejevai (Valles vidusskola) un Lilitai Ķikurei (Valles vidusskola).
Jauniešu grupā no 15 līdz
21 gada vecumam bija pieteikušās divas solistes, bet piedalījās
tikai viena – Dita Siliņa no
Skaistkalnes vidusskolas. Viņas
priekšnesums bija ļoti skanīgs.
Konkursā startēja arī divi
dueti: desmit – 14 gadu vecu

dalībnieku grupā savu sniegumu rādīja Annija Pauloviča un
Lelde Folkmane (Skaistkalnes
tautas nams), bet 15 – 21 gada
vecu jauniešu grupā – Dita Siliņa un Gita Asupe (Skaistkalnes vidusskola).
Pasniedzot balvas, kuras, kā
katru reizi, bija sarūpējis konkursa lieldraugs SIA «Krīči»,
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča uzsvēra, ka šādi
pasākumi ir ļoti vajadzīgi.
Dziedāšanas konkurss pieradina bērnus publiski uzstāties
un komunicēt ar sabiedrību,
mudina atrauties no datora un
palūkoties, kas notiek apkārt.
Konkurss «Pavasara cīruļi» notiek reizi divos gados.
Nākamreiz «cīruļi» Vallē salidos 2018. – Latvijas lielās jubilejas gadā.
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

Lasīšanas stundā iepazīst spārnotos draugus
Starptautiskajā bērnu
grāmatu dienā 2. aprīlī
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa»
Kurmenes pirmsskolas
grupas «Rūķu skola»
audzēkņi un skolotājas
pulcējās bibliotēkā uz
kārtējo nodarbību
«Lasīšanas stunda».
Sasēdušies pie apaļā galda, bērni iepazinās ar jaunākajām grāmatām. Bibliotekāre
īsi atklāja katra izdevuma saturu, pievērsa uzmanību skaistajām ilustrācijām, nolasīja fragmentu no katra darba, kā arī
uzdeva dažus jautājumus un

mudināja komentēt attēlos redzamās situācijas. Pēc tam
bērni šķirstīja grāmatas, kā arī
atdarināja lasīšanu. Audzēkņi
kopā ar skolotājām kopīgi novērtēja visus jaunākos izdevumus. Ir taču jauki iepazīt pieaugušo darbu – bērniem radītas grāmatas!
Interesi raisīja darbi par
dabu un putniem. Bērni, stāstot cits citam, dalījās pieredzē
un zināšanās par gājputniem –
kāpēc tie atlido pavasarī, kādu
ģeometrisku figūru atgādina
viņu lidojums u. c.
Aizraujoši bija iepazīties
ar putnu pulksteni. Andžeja
Kruševiča grāmata «Par dzīvniekiem» sasaista putnu dziesmas ar konkrētām diennakts
stundām. Bērni salīdzināja sa-

Muzeju nakts noskaņā 20. maijā plkst. 19
Vecumnieku tautas namā –
sarīkojums «Zoodārzs tavā pagalmā».
Viesosies novadnieks Ingmārs Līdaka.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29323741
Vecumnieku pagasta muzeja vadītājai Ritai Kovalai.

Pirmsskolas grupas «Rūķu skola» audzēkņi Lasīšanas stundā
Kurmenes pagasta bibliotēkā.
Foto – Z. SAULE
vus ieradumus ar putnu uzvedību un noskaidroja, vai viņi
ir agrie putniņi vai pievakares
kņadas piekritēji. Audzēkņiem
patika arī Pētera Brūvera
«Putnu sasaukšanās dziesma»,
kur ķīvītes sauc savu vārdu un
tiek runāts par parka kārnajām
vārnām. Bērni teica, ka Kurmenes parkā sastopamās vārnas gan ir resnas un labi paēdušas.

Nodarbības otrajā daļā bērni mācījās veidot putnu siluetus no ģeometriskām figūrām.
Bibliotēkā virmoja pavasara noskaņa un, šķiet, grāmatas palīdzēja mazajiem lasītājiem iegūt vēl lielākas simpātijas pret spārnotajiem draugiem.
G. SKADIŅA,
Kurmenes pagasta
bibliotēkas vadītāja
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Apskata leģendāro Dainu skapi

 Bibliotēku nedēļā rod daudzveidīgas emocijas
Iespaidiem bagāta un
darbīga bija Bibliotēku
nedēļa, kas šogad ilga no
18. līdz 24. aprīlim.

Izstaigā
Gaismas pili

Vecumnieku pagasta četru bibliotēku lasītāji apmeklēja par Gaismas pili dēvēto
Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Apskates laikā tika izstaigāti visi 12 stāvi, par katrā
pieejamo krājumu un pakalpojumu piedāvājumu izsmeļoši pastāstīja ekskursijas vadītāja. Klātesošie ar interesi
apskatīja Krišjāņa Barona slaveno Dainu skapi, kas izgatavots 1880. gadā Maskavā.
Izstāžu zālē pirmajā stāvā
bija aplūkojama ekspozīcija
«Ubāna Pārdaugava». Tā veltīta 20. gadsimta latviešu tonālās
glezniecības vecmeistaram, izcilajam ainavistam un ilggadējam Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogam Konrādam Ubānam (1893–1981). Lasītājus ļoti iepriecināja iespēja pabūt
11. stāva skatu laukumā, no kura pavērās skaista panorāma
uz Daugavu un Rīgas torņiem.
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā gida stāstījums ļāva iepazīt plašo teritoriju
un augus, kā arī tropu, skaisti
ziedošo rododendru un tauriņu

Izzinoša un emocijām bagāta bija Vecumnieku pagasta pārstāvju viesošanās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Foto – G. SPIRA
māju, bet mājupceļš veda caur
Olaines kokaudzētavu, kur varēja iegādāties dažādus stādus.
Beibežu, Misas, Umpārtes
un Vecumnieku bibliotēkas lasītāji bija gandarīti par iespēju
apmeklēt Gaismas pili, redzēt
un dzirdēt daudz ko jaunu un
gūt vērtīgus iespaidus.

Strādā no sirds

Nedēļa noslēdzās ar Beibežu bibliotēkas lasītāju iesaistīšanos Lielajā talkā. Vecā ābeļ-

dārza sakopšanā cītīgi strādāja
30 talkotāju, t. sk. trīs skolēni.
Liels paldies visiem par
atsaucību, bet īpaši pateicos
vīriem, kuri darbojās ar zāģiem, – Jānim Kuprinskim,
Zintim Užulim, Aivaram Alvikam, Agrim Kuzmam, Jānim
Kuprinskim junioram. Bez viņiem nu nekādi nebūtu varēts
iztikt. Paldies arī zaru dedzinātājiem Uldim Devenim un
Rihardam Veidemanim un, protams, visiem pārējiem, kuri

strādāja no sirds. Pēc darba
talcinieki mielojās ar novada
pašvaldības sarūpētu cienastu
un uz ugunskura vārītu nātru
zupu, ko gatavoja Aija Veidemane un Iveta Rikuma. Sirsnīgs
paldies par gardo virumu, kas
visiem ēdājiem ļoti garšoja.
Par sakopto ābeļdārzu Beibežu centrā prieks ir visiem
ciema iedzīvotājiem.
G. SPIRA,
Beibežu bibliotēkas
vadītāja

Apmeklē literāro sarīkojumu Lietuvā
Skaistkalnes pagasta un
Biržu rajona (Lietuva)
Nemuneles Radvilišķu
ciema bibliotēku jau
ilgāku laiku saista
draudzība.
Šoreiz bijām ielūgti uz literāro sarīkojumu «Vārdi grāmatai un dvēselei». Tas norisinājās 28. aprīļa pēcpusdienā
lauku sētā «Pas Vaidota»
(«Pie Vaidota»).

Uzdāvina grāmatas

Pasākumā piedalījās Biržu
rajona bibliotēku pārstāvji, literātu kluba «Versme» dzejnieces, Parovejas ansamblis, Gulbinu etnogrāfiskais ansamblis.
Pašas sacerētas dziesmas ģitāras pavadījumā izpildīja Goda
Kutraite.
Par lasītām un iemīļotām
latviešu rakstnieku grāmatām
stāstīja Germanišķu bibliotēkas lasītāji. Pasaku latviešu un

21. maijā plkst. 19
Skaistkalnē, magazīnas klētī, –
Muzeju nakts «..Un durvis atveras!»
kopā ar rakstnieci un publicisti
Ingu Jērumu un aktrisi Regīnu Devīti.
Plkst. 20.30
tiks rādīta dokumentālā filma
«Dzintara latvietis».

lietuviešu valodā lasīja Pučekalnes bibliotēkas pārstāvis.
Sarīkojumā piedalījās Skaistkalnes pagasta bibliotēkas darbinieces Daiga Jakuška un Inga
Pavlovska, novadpētniecības
materiālu krātuves «Novadnieki» vadītāja Laima Indriķe,
novadniece, rakstniece un izdevēja Dzintra Šulce. Dz. Šulce Biržu rajona bibliotēkām
uzdāvināja saini ar savu pēdējo izdoto romānu «Māsa», kā
arī grāmatas «Skaistkalnes senie rokdarbi» eksemplārus.

Kopīgas saknes

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas priekšnesumu caurvija atziņa, ka mūsu brāļu tautas saista
ne tikai teritoriālā tuvība, dzīve
Baltijas jūras krastā, bet arī ko-

pīgas lingvistiskās saknes. Arī
kultūra, tautiskie ornamenti, sakrālās zīmes, kāpas un dzintars.
Skaistkalniešu apsveikums izpelnījās skaļus aplausus, jo tas,
pateicoties L. Indriķes tulkojumam, tika nolasīts lietuviski.
Tikšanās noslēgumā visi kopā latviešu un lietuviešu valodā
izpildīja Baltijas tautām pazīstamo dziesmu «Pie dzintara jūras». Lietuviešu sirsnību un
viesmīlību kārtējo reizi apliecināja sarūpētais cienasts brīvā dabā, ko nespēja traucēt pat
pavasarīgā lietus gāze.
Draudzība ar kaimiņiem lietuviešiem turpināsies, nākamā
tikšanās paredzēta Skaistkalnē.
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

18. lpp.
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Starptautiskā turnīrā izcīna sudrabu
Pavasara sākumā man bija
iespēja piekto reizi piedalīties starptautiskās basketbola sacensībās Austrijā.
Vīnes Lieldienu turnīrs ir lielākais šāda veida sporta pasākums Eiropā, šogad meistarībā mērojās 413 komandu no
17 valstīm.
U-16 grupā, kurā startēja
Vecumnieku puiši, bija pārstāvētas 68 komandas. Tās tika sadalītas 15 grupās pa piecām vai
četrām vienībām katrā. Daudz
dalībnieku bija no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ungārijas.
No Latvijas uz Austriju šoreiz devās Vecumnieku basketbolisti un trīs meiteņu komandas no Juglas sporta skolas. Parasti uz šādiem turnīriem braukušas četras apvienotās Iecavas/
Vecumnieku komandas, taču
šogad Iecavas sporta skola savējos neatbalstīja, tādēļ uz Vīni
ceļu mēroja Vecumnieku basketbolisti, kuriem pievienojās
trīs Iecavas puiši.

Labvēlīga gaisotne

Pateicoties Vecumnieku novada pašvaldības un Sporta skolas vadības atbalstam, 20. marta
rītā tika dots starts tālajam braucienam. Pēc visnotaļ nogurdinošās Polijas šķērsošanas ieradāmies Krakovā, kur bija rezervēta naktsmītne. Nākamajā rītā
devāmies «iekarot» Vīni.
Iebraucot Austrijā, sagaidīja
ne visai patīkams pārsteigums –
narkotiku pārbaudes vienība
mūs pamatīgi izkratīja, un tikai
pēc apmēram pusotras stundas
varējām turpināt ceļu.
21. marta vakarā pilsētas
centrālajā sporta hallē notika
sacensību atklāšana – dalībnieku valstu karogu ceremonija.
22. martā mums bija tikai viena spēle – vakarā, tāpēc dienu
sākām ar Vīnes atrakciju parka – Prātera – apmeklējumu.
Apakšgrupu spēles aizvadījām uz kuģa, kur izvietota skola
un vairākas sporta zāles. Pirmās
divas komandas bija salīdzinoši vājākas. Sterkrādi pārspējām
ar rezultātu 81:43, bet Bišbergu – ar 93:25. Ar apakšgrupas
trešo komandu notika līdzīga
spēle, tikai trešajā ceturtdaļā

Starptautiskā turnīrā Austrijā Vecumnieku basketbolisti U-16 grupā, kurā meistarībā mērojās
68 komandas, izcīnīja otro vietu.
Foto no www.basketball-wien.at.
nedaudz atrāvāmies, un rezultātā pieveicām Celendorfas puišus (60:42), izcīnot pirmo vietu grupā.
23. martā bija jāmērojas
meistarībā ar diviem pretiniekiem. Nākamajā etapā par uzvaru turnīrā turpināja cīnīties
divas vai trīs labākās apakšgrupu komandas. 24. martā aizvadījām divas spēles, kas notika
mūsu mītnes skolā. Uzvara
gan pār Vilsbiburgu (52:38),
gan Ķelni (63:62) ļāva arī šo
posmu beigt kā pirmajiem grupā un iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Mūs atbalstīja kāda vācu jauniešu komanda, kas radīja labvēlīgu gaisotni un veicināja cīņassparu.
Dienā iepazinām Vīnes vecpilsētu, apmeklējām Stefana
katedrāli, bet vēlu vakarā no
kalna vērojām naksnīgās pilsētas ugunis.

Astoņas uzvaras

25. martā sākās izslēgšanas
spēles. Liktenis mūs vēlreiz saveda kopā ar Celendorfas komandu, ko pārspējām arī šoreiz – rezultāts 34:24. Nākamā
kārta mums bija brīva, bet ceturtdaļfinālā spēlējām pret komandu «ALBA Berlin». Šajā
spēlē, demonstrējot lielisku aizsardzību, guvām uzvaru (38:18).
Pusfināla spēle pret Baireitas
vienību noslēdzās ar rezultātu

50:39. Astoņas spēles – astoņas
uzvaras!
26. marta rītā pilsētas hallē
norisinājās finālspēles. Noskaņu
radīja plašā zāle, daudzie skatītāji, tostarp Juglas meitenes,
kuras mūs aktīvi atbalstīja.
Sākums bija ne visai veiksmīgs, pēc tam spēle līdzsvarojās, un trešo ceturtdaļu beidzām
līdzīgi. Likteni izšķīra pāris kļūdas un sadarbības trūkums uzbrukumā. Rezultātā – zaudējums
pret Vācijas reģionālā sporta kluba (RSV) «Eintracht» komandu (45:49) un otrā vieta turnīrā.
Cīņā saucējs šajās sacensībās bija komandas līderis – enerģiskais un jaudīgais Ēriks Naumenko, lieliski darbojās vienmēr uz groza iegūšanu un ātro
uzbrukumu tendētais Mārtiņš
Zvirbulis, stabils aizsardzībā un
uzbrukumā bija Māris Eņģelis.
Spēli veidoja Toms Janeks un
Uģis Mežavilks; pašaizliedzīgi aizsardzībā darbojās Mareks
Eņģelis; maiņas spēlētāji: Lauris Dūra, Toms Bundulis un Artis Kaksis. Bija neliels rūgtums
par zaudējumu finālā, taču kopumā noskaņojums – kā pēc
labi paveikta darba.
Atpakaļceļš līdz Varšavai
tika mērots pa maģistrāli, tālāk – necaurredzama migla, kas
braucējus sagaidīja arī Lietuvā.
Pēc 20 stundām sportisti beidzot nokļuva mājās.

Varēja būt pirmie

Pēc atgriešanās no Vīnes
basketbolisti turpināja dalību
Latvijas čempionāta 2. divīzijā
Rietumos. Bija atlikušas trīs spēles. Atkarībā no rezultāta sportistiem bija iespēja ierindoties
no 1. līdz 4. vietai.
Uzvara (88:69) pār Rīgu/
Pārdaugavu deva pārliecību un
nodrošināja vietu pirmajā trijniekā. Spēlē pret Talsu komandu
puiši pēc trīs ceturtdaļām bija vadībā, bet pēdējā ceturtdaļa sākās
ar talsenieku izcilu precizitāti,
veiksmi uzbrukumā, kas radīja
apjukumu. Rezultātā – zaudējums (72:85), lai gan, pārspējot
pretiniekus, varējām būt pirmie.
Tikai pēc uzvaras pār Kandavu (99:72) zinājām, ka izcīnīts
sudrabs. Kopējā bilance – 15
uzvaras, trīs zaudējumi, kas
dod iespēju piedalīties pārspēlēs par iekļūšanu 1. divīzijā.
U-16 Iecavas/Vecumnieku
komandas starts šajā sezonā
bijis veiksmīgs. Galveno smagumu iznesa tie, kuri piedalījās turnīrā Vīnē. Vēl šosezon
U-16 komandā spēlēja Rolands
Sopko, Haralds Štāls, Niks Lobačs, epizodiski Adrians Pridijs un Toms Pelūde. Šāds rezultāts sasniegts, pateicoties Vecumnieku un Iecavas sporta skolas
basketbola treneru sadarbībai.
J. ORINSKIS,
basketbola treneris

19. lpp.
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Sezonu noslēgs ar spartakiādi

 Misas jaunie tūristi meistarību apliecina sacensībās
Aprīļa otrā puse Misas
vidusskolas sporta tūrisma
pulciņam bijusi darbīga –
treniņos rūdīto meistarību
nācās apliecināt trīs dažādās sacensībās.

Sadarbība un
cīņasspars

16. aprīlī trīs mūsu komandas devās uz Garkalni mēroties spēkiem ar Latvijas spēcīgākajām sporta tūrisma komandām. Rīgas skolēnu pils rīkotajā tūrisma rallijā dalībniekiem
bija gan jāorientējas mežā,
gan jāveic katrai vecuma grupai piemēroti dažādi papildu
pārbaudījumi ar virvēm.
Interesants bija uzdevums
«Tuksnesis». Komandām bija
jātransportē «ievainotais», vienlaikus atbildot uz novadpētniecības jautājumiem par Rīgas skolēnu pils 75. gadskārtas pasākumiem. Finiša līniju
varēja šķērsot tikai tad, kad
tests bija izpildīts, taču noturēt «ievainoto» nebija nemaz
tik viegli.
Mežā jaunieši ierīkoja virvju ceļus, kāpa taisnās priedēs, iekārtoja tūrisma elementus. Svarīga bija komandas
sadarbība un cīņasspars. Rezultāti iepriecināja – D grupas
jeb sākumskolas audzēkņi izcīnīja 2. vietu. Komandā startēja Tīna Spalva, Anna Šnore,
Gustavs Jaunzemis un Georgs
Spalva. Mazie censoņi lepojas, ka grūti skrienamajā mežā
izturēja kāpu kalnus, mācēja
būt draudzīgi un palīdzēja cits
citam. 2. vietu ieguva arī Mi-

D grupas komanda un trenere Ingrīda Vaisjune.
Foto – V. VAISJUNS
sas vidusskolas absolventi – komanda «Neo VIMba» (Inese
Pučeka, Valērija Sadovina, Jānis
Sapats, Valdis Vaisjuns). Vidusskolēni šogad palika 4. vietā.

Distanci beidz laikā

20. aprīlī Latvijā tika organizētas 1. skolu kausa izcīņas
sacensības orientēšanās sportā. Uz tām devās seši Misas
skolēni. Kopumā savus spēkus pārbaudīja ap 800 dalībnieku. Vecumnieku novadu
pārstāvēja arī Skaistkalnes vidusskolas pusaudži.
Jaunajiem orientieristiem
bija jāveic sprinta distance Siguldas pilsētas centrā, vēl bija
iespēja iesaistīties Stikla skrējienā, kas veltīts atkritumu šķirošanai, un spēlē «Latvija» (kartē bija jāatrod pilsētas). Misas
jauniešu rezultāts – 42. vieta

28. maijā plkst. 10
Vecumniekos, pie Vecā ezera,
norisināsies gadskārtējās

Vecumnieku ceļojošā
kausa izcīņas sacensības
ugunsdzēsības sportā.
Tajās piedalīsies Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona brigādes struktūrvienību,
kā arī pašvaldību ugunsdzēsēju komandas.
Tiks gaidīti interesenti un līdzjutēji.

no 90 skolām. Labākais sniegums bija Edijam Ancveiram,
kurš vidusskolas zēnu grupā
ieguva 30. vietu.
26. aprīlī, spītējot ziemīgiem laika apstākļiem, dalībnieki pulcējās Vilcē, kur norisinājās Zemgales reģiona
orientēšanās sacensības. Jaunajiem sportistiem bija jāskrien vidēja garuma distance:
vidusskolēniem 4,3 km (gaisa
līnija), mazākajiem – ap 2 km.
Laiks «lutināja», jo tobrīd vismaz nelija.
Distance bija izplānota pa
Vilces parku, aizveda uz Zaķu
pļavu un iepazīstināja ar upes
stāvajām kraujām. Priecē jaunāko sportistu panākumi –
D grupā 2. vietu starp meitenēm izcīnīja Tīna Spalva, bet
zēnu konkurencē – Gustavs
Jaunzemis. 2. vietu ieguva arī
Vecumnieku vidusskolas audzēknis Haralds Ulmanis. Atzīstami bija arī pārējo jauniešu sasniegumi, visi deviņi distanci beidza laikā, bet 4. vietu
ieguva Sintija Neimane un
Edijs Ancveirs.
Pavasara sezona šogad noslēgsies Lediņu sporta bāzē
Jelgavā, kur vasaras spartakiādē sporta tūrismā piedalīsies
arī Misas vidusskolas komandas. Paldies jaunajiem sportistiem un viņu vecākiem par atbalstu treniņos un sacensībās.
I. VAISJUNE,
sporta tūrisma pulciņa
vadītāja

Velobraucējiem
jābūt atbildīgiem

Sākoties aktīvai velosezonai, Valsts policija aicina riteņbraucējus būt apdomīgiem
un atbildīgiem, iesaistoties ceļu satiksmē, kā arī rūpēties par
sava velosipēda drošību.
Šī gada pirmajos četros mēnešos fiksēti 105 ceļu satiksmes
negadījumi, kuros ievainoti 56,
bet bojā gājis viens riteņbraucējs. Policija aicina būt vērīgiem
un atgādina, ka arī velosipēdisti
ir ceļu satiksmes dalībnieki, uz
kuriem attiecas virkne prasību.
Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē velosipēda vadītājs ir
transportlīdzekļa vadītājs, kurš
par šo noteikumu ievērošanu
nes atbildību.
Riteņbraucējiem jāatceras,
ka velosipēdam vienmēr jābūt
tehniskā kārtībā, t. sk. aprīkotam
ar bremzēm, bet diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas
redzamības apstākļos – ar gaismu atstarojošiem elementiem,
kā arī iedegtiem gaismas lukturīšiem (priekšā jādeg baltam,
aizmugurē – sarkanam). Pārvietoties pa brauktuvi vai nomali
drīkst persona, kurai ir velosipēda vai jebkura mehāniskā
transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Piedaloties ceļu satiksmē,
svarīgi ir būt pamanāmam, tāpēc
mugurā ieteicams vilkt spilgtas
krāsas apģērbu ar gaismu atstarojošiem elementiem.
Valsts policija atgādina, ka
velosezonas aktīvajā periodā
rosīgāki kļuvuši ar zagļi, tādēļ
aicina iedzīvotājus gādāt par
braucamrīku drošību.
A. ROZĪTE,
Valsts policijas
Sabiedrisko
attiecību nodaļas
vecākā speciāliste

TĀ

VECUMNIEKU PAGAS-

Andrejs Klincītis (1942. gada 4. oktobris – 2016. gada
27. aprīlis),
Kārlis Rušmanis (1949. gada 23. augusts – 2016. gada
1. maijs),
Harijs Ķergalvis (1945. gada 17. maijs – 2016. gada
1. maijs).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
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Ir jāzied!
Jāzied no prieka, no sulām,
No zemes pārbriedu spēka!
Lai dzīvotu rītdienai –
Ir jāzied!
/M. Čaklais/
Pavasarīgus sveicienus sūtām
Jolantai Ģeķei, Ivetai Kirulei un
Inārai Verkulēvičai 50. dzimšanas dienā,
Ingrīdai Strazdiņai 55 gadu jubilejā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Dzīve kā sudraba rasa
Krājas man sirdī pa lāsei,
Nolīdama no ziediem,
Rasodama no zvaigznēm,
Liedama pilnu līdz malām
Sirdi kā zelta krūzi.
/V. Veldre/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Valentīnai Ķipurei 65. dzimšanas dienā,
Silvijai Šernai 75. mūža pavasarī un
Jānim Zālītim 80 gadu jubilejā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Ir celta sapņu pils,
un ābeļdārzos augļi līkst.
Kā senāk ievās lakstīgala dzied.
Un pavasaros zaļi asni dīgst
Bet ceļš uz priekšu vijas nepielūdzams.
Vien katru rītu ceļa vārdi sirdij
jāizlūdzas...
/I. Moreino/
Sirsnīgi sveicam Edmundu Grosbergu un
Arvīdu Tomaševski 50 gadu jubilejā, Lolitu Silakaktiņu
55. dzīves gadskārtā, Apoloniju Anšanci,
Mārīti Kupinsku un Regīnu Tenisu 75. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Tikai nepagurt, tikai iet,
Kamēr vēl dienas garas,
Kamēr vēl kalnos bērzi zied
Un sauli dzer smilgu skaras.
/D. Avotiņa/
Visa laba vēlējumus sūtām
Agrim Drevinskim un Pjotram Rusakam
50. dzimšanas dienā, Inetai Klāviņai
55 gadu jubilejā, Dzintaram Kalniņam 60. šūpļa svētkos,
Valentīnai Eihbaumai 70. dzīves pavasarī,
Valentīnai Irzinkevičinai un
Vasilijam Hodirkam 75. mūža gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
Jel steidzies šo brīdi baudīt
Un saldrūgto smaržu sev gūt.
Pavasars dāvā tev ievas.
Vai gan kas skaistāks var būt?
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Gunti Ozolu,
Arvīdu Zvirbuli un Māri Rāviņu
50 gadu jubilejā, Valeriju Gavriļonoku
un Aigaru Seili 60. dzimšanas dienā,
Maiju Liepiņu 70. šūpļa svētkos un
Andreju Auliciemu 75. dzīves gadskārtā.
Valles pagasta pārvalde

Visu mūžu tev pavasarī
Būt kā lazdai, kas pirmā zied,
Un kā vālodzei sasaukt sauli,
Kad tā nedienu mākoņos riet.
Vienmēr kopā ar pavasari
Ja tev dvēsele nepagurs smiet,
Sakņu, ziedu un galotņu spēku
Sevī jutīsi vienuviet.
/K. Apškrūma/
Ar sauli un prieku rotātus sveicienus sūtām
Zojai Zaicevai 70. dzimšanas dienā, Ērikam Lindem un
Jānim Auziņam 75 gadu jubilejā, Antonam Sparānam
90. šūpļa svētkos, Kārlim Liepiņam 96. mūža pavasarī.
Novada Sociālais dienests
Ziedoņa plaukumā,
19. maijā plkst. 15,
Skaistkalnes pagasta bibliotēka aicina
uz literāru pēcpusdienu

«Mēmeles līčos ievas kad zied».
Piedalīsies: fotogrāfs, ceļotājs un novadnieks
Jānis Naudžūns, vietējie literāti, viesi no Lietuvas –
Nemuneles Radvilišķu un Germanišķu bibliotēkas,
kā arī pārstāvji no literātu apvienības «Avots» (Lietuva).
Sarīkojumu bagātinās muzikālie priekšnesumi.
21. maijā plkst. 17
Skaistkalnes tautas namā
ar detektīvstāstu
epizožu izlasi –
L. Stumbres komēdiju
«Burvīgie blēži»
un A. Ūdra lugu
«Prihotropais nams» –
viesosies
Vecsaules
amatierteātris.
Režisore – Gunta Siliņa.

22. maijā plkst. 14
Misas tautas namā
Zaļenieku amatierteātris
izrādīs Voldemāra
Sauleskalna lugu trīs
cēlienos
(ar vienu starpbrīdi)

«Meldermeitiņa».

Ekoloģiski tīra luga no
laukiem – ar labu humoru,
izdziedāšanos un
attiecību skaidrošanu.
Režisore – Lūcija Ņefedova.

21. maijā plkst. 22
Bārbeles tautas namā –
sezonas noslēguma

Ieejas «maksa» –
ziedi aktieriem.

balle.

Spēlēs Fricis.
Ieejas maksa – 3 eiro.
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu mācību gada noslēguma

KONCERTS

notiks
26. maijā plkst. 18
Mūzikas un mākslas skolas zālē.
Tiek aicināti vecāki,
draugi un ikviens interesents.

29. maijā plkst. 12
Valles saieta namā
(labos laika apstākļos
ārā pie skolas) –

–
–
Bernu
svetki.
Viesosies Jura Babra
leļļu teātris «Tims».

