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Vērtēs
īpašumus

Pieteikumi dalībai konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016» tiks
gaidīti līdz 30. jūnijam. Tos
var iesniegt novada domē vai
pagastu pārvaldēs.
Šogad tiks vērtētas ģimenes
mājas un viensētas, izglītības
iestādes, bibliotēkas. Komisija noteiks uzvarētāju katrā kategorijā, kā arī no pretendentu
vidus izraudzīsies vienu, kas
būtu pelnījis iegūt titulu «Novada odziņa».
Pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt ikviens Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā esošas ģimenes mājas
vai viensētas īpašnieks vai valdītājs, kā arī kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti u. c.,
ja saimnieks tam piekrīt.
Konkursa mērķis ir darīt daiļāku Vecumnieku novada teritoriju, vairot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu par darbu savā
sētā, pagastā, novadā un valstī,
kā arī kopīgi radīt novada vizuālo tēlu un veicināt pazīstamību.
No 4. līdz 15. jūlijam tiks
vērtētas ģimenes mājas un viensētas, bet no 15. līdz 26. augustam – izglītības iestādes un
bibliotēkas.
Nolikums un vērtēšanas metodika publicēti «Vecumnieku
Novada Ziņu» maija pirmajā izdevumā – nr. 9(148), 6. un 7. lpp.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novadā ir daudz
sakoptu īpašumu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Iedarbina seno tvaika dampi

«Ausekļu dzirnavās» Bārbelē – Sējas svētki

Latvijā labus muciniekus var uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Jānis Grantiņš seno arodu apguvis 90. gadu sākumā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Tradicionālajos Sējas svētkos Bārbeles pagasta brīvdabas muzejā «Ausekļu
dzirnavas» 14. maijā godā
tika celti senie arodi, īpaši
daudzinot koka amatniecību.
Plašais sarīkojums iezīmēja kārtējās tūrisma sezonas sākumu, liekot ļaudīm saausīties, ko jaunu šoreiz piedāvā
apmeklētāju iecienītās apskates vietas saimnieki.
Vairāki simti interesentu vēroja un iesaistījās pavasara lauku darbos, nesteidzīgi izstaigāja
plašo teritoriju, aprunājās ar arodu pratējiem, ņēma rokās senos
rīkus un darbināja iekārtas. Garām netika laista iespēja nobaudīt tradicionālo biezputru un
citus saimnieču gatavotos lauku labumus, kā arī iegādāties
meistaru darinājumus. Bērnus
vilināja aizraujošās atrakcijas
un amatu demonstrējumi, kas
ļāva iztēloties, kā pirms daudziem gadu desmitiem ritējusi
dzīve latviešu sētā.

Tvaika dampis nav tikai eksponāts, bet darba rīks, kas uztur
dzīvu latvisko mantojumu. Par to pārliecināti ir Mārtiņš Mediņš (no kreisās) un Imants Parādnieks.

Draugi no Biržiem

Šogad Sējas svētkiem bija
starptautisks skanējums. Turpinot nesen aizsākto Vecumnieku un Biržu rajona pašvaldības draudzību, ciemos bija ieradušies kaimiņi no Lietuvas.
Kopā ar Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāju Rihardu Melgaili un viņa vietnie-

ku Jāni Kovalu viesi piedalījās
kartupeļu stādīšanā, sekoja līdzi
amatnieku aktivitātēm. Biržu
mērs Valdemārs Valķūns pauda prieku par iespēju apmeklēt «Ausekļu dzirnavas» un
stiprināt sadarbību, ko plānots
veicināt arī tūrisma un kultūras jomā.
à6. lpp.

2. lpp.
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Drošībai un ērtībām
I

edzīvotāji aktīvi piedalījās «Būvniekus gaida
pavasara sakopšanas dar- saspringts darba
bos, arī Lielajā talkā, padarot
apkārtni tīkamāku un tīrāku. periods.»
Diemžēl nācās pārliecināties, lā, kur plānots izbūvēt āra baska daudzi vēl nav atmetuši veco ketbola laukumu un renovēt
ieradumu izsviest sadzīves at- telpas skolas ēdnīcas ēkā.
kritumus, kur pagadās, un pieValles vidusskolā notiks
liek pat zināmas pūles, lai aiz- remonts vairākās mācību klatransportētu tos līdz mežmalai, sēs un internāta koplietošanas
lai gan līdz tuvākajam kontei- telpās. Plānots rekonstruēt apneram jāmēro mazāks attālums. gaismojumu Liepu ielā Vallē.
Daudz pūļu tiek pielikts,
Remontdarbi norisināsies
lai identificētu un pieķertu šos Misas vidusskolas sākumskocūkotājus un personas, kas ne- las un bērnudārza telpās, daļēji
kopj privātās teritorijas un de- tiks atjaunots bērnudārza žogs.
dzina pērno zāli. Pašvaldība Pārvērtības piedzīvos Misas tauturpinās noskaidrot vainīgos, tas nama vestibils.
liekot lietā dažādas metodes, –
isos novada pagastos tiks
gan uzklausot līdzcilvēkus, gan
renovēti pašvaldības neizmantojot informācijas tehno- labiekārtotie dzīvokļi, jo pēc
loģiju iespējas. Jāatgādina, ka tiem ir liels pieprasījums; jāprivātajām teritorijām ir jābūt uzlabo arī šo māju koplietoappļautām un atbilstīgi sakop- šanas telpas, dažām ēkām arī
tām; ir jābūt noslēgtam līgu- jumta segums. Māju remonts
mam ar SIA «Ragn-Sells» par plānots Taurkalnē, Vallē, Kursadzīves atkritumu konteinera menē, Skaistkalnē, Bārbelē,
nomu.
Stelpē, Gaismā, Zvirgzdē.
Šovasar ieplānots remontēt
Objektos darāmā ir ļoti
gan pašvaldības īpašumā eso- daudz, bet vasara – īsa, tāpēc
šās ēkas, gan infrastruktūras būvniekus gaida saspringts
objektus.
darba periods.
Tiks veikta pamatu stiprināVasarā pagastos norisināsies
šana Vecumnieku vidusskolas tradicionālie sarīkojumi. Aicinu
ēkai Rīgas ielā 24, renovētas visus aktīvi tos apmeklēt un
mācību telpas un iekšējās ap- līdzdarboties, piedāvājot jaukures sistēma. Paredzēts veikt nas idejas un palīdzot praktiski.
apjomīgu remontu zēnu darbLai saulaina, darbīga un
mācības kabinetos un ēkā, kā jauka vasara!
arī izbūvēt papildu telpas Liepu ielā 2 bērnudārza grupiņu
GUNTIS
vajadzībām. Turpinot uzlabot
KALNIŅŠ,
gājēju drošību un ērtības, tiks
veikta ietves izbūve no Sporta Vecumnieku
novada
līdz Rīgas ielai Vecumniekos,
pašvaldības
ierīkots apgaismojums.
izpildLielāki remontdarbi paredirektors
dzēti arī Skaistkalnes vidussko-

V

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

Rada darbīgu un
lustīgu gaisotni

Pateicamies visiem amatniekiem un viņu palīgiem, kuri 14. maijā Sējas svētkos Bārbeles pagasta brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas»
daudzināja senos arodus un
piedāvāja savus ražojumus.
Paldies Bārbeles mazpulka dalībniekiem un vadītājam Voldemāram Barenam, Dobeles
amatu mājas kolektīvam un
citiem aktīvistiem par iesaistīšanos lauku un mājsaimniecības darbos. Pateicamies par
klātbūtni un interesi Biržu rajona pašvaldības pārstāvjiem
no Lietuvas.
Sirsnīgs paldies lauku kapelai «Aizezeres muzikanti»
no Kokneses novada Bebru
pagasta, muzikantiem Albīnam Baļčūnam un Aigaram
Urtānam no Bauskas novada,
deju kolektīvam no Ilūkstes
novada Dvietes pagasta, se-

nioru deju kopai «Ozols» no
Vecumniekiem par svētku noskaņas radīšanu un lustīgiem
priekšnesumiem.
Liels paldies apmeklētājiem,
kuri aktīvi atbalstīja «Ausekļu
dzirnavās» notiekošo un palīdzēja radīt omulīgu gaisotni.
Paldies Vecumnieku novada Domei par pretimnākšanu.
«Ausekļu dzirnavu»
SAIME

Iekar jaunas
šūpoles

Pirms kāda laika projekta
«Iedzīvotāji veido savu vidi»
ietvaros Vecumniekos, Rīgas
ielas 27.a nama pagalmā, tika
iekārtots rotaļu laukums. Tā
izveidē iesaistījās mājā dzīvojošo bērnu vecāki.
Gadu gaitā iedzīvotāju sastāvs ir mainījies; līdz ar to arī
ļaužu attieksme un rūpes par
šo atpūtas vietu.
Šogad pēc ziemas mēnešiem laukuma ierīces bija stipri nolietojušās, bīstamas izmantošanai. Paldies mājas iedzīvotājam Ainaram Ķienim,
kurš atjaunoja, nostiprināja
rotaļu laukumu un iekāra jaunas šūpoles. Nu atkal bērni
var droši rotaļāties.
Rīgas ielas 27a BĒRNI
un VECĀKI

PRECIZĒJUMS
«Vecumnieku Novada Ziņu» maija pirmajā numurā, nr. 9
(148), 2. lpp., novada Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa
Kovala rakstā «Rosīgs pavasaris» pārpratuma dēļ ieviesusies
neprecizitāte. Otrās slejas pirmajā rindkopā jābūt šādam tekstam:
«Sarežģīta situācija ir Misas vidusskolā, kur 9. klasē skolojas 14 jauniešu. No viņiem tieši desmit nolēmuši turpināt
mācības 10. klasē.» Tālāk – kā tekstā.
Atvainojamies Misas vidusskolai un lasītājiem.
«Vecumnieku Novada Ziņas»

IZLAIDUMI
Vecumnieku novada Domes
izglītības iestādēs
 Misas vidusskolā – 11. jūnijā:
9. klasei – plkst. 16, 12. klasei – plkst. 19.
 Skaistkalnes vidusskolā – 11. jūnijā:
9. klasei – plkst. 15, 12. klasei – plkst. 18.
 Stelpes pamatskolā – 11. jūnijā plkst. 15.
 Valles vidusskolā – 11. jūnijā:
9. klasei – plkst. 15, 12. klasei – plkst. 19.
 Vecumnieku vidusskolā:
9. klasei – 11. jūnijā plkst. 16,
12. klasei – 4. jūnijā plkst. 17.
Vecumnieku novada domes
Izglītības nodaļa

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums ceļu pie lasītājiem
mēro divas reizes mēnesī,
taču jūnijā tiks izdots
viens «Vecumnieku
Novada Ziņu» numurs.
Tas nāks klajā pirms
Līgo svētkiem. Materiālu
iesniegšanas pēdējā
diena – 6. jūnijs.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Kultūra sākas ar «baznīcas krogu»

Bārbeles tautas nama ēkai – 90
Atzīmējot 90. gadskārtu,
kopš atklāta Bārbeles
tautas nama ēka, pagasta
bibliotēkas vadītāja Brigita
Krauze 14. maijā rīkoja
atmiņu pēcpusdienu.
Uz to bija aicināti bijušie
pašvaldības vadītāji, kultūras
darbinieki un viņu tuvinieki.
B. Krauzes sagatavotais vēsturiskais apskats un fotogrāfijas
raksturoja norises senajā ēkā
laika griežos. Par gadu gaitā
piedzīvoto vēstīja bārbeliešu
atmiņu pieraksti un fragmenti
no publikācijām dažādos periodiskajos izdevumos, ko lasīja Elīna Jegorova.

Biedrību iniciatīva

«Pirms 90 gadiem pirmajos Vasarsvētkos tika atklāts
Bārbeles tautas nams. Tolaik
to dēvēja par biedrību namu.
Tas uzcelts pie «baznīcas kroga», ko 1923. gadā valdījumā
ieguva lauksaimniecības biedrība «Tīrums». Kā vēsta avīze
«Zemkopis», 1924. gadā vietējo organizāciju priekšstāvju
apspriedē nolemts «nekavējoši ķerties pie biedrības mājas
būves». Šajā darbā sabiedriskās organizācijas iesaistījās ar
naudas līdzekļiem, materiāliem
un darbaspēku. Celtniecību atbalstīja gan kultūras, gan žūpības apkarošanas fonds. Nama
būvniecība izmaksājusi ap 1,5
miljoniem rubļu jeb 27 000 latu. Tolaik nekur tuvākajā apkaimē tik ērta un plaša sabiedriskā
ēka nav bijusi,» stāsta B. Krauze. Viņa precizē, ka tagadējais
«pasta gals» tapis vēlāk, tas
tautas nama daļai piebūvēts
1959. gadā.
1926. gadā iesvētītajā ēkā
saimniekoja biedrības un pašdarbības kolektīvi. Sabiedriskās organizācijas gādājušas par
kultūras dzīvi pagastā – ar
viesizrādēm uz Bārbeli braukuši profesionāli teātri un pazīstami mākslinieki, zāle
vienmēr bijusi pārpildīta. Rosīgi bijuši tautas mākslas entuziasti – pagastā darbojies
koris, teātris, deju kolektīvi,
pūtēju orķestris, vēlāk arī vīru
un sievu ansamblis, vokāli
instrumentālā grupa u. c. Kolektīvi bijuši skaitliski lieli.

«Esmu tikai epizode Bārbeles un šī nama mūžā,» smaidot teic Vilis Zeps. Viņš Brigitai Krauzei pasniedza paša radītu gleznu, kurā attēloti ābeļziedi. Tā turpmāk priecēs bibliotēkas apmeklētājus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Atsaucīgi un radoši

B. Krauze pieminēja bijušos
pagasta priekšniekus un sekretārus, tautas nama un mākslinieciskās daļas vadītājus, raksturoja viņu devumu vietējās
kultūras dzīves attīstībā. Arī
katram no klātesošajiem bija
savs atmiņu stāsts.
No 1947. līdz 1957. gadam
tautas namu vadīja Augusts
Upelnieks. Uz sarīkojumu bija
atbraukuši viņa dēli Ēriks no
Iecavas un Jānis no Rīgas, kuri,
kā paši apgalvo, šajā ēkā uzauguši. Sirmie vīri atcerējās kādu
epizodi no tautas nama vadītāja
Imanta Nicmaņa laikiem: «Viņam izdevās uztvert Luksemburgas radiostaciju un pierakstīt populāru skaņdarbu notis.
Šos gabalus pēc tam «laida vaļā» vietējais džeza kvartets.»
Sarīkojumā piedalījās gados
vecākā pašdarbniece Bārbelē
Brigita Piebalga, kura joprojām
spēlē teātri, Aigars Dziļums,
kurš desmit gadu vadījis pūšaminstrumentu ansambli. No Bauskas bija atbraukusi Ināra Hoņina, bijusī pagasta sekretāre
un priekšniece, no Iecavas –
Vilis Zeps, kurš bijis aktīvs
pašdarbnieks, 70. gadu sākumā
strādājis par tautas nama māk-

slinieciskās daļas vadītāju, divarpus gadus veicis pagasta
priekšnieka pienākumus.
I. Hoņina atceras, ka 70. gados bija sarežģīti rast naudu tērpu iegādei, remontam. Muzicēt brauca Raimonds Pauls un
ansamblis «Modo», māksliniekiem vajadzēja maksāt «skaidrā naudā», tāpēc bija «jātaisa
visādas nelikumības». Pēc tam
tautas kontrolieriem vajadzējis
taisnoties... «Par visu bija jācīnās. Pūtēju orķestrī spēlēja 16
vīru, visiem vajadzēja sagādāt
vienādus tērpus – melnus uzvalkus. Atkal bija «jākuļas»,
lai to dabūtu gatavu,» tā I. Hoņina, kura bija pagasta priekšniece no 1969. līdz 1974. gada
oktobrim. Tolaik cilvēki bija
atsaucīgi, radoši, aktīvi iesaistījās pašdarbībā; arī viņa pati
gan dejojusi un dziedājusi, gan
spēlējusi teātri.

Atgūst statusu

Klātesošie pieminēja pagasta ilggadējās sekretāres Gaidas
Vecbiškenas vadītās bērnu dzimšanas un laulību reģistrācijas,
kas notika īpaši emocionāli.
Siltas atmiņas bārbeliešiem
saistās ar 1987. gadu, kad par
pašvaldības vadītāju sāka strā-

dāt Ilgars Krauze. Viņš uzskatīja, ka «kultūra ir cilvēka iekšējā un ārējā sakoptība».
Daudziem prātā palicis tautas nama vadītājas Ērikas Šimēnas laiks. Viņa prata ap sevi
pulcināt talantīgus un darbīgus ļaudis. Diemžēl 2001. gadā Bārbeles pagasta padome
nolēma tautas namu reorganizēt, un kultūras dzīvē iestājās
apsīkums. «Situāciju glāba Vecumnieku novada izveidošana
2009. gada vasarā, kad iestāde
atguva savu statusu. Neilgi
pēc tam tika veikta vērienīga ēkas rekonstrukcija,» teic
B. Krauze.
Pašlaik tautas namā darbojas
gan jauniešu, gan vidējās paaudzes deju kolektīvs – «Rakari» un «Bārbele», amatierteātris
«Bārbelīši», lauku kapela «Savējie» un folkloras kopa «Tīrums». Kopš 2015. gada janvāra iestādi vada Dace Klipa.
Sarīkojuma izskaņā B. Krauze citēja Saulcerītes Vieses
atziņu, kas izskanēja gan kā
vēlējums, gan rosinājums –
«Topiet bagāti ar to, ko saņemat mantojumā, un devīgi
ar to, ko jūs radīsiet savā gaitā!».
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.
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Iesaistās veselīgo pašvaldību tīklā

 Sekmēs pieredzes apmaiņu, sniegs atbalstu
Lai veicinātu Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla attīstību Latvijā un sekmētu sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam
izvirzīto mērķu īstenošanu,
Vecumnieku novada pašvaldība šī gada 24. februārī Domes
sēdē pieņēma lēmumu iesaistīties šajā kustībā.
Tika izveidota sabiedrības
veselības veicināšanas komisija. Tajā darbojas astoņas personas: Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals (atbildīgā politiskā persona), Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča (komisijas vadītāja),
locekļi – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja Dace Šileika,
izglītības metodiķe Vija Beļūna, sporta darba organizatori
Ivars Sproģis, Ēvalds Čerpinskis, Arturs Kupčiuns, ģimenes ārste Aija Jurova.
5. aprīlī Vecumnieku novada pašvaldība iesniedza pieteikumu par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā,
savukārt 9. maijā Veselības
ministrija izdeva rīkojumu par
tās uzņemšanu šajā kustībā.

4. jūnijā plkst. 11
Bārbeles centra
parkā –

Bērnu svētki.

Līgo Bārbelē

21. jūnijā plkst. 20
Bārbeles centra parkā –
Līgo ieskaņas
koncerts.
23. jūnijā plkst. 23
Bārbeles centra parkā –
Līgo nakts balle.
Ieeja – bez maksas.
Lietus gadījumā balle
notiks tautas namā.

Veselīgo pašvaldību tīkla
mērķis ir sekmēt labās prakses
piemēru, pieredzes un ideju
apmaiņu starp pašvaldībām,
kā arī sniegt vietvarām atbalstu sabiedrības veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī.

Vairākas mērķa
grupas

Eiropas Savienības fondu
apguves perioda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa «Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem» 9.2.4.2. pasākuma
«Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei» kontekstā
paredzētas aktivitātes pašvaldībām laika periodā no 2016. līdz
2018. gada 31. decembrim (pirmajai pašvaldību projektu atlases kārtai). Pašlaik tiek izstrādāti Ministru kabineta (MK)
noteikumi projekta 9.2.4.2. pasākuma aktivitātēm. Tā ie-

tvaros plānots pievērsties šādām iedzīvotāju mērķa grupām:
 visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām: iedzīvotājiem,
kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu,
kas mazāks par 50 uz vienu
kvadrātkilometru;
 trūcīgajiem un maznodrošinātajiem;
 bezdarbniekiem;
 personām ar invaliditāti;
 iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem;
 bērniem;
 pārējām riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Aicina aizpildīt
anketu

Saskaņā ar MK noteikumu
projektu 9.2.4.2. pasākuma ietvaros paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes un attiecināmā
finansējuma apmēru:
1) projekta vadības nodrošināšanu;
2) projekta īstenošanas nodrošināšanu;

3) slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un
vietējai sabiedrībai;
4) veselības veicināšanas
pasākumus mērķa grupām un
vietējai sabiedrībai (vismaz
80% apmērā no konkrētajai
pašvaldībai aprēķinātā finansējuma);
5) informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanu.
Ievērojot iepriekš minēto,
Vecumnieku novada sabiedrības veselības veicināšanas komisija ir izstrādājusi anketu,
lai izzinātu sabiedrības viedokli par aktivitātēm, ko nepieciešams plānot un iekļaut
paredzētajā projektā. Ikviens
tiek lūgts to aizpildīt un izteikt
savu viedokli. Anketa pieejama pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Sīkāka informācija: Ina Jankeviča – tālrunis 63976733,
e-pasts: <ina.jankevica@vecumnieki.lv>, Dace Šileika –
tālrunis 63920596, e-pasts:
<dace.sileika@vecumnieki.lv>.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja

Ballētājiem Bārbelē – visai dīvaina
izpratne par kultūru
Bārbeles ciema iedzīvotājus un caurbraucējus svētdienas, 22. maija, rītā nepatīkami
pārsteidza centrā redzētais. Pie
allaž sakoptās un vēsturiskās
tautas nama ēkas mētājās tukšas dzērienu pudeles, uzkodu
iepakojuma fragmenti, cigarešu izsmēķi un citi atkritumi.
Izrādās, šādi «izskanējusi»
sestdienas vakarā tautas namā
rīkotā sezonas noslēguma balle...
Vērojot nepievilcīgo ainu,
radās vairāki jautājumi. Vai
tiešām mūsu jauniešiem nerūp
tīra un sakopta vide? Vai vecāki viņiem nav ieaudzinājuši
cieņu pret citu cilvēku darbu un vēlmi saudzēt to, kas
radīts ērtai un tīkamai dzīvošanai?
Ļoti gribas cerēt, ka teritorijas piemēslotāji pieliks savu

Bārbeles tautas nama ēkas durvju priekšā 22. maija rītā mētājās iztukšotas pudeles un atkritumi.
Foto – M. MEDIŅŠ
roku Bārbeles pagasta sakopšanā un apjautīs, ka kultūra
nesākas ar balli tautas namā
un nebeidzas aiz šīs ēkas durvīm; tā izpaužas arī cilvēku
radītajās lietās un attieksmē

pret to saglabāšanu un uzturēšanu.
M. MEDIŅŠ,
Vecumnieku novada
Domes deputāts, Bārbeles
pagasta iedzīvotājs

5. lpp.
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Apbalvo audzēkņus un pedagogus

 Novada pašvaldība atbalsta gudrākos un centīgākos

Sarīkojuma dalībniekiem dziedāja un spēlēja
mūziķis Andris Kivičs.
Vecumnieku novada
izglītības iestāžu
audzēkņu – mācību
priekšmetu olimpiāžu
uzvarētāju – apbalvošana
notika 16. maijā
Vecumnieku tautas namā.
Sarīkojumā tika sumināti
89 skolēni, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs ieguvuši 1.,
2., 3. vietu un atzinību, kā arī
55 pedagogi, kuri palīdzējuši
viņiem sasniegt tik labus rezultātus. Skolēni tika motivēti
ar naudas balvām. Šis ir jau
otrais mācību gads, kad pašvaldība finansiāli atbalsta gudrākos un centīgākos audzēkņus.
Apbalvojumus pasniedza
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals. Viņam palīdzēja izglītības metodiķe Vija Beļūna
un tautas nama vadītāja Agrita
Laudurga.

Panākumi
olimpiādēs

Vislielākais laureātu skaits
bija Vecumnieku vidusskolai – 45 skolēni un 24 pedagogi. No Misas vidusskolas tika
godināti 14 audzēkņu un deviņi skolotāji, no Skaistkalnes
vidusskolas – 15 skolēnu un
12 pedagogu, no Stelpes pamatskolas – deviņi audzēkņi
un četri skolotāji, bet no Valles vidusskolas – septiņi bērni
un tikpat daudz pedagogu.
Īpaši jāatzīmē novada skolu talantīgākie jaunieši: Niklāvs

Izglītības iestāžu pārstāvji ir gandarīti par šajā mācību gadā paveikto.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Ņikiforovs, Rūdolfs Agris Stilve, Dace Gasūne (Vecumnieku vidusskola), Anna Jaunzeme (Misas vidusskola), Laima
Kampa (Valles vidusskola),
Sandijs Siliņš, Lauris Vītoliņš
(Skaistkalnes vidusskola), Dāgs
Neliuss (Stelpes pamatskola).
N. Ņikiforovs ieguvis 1. vietu latviešu valodas, matemātikas, ķīmijas un ģeogrāfijas,
2. – fizikas un ekonomikas,
bet atklātajā ķīmijas olimpiādē – atzinību. R. A. Stilve izcīnījis 1. vietu fizikas, matemātikas un ķīmijas, 3. – bioloģijas, bet angļu valodas olimpiādē – atzinību. A. Jaunzeme
ieguvusi 1. vietu fizikas, 2. –
matemātikas olimpiādē. Ar trim
1. vietām lepojas L. Kampa,
kura bijusi labākā bioloģijas,
vēstures un latviešu valodas
olimpiādē. D. Neliuss ieguvis
1. vietu mūzikas, bet atzinību –
angļu valodas olimpiādē. S. Siliņa zinātniski pētnieciskais
darbs novērtēts ar 2. vietu, bet
dalība bioloģijas, latviešu valodas un ģeogrāfijas olimpiādē – ar atzinību. L. Vītoliņš
izcīnījis 1. vietu angļu valodas
olimpiādē, ieguvis atzinību latviešu valodas un atklātajā angļu valodas olimpiādē.
Valsts līmenī bioloģijas
olimpiādē atzinību un vēstures olimpiādē 3. vietu ieguva
L. Kampa (Valles vidusskola,
9. klase), latviešu valodas
olimpiādē atzinību – N. Ņikiforovs (Vecumnieku vidusskola, 12. klase).

Stelpes pamatskolas labākie audzēkņi un pedagogi.

Mācās izzināt

Sarīkojumā tika apbalvoti
skolēni, kuri piedalījās dabaszinātņu un matemātikas Inovatīvās pieredzes skolas konkursā «FiBiĶīMa erudīts».
Skolēni no visām izglītības
iestādēm astoņas nedēļas risināja uzdevumus matemātikā,
fizikā, ķīmijā un bioloģijā, mācoties gan pacietību, gan izziņas prasmi.
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece mācību darbā Rolanda Ķiņķevska pastāstīja, ka konkursā piedalījās 38
skolēni gan no Vecumnieku
novada izglītības iestādēm,
gan Neretas novada Mazzalves pamatskolas. Atzinību saņēma Ulvis Karelsons (Skaistkalnes vidusskola) un Rūta
Ansone (Vecumnieku vidusskola). Konkursā 3. vietu ie-

guva Aiga Andra Dručka, bet
2. – Rebeka Vietniece (abas
no Vecumnieku vidusskolas).
Par uzvarētāju kļuva Mazzalves pamatskolas audzēkne
Baiba Zvilna.
«FiBiĶīMa erudītu» organizēja Vecumnieku vidusskolas Inovatīvās pieredzes skolas pedagogu komanda.
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības metodiķe

12. jūnijā plkst. 15
Bārbeles centra pļaviņā –

Jāņu mācības

kopā ar folkloras kopu
«Tīrums».
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Nr. 10(149) 2016. gada maijs

«Ausekļu dzirnavās» iedarbina seno tvaika

«Ausekļu dzirnavās» uz palikšanu atgriezies vairāk nekā simt gadu vecais tvaika dampis «Ruston Garett».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
à1. lpp.
Dāvanā atvestie četri kartupeļi
tika iestādīti par Lietuvu, Latviju, draudzību un dzirnavu
saimnieku Mārtiņu Mediņu.
Ciemiņi solīja 3. septembrī
braukt uz Pļaujas svētkiem, lai
lūkotu, kā tupeņi padevušies.

Atgriežas
uz palikšanu

Auglīgais lietutiņš deva svētību labības sējējiem un kartupeļu stādītājiem. Līdz ar citiem
vagās muguras locīja Bārbeles
mazpulcēni kopā ar skolotāju
Voldemāru Barenu. No Vecumniekiem bija atbraukuši teātra
pulciņa «Ziķeri» pārstāvji un
2.b klases audzēkņi. Skolotāja
Antra Zikova apgalvoja, ka lietus strādāšanai netraucējot; bērniem ir pieredze meža stādīšanā «pa sniegu un krusu».

Pirmo reizi dzirnavu ēkā tika demonstrēta graudu malšana,
gaņģus kustinot ar ūdens spēku.
Svētku «nagla» bija 1912. gadā
uzmeistarotā tvaika dampja
«Ruston Garett» palaišana, rādot, kā jaudīgais sutas ražotājs
darbina seno laiku gateri. Identiska tvaika mašīna «Ausekļu
dzirnavās» atradusies līdz pat
1945. gadam, kad to, veidojoties kolhoziem, nacionalizēja.
Nu dampis atgriezies lauku
sētā uz palikšanu. Šopavasar
no Anglijas atvestā mašīna vīrus pārsteidza ar kluso gaitu, kas
atgādina patīkamu «čukināšanu». Bārbelietis Valdis Rusiņš
atzīmēja, ka jauno laiku traktori darbojas daudz skaļāk.
Procesu vēroja brāļi Alberts
un Mārtiņš Blumfeldi no Jelgavas novada Svētes pagasta.
82 gadus vecais Alberts atzina,

Dobeles amatu mājas meistares Vija Šubina un Gunta Batuhtina
atklāj sava aroda noslēpumus skaistkalnietei Inārai Strēlei (no
kreisās).

Pēteris Mediņš darbina graudu maļamo mašīnu «Titanik».

Bērnus ieinteresēja iespēja piedalīties atrakcijās.
ka viņam interese par šāda
veida tehniku esot sirdslieta.

Ar valsts atbalstu

Sējas svētkos tvaika dampis
tika palaists pa divi lāgi. Otro
reizi spalgā svilpes skaņa intere-

sentus kopā pulcināja vēlā pēcpusdienā. Uz «Ausekļu dzirnavām» bija atbraucis Saeimas
deputāts, Nacionālās apvienības
pārstāvis, jelgavnieks Imants
Parādnieks. Tieši viņš pagājušā
gada rudenī iedrošināja Mediņu

Baušķeniece Daira Jātniece lūko, kā valliete Anna Burkāne ar
piena separatoru atdala krējumu no piena.
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dampi

Soļu rakstos ieauž
emocijas
Vecumnieku novada
skolu tautas deju
kolektīvu skate – koncerts,
kurā piedalījās 15 deju
kopas, notika 27. aprīlī
Misas tautas namā.

Skolēni izdejoja 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku «Mana zeme» programmā iekļautos priekšnesumus.
Vecumnieku novada un Biržu rajona pašvaldības pārstāvji Jānis Kovals (no kreisās), Dace Šileika, Valdemārs Valķūns, Rihards Melgailis un Ramune Čigiene kopā ar «Ausekļu dzirnavu» saimnieku Mārtiņu Mediņu (trešais no kreisās).
dzi apmeklētāji atzina, ka ar
glanci un mīlestību atjaunotais «Ruston Garett» lieliski
iederas mājīgajā lauku sētā.

Krāj instrumentus

Dainis Kozlovskis no koka prot
uzmeistarot visu ko.
saimi rakstīt projektu, lai saņemtu valsts atbalstu senās
tvaika mašīnas iegādē. Rezultātā tika iegūts 7000 eiro liels
līdzfinansējums, un šopavasar
ap 25 000 eiro vērtais dampis
ieripoja dzirnavu sētā. Līdz ar
vēsturiskās mašīnas iegādi brīvdabas muzejā iespējams parādīt lauku darbu pilnu ciklu,
kāds te bijis slavenajos tālajos
Ulmaņlaikos. «Senāk dampis
atradies kanāla malā – tas
griezis gan dzirnavas, kad upē
nav bijis ūdens, gan darbinājis
gateri,» precizē M. Mediņš.
«Pirmo reizi te biju 2010. gadā, kad nebija ne dzirnavu ēkas,
ne daudz kas no tā, kas ir pašlaik. Redzot, ar kādu entuziasmu ļaudis te strādā, sapratu, ka
šāda iniciatīva noteikti ir jāatbalsta. Ir jānovērtē katrs, kurš
ieliek sirdi un dvēseli, kopjot
saimnieciskās un kultūrvēsturiskās vērtības. Ja katrs kaut
daļu no tā paveiktu savā apkārtnē, cik skaista būtu Latvija!» sacīja I. Parādnieks. Dau-

Interesantus verķus bija atvedis Dainis Kozlovskis no
Kurmenes. Prasmīgais galdnieks un amatnieks lepojas ar
tā dēvēto Viskonsīnas jeb koku
aizcērtamo cirvi, kāds neesot
pat Mārtiņam Mediņam. «Man
no laika gala patīk vākt rīkus
un instrumentus, kādu nav nevienam. Lūk, kalēja gatavots
gaļas cērtamais cirvis, bet šis
piederējis manam vecamtēvam.
Te ir senlaiku zvejas rīks – zušu žebērklis, ko man dēls no
Dānijas atveda,» kolekciju izrāda meistars, kuram ir nags
arī uz maizes cepšanu.
Apmeklētāju interesi prata
noturēt runātīgais amatnieks
Jānis Grantiņš no Kocēnu novada Vaidavas pagasta, kurš demonstrēja mucu tapšanas procesu. Ikviens varēja uzzināt,
kāpēc vēderainais trauks jāizdedzina, kas ir mucinieka uzticamais draugs «burkāns»,
kam noder vilkuvāle, kāpēc
iztukšota mučele pagrabā jātur ar spundes caurumu uz leju un citus knifus.
Sējas svētkos klātesošos
priecēja muzikanti Albīns Baļčūns un Aigars Urtāns no Bauskas novada, lauku kapela «Aizezeres muzikanti» no Kokneses
novada Bebru pagasta, Vecumnieku tautas nama senioru deju
kopa «Ozols», kā arī danču griezēji no Ilūkstes novada Dvietes.
ŽANNA ZĀLĪTE

Atraktīvi
priekšnesumi

Paši jaunākie bija pirmsskolas vecuma dejotāji no Misas (vadītāja Valija Vaina) un
Skaistkalnes vidusskolas (Baiba Vanaga), kā arī 1. klases
skolēni no Vecumniekiem
(Agita Seglicka). Viņu sniegumā varēja vērot divus uzvedumus – «Lācīt’s kāpa ozolā» un
«Peles brauca dzirnavās».
Emocionālo «Teici, teici
valodiņa» un atraktīvo «Kur,
pelīte, tu tecēji?» rādīja 1. –
3. klašu deju kolektīvi no Vecumnieku (Rūta Seglicka),
Misas (Valija Vaina) un Valles
vidusskolas (Skaidrīte Baturoviča), Stelpes pamatskolas
(Lāsma Skābuliņa).
3. – 5. klašu skolēni izrādīja azartisko «Kad es biju jauns
puisītis» un jautro, interesanto
deju «Pilna istaba». Šajā grupā savu prasmi apliecināja
Misas (Valija Vaina), Skaistkalnes (Baiba Vanaga), Vecumnieku (Agita Seglicka) un

Valles vidusskolas (Astrīda
Celmiņa) kolektīvi.

Labvēlīga
žūrija

Ar divām mīļām, sirsnīgām dejām – «Saulīte bagātā»
un «Galdiņam bij’ četri stūri» – skatītājus iepriecināja
6. – 12. klašu dancotāji no
Skaistkalnes (Baiba Vanaga),
Vecumnieku (Sarmīte Vēvere)
un Misas vidusskolas (Valija
Vaina), Stelpes pamatskolas
(Lāsma Skābuliņa).
Dejotāju emocionālo sniegumu un vizuālo tēlu vērtēja
smaidīga, labvēlīga un saprotoša žūrija: Vecumnieku tautas nama vadītāja, 4. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku organizatore Agrita
Laudurga, Misas tautas nama
vadītāja Sandra Vēvere, Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe Vija Beļūna,
Misas vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā Anna
Balgalve. Žūrija bija gandarīta par dejotāju skaistajiem tērpiem, raito soli un paustajām
emocijām. A. Balgalve atzina,
ka lepojas ar Misas vidusskolas dejotājiem.
Atsaucīgā publika katram
kolektīvam juta līdzi un veltīja skaļus aplausus.
Paldies deju kopu vadītājām, skolotājām, vecākiem un
žūrijai par ieguldīto darbu, gatavojoties svētkiem.
ALISE DREIMANE

Pārliecinoši uzstājās dejotāji no Skaistkalnes vidusskolas.
Foto – ALISE DREIMANE
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Bērnu vispusīga izglītošana – daudzu ģimeņu d

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20.
les, Stelpes, Vecumnieku pagasta Misas, Beibežiem, Piebalgām.
Mūzikas un mākslas skolā savus
bērnus sūta arī Iecavas novada
un Neretas novada Mazzalves
iedzīvotāji. Svarīgi piebilst, ka
mazzalviešiem ceļš uz skolu mērāms aptuveni 50 km garumā.

Upurē brīvdienas
Pirmais stāsts publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» marta izdevumā – nr. 6 (145), otrais – aprīļa, nr. 8 (147).
Maijā tiek svinēta gan Mātes, gan Ģimenes diena, tāpēc
šomēnes, turpinot rakstu sēriju
«Desmit stāsti par Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu», publikācija veltīta izglītības iestādes audzēkņu ģimenēm. Atbalstīt bērna mācības
mūzikas un mākslas skolā nav
viegli. Tas prasa laiku, pacietību un līdzekļus. Bez mākslu
un mūziku izprotošiem vecākiem skola nevarētu pastāvēt.

Lasa un diskutē

Mūzikas un mākslas skola
nav tikai mācību iestāde bērniem. Tā ir arī nopietna skola
vecākiem un ģimenēm, jo mācību procesā ir iesaistīti visi saimes pārstāvji. Katram ir savi
pienākumi un atbildība. Ir jāiemācās saplānot laiku, lai izvadātu bērnu uz skolu un atpakaļ
uz mājām, lai pasēdētu līdzās,
kad viņš vingrinās instrumenta spēlē, lai apmeklētu koncertus. Ir jāatrod iedarbīgi vārdi,
lai paskaidrotu mazajam, kāpēc citi var skraidīt pa pagalmu, bet viņam ir jāspēlē vijole.
Ir jāatvēl naudas līdzekļi skolas maksai, instrumentu īrei un
iegādei, ceļa izdevumiem. Bet
pats būtiskākais – ir jāizprot,
kā vārdā tas viss tiek darīts.
Ik dienu skolas gaiteņus
pilda ne vien audzēkņi, bet arī
vecāki, kuri pacietīgi gaida savas atvases. «Lai īsinātu laiku,
viņi lasa, diskutē par dažādām
tēmām, mammas ada un veic
citus rokdarbus,» stāsta skolas
dežurante Veronika Konovalova
jeb Veriņa, kura daudziem ir
kļuvusi par Mūzikas un mākslas skolas mammu. Te satiekas ģimenes teju no visa novada – Valles, Kurmenes, Bārbe-

Natai Kaktiņai-Vitkovskai
no Mazzalves skolā mācās abi
bērni – Beāte apgūst vijoles
spēli (6. klase), bet Aksels pūš
trompeti (3. klase).
«Bērnu izglītošana Mūzikas
un mākslas skolā ir mūsu ģimenes dzīvesveids jau astoņus gadus. Tas prasa ļoti daudz. Gandrīz visu. Ikdiena tiek pakārtota skolai, jo mums šī izglītība
šķiet ļoti svarīga. Vietējie iedzīvotāji bieži vien mūs nesaprot un brīnās, kāpēc gan tik
daudz laika un līdzekļu tērējam skolai,» atklāj mamma.
N. Kaktiņa-Vitkovska uzsver, ka Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola bagātina arī viņas
kultūras dzīvi. «Caur bērniem
es pati augu. Un vēl – es noliecu galvu katra skolotāja priekšā, jo viņi man palīdz audzināt
bērnus,» pauž mazzalviete.
Arī Kristīnei Ansonei no
Bārbeles skolā mācās abi bērni – Kārlis skolojas mūzikas
zinībās (klavierspēle, 4. klase),
bet Rūtai saistoša ir vizuāli
plastiskās mākslas programma (6. klase).
«Mūsu bērni mācās Mūzikas un mākslas skolā, lai varētu labāk saprast dzīvi,» viņa
uzsver. «Lai dēls un meita varētu apmeklēt šo skolu, bieži
ir jāupurē brīvdienas un vakari,
ir jāatvēl laiks aizvešanai un atvešanai, ir jāpieskata, lai bērni
mācītos. Mums tas ir svarīgi, jo
gribam, lai viņi ir daudzpusīgi
izglītoti.»

Veicina attīstību

Aija Jurova no Vecumniekiem skolā sūta abus dēlus – gan
Renārs, gan Mareks apgūst
klavierspēli (3. klase). Vislielāko atbalstu zēnu izglītības nodrošināšanā sniedz vecāmamma, kura puikas aizved uz skolu un sagaida, pagatavo pusdienas. Viņa ir arī galvenā
priekšnesumu klausītāja.

Jaunzemju ģimene meitas Annas Mūzikas un mākslas skolas
izlaidumā 2015. gadā. Vecāki vienmēr atbalsta bērnu radošo
darbību un ir klāt skolas notikumos – koncertos, izstādēs.
«Esmu mediķe un ļoti novērtēju visu, ko skola sniedz.
Gan mūzika, gan māksla ļoti
attīsta cilvēku. Veicot sīkās
pirkstu kustības instrumentu
spēlē un mākslas nodarbībās,
tiek veicināta smadzeņu darbība, un bērni kļūst veselīgāki un
attīstītāki. To zinot, būtu grēks
dēliem liegt apmeklēt skolu,
kas turklāt atrodas tik ļoti tuvu
mūsu dzīvesvietai,» teic A. Jurova.
Lienai Jaunzemei no Misas
skolā mācās jaunākais dēls Gustavs, viņš spēlē vijoli (4. klase).
Toms absolvējis vizuāli plastiskās mākslas programmu, bet
Anna pēc skolas beigšanas turpina apgūt klavierspēli 30V
programmā un papildus mācās saksofona spēli.
«Mūsu ģimene ar Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolu saistīta jau 12 gadu. Uzskatu – lai cik sarežģīti tas būtu, ir jāizmanto iespējas, kas
bērniem pieejamas tik tuvu
dzīvesvietai. Mūsu mērķis nekad nav bijis izaudzināt augstas klases mūziķus un māksliniekus, bet vispusīgi attīstīt
bērnus,» uzsver mamma. Viņa
augstu vērtē pedagogu zināšanas un profesionalitāti. «Gus-

tavs vijoli par savu instrumentu izvēlējās pēc vienas sarunas
ar vijoles spēles skolotāju Solvitu Loku. Tās bija personīgas
simpātijas,» atklāj L. Jaunzeme.

Paplašina redzesloku

Zita Saule no Kurmenes
audzina trīs bērnus. Skolā mācās abas vecākās atvases – Jānis apgūst sitamo instrumentu
spēli (2. klase), Egija spēlē
saksofonu (3. klase).
«Kad meita sāka mācīties
mūziku, mēs vēl nenojautām,
cik tas būs sarežģīti un grūti.
Lai bērni mācītos skolā, ģimenei ir jāiegulda ļoti daudz.
Braukāšana no Kurmenes nav
vienkārša. Vecumnieku ģimenēm vajadzētu vairāk novērtēt
iespēju, ka skola ir tik tuvu
mājām,» prāto Z. Saule. Viņa
teic, ka bērnu skološana nav
viegla, taču vecāki saviem
bērniem vienmēr grib dot to
labāko. «Man bērnībā nebija
iespēju apmeklēt mūzikas skolu, man nav arī muzikālās dzirdes, taču ir prieks, ka Egija un
Jānis mācās un viņiem sanāk.
Mūzikas un mākslas skolā bērniem mainās domāšana – viņi
uz lietām spēj paraudzīties

Nr. 10(149) 2016. gada maijs

9. lpp.

dzīvesveids Zēni un vīri mīlestību apliecina
ar dziesmu

Aijas Jurovas dēli – dvīņi Renārs un Mareks Neverovski –
kopā ar kaķenīti Princesi Pūku.
Foto no Mūzikas
un mākslas skolas arhīva.
daudz dziļāk. Es to redzu un
jūtu,» uzsver kurmeniete.
Līgai Zvejniecei no Valles
skolā mācās abi bērni – Jēkabs un Baiba Emīlija apgūst
vizuāli plastiskās mākslas programmu (1. un 2. klase).
«Tās dienas, kad jābrauc
uz Mūzikas un mākslas skolu,
ir veltītas bērniem. Ar to jārēķinās. Pašlaik nodarbības ir saorganizētas tā, ka abiem bērniem mācības norit vienā dienā, bet iepriekš ir nācies pat
četras dienas nedēļā braukt uz
Vecumniekiem, taču tas ir tā
vērts,» apgalvo mamma. Viņa
piebilst, ka saistība ar mākslu
ļauj bērnam iegūt padziļinātu
izpratni par lietām, paplašina
redzesloku un «atver».
Rakstā ietvertās atklāsmes
ir tikai dažas no vecāku atziņām.
Šādu stāstu un iesaistīto ģimeņu ir daudz. «Es ļoti novērtēju
vecākus, kuri izprot mūzikas un
mākslas izglītības nozīmi. Mammas un tēti atsakās no sava brīvā laika, noliek malā savas intereses un ziedojas bērniem. Šīm
ģimenēm būtu jāuzceļ piemineklis. Īpaši jau tām, kuras uz
skolu gatavas mērot garu ceļu,»
pārdomās dalās Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

Pavasaris viennozīmīgi ir
svētku gadalaiks, kad tiek atzīmēta Starptautiskā sieviešu
diena, svinētas Lieldienas, Vasarsvētki un, protams, Mātes
un Ģimenes diena. Tas nozīmē, ka pavasarī maziem un
lieliem zēniem ir jābūt gataviem sagādāt pārsteigumus, pateikt labus vārdus un
atzīties mīlestībā mammām,
omēm, draudzenēm.
Misas vidusskolas zēnu
koris bija gatavs to izdarīt
pavisam nopietni un drosmīgi, talkā aicinot arī draugus,
tāpēc 12. maijā Misas tautas namā tika sarīkots koncerts «Tik
dēļ jums, daiļās dāmas, dēļ
jums...».
Pirmie viesi – zēnu kori no
Dobeles mūzikas skolas un

Ķekavas vidusskolas – ieradās
jau dienas pirmajā pusē. Puiši
gatavojās vakara koncertam
un paguva savus spēkus un
varēšanu parādīt arī sportiskās
aktivitātēs – stafetēs un tautas
bumbas mačos.

Maigums un
bezbailība

Plkst. 19.14 savu atzīšanos
mīlestībā apliecināja un dziesmu dāvināšanu uzsāka trīs kori – Misas, Ķekavas un Dobeles zēni –, izdziedot un parādot savus darbus un nedarbus,
maigumu un mīļumu, prasmes
un spējas ar bezbailību un dzīvesprieku iekarot ikvienu pasaules stūri. Uz skatuves tika
aicināti īpašie viesi – Misas
vidusskolas 6. – 12. klašu kora

Misas zēnu kora puiši koncerta sākumā «daiļās dāmas» sveica
ar dzeltenām rozēm, cienāja ar kafiju un konfektēm.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Misas vidusskolas direktore
Rūta Kārkliņa ikvienam vēlēja, lai mīlestība pret mūziku un dziesmu nekad neapsīkst.

dalībnieki. Koncerta izskaņā
savu brašumu un vīrišķību demonstrēja vīru koris «Ķekava».

Kopīgi
rada svētkus

Īpaša aura, enerģija un kopā būšana elektrizēja pat gaisu
koncerta laikā, prieks un spozme bija redzama arī acīs.
Paldies «namatēviem» –
Misas vidusskolas zēnu korim –, draugiem, kuri atsaucās
un piekrita sadarboties – Dobeles mūzikas skolas zēnu korim, kolektīva vadītājai Karīnai Zandersonei, direktoram
Jānim Almanim-Palmbaham,
Ķekavas vidusskolas kamerkorim un vadītājai Ingai Lagzdiņai. Liels paldies vīriem
no Ķekavas un kolektīva
mākslinieciskajam vadītājam
Arvīdam Platperam. Mīļš paldies arī koncertmeistariem
Valdim Tensonam un Līgai
Eglītei. Vislielākā pateicība
Misas vidusskolas vadībai par
lielo ieinteresētību un atbalstu.
Paldies visiem – kolēģiem,
koristiem, koncerta vadītājiem, vecākiem un tautas nama darbiniekiem –, kas pielika mazas un lielas pūles, lai
noorganizētu šo nozīmīgo
koncertu Misā, radot skaistus
svētkus.
Z. JĒGERE,
Misas vidusskolas
mūzikas
skolotāja

Dobeles mūzikas skolas zēnu koris un kolektīva vadītāja Karīna Zandersone.

10. lpp.

Brīvā dabā rādīs
Streiča ﬁlmas
Šoruden pazīstamais latviešu kinorežisors, scenārists, aktieris, rakstnieks un gleznotājs
Jānis Streičs svinēs 80. dzimšanas dienu. Atzīmējot šo notikumu, 2016. gads ir pasludināts par Streiča gadu, un tā
ietvaros norisināsies dažādi
pasākumi.
Vecumnieku tautas nams
sadarbībā ar biedrību «Kultūrpunkts» aicina visus latviešu
kinomīļus izbaudīt brīvdabas
kino programmu «Streiča vasara Vecumniekos» un noskatīties talantīgā režisora veidotos ekrāna darbus, kas uzņemti Rīgas kinostudijā.
Vecumnieku brīvdabas estrādē pie Jaunā ezera 1. jūnijā
plkst. 22 tiks demonstrēta filma «Aizaugušā grāvī viegli
krist». Lente tapusi 1986. gadā pēc Paula Putniņa lugas
«Jūras krupim grāvī grūti»
motīviem. Ieejas maksa uz seansu – 1 eiro.
22. jūnijā plkst. 22.30 skatītāji varēs baudīt leģendāro
mākslas filmu «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā». 1981. gadā uzņemtās lentes sižeta pamatā ir Māras Svīres stāsts ar tādu pašu nosaukumu. Ieejas maksa – 1 eiro.
Tradicionālo Liliju svētku
ietvaros 7. jūlijā plkst. 22 tiks
demonstrēta 1997. gadā veidotā
melodrāma «Likteņdzirnas»,
kas radīta pēc Jāņa Klīdzēja romāna «Sniegi» motīviem. Šo seansu ikviens var apmeklēt bez
maksas.
«Streiča vasara Vecumniekos» noslēgsies 4. augustā
plkst. 22, kad tiks izrādīta
1991. gadā uzņemtā melodrāma
«Cilvēka bērns». Lentē atainotie notikumi balstās uz Jāņa
Klīdzēja romāna ar tādu pašu
nosaukumu motīviem. Filma
ir ieguvusi kinofestivāla «Lielais Kristaps» balvu kategorijā «Labākā filma». Ieejas
maksa – 1 eiro.
Ja būs nepiemēroti laika
apstākļi, seansi notiks Vecumnieku tautas namā.
Bērni līdz 12 gadu vecumam visas filmas var skatīties
bez maksas.
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja
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Pārzina meža gudrības

 Vecumnieku skolēni startē finālsacensībās

Vecumnieku vidusskolas pārstāvji ar pašu gatavoto karogu.
Lai kopīgi pavadītu aizraujošu dienu, simt bērnu un
desmit skolotāju no visas
Latvijas 20. aprīlī tikās
projekta «Mammadaba»
meža olimpiādes finālsacensībās a/s «Latvijas valsts
meži» dabas parkā Tērvetē.
Spītējot aukstajam vējam
un krusai, bērni pierādīja, ka
ir vieni no labākajiem starp
140 skolām, kas šogad piedalījās meža olimpiādē. Vecumnieku vidusskolas pārstāvji finālsacensībās startēja jau trešo reizi – 2011./2012. mācību
gadā skolotājas Ilzes Cīrules
vadībā, 2014./2015. mācību gadā kopā ar pedagoģi Aiju Staškeviču, bet 2015./2016. mācību gadā skolēnus līdz finālsacensībām aizvadīja skolotāja
Ivanda Ieveniece.

Starp labākajiem

Ceļš uz finālu sākās rudenī, kad Vecumnieku vidusskolas sākumskolas klašu audzinātājas piedalījās mācību stundu
konkursā. Pedagogam viena
no nodarbībām bija jānovada
ārā – skolas pagalmā, parkā
vai mežā, izmantojot pieejamos dabas materiālus. Stundas apraksts bija jāiesūta projekta «Mammadaba» meža
olimpiādei. Pusfinālā iekļuvušo 70 skolu pārstāvjiem bija
jāpiedalās interneta spēlē «Mežotājs». Vecumnieku bērni ieguva augsto 5. vietu.

Uz finālu, ko organizē un
atbalsta a/s «Latvijas valsts
meži» un «Mammadaba», devās 2.b klases audzēkne Rasa
Rušmane, 4.a klases audzēkņi
Roberts Caune, Kristers Balcers, Matīss Nils Markūns, 5.a
klases skolniece Una Izāka,
5.b klases skolēni Samanta
Cibule un Niks Vucāns, 6.a
klases puiši Artūrs Čepulis un
Pēteris Vietnieks, 6.b klases
skolniece Unda Rušmane un
skolotāja Ivanda Ieveniece.

Veic pārbaudījumus

Dienas laikā skolēniem vajadzēja apmeklēt 30 dažādus
kontrolpunktus, kas bija izvietoti dabas parka teritorijā, veicot apmēram 5 km garu trasi.
Meža olimpiādes finālā dalībniekiem bija jāatpazīst putni,
kukaiņi un zvēri, meža iemītnieku ligzdas un dobumi, pēdu nospiedumi, koki, kā arī
jāprot noteikt, no kāda koka
gatavoti dažādi priekšmeti.
Komandām bija jāprot atbildēt uz jautājumiem par mežsaimniecības un kokapstrādes
procesiem. Dalībniekiem bija

Foto – I. IZĀKA
jāparāda gan sava erudīcija,
gan fiziskā sagatavotība, veiklība un izturība. Saprotams, ka
2. – 6. klašu skolēniem ir grūti mēroties spēkiem ar 8. –
12. klašu audzēkņiem.
Mājās bija jāizveido karogs, jāizdomā devīze un jāsagatavo priekšnesums par
draudzību.
Visas finālā iekļuvušās skolas saņēma diplomus.
Liels paldies maniem komandas pārstāvjiem par centību un aizrautību! Neskatoties
uz dažādiem starpgadījumiem
no organizatoru puses, ceru,
ka sacensību prieks nepazudīs. Augustā izmantosim mūsu skolas finālistiem dāvāto
bezmaksas transportu ekskursijai.
Paldies par atbalstu skolēnu vecākiem, jo īpaši Ramonai Lapsei un Inesei Izākai, kā
arī a/s «Latvijas valsts meži»
pārstāvim Oskaram Petruševicam par atsaucību, iepazīstinot bērnus ar meža gudrībām.
I. IEVENIECE,
Vecumnieku vidusskolas
skolotāja

4. jūnijā plkst. 10
Vecumniekos pie Vecā ezera –
novada atklātā
čempionāta pludmales volejbolā
pirmā posma sacensības sievietēm,
vīriešiem un veterāniem (40+).
Pieteikšanās līdz plkst. 9.30.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni 29123176.
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Pagalmu svētki satuvina un iepriecina

 Misas ciemā klimpu zupu vāra ar mīlestību

Sandra Mikalaucka piedalījās zupas vārīšanā un porciju izsniegšanā.
Foto – ALISE DREIMANE
Siltajā un saulainajā
7. maija dienā Misas
ciemā valdīja rosība –
norisinājās jau otrie
Pagalmu svētki.
Sarīkojuma mērķis – aicināt iedzīvotājus iznākt no dzīvokļiem, lai labāk iepazītu cits
citu un priecātos par skaistajām maija brīvdienām.

Rokdarbnieču
izstāde

Svētki sākās 5. un 7. mājas
pagalmā, turpinājās pie 1. mājas, kur kopā ar bērniem rotaļās devās teātra «Pārsteiguma
tēli» lielās lelles. 12. un 13. mājas pagalmā varēja apskatīt
vietējo rokdarbnieču iekārtotu
izstādi, ievingrināt roku meistardarbu tapšanā un baudīt saldo klimpu zupu.
Virumu gatavoja Misas
tautas nama amatierteātra dalībnieces Sandra Mikalaucka
un Agrita Ivanovska. Pavāres
recepti neizpauda, vien atklāja, ka galvenais ir «zupu vārīt

22. jūnijā plkst. 20 –

Jāņu ielīgošana

Misas ciema centrā.

Amatierteātra
«MIStērijA» pirmizrāde –
A. Grīnieces
viencēliens
«Ziņu dienests strādā».

Misas iedzīvotāji Pagalmu svētkos iesēja kāršu pupas.

ar mīlestību». Tā izdevās garda, jo ātri vien lielais katls iztukšojās. Zupu slavēja Valles dejotāji un citi klātesošie.
Trešās klases skolnieks Aleksis Karpovs pieveica trīs porcijas. Zēns atzina, ka «zupa ir
ļoti garšīga, īpaši gaišās klimpas».
3. mājas pagalmā uzstājās Valles saieta nama deju kolektīvi «Valle» un «senValle».
15. mājas pļavā skatītājus ar
improvizācijas izrādēm smīdināja Iecavas kultūras nama
amatierteātris «Artis». Pēdējā pieturvieta bija pie Misas
tautas nama, kur koncertēja deju kolektīvi no Valles,
Misas tautas nama sieviešu
vokālais ansamblis «Vēja meitenes» un Misas vidusskolas ansamblis. Svētku izskaņā
pie tautas nama notika zaļumballe kopā ar duetu «Uzmini
nu!».

Deju kolektīva «Valle» dalībnieki ciema ļaudis uzmundrināja
ar jestriem dančiem.

Kāršu pupas

Daudzdzīvokļu māju pagalmos, tāpat kā pērn, tika izvietoti koka zārdi, kas atgādinās par svētkiem. Pa tiem vīsies un ziedēs ciema iedzīvotāju iesētās kāršu pupas, priecējot
pašus un citus. Misas tautas
nama vadītāja Sandra Vēvere
aicināja pupu sēšanā iesaistīties visus, kuri vēl aizvien tic
brīnumiem. Katrā pagalmā tika izvēlēta «krustmāmiņa», kura sējumu pieskatīs. Labu dzirdamību nodrošināja skaņas
meistars Toms Jaunzemis.

Priekšnesumi piesaistīja dažādu paaudžu skatītājus.
Programmā bija paredzēts,
ka svētkus daudzveidīgākus
darīs viesi – Birzgales tautas
nama pūtēju orķestris un Biržu pilsētas biedrības «Fantaziju skrynia» («Fantāziju lāde»)
pārstāvji no Lietuvas. Diemžēl dažādu apstākļu dēļ ciemiņi neieradās.

Solvita Diena secināja, ka
šogad vietējo skatītāju bijis
mazāk nekā pērn. «Lai gan pati dzīvoju un strādāju Rīgā,
vienmēr cenšos apmeklēt pasākumus Misā, jo tie sniedz
pozitīvas emocijas,» viņa sacīja.
ALISE DREIMANE

12. lpp.
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Nejauša tikšanās Latgalē pārtop sirsnīgā

Septiņi amatiermākslas kolektīvi Stelpē rod iedvesmu

Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs iepriecināja Sējas svētku dalībniekus «Ausekļu dzirnavās»
Bārbelē.
Foto – S. NELIUSA
Viss sākās 2015. gada rudenī kādā Vecumnieku novada
skolotāju ekskursijā uz Latgali. Braucienā piedalījās arī aktīvais amatiermākslas atbalstītājs
un vairāku kolektīvu dalībnieks Valdis Rusiņš no Bārbeles.
Pa ceļam piestājām Subatē un
grupa devās aplūkot vietējā
keramiķa darbus, taču zinātkārais bārbelietis tajā laikā
nolēma nedaudz apskatīt pilsētu.
Nav brīnums, ka Valda uzmanību piesaistīja kultūras
nams, kurā viņš nekavējās doties iekšā. Tur viņš sastapa iestādes vadītāju Guntu Okmani.
Valdim tūdaļ bija skaidrs, kā
jārīkojas. Viņš steigšus sameklēja Sandru Neliusu, Stelpes
pagasta kultūras darba organizatori, un iepazīstināja abas dāmas. Tā aizsākās šī draudzība.
14. maijā Stelpē notika

pirmais kopīgais sarīkojums
«Dzīvē krāsas jāmeklē».

Apmeklē
Sējas svētkus

No Ilūkstes novada bija atbraukuši Subates kultūras nama vokālais ansamblis «Sonāte» (vadītāja Gunta Pugžle), līnijdejotāju grupa «Ritmuss»
(Sandra Špura), Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (Anita
Meikšāne). No Aknīstes novada bija ieradies Asares pagasta
kultūras nama amatierteātris
(Guna Dzene).
Stelpieši parādīja viesiem
skolu un tās apkārtni. Pēc brokastīm ciemiņi devās uz Sējas
svētkiem Bārbeles pagasta «Ausekļu dzirnavās», kur Dvietes
dejotāji uzstājās ar priekšnesumiem. Viesi aktīvi iesaistījās svētku norisē, iemēģināja

Ar staltu iznācienu klātesošos sveica vidējās paaudzes deju
kolektīva «Stelpe» vīri un sievas.
Foto – E. NELIUSS

Sadziedāties mudināja virtuozie akordeonisti Iveta Lavrinoviča un Salvis Radzobs.
dažādus darba rīkus un piedalījās kartupeļu stādīšanā.
Stelpē gaidīja pusdienas – sātīga skābeņu zupa, ko uz ugunskura no pašas gādātām izejvielām izvārīja Vera Meduņecka.
Viņai palīdzēja Dzintra Polika
un Kārlis Elmers Apsītis.
Vakarā notika koncerts, kurā
piedalījās gan ciemiņi, gan Stelpes pagasta amatiermākslinieki – vidējās paaudzes deju kolektīvs «Stelpe» (Lāsma Skābuliņa), vokālais ansamblis
«Nianse» (Iveta Grantiņa) un
amatierteātris «Urguči» (Lilita Berliņa). Par muzikālo noformējumu rūpējās Dmitrijs
Gridjuško.

Skanīga
sadziedāšanās

Dalībniekus sveica Stelpes
pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis. Viņš pauda
prieku par jaunajiem draugiem, vēlēja patīkamu vakaru
un izteica cerību, ka draudzība
turpināsies un kļūs stiprāka.
Pārvaldnieks uzsvēra, ka, tuvojoties Latvijas simtgadei, ir
īpaši svarīgi apzināties, ka ikviens no mums arī ir Latvija
un ka ar savu ieguldījumu kultūras dzīvē mēs palīdzam valstij būt stiprākai un vienotākai.
Koncerts ilga gandrīz divas stundas. Priekšnesumi bija daudzveidīgi, dinamiski un
rūpīgi sagatavoti. Netrūka arī
sirsnīga humora. Laiks pagāja
nemanot.
Pēc koncerta sarīkojuma
dalībnieki pulcējās zālē pie

galdiņiem. Skanīgu sadziedāšanos, spēlējot akordeonu, vadīja Iveta Lavrinoviča no Vecumniekiem. Viņai palīdzēja
akordeonists no viesu vidus
Salvis Radzobs.

Kopības izjūta

Visspilgtāk koncerta noskaņu un piedzīvotās emocijas
atklāj pašu dalībnieku sacītais.
Iveta Grantiņa: «Sarīkojuma nosaukums «Dzīvē krāsas
jāmeklē» bija ļoti atbilstīgs.
Laiks paskrēja nemanot, jo koncerts bija daudzveidīgs, interesants, izglītojošs. To uzbūra
septiņi kolektīvi. Bija sajūta,
it kā kādreiz jau būtu tikušies.
Ļoti, ļoti patika sadziedāšanās
akordeona mūzikas pavadījumā.»
Mārtiņš Grantiņš: «Tas bija ko vērts! Nebija žēl laika,
ko pavadīju pasākumā. Bija
ko redzēt, dzirdēt un par ko
pasmieties.»
Sandra Marusova: «Omulība, sirsnīga gaisotne – it kā
būtu satikusi sen zināmus
draugus.»
Aiga Saldābola: «Ļoti patika sadziedāšanās. Bija kopības izjūta.»
Andrejs Rūtiņš-Rūtenbergs:
«Kaut biežāk būtu šādi pasākumi! Sēļi nav tik iedomīgi
un lepni, kā mēs. Cepuri nost!»

Silta uzņemšana

Gunta Okmane, Subates
kultūras nama vadītāja: «Bija
prieks iepazīties ar Stelpes iedzīvotājiem, aktīviem un ra-
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draudzībā

Turpinās akcija «Īpaša
grāmata īpašā plauktā»
Iesaistoties akcijā
«Īpaša grāmata īpašā
plauktā», ikviens
iedzīvotājs var dāvināt
Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai (LNB) sev nozīmīgu un īpašu grāmatu,
titullapā ierakstot vēstījumu vai personisku stāstu,
kas saistās ar konkrēto
izdevumu.

Priekšnesumu bija sagatavojuši Aknīstes novada Asares pagasta
kultūras nama amatierteātra dalībnieki.

Stelpē muzicēja Ilūkstes novada Subates kultūras nama vokālais ansamblis «Sonāte».
došiem cilvēkiem, kuri veido
sava pagasta un novada kultūrvidi. Bija jauki apvienot
ekskursiju ar koncerttūri. Subates kultūras nama pašdarbniekiem tas bija pozitīvs gara
pacēlums un iedvesma strādāt
tālāk.»
Guna Dzene, Asares amatierteātra vadītāja: «Jau no paša rīta, kad ieradāmies Stelpē,
mūs iepriecināja ļoti sirsnīgā
un siltā uzņemšana. Gaisā virmoja pozitīvas emocijas un
labsirdība. Labajam noskaņojumam un gaisotnei netraucēja lietus, kas ik pa laikam par
sevi atgādināja.
Liels paldies lieliskajām
saimniecēm par vienreizēji
garšīgo skābeņu zupu. Paldies
par enerģijas lādiņu, ko mums
devāt, paldies par sirsnību,
labsirdību un prieka dzirksteli.»

Marija Setkovska, Dvietes
kultūras nama vadītāja, un
Dvietes vidējās paaudzes deju
kolektīvs: «14. maijs Dvietes
vidējās paaudzes deju kolektīva dzīvē bija īpašs. Mēs devāmies uz Vecumnieku novada
Bārbeles pagasta brīvdabas
muzeju «Ausekļu dzirnavas»
un Stelpi, kur dalījāmies savā
dejotpriekā.
Šī diena katram no mums
paliks atmiņā – gan redzētais,
gan sastaptie ļaudis ar savu
sirsnību, smaidu un viesmīlību. Stelpes pagasta kultūras
darba organizatores Sandras
uzmanība un labvēlība lika
justies gaidītiem un mīlētiem.
Paldies katram, kas darīja šo
dienu neaizmirstamu un piepildītu!»
SANDRA un EGILS
NELIUSI

Grāmata kopā ar vairākiem tūkstošiem citu cilvēku
dāvināto sējumu nonāks un
tiks glabāta Gaismas pils tautas grāmatu plauktā. Tādējādi
tiks papildināts izdevumu krājums, kas LNB nogādāts
2014. gadā, atklājot Rīgas –
Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu ar skaisto un vienojošo akciju «Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde».
Kāpēc ir būtiski dāvināt?
Projekta īstenotāji vēlas, lai
bibliotēkā būtu īpaša vieta, ko
veidojuši iedzīvotāji, tāpēc ir
svarīgi, lai grāmatā būtu
stāsts, kas vēsta par katra individuālo vēsturi, par to, kas
nav izlasāms enciklopēdijās
vai romānos. Par ikdienu, nejaušībām, izjūtām vai uzskatiem. Par to, kas citādi aizietu
nebūtībā laika plūdumā. Varbūt grāmatā ir iespiests zī-

mogs vai tai ticis kafijas
traips, atzīmēti mīļākie citāti?
Varbūt tā ir iegādāta par pirmo
algu vai apceļojusi pasauli?
Izdevums var būt jebkurā valodā, jauns vai sen izdots –
galvenais, lai tajā būtu ierakstīts īpašais vēlējums. Tautas
grāmatu plauktā nokļuvušie
vēstījumi tiks glabāti mūžīgi,
tie sniegs priekšstatu par attieksmi pret lasīšanu un kultūru nemierīgajā informācijas
laikmetā. Akcijas galvenā ideja ir sniegt ikvienam iespēju
dāvināt bibliotēkai sev īpašu
grāmatu, tādējādi saglabājot
vērtīgu kultūras mantojumu
nākamajām paaudzēm.
Kas jādara, lai iesaistītos
šajā akcijā? Jāizvēlas viens
īpašs izdevums, ko dāvināt
tautas grāmatu plauktam un
titullapā jāieraksta vēstījums,
kāpēc izvēlēts tieši šis sējums.
Grāmatu var nodot tuvākajā bibliotēkā; no turienes tā
aizceļos uz Gaismas pili. Bibliotēkas darbinieks izsniegs apliecinājuma kartīti par dāvinājumu.
Aicinu arī Vecumnieku novada iedzīvotājus iesaistīties
šajā akcijā un uzdāvināt grāmatu, tādējādi sarūpējot mazu
un personīgu velti Latvijai ceļā uz valsts simtgadi.
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja

14. lpp.
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Jauniešus aizrauj autoorientēšanās

Izrotātās automašīnas devās parādē no Vecā ezera uz Vecumnieku centru.
Foto – E. BOGDANOVA

Izrotāti braucamie
Noslēgusies autoorientēšanās
sacensību sezona, ko
rīkoja Vecumnieku pagasta
biedrība «Jauniešu klubs
«Ideja»».
7. maijā norisinājās fotoorientēšanās sacīkšu piektais
posms. Kontrolpunktus Bārbeles un Kurmenes pagastā devās meklēt 18 komandu.

Tā kā šis bija pirmās sezonas
pēdējais posms, ap 80 dalībnieku pulcējās pie Vecā ezera
Vecumniekos, lai novērtētu
mājas darbu – izrotātās automašīnas un dalībnieku košos
tērpus. Lai radītu prieku sev
un citiem, visas komandas devās auto parādē uz Vecumnieku centru. Iedzīvotāji, pamanot pie veikala «Pīlādzis» 18 izrotātus braucamos, ko greznoja baloni un komandas ka-

Komandas «Tie paši, kas iepriekš» dalībnieki ir radoši un izdomas bagāti jaunieši.
rogi, neslēpa prieku un interesi.
Arī šoreiz dalībniekiem bija jāatrod fotogrāfijās attēlotās
vietas un pie tām jāuzņem foto, jāpilda interaktīvie uzdevumi un jāizzina Vecumnieku
novads. Kā atzina pieredzes
bagātākie dalībnieki, šis posms
bija visgrūtākais un sarežģītākais – nācās «cīnīties» ar dubļiem, putekļiem un luksoforiem, kas brauktuves remontdarbu laikā izvietoti ceļa posmā Valle–Kurmene.

Priecē aktivitāte

«Kaut kad jau tam bija jānotiek, jo mēs spītīgi gājām uz
to, lai nonāktu uz pjedestāla
augstākā pakāpiena,» atzina uzvarētāju komanda «Eu, kas te
jādara?» no Iecavas. Tajā startēja Ivars Jurbergs, Ieva Pendrika, Edgars Vizulis un Marija
Baranovska.
Otro vietu ieguva komandas «Tie paši, kas iepriekš»
pārstāvji Dainis Briedis, Jānis
Veide, Andrejs Grigorovičs un
Gunārs Eiduks, bet trešajā vietā – «Lieliskais piecinieks»,

ko pārstāvēja Artis Lebedis,
Jānis Kalniņš, Sindija Briča,
Elise Veide.
«Bieži mūsu maršruts krustojās ar komandām «Lieliskais piecinieks» un «Tie paši,
kas iepriekš». Redzējām, kā
strādā mūsu sīvākie konkurenti,» sacīja Iecavas komandas kapteinis I. Jurbergs.
Biedrības «Jauniešu klubs
«Ideja»» pārstāvji atzīst, ka
priecē interesentu aktivitāte –
sacensībās iesaistās arvien vairāk Vecumnieku novada jauniešu, arī ciemiņi no citām
Latvijas vietām – Tomes, Tērvetes, Rīgas, Iecavas u. c.
Gandarī tas, ka dalībnieki pasākuma organizēšanā ieguldīto darbu novērtē un ciena. Autoorientēšanās sacensību otrā
sezona sāksies rudenī, taču arī
vasarā biedrība iecerējusi rīkot dažādus interesantus pasākumus. Sīkāka informācija –
interneta mājaslapā www.ideja.
mozello.com.
EVA VLASOVA,
biedrības «Jauniešu
klubs «Ideja»» pārstāve

4. jūnijā Kurmenē

 Plkst. 11 sporta laukumā – tradicionālais Kurmenes
skrējiens. Distances garums – 3 km. Reģistrācija – no plkst.
10.30. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 27753984.
 Plkst. 11.45 – ielu vingrotāja Valda Barena (Skaistkalne)
priekšnesumi un padomi.
 Plkst. 12.30 – nūjošanas nodarbība kopā ar instruktoru. Tiem, kuriem nav sava inventāra, tas tiks nodrošināts.
Aicināti interesenti bez vecuma ierobežojuma.
 Plkst. 22
Kurmenes parka brīvdabas estrādē –
diskoballe un karaoke.
Darbosies bufete. Ieejas maksa – 1 eiro.
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Polijā iegūst zeltu un bronzu

 Sporta kluba «Vecumnieki» pārstāvis labo Latvijas rekordu
No 11. līdz 15. maijam
Polijas pilsētā Gdiņā
norisinājās Eiropas
atklātais čempionāts svarbumbu celšanā junioriem,
pieaugušajiem un
veterāniem.
Sacensībās piedalījās 25
valstu pārstāvji – vairāk nekā
300 dalībnieku no visas Eiropas.

Cīnās punkts punktā

Sporta klubu «Vecumnieki»
pārstāvēja Edgars Getmančuks
(svara kategorija līdz 95 kg) un
Māris Rubulis (virs 95 kg). Sportisti startēja klasiskajā divcīņā,
spēka žonglēšanā un komandu
stafetēs. Vecumnieku sportisti
izcīnīja trīs bronzas un vienu
zelta godalgu.
Pēc pirmās dienas klasiskajā divcīņā E. Getmančuks
ierindojās 6. vietā. M. Rubulis laboja Latvijas rekordu
raušanā – 180 reizes ar 32 kg
smagu svarbumbu, iegūstot
3. vietu. Ļoti interesantā un
aizraujošā cīņā, kas norisinājās punkts punktā, viņš mērojās spēkiem ar Krievijas, Ukrainas, Lietuvas un Īrijas sportistiem. 1. vietu ieguva Ukraina,
2. – Krievija, bet 3. – Latvija.

Eiropas atklātajā čempionātā svarbumbu celšanā junioriem, pieaugušajiem un veterāniem Latvijas izlases sastāvā startēja Edgars Getmančuks (pirmajā rindā trešais no kreisās) un Māris Rubulis
(otrais no kreisās).
Foto – T. ŠEŠKOVA

Žonglē
ar svarbumbām

Otrās dienas sacensībās
E. Getmančuks izcīnīja zeltu
spēka žonglēšanā ar 16, 24 un
32 kg svarbumbām, rādot ļoti atraktīvu un oriģinālu programmu. Viņam izdevās pievārēt galvenos konkurentus –

Krievijas un Ukrainas sportistus.
Sacensību pēdējā dienā Vecumnieku novada pārstāvji kopā ar vēl trim komandas biedriem – Latvijas izlases dalībniekiem – izcīnīja 3. vietu
stafetē, piekāpjoties tikai Krievijas un Ukrainas vienībai.
Kopvērtējumā Latvijas izlase

18. jūnijā
plkst. 23
Misā pie tautas nama –

Baltā
nakts

kopā ar pūtēju orķestri
«Skaistkalne»

«Kad galvā tikai
dullums».
Ieeja – bez maksas.

ieguva bronzu gan starp junioriem, gan pieaugušajiem.
Liels paldies Vecumnieku
novada Domei par atbalstu un
iespēju piedalīties šajā čempionātā, kā arī Skaistkalnes
vidusskolai par treniņiem atvēlētajām telpām.
E. GETMANČUKS

TĀ

SKAISTKALNES PAGAS-

Dzidra Podniece (1936. gada 17. jūlijs – 2016. gada
14. maijs).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Alma Dombrovska
(1919. gada 26. oktobris –
2016. gada 11. maijs),
Austra Spuleniece
(1933. gada 5. decembris –
2016. gada 16. maijs),
Jeļena Miezīte (1931. gada
25. maijs – 2016. gada 23. maijs).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
«Vecumnieku
Novada Ziņas» var
lasīt arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

16. lpp.
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Neprasi visu koku,
Pietiek ar vienu zaru.
Neprasi visu sauli,
Pietiek ar saules staru.
Pieticība nav slikta –
Arī tā bagātu dara.
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Daudz baltu dieniņu vēlam Imantam Mežulim
55 gadu jubilejā, Mudītei Dievaitei 60. šūpļa svētkos,
Jaņai Lapinei 65. dzimšanas dienā un
Ainai Ģeķei 80. mūža gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Vēl tālāk sauc mākoņi
rožaini sārti –
Līdz galam lai veras vasaras vārti!
Vēl tālāk! Tik tālāk!
Nav miera ne brīdi –
Vēl visi darbi nav apdarīti!
/J. Osmanis/
Sirsnīgi sveicam Aigaru Putnieku un
Ivaru Šķenderski 50 gadu jubilejā,
Otīliju Kozlanu 65. dzimšanas dienā un
Jāni Drevinski 85. dzīves gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Ļauj sevi nez no kurienes
nākušam priekam –
līdz sirds kā pienene atveras,
dubļi nožūst un virzienā kur palaižu
priecīgus taureņus –
tur ēnas pazūd,
tur stari izritinās
un tur negaidot tava vasara iesākas.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Līviju Kalēju un
Ināru Strēli 60 gadu jubilejā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Esi vismazākais
Savā lielumā,
Būsi vislielākais
Savā mazumā.
Esi viszemākais
Savā augstumā,
Būsi visaugstākais
Savā zemumā.
/A. Eglītis/
Saulainus sveicienus sūtām Jurim Kalnišķim un
Uģim Livdānam 50. dzimšanas dienā, Alvim Mežsētam
55 gadu jubilejā un Veltai Grošteinai 70. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde
Stārķis klabinās tā kā senāk,
Tā kā senāk ceriņi līst,
Vai tad noskumt maz dvēsele drīkst?
Gadu tuvums lai paliek guvums,
Atliec galvu! Un tālāk brien!
/M. Bārbale/
Sirsnīgi sveicam Anitu Veinbergu un
Jāni Troﬁmoviču 75 gadu jubilejā,
Oleksandru Vankovu 90. mūža gadskārtā,
Pelageju Urusovu 92. dzimšanas dienā un
Bertu Rogu 94. dzīves pavasarī.
Novada Sociālais dienests

4. jūnijā plkst. 18
Stelpes pagasta brīvdabas estrādē –
vidējās paaudzes deju kolektīva «Stelpe»
5 gadu jubilejas koncerts
«Prieks lai mūsu sirdis pilda,
Mīlestība vieno mūs!».
/A. Ozola/

Sarīkojumu ar dziesmām kuplinās
māsas Legzdiņas no Dobeles.
Plkst. 21 – zaļumballe kopā ar Ilmāru Miķelsonu.
Ieejas maksa – 3 eiro.

11. jūnijā no plkst. 14.30 līdz 17

Bārbeles pagasta brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas»
Biržu senās tehnikas klubs «Ekipāža» demonstrēs

senos motociklus

(ap 80 vienību).
Tiks iedarbināts arī tvaika dampis, lai to varētu
apskatīt tie, kuriem nebija iespēju
apmeklēt Sējas svētkus un vērot seno mašīnu darbībā.
Sīkāka informācija – www.ausekludzirnavas.lv.
Vēsturisko motociklu parāde būs skatāma arī
Lietuvā, Biržu pils pagalmā, no plkst. 11.20 līdz 12
un Skaistkalnē – no plkst. 12.30 līdz 13.30.
14. jūnijā plkst. 16
Vecumnieku dzelzceļa stacijā,
atceroties vienu no drūmākajām dienām
Latvijas vēsturē – 1941. gada 14. jūniju –,
tiks pieminēti komunistiskā genocīda upuri.
Autobuss interesentus gaidīs centrā
pie veikala «Pīlādzis» plkst. 15.45.
Vecumnieku pagasta muzejs

