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Teiks paldies
ar koncertu

Pirmais Vecumnieku novada
pateicības koncerts aizbildņu un
audžuģimenēm notiks 18. martā plkst. 12 Bārbeles tautas
namā. Šajā reizē visiem kopā
un katram atsevišķi tiks sacīts
paldies, šī diena būs svētki cilvēkiem, kuri ir nesavtīgi, sirsnīgi, gādīgi un kuri dāsni dāvā
mīlestību un sirds siltumu tiem,
kuriem tas ļoti nepieciešams.
Koncertu kuplinās Vecumnieku novada bērnu un jauniešu
kolektīvi, priekšnesumus sniegs
individuālie izpildītāji.
Uz sarīkojumu laipni aicināti visi interesenti.
E. CAUNE,
Vecumnieku novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dežurē visu
diennakti

Sākot ar 1. martu, Vecumnieku novada pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļa strādā
dežūras režīmā visu diennakti.
Par kārtību Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagastā gādā inspektors Raitis Vidovskis un
kārtībnieki Mārtiņš Bošs, Māris
Cēnis, Rihards Sabļins, Aldis
Salmiņš. Iedzīvotāji tiek aicināti par novērotajām nekārtībām
ziņot dežurējošajam Sabiedriskās kārtības nodaļas darbiniekam, zvanot pa mobilo operatīvo tālruni 25477131. Informāciju var sniegt arī, rakstot
e-pastā: <skn@vecumnieki.lv>.
Ar 1. martu mainījies Sabiedriskās kārtības nodaļas stacionārā tālruņa numurs, iedzīvotāji saziņai var izmantot tālruni 63920587.
Ar novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāju
Edgaru Poli var sazināties, zvanot pa tālruņiem 63920587,
29157005 vai rakstot e-pastā:
<edgars.polis@vecumnieki.lv>.
E. POLIS,
Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītājs

Pieminēs deportāciju upurus

25. marta sāpe Latvijai nav sadzijusi

Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze teic, ka pirms 27 gadiem liktenīgajās Bārbeles krustcelēs tika rasta vieta piemiņas akmenim, zem kura palikt latviešu tautas lielāko bēdu
un dziļākās sāpes. Tā pakājē granītā iekalti šādi vārdi: «Šeit sākās varmācīgi represēto bārbeliešu ceļš uz Austrumiem.»
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Pieminot 1949. gada
25. marta deportāciju un
komunistiskā genocīda
upurus, Vecumnieku novadā
plānoti vairāki pasākumi.
Godinot padomju režīma politiskajās represijās cietušos, sarīkojumi un ziedu nolikšana piemiņas vietās notiks Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes un Valles pagastā.
Vēsture nav tikai atsevišķi
notikumi un daži datumi; vispirms tā ir sakarības, cēloņi un
sekas. Latvijas vēsturē 25. marts
nesaraujami ir saistīts ar 16. martu, savukārt tas – ar 14. jūniju.
1949. gada 25. marta nakts vēsturiskie priekšteči bija arī Baigais gads, Kurzemes katls un
jau iesākušās nacionālo partizānu cīņas.
1949. gada 25. martā notika
visplašākā Latvijas iedzīvotāju
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības re-

ģioniem. Deportēti tika aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar
bērniem un sirmgalvjiem. Kopš
tās dienas aizritējuši 67 gadi,
bet Latvijai 25. marta sāpe nav
sadzijusi.

Pārvietošana
likuma vārdā...

14. jūnijs un 25. marts – tās
bija dienas, kad Latvija sastinga
šausmās. Tie bija cirtieni pašā
Latvijas tautas saknē, lai pakļautu, demoralizētu un iebiedētu
tautu, pārvēršot to par «tautas
masām».
Prāts atsacījās pieņemt domu,
ka padomijā visam bija plāns –
ne tikai rūpniecībai, bruņošanās
pasākumiem, bet arī cilvēku un
veselu tautu iznīcināšanai.
«..Ir pagājusi viena parasta
diena, tik līdzīga citām. Aiztecējusi kā viena no ūdens pilēm,
ko garais lāstekas snīpis pie verandas loga pēdējā laikā bez
mitas pilinājis.

Šoreiz pēc klusā vakara neseko tāda pati nakts. Uz rīta pusi spalgi sitieni trīcina
gan pagalma, gan verandas
durvis. Ko tas nozīmē? Kaimiņš? Bet aiz viņa zaldāti: «Likuma vārdā… pārvietošana.
Sagatavošanās laiks – piecpadsmit minūtes.».» /S. A. Gailīte/
«..Lopu vagons, kurā lika
rāpties iekšā cilvēkiem! Pametu skatu sānis. Arī tur bija «teļu
vāģi», un to rindai neredzēja
gala. Tikko bijām ierāpušies,
aiz mums asi noskrapstēja vagona aizbīdnis. To aizbīdīja un,
likās, no ārpuses vēl arī aizbultēja. Tātad bijām ieslēgti. Tātad cietumā.
Diena gāja uz leju. Pamazām restotiem vagoniem uzgūlās vakars un nakts. Bet miegs
nemācēja mūs atrast. Domas
dzinkstēdamas šaudījās pa vagona tumsu.
à3. lpp.

2. lpp.
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Eksāmenu
Dāvanas ungaidās
žagariņš
Š

ajā mācību gadā mūsu novada vispārizglītojošo skolu 12. klasēs mācās 43 audzēkņi: Misas vidusskolā – septiņi,
Skaistkalnes – 11, Valles – septiņi, Vecumnieku vidusskolā –
18 (dati – 1.09.2015.).
Līdz 15. janvārim jauniešiem bija jāizdara izvēle, kurus centralizētos eksāmenus
viņi šogad valsts pārbaudes
darbu sesijā kārtos. 12. klases
skolēniem būs jāapliecina savas zināšanas trīs obligātajos
eksāmenos – latviešu valodā
un literatūrā, matemātikā, svešvalodā (angļu vai krievu valoda), kā arī vienā pēc izvēles.
Kā jau ierasts, vairākums kārtos
centralizēto eksāmenu angļu
valodā, bet krievu valodu izvēlējušies 12. Zināšanas Latvijas un pasaules vēsturē apliecinās divi, bioloģijā – četri, fizikā – četri, ķīmijā – divi jaunieši. No valsts pārbaudījumiem
ir atbrīvoti divi audzēkņi.
Mazā skolēnu skaita dēļ šogad apvienotie centralizētie
eksāmeni jāveido gan obligātajiem, gan izvēles eksāmeniem.
Zināms valsts pārbaudījumu
norises laiks 12. klases audzēkņiem: 15., 16. un 17. marts – angļu valoda (Skaistkalnes, Vecumnieku un Misas vsk.), 17. un
18. marts – krievu valoda (Misas vsk.), 17. maijs – latviešu valoda (Skaistkalnes, Vecumnieku
un Misas vsk.), 20. maijs – matemātika (Skaistkalnes, Vecumnieku un Misas vsk.),
24. maijs – vēsture (Misas
vsk.), 26. maijs – bioloģija
(Vecumnieku vsk.), 1. jūnijs –
fizika (Vecumnieku vsk.), 3. jūnijs – ķīmija (Iecavas vsk.).

«Pilotprojekta
eksāmenu kārtos
visa klase.»

Šajā mācību gadā pirmo
reizi divpadsmitajiem būs iespēja visai klasei piedalīties
pilotprojekta eksāmenā fizikā,
ķīmijā vai dabaszinātnēs. Tas
notiks 13. aprīlī, un to kārtos
tikai Vecumnieku vidusskolas
12. klases audzēkņi.
koloties 9. klasē šajā mācību gadā uzsāka 77 audzēkņi: Stelpes pamatskolā – pieci,
Misas vidusskolā – 14, Skaistkalnes – 17, Valles – astoņi un
Vecumnieku vidusskolā – 33
(dati – 1.09.2015.). Pašlaik saņemts lūgums no valsts pārbaudes darbiem atbrīvot vienu
skolēnu.
Pamatskolas beidzēji eksāmenu mācībvalodā kārtos 18. un
19. maijā, svešvalodā (angļu vai
krievu valoda) – 25. un 26. maijā, matemātikā – 31. maijā,
Latvijas un pasaules vēsturē –
7. jūnijā.
Arī šogad novadā norisināsies konkurss «Gada skolēns».
Pirmā kārta februārī un martā
notiek visās izglītības iestādēs.
Labākie, kuri jāpiesaka līdz
1. aprīlim, 12. un 19. aprīlī
rakstīs eseju un prezentēs savas
prasmes, bet apbalvošanas sarīkojums norisināsies 5. maijā
Stelpes pamatskolā.

S

VIJA
BEĻŪNA,
novada
domes
izglītības
metodiķe

Suņus iezīmēs ar mikročipu

«Līdz šī gada 1. jūlijam visiem suņiem, kuri līdz tam laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, jābūt reģistrētiem
vienotajā mājas dzīvnieku reģistra datubāzē un iezīmētiem
ar mikroshēmu jeb mikročipu.
Tas atvieglos saimnieka atrašanu, ja suns būs noklīdis; nolasot datus, būs iespējams noteikt, vai dzīvnieks ir potēts,
piemēram, pret trakumsērgu,»
informē praktizējošais veterinārārsts Juris Kancāns no Stelpes pagasta.
Šādu kārtību paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 491 «Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība»
(21.06.2011.). Normatīvajā dokumentā noteikts, ka mājas
(istabas) dzīvnieks, kas ir apzīmēts ar identifikācijas ierīci –
mikroshēmu, jāreģistrē mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, kas ir valsts vienotās

informācijas sistēmas «Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma» sastāvdaļa.
Datubāzē tiek iekļauti suņi, kam
implantēta mikroshēma; var reģistrēt arī šādi iezīmētus kaķus
un mājas (istabas) seskus. MK
noteikumi paredz, ka īpašnieks savu dzīvnieku datubāzē
fiksē vienā no šādiem veidiem: pie praktizējoša veterinārārsta, vietējā pašvaldībā,
Lauksaimniecības datu centrā.
J. Kancāns maijā iecerējis
sniegt pakalpojumus mājas dzīvnieku īpašniekiem Vecumnieku
novadā. Sazinoties pa tālruni
29424349, varēs pieteikt suņa
mikročipēšanu. Veterinārārsts
veiks arī dzīvnieka vakcināciju, izsniegs pasi un nodrošinās
reģistrāciju datubāzē. Četrkājaino draugu saimniekus Stelpes pagastā J. Kancāns ieplānojis apmeklēt 14. un 15. maijā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Piemiņas sarīkojumi 25. martā

w Bārbelē – tematisks sarīkojums «Es sapni par dzimteni
pagalvī liku...». Plkst. 14 – atceres brīdis pie piemiņas akmens, turpinājumā tautas namā – tikšanās ar Saeimas deputātu, politikas zinātnes maģistru, vēstures zinātņu doktoru Edvīnu Šnori, atmiņu stāsti, mūzika, dzeja. Bibliotēkā
būs apskatāma novadpētniecības materiālu un literatūras
izstāde.
w Kurmenē plkst. 12 – atceres brīdis pie sarkanā terora
upuru piemiņas akmens.
w Skaistkalnē: plkst. 15 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts atceres brīdis pie Kaminsku akmens; plkst. 16 tautas namā – Aigara Urtāna un Raita Sirmaņa koncerts politiski represēto piemiņai. Ieeja – bez
maksas.
w Vallē pie piemiņas akmens plkst. 15 – atceres brīdis,
pieminot deportāciju upurus.

Īsteno svētku ideju
Cienījamie novada
iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas
zieds» katram ir iespēja
pasniegt simbolisku lilijas
ziedu ikvienam, kurš
paveicis kaut ko labu.
Nebaidīsimies pateikt
paldies cits citam!
Sarīkojuma «Meteņi Vecumnieku novadā» organizatoru vārdā sakām lielu paldies
visiem tiem atsaucīgajiem

ļaudīm, kuri pielika savu palīdzīgo roku svētku tapšanā un
aktīvi piedalījās Meteņu svinībās.
Smaržīgu lilijas ziedu sūtām novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kovalam, Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» vadītājai Iritai
Vimbai un kolēģiem, kuri nepagurstoši attīstīja, piepildīja
ar saturu un realizēja šī sarīkojuma ideju.
Vecumnieku tautas
nama KOLEKTĪVS

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

Izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus

Seši novada vidusskolēni dosies uz konferenci Jelgavā
Vecumnieku novada
7. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē, kas 25. februārī
notika Skaistkalnes vidusskolā, savus zinātniski
pētnieciskos darbus (ZPD)
aizstāvēja 13 vidusskolēnu.
Tos recenzēja skolotāji Ilze
Cīrule, Aivars Ķiņķevskis, Jānis Plūme, Inga Zvilna, Loreta
Orinska, Andra Rušmane, Anda Kuzma, Skaidrīte Baturoviča, Ingrīda Vaisjune, Sintija
Kreimane, Ingus Pavinkšnis,
Mārīte Ozola, Brigita Igaune,
Alda Zālmane.
Prezentācijas vērtēja pedagogi Iluta Soma, Rudīte Dambeniece, Sintija Kreimane, Gunta Romanovska, Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals un izglītības metodiķe Vija Beļūna.

Daudzveidīgas
intereses

Izvēlētās tēmas liecina –
skolēniem ir daudzveidīgas intereses, vēlme padziļināt zināšanas un praktiskās iemaņas,
kā arī pilnveidot prasmes, strādājot ar zinātnisko literatūru.
Misas vidusskolu pārstāvēja divi jaunieši. Edijs Ancveirs
bija veicis pētījumu «Videi
draudzīgs iepakojums – iepirkuma maisiņi – patiesība vai
mīts?» (darba vadītāja Iluta
Soma). Beatrise Hercoga bija
izzinājusi tēmu «Dabai draudzīgi trauku mazgājamie līdzekļi» (Iluta Soma).
Ar savu veikumu iepazīstināja septiņi Skaistkalnes vi-

Vecumnieku novada 7. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference norisinājās Skaistkalnes
vidusskolā.
Foto – G. ROMANOVSKA
dusskolas audzēkņi: Raimonds
Kristians Elksnis – «Sociālie
tīkli jauniešu vidū un to statistiskā pētīšana» (Ojārs Purviņš),
Kristaps Ķīlis un Sandijs Siliņš – «Skaistkalnes vidusskolas simboli – dzimtās vietas
piederības izjūtas veidotāji»
(Gunta Romanovska), Līga Līdaka – «Negatīvā dzīvesveida
ietekme uz sirds un asinsvadu
veselību» (Austra Auguste),
Liesma Pakalne – «Ozolaines
Romas katoļu draudzes dzīve
un loma Ozolaines ciemata
kultūras dzīvē» (Ingus Pavinkšnis), Monta Siliņa un Inta
Skadorva – «Jauno uzņēmumu finansēšanas iespējas Latvijā» (Svetlana Vāverniece).

Pirmā vieta –
Jānim Zvirbulim

No Valles vidusskolas piedalījās divi jaunieši. Elīna Kļaviņa aizstāvēja darbu «Ghetto
Games Latvijā. Kustības aizsākumi un attīstība» (Gita Briņķe), bet Jānis Zvirbulis bija
izpētījis tēmu «Industriālo kaņepju audzēšanas iespējas Latvijas teritorijā» (Sintija Kreimane).
Vecumnieku vidusskolu pārstāvēja divas skolnieces. Diāna
Ivaškēviča veikusi pētījumu
«Baldones sanatorija toreiz un
tagad» (Iveta Evarte), savukārt Nadīna Tīna Skalbe prezentēja darbu «Skaņas veidošanās dažādās vidēs un mūzi-

kas instrumentos» (Aldona
Alenčika).
Pirmo vietu ieguva Jānis
Zvirbulis, otro – Kristaps Ķīlis un Sandijs Siliņš, trešo –
Elīna Kļaviņa, bet atzinību –
Edijs Ancveirs un Diāna Ivaškēviča. Šie skolēni Vecumnieku novadu pārstāvēs Zemgales
reģiona 7. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē
Jelgavā. Lai jauniešiem labas
sekmes!
Paldies darbu vadītājiem un
vērtētājiem.
G. ROMANOVSKA,
Vecumnieku novada
skolēnu ZPD
metodiskās apvienības
vadītāja

Pieminēs deportāciju upurus

à1. lpp.
Ja tās varētu padarīt redzamas un
dzirdamas, šīs domu brāzmas
būtu tik melnu stundu liecinieces, kādas tautas vēsture vēl
nekad nav minējusi. Domu pavedieni vērtās dienām uz priekšu un atkal atpakaļ. Ap katru pagalvi drūzmējās baisi nākotnes rēgi.» /Autors nezināms/
Kā ik pavasari, arī šogad
represētie un ikviens, kuram
nav vienaldzīga Latvijas vēsture, aicināti pulcēties pie

1989. gada 25. martā atklātā
piemiņas akmens Bārbelē.

Likteņi izšķīrās
ceļu krustcelēs

25. marts, Māras diena,
dabas atmodas diena, tika izraudzīta par mūsu tautas paverdzināšanas dienu. 31 Bārbeles sēta palika bez saimniekiem. 83 bārbeliešu likteņi izšķīrās ceļu krustcelēs, kur
tagad atrodas piemiņas zīme.
Pieminot tos, kuri nepār-

nāca, kuri nepiedzima, kuri
aizgāja mūžībā, morālu kompensāciju nesaņēmuši, pieminot mūsu tautas un arī mūsu
pagasta sāpīgās vēstures lappuses, tiksimies Bārbelē 25. martā plkst. 14. Kopā ar mums
būs Saeimas deputāts, politikas
zinātnes maģistrs, vēstures zinātņu doktors Edvīns Šnore.
«..Parādās pirmās mašīnas.
Starmeši izgaismo pār mantu
saiņiem sakņupušas lauku sievas un bērnus, un sargkareivjus

ar durkļotām šautenēm. Vēl
un vēl. Vai baigajai straumei
nebūs gala? Vēl aizvien mašīnas. Trausla meitenīte zilā
mētelī pirkstos sažņaugusi pūpolzaru. Mašīnai šūpojoties,
tas saskaras ar sargkareivja
durkli. Salīkušajai vecenītei
rokā dziesmu grāmata ar krustu. «Dievs, piedod tiem, jo tie
nezin, ko dara».» /E. Luste/
B. KRAUZE,
Bārbeles pagasta
bibliotēkas vadītāja

4. lpp.

Gan brīdina,
gan soda

Domes sēdē 24. februārī
deputāti pieņēma zināšanai
Vecumnieku novada
administratīvās komisijas
priekšsēdētājas Līgas
Vairas Šķiliņas atskaiti par
darbu 2015. gadā.
«Pērn notikusi 21 sēde, izskatītas 94 lietas. Procentuāli
lielāko daļu veido administratīvie pārkāpumi, kas saistīti ar
fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (19 gadījumu)
un bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu (12). Vairākas personas sauktas pie atbildības par
Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības noteikumu
neievērošanu: 14 – par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, 10 – par apbūves gabalu un
individuālo dzīvojamo ēku apkārtnes neappļaušanu, nekustamam īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas nesakopšanu,» informēja L. V. Šķiliņa.
36,2 procentos gadījumu administratīvā komisija pārkāpuma izdarītāju sodījusi, izsakot brīdinājumu, bet 55,3 procentos piemērots naudas sods.
No kopējās piespriestās summas – 1975 eiro – pērn pašvaldības kasē iemaksāti 1065 eiro. 2014. gadā domes budžetu
papildināja 3041 eiro.
Uzlabojusies pārkāpumu izdarītāju atbildība par veikto
nodarījumu – 54,3 procentos gadījumu persona ieradusies uz
administratīvās komisijas sēdi.
No pērn noformētajiem
94 protokoliem 51 izrakstījuši
Valsts policijas darbinieki, 43 –
Vecumnieku novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
amatpersonas.
L. V. Šķiliņa uzsvēra, ka
administratīvajai komisijai izveidojusies laba sadarbība ar
Sociālo dienestu, bāriņtiesu un
novada skolām.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde
notiks
23. martā plkst. 15.
Domes sēdes ir
atklātas, un tajās
var piedalīties ikviens
interesents.
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Pašvaldība domā par attīstību

 24. februārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīts
21 darba kārtībā iekļautais
jautājums. Lēmumu pieņemšanā attaisnota iemesla dēļ nepiedalījās deputāti
Gunārs Puziņš un Diāna
Ruģele, sanāksmi neattaisnoti kavēja Andris Lisovskis.

Apstiprina
budžeta izpildi

Apstiprināta Vecumnieku
novada pašvaldības 2015. gada
pamatbudžeta izpilde: ieņēmumos – 8 070 522 eiro (plāns –
8 083 554 eiro), izdevumos –
7 987 905 eiro (plāns – 8 799
115 eiro), atlikums 2016. gada
1. janvārī – 1 007 724 eiro.
Pieņemta arī 2015. gada speciālā budžeta izpilde: ieņēmumos – 250 368 eiro (plāns –
250 368 eiro), izdevumos –
251 536 eiro (plāns – 329 612
eiro), atlikums 2016. gada 1. janvārī – 78 076 eiro.

Pieņem nolikumu

Apstiprināts nolikums «Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Vecumnieku novada sportistiem
dalībai sporta pasākumos».
Līdz šim pašvaldībā nebija
izstrādāti nosacījumi, kas noteica kārtību, kādā tiek līdzfinansēti sportisti nozīmīgos startos.
Pieņemtajā dokumentā ietverti
kritēriji, kas tiek ņemti vērā, izvērtējot piešķiramo atbalstu.

Aktualizē
investīciju plānu

Deputāti apstiprināja aktualizēto Vecumnieku novada attīstības programmas 2013. –
2019. gadam ietvardokumentu «Investīciju plāns 2015. –
2017. gadam».
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja Dace Šileika paskaidroja, ka
rīcības un investīciju plāna aktualizēšana jāveic ne retāk kā
reizi gadā saskaņā ar kārtējo
pašvaldības budžetu.
24. martā plkst. 12
Skaistkalnes tautas namā –
jautra izrāde bērniem
un vecākiem

«Sunītis un Kaķīte
svin Lieldienas».

Autors – Armands Ekštets.
Ieeja – bez maksas.

Izveidota komisija

Dome nolēma iesaistīties
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Par atbildīgo politisko
amatpersonu izraudzīts Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals. Sadarbību nodrošinās
izveidotā sabiedrības veselības
veicināšanas komisija. To vadīs
Sociālā dienesta vadītāja Ina
Jankeviča; viņa koordinēs arī
tīkla noteikto kritēriju ieviešanu
pašvaldībā. Komisijā iekļauti:
sporta darba organizatori Ivars
Sproģis, Arturs Kupčiuns, Ēvalds
Čerpinskis, izglītības metodiķe
Vija Beļūna, ģimenes ārste Aija
Jurova, domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja Dace Šileika.
Pašvaldībai ir jānodrošina
nepieciešamie resursi veselību
veicinošu aktivitāšu īstenošanai un atbalsta sniegšanai.

Zināmas cenas

Apstiprinātas Vecumnieku
novada Domes izglītības iestāžu un pansionāta «Atvasara» izdevumu tāmes.
Novada dome savstarpējos
norēķinus par skolēniem un
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem, kuri nav deklarēti
novada administratīvajā teritorijā, bet apmeklē pašvaldības
mācību iestādes, sākot ar šī gada 1. janvāri, veiks saskaņā ar
šādām viena skolēna (audzēkņa) izmaksām mēnesī: Misas
vidusskolā – 114,76 eiro, Skaistkalnes vidusskolā – 102,45 eiro,
Stelpes pamatskolā – 147,38
eiro, Valles pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» –
216,23 eiro, Valles vidusskolā –
153,08 eiro, Vecumnieku vidusskolā – 88,17 eiro.
Veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» izdevumu
tāme paredz, ka viena iemītnieka uzturēšanas kopējās izmaksas mēnesī ir 517,71 eiro (pērn –
531,91 eiro, 2014. gadā –
541,22 eiro). Izdevumi ir ne-

daudz sarukuši, jo palielinājies
iemītnieku skaits. Iestādē tiek
aprūpētas 60 personas (dati –
1.01.2016.).
Par citā administratīvajā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri pansionātā ievietoti
pēc 1998. gada 1. janvāra, norēķini pēc jaunās izdevumu tāmes tiek veikti, sākot ar šī gada 1. janvāri.

Dosies uz Gruziju

Dome atļāva Vecumnieku
novada pašvaldības izpilddirektoram Guntim Kalniņam un
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai, projektu vadītājai Dacei Šileikai piedalīties
Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Gruziju no
30. aprīļa līdz 5. maijam. Kopējie izdevumi vienai personai paredzēti ap 460 eiro.
G. Kalniņš informēja, ka
vizītes mērķis ir apzināt perspektīvos sadarbības virzienus, kā arī izpētīt mūsu novada uzņēmēju saražotās produkcijas noieta tirgus iespējas.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis kopā ar kolēģiem no Zemgales plānošanas
reģiona Gruziju apmeklēs no
6. līdz 10. aprīlim, atsaucoties
Kutaisi pašvaldības uzaicinājumam. Komandējuma izdevumi
tiek apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem.
Vizītes laikā paredzēts apmeklēt Kutaisi un Batumi pašvaldības, vietējos rūpniecības
un lauksaimniecības produktu
pārstrādes uzņēmumus. Brauciena mērķis ir tikties ar Imeretijas reģiona vietējo pašvaldību
un Batumi pašvaldības amatpersonām sadarbības kontaktu veidošanai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, kā arī iepazīties ar eksporta tirgus paplašināšanas iespējām.
ŽANNA ZĀLĪTE

Valsts asinsdonoru centrs sadarbībā ar Latvijas
Sarkanā Krusta (LSK) Bauskas komitejas
Vecumnieku nodaļu pie Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas 31. martā no plkst. 10 līdz 14
organizē DONORU DIENU.

Nākot nodot asinis, nepieciešams norādīt savu bankas
konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta atlīdzība.
LSK Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļa
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Pirmie ziedi uzplaukst Bārbelē

Skolotāja Viļa Zepa talants izpaužas eļļas gleznās
Bārbeles pagasta bibliotēkā
saulainā 24. februāra pēcpusdiena bija gluži kā Imanta
Ziedoņa «Krāsainās pasakas».
Neticami skaistās gleznās
bija uzplaukuši pirmie ceriņi,
uzziedējušas peonijas, magones
un saulespuķes. Sulīgās krāsās
iedzīvinātas dabas ainavas, baznīcas un dārzi. Klusās dabas vēstīja par dzīves praktisko pusi.
Skolotāja Viļa Zepa gleznu
izstādes atklāšanas svētki kopā
pulcināja mākslas mīļotājus.
Iecavas internātskolai pedagogs
atdevis 33 savus dzīves gadus,
strādājot par bioloģijas un ķīmijas skolotāju. Bārbeliešiem
tā bija lieliska atkalredzēšanās
ar iemīļoto skolotāju, jo arī
Bārbeles skolu viņš savulaik
saucis par savu.
«Vilis Zeps pirms kļūšanas
par Bārbeles ciema izpildkomitejas priekšsēdētāju 1974. gada rudenī sevi bija apliecinājis
kā aktīvu pašdarbnieku. Viņš
bija gan deju, gan dramatiskā
kolektīva dalībnieks; arī kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītājs,» atceras Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze. «Viņš bija
vispusīgs, sabiedrībai atvērts,
radošs, erudīts, aktīvs.»
V. Zepa bagātā personība
valdzina ar savu daudzveidību. Talants izpaužas skaistās
eļļas gleznās. Viņa vaļasprieks
ir ceļošana, tāpēc aizraujošs ir

Vilis Zeps (pirmajā rindā vidū) mākslas baudītājus Bārbeles pagasta bibliotēkā pārsteidza ar
saviem gleznojumiem.
Foto – B. KRAUZE
stāstījums par braucienos piedzīvoto. Iespaidi tiek apkopoti
albumos un datora atmiņā, lai
arī citiem varētu parādīt tālās
zemes un to skaistumu.
Cilvēku daiļu dara dāsna
sirds un radošums. Ne velti
Rainis ir teicis, ka cilvēks nevar
būt liels, ja nav radošs. Tas cilvēkā ir Dieva tēls un līdzība.
Paldies bibliotēkas vadītājai B. Krauzei par lielisko pēcpusdienu. Lai V. Zepam vēl
daudz radošu ieceru un jaunu
gleznu!
S. GAUSIŅA-ELKSNE

Vilis Zeps. Pārdomas par mākslām

w Daži mīl ziedus, tos audzē un lolo telpās, dārzos vai gluži
vienkārši priecājas par tiem dabā.
w Kādam kā skanoša stīga ir sirdij tuva mūzika, muzicēšana
vai dziedāšana, varbūt pat jaunas dziesmas radīšana.
w Cits ar racionālu un māksliniecisku domāšanu spēj sakārtot savu dzīves vidi: māju, saimniecību, dārzu, darba vietu, pagalmu, kūti un pirti.
w Ikviens grib sevi parādīt un apliecināt sabiedrībā kā elegantu, iznesīgu un erudītu personību, izkopjot savas manieres,
valodu un ārieni atbilstīgi dzīves situācijai.
w Neba visas mākslinieciskās dvēseles apslēptās stīgas jums
gribētu ieskandināt, bet uz vienu šoreiz gribu uzaicināt – vērot
un vērtēt mana senlolotā sapņa īstenošanu – izpausties glezniecībā.

Balles apmeklētājus Vallē iekustina priekšnesumi
Valles pagasta pensionāri
un cilvēki ar īpašām
vajadzībām uz gadskārtējo
balli – pavasara gaidīšanas
svētkiem – pulcējās
27. februārī.

Vallieši šoreiz nebija izvēlējušies ciemos aicināt dārgos
viesmāksliniekus, bet nosprieduši, ka arī pašu novadā ir gana interesanti un labi amatiermākslas kolektīvi, ko vērts
redzēt un dzirdēt.

Sniedz atskaiti

Koncertā, kas norisinājās saieta namā, priekšnesumus sniedza Valles sieviešu vokālais an-

samblis «Atziņa» (vadītāja Sarmīte Zariņa), Valles amatierteātra aktieris Gunārs Skujevskis,
bet E. Vulfa komēdiju «Sasistais spogulis» izrādīja Skaistkalnes tautas nama amatierteātris «Gadījums» (režisore Aija
Skosa).
Saviesīgajā daļā, kas norisinājās par balto zāli dēvētajā
skolas ēdnīcā, klātesošos priecēja Bārbeles tautas nama lauku
kapela «Savējie» (vadītāja Baiba Pētersone). Skanīgie priekšnesumi iekustināja daudzus dejotgribētājus. Atskaiti par pagājušajā gadā padarīto sniedza
pensionāru padomes priekšsēdētāja Anna Ratkeviča. Pagas-

ta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa pasniedza pavasarīgus
ziedu pušķus aktīvākajām dāmām: Annai Ratkevičai, Mārai
Auliciemai, Annai Burkānei
un Ģertrūdei Zvaigznei.

Atbrauc ciemiņi

Ar klusuma brīdi tika godināti aizsaulē aizgājušie pensionāri, savukārt skaistus rožu ziedus saņēma tie, kuriem pērn
apritējuši apaļi gada skaitļi.
Pastarpām jautrajām dejām
apsveikumus gada kopā sanākšanas reizē teica bijušais pagasta priekšnieks, tagad – novada
pašvaldības pārstāvis Arvīds
Zvirbulis, deputāts un vienlai-

kus arī kapelas «Savējie» mūziķis Mārtiņš Mediņš. Laba
vēlējumus bija atvedusi novada Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča. Ar siltiem un
draudzīgiem sveicieniem pie
valliešiem viesojās Bārbeles
pensionāri.
Balle norisinājās īsti pavasarīgās noskaņās, līdz tika pieteikts «liktenīgais» dancis «Projām jāiet…».
Lai arī turpmāk netrūkst
dzīvesprieka un enerģijas, gan
darbojoties, gan atpūšoties!
A. SKOSA,
Valles pagasta
kultūras darba
organizatore
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Jaunas zināšanas, iespaidi un draugi

 Ekoskolu ziemas forumā – Misas vidusskolas pārstāvji
Misas vidusskolas
11. klases audzēkņi Andrejs
Atkačuns un Kristīne Užule
kopā ar skolotāju Ilutu
Somu apmeklēja Ekoskolu
ziemas forumu, kas
norisinājās no 26. līdz
28. februārim Ropažos.
Pasākuma tēma – vides kopšana un saudzēšana. Tika runāts arī par to, kā ikviens var
būt «ekoloģiskāks» gan skolā,
gan ikdienā. Foruma dalībnieki
apsprieda vides apdraudējumu,
noskaidroja tā cēloņus un iespējas situāciju vērst par labu.

Iesvētību taka

Iekārtojušies Ropažu vidusskolā, iepazinām turpmāko
triju dienu dzīvesvietu, noskaņojāmies gan ekoloģijai, gan
sadraudzībai un vienotībai.
Iesākumā izveidojām savas
vizītkartes. Kad tas bija izdarīts, visiem vajadzēja doties uz
Ekoskolu ziemas foruma atklāšanu. Ar krāšņu uzrunu uzstājās Ropažu vidusskolas direktors Pēteris Salenieks un
ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns. Nobeigumā tikām iepazīstināti ar
Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa vēstuli, kurā viņš slavēja jauniešus un novēlēja veiksmi
visiem foruma dalībniekiem.
Diena pagāja izglītojošās
darbnīcās, kas ļāva izprast, kā
ikdienišķas lietas, piemēram,
spuldzes, siltais ūdens, apkure,
ietekmē mūs un kā tās izman-

27. martā plkst. 22
Misas tautas namā –
latviešu mūzikas

DEJU VAKARS

kopā ar Andri Kiviču un
Nikolaju Puzikovu.
Starplaikos spēlēs dīdžeji.
Galdiņus var rezervēt
pie tautas nama
vadītājas, zvanot
pa tālruni 26108733.
Ieejas maksa – 5 eiro.

Ekoskolu ziemas forums Ropažos pulcēja vairāk nekā 200 jauniešu un pedagogu no visas Latvijas.
Foto – I. GEDZUNA
tot pēc iespējas ekonomiskāk
un ekoloģiskāk.
Pirmās dienas vakarā mūs
gaidīja iesvētību taka Ropažu
mežā un purvā. Slapji zābaki,
nosaluši pirksti, bet visam pāri – smaids sejā. Tā piedzīvoto
raksturo Misas vidusskolas pārstāvji. Bijām pārguruši, taču
nācās būt saliedētiem un darboties komandā, jo bez tā šī
taka nebija pieveicama. Atgriezušies no garās iesvētību trases,
jutāmies noguruši. Lai gan bija iespēja doties uz ballīti, kurā spēlēja DJ Maximal, visi
posās uz savām guļvietām.

Mērojas spēkiem

Otrā diena sākās agri. Ar
miega pilnām acīm devāmies
vingrot, lai gan tik ļoti negribējās ne mosties, ne kustēties.
Rīta rosme lika sapurināties
un par miegu nedomāt.
Pēc brokastīm devāmies uz
lekcijām, ko vadīja pieredzējuši pasniedzēji. Laiks paskrēja

zibenīgi. Pēc lekcijām iegūtās
zināšanas uzreiz vajadzēja pielietot darbībā. Nācās diskutēt,
domāt un risināt. Tā aizritēja
dienas lielākā daļa. Prasmju
darbnīcās bija iespēja izveidot
eko mūzikas instrumentu, vecu
PET pudeli pārvērst par pavasara ziedu vai, atbalstot ekoloģisku dzīvesveidu, pielīmēt
pudeles korķīti pie sienas, tādējādi kopīgi radot kompozīciju – lielu eko karogu. Vēlāk
mērojāmies spēkiem ne tikai
ar zināšanām par ekoloģiju,
bet gan šī vārda tiešā nozīmē.
Vakarā mūs gaidīja ekoskolu olimpiskās spēles. Sacensības pagāja mierīgā un
draudzīgā gaisotnē. Protams,
neiztikām arī bez konkurences, tāpēc dalībnieki sadalījās
komandās.
Pēc spēlēm varēja atslābināties un pasmieties šovā, ko
vadīja improvizācijas teātra
«ImproZoo» pārstāvji. Vakara
noslēgumā visi tika aicināti uz

21. martā plkst. 20
Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts –

G. B. Pergolesi
Stabat Mater.

Piedalās:
Agate Burkina (soprāns), Ieva Alenčika (alts),
Digna Markule (ērģeles), Vecumnieku novada jauniešu
koris «Via Stella», Vecumnieku novada bērnu kora
«Via Stella» vecākā grupa (diriģente Liene Batņa).
Ieeja – bez maksas.

ballīti, kurā spēlēja jauniešu
grupa «New Age Travellers».

Iepazīst vēsturi

Trešās dienas rīts vairs nebija tik saspringts, tādēļ varējām pagulēt nedaudz ilgāk.
Pēc kārtīgām brokastīm devāmies noslēguma pārgājienā pa
Ropažu mežu.
Lai gan foruma dalībnieki
vairs nebija tik pacilāti, kā iepriekš, jo aizritēja šī lieliskā
pasākuma pēdējā diena, aktivitātes sagādāja pozitīvas emocijas.
Foruma noslēgumā visi
smaidīgām sejām pozējām fotogrāfam. Vēlāk iepazinām
Ropažu vidusskolas vēsturi un
sākām posties mājupceļam.
Šāda veida pasākumu apmeklēju pirmoreiz. Esmu ļoti
apmierināts un priecīgs par to,
ka man tika dota iespēja piedalīties Ekoskolu ziemas forumā. Ieguvu jaunas zināšanas,
iespaidus un, protams, draugus.
Viss, kas iegūts un izzināts,
tiks izmantots darbībā, piesaistot ekoloģiskam dzīvesveidam
pēc iespējas vairāk sekotāju.
Novēlu visiem būt saudzīgākiem pret vidi. Ekoskolu
ziemas forums ļāva apzināties, cik lielu postu videi var
nodarīt vienaldzība un nezināšana.
A. ATKAČUNS,
Misas vidusskolas
ekoskolas priekšnieks
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Atklāj Vinnija Pūka piedzīvojumus

 Misas vidusskolas audzēkņi saņem žetongredzenus

Pavisam drīz Misas vidusskolas 12. klases audzēkņi Elnurs Muļars (no kreisās), Toms Jaunzemis,
Kristiāna Ketija Zemlinska, Luīze Diena, Linda Kalniņa, Lauris Vilde, Gatis Peipiņš savai skolai
teiks ardievas.
Tāpat kā daudzās izglītības
iestādēs, arī Misas
vidusskolā ir tradīcija, ka
12. klases audzēkņi
iestudē kādu lugu, lai
Žetonu vakarā priecētu
savus skolasbiedrus, vecākus, skolotājus un iepriekšējo gadu absolventus.
26. februārī Misas tautas
namā sarīkojuma viesi varēja
noskatīties izrādi «Vinnijs Pūks
Misas mežā». Scenāriju rakstījām paši, modernizējot visiem zināmo angļu rakstnieka A. A. Milna stāstu par rotaļu lāci. Esmu ļoti pateicīga par
režiju skolnieces Luīzes Dienas mammai Janai Dienai, kura ir ilggadēja Misas tautas
nama amatierteātra dalībniece.
Katram lugas tēlam tika rūpīgi
izstrādāts raksturs, kas pārsteidza un smīdināja skatītājus. Spriežot pēc atsauksmēm,
Pūka piedzīvojumi Misas mežā visiem ļoti patika. Arī audzēkņi ir gandarīti par paveikto, viņiem prieku sagādāja
kopā būšana mēģinājumos, jo
drīz katrs ies savu ceļu.
Kā simbolu par Misas vidusskolā pavadītajiem gadiem
audzēkņi vilka pirkstā žetongre-

Jauniešu iestudētā luga par Vinniju Pūku patīkami pārsteidza
Žetonu vakara apmeklētājus.
Foto – G. GASJŪNE-PAVĀRE
dzenu. Šīs klases jaunieši bija
izvēlējušies Nameja gredzenu –
vismistiskāko un visvairāk apspriesto latviešu rotu. Tā ir
kļuvusi leģendāra; latvieši un
Latvijas draugi cits citu pasaulē atpazīst pēc šī gredzena.

Lai tas maniem audzēkņiem
dod enerģiju, radošumu un spēku, beidzot vidusskolu un ejot
tālāk uz savu mērķi!
M. OZOLA,
Misas vidusskolas
12. klases audzinātāja

16. martā plkst. 11
Misas bibliotēkā –
iecavnieces Līgas Norvaišas
apsveikuma kartīšu izstāde un
radošā darbnīca.
Interesenti aicināti iesaistīties
3D apsveikuma kartīšu veidošanā.

Valde analizē
paveikto

Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» jaunievēlētā valde uz pirmo sēdi
sanāca uzreiz pēc
kopsapulces 4. februārī.
Šogad valdē strādās 12 locekļu: no iepriekšējā sastāva –
Vizma Janišone, Biruta Enkure,
Dzintra Artemjeva, Mārīte Vītola (valdes priekšsēdētāja),
Vija Strautiņa, Alvis Vītols,
Sarmīte Žotova-Žogota, Rasma Matuļone (kasiere), Anna
Vājeika. Valdē darbosies arī jauni «kadri»: Marita Hritaņkova,
Jānis Sprukulis un Druvvaldis
Sāns.
Valde analizēja pagājušajā
gadā paveikto. Starp padarītajiem labajiem darbiem bijušas
arī nepilnības. Nevērība tika
pieļauta, atzīmējot jubilāru gadumijas. Atvainojamies Almai
Lebedei, Veltai Puigai un
Dzintrai Kupcei. Kaut ar nokavēšanos – vēlam labu veselību. Šogad apsveikumi jubilejās izskanēs ar informatīvā
izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» starpniecību.
Jaunums šogad ir arī tas,
ka biedru nauda par 2016. gadu
ir jāsamaksā kasierei R. Matuļonei līdz šī gada 1. jūlijam. Ja
ir grūtības sastapt R. Matuļoni, maksājumu var nodot kādam citam valdes loceklim. Mīļi tiek gaidīti arī jauni biedri.
Galvenie virzieni šī gada
darbībā ir iesaistīšanās amatiermākslas kolektīvos – jauktajā korī «Atbalss» un dāmu
deju kopā «Rudens rozes»,
Brāļu kapu un citu Vecumnieku kapsētu sakopšana, piedalīšanās Latvijā organizētajā
Lielajā talkā, kas šogad norisināsies 23. aprīlī. Par darbu
tiek solīta ekskursija.
Dārgie pensionāri! Valde
piedāvā palīdzību dažādos
saimnieciskos darbos. Nekautrējieties un dariet zināmas savas vajadzības!
Tiek gaidīti ieteikumi un
priekšlikumi biedrības darba
uzlabošanai.
A. VĀJEIKA
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

8. lpp.
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Prieka mirkļu radītās emocijas pārtop gand

Sarīkojums Stelpē ļaudis iedrošina, iedvesmo un rosina radoši izpaustie
Sajust tauriņu ilgas pēc
pavasara, ieklausīties dvēseles stīgu vibrācijās, gūt
prieku, iedvesmu un iedrošinājumu – to varēja piedzīvot ikviens, kurš 20. februārī
Stelpes pamatskolā apmeklēja tradicionālo sarīkojumu
«Gribu, varu, daru».
«Aicinu ikvienu ieklausīties,
baudīt, bet pats galvenais –
nesteigties. Lai nevaļa un raizes paliek tur, kupenā!» vēlot
skaistus svētkus, sacīja Sandra Neliusa, Stelpes pagasta
kultūras darba organizatore.

«Uzkurina» publiku

Izaicinājumam kāpt uz radošās skatuves ļāvās dažāda vecuma dziesmu izpildītāji, dejotprieka daudzinātāji, dzejas
radītāji un runātāji, mūzikas valodas pratēji, kā arī ar talantu
un pacietību apdāvināti rokdarbnieki un citu aizraušanos
pazinēji. Trīs stundas publika
baudīja lieliskus priekšnesumus,
ieklausījās koncerta dalībnieku atziņās, tvēra daudzo prieka mirkļu radītās brīnišķīgās
emocijas, kas krājās, pārtopot
gandarījumā un laimes izjūtā.
Koncertprogrammā iekļautos numurus sasaistīja un ikvienu emocionāli spēcīgi uzrunāja Ulda Ausekļa dzeja Dagmāras Venclovas, Valda Rusiņa
un Egila Neliusa izpildījumā,
un Egila Neliusa ģitāras spēles melodiskie akordi, kas aizskāra dvēseles stīgas.
Sarīkojumu atklāja sešus gadus vecais Arnis Ezerroze no
Stelpes, kurš uz radošās ska-

Klātesošos aizrāva Ingus Pavinkšna izjustais dziedājums.
tuves kāpa pirmoreiz. Dziedātprieku apliecināja mūzikas
skolotājas Ainas Voveres audzēkņi no Valles – aktīvais un
zinātkārais 1. klases skolnieks
Kristiāns Cīrulis, draudzīgā
un izpalīdzīgā pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa»
audzēkne Krista Kuzmina un
2. klases skolniece, dzidrās
balss īpašniece Keita Cīrule,
kura sarīkojumā «Gribu, varu,
daru» piedalījās jau trešo gadu. Stelpes pamatskolas 6. klases audzēknis Dāvis Lukša,
kuru bija sagatavojusi skolotāja Inese Freiberga, publiku iepriecināja ar R. Paula un
G. Rača «Dīvaino dziesmiņu»,
bet atraktīvie 7. klases puiši
Valdis Berļinskis, Andris Polis, Mikijs Siliņš un Oskars

Vaļasprieku izstāde atklāja, ka brīvo laiku iespējams piepildīt
ar dažādām nodarbēm.

Skābuliņš klātesošos «uzkurināja» ar jestru deju.

Veltījuma dzeja

Koncertā izskanēja vairāki
dzejoļi, kas bija veltīti skolai.
Stelpes pagasta pensionāre
Maiga Kurčanova vārsmas
raksta kopš septiņu gadu vecuma. Viņa uz sarīkojumu nevarēja ierasties, tāpēc dzejoli «Uz
vecās skolas takas» nolasīja
S. Neliusa. Stelpes skolai dzejoli veltījusi divu bērnu māmiņa Evija Lapsiņa, kura, apkārtējo iedrošināta, pirmo reizi šādi
izpaudās plašākai publikai. Savas vecmāmiņas brāļa Jāņa Antona 1968. gadā sacerēto darbu «Skolotājs esi» nolasīja sabiedriski aktīvā Stelpes pensionāre Sarmīte Čekmarjova.

Sarīkojumā jau ceturto reizi
piedalījās Vēsma Petruševica no
Vecumniekiem. Viņa izteiksmīgi norunāja garo, prasmīgi
sarīmēto un saturiski dziļo
dzejoli «Veltījums», kas tapis
pirms pāris gadiem «pēc pasūtījuma», gatavojoties Vecumnieku tautas nama jubilejai.
Pirms pārtraukuma izkustēties aicināja bijusī stelpiete, Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita
Vēvere. Viņa mudināja veikt
roku un kāju izpurināšanas vingrinājumus un ierādīja, kā no
baloniem var izveidot skaistus
ziedus.
Aplūkojuši vaļasprieku izstādi, koncerta dalībnieki un
apmeklētāji iemalkoja kafiju
un tēju, nobaudīja kādu saldu-

Skatītājus uzjautrināja neparasti tērpto puišu deja.
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darījumā un laimes izjūtā

es

Egila Neliusa (no kreisās), Dagmāras Venclovas un Valda Rusiņa atveidotie tēli radīja īpašu noskaņu.

Vita Vēvere (otrā no kreisās) ierādīja, kā no garajiem baloniem
var izlocīt ziedus.
Foto – TERĒZE NELIUSA

miņu, lai pēc mirkļa atkal nokļūtu saistošo priekšnesumu varā.

Pārlapo
dienasgrāmatu

Pirmoreiz koncertā «Gribu,
varu, daru» uzstājās stelpietis
Oļegs Gončarovs, kurš pēc ilgiem gadiem atgriezies dzimtajā pusē. Stelpes astoņgadīgās skolas absolvents spēlēja
ģitāru, dziedāja un sagādāja
jautrus brīžus, ielūkojoties savās skolas laika dienasgrāmatās, kas ir vairāk nekā četrus
gadu desmitus vecas.
Stelpieši Elita Grošteina un
Dmitrijs Gridjuško demonstrēja
lielisku saspēli, izpildot tautasdziesmu «Gaisu šķīru dziedādama», ko mūzikā ietērpis
komponists Z. Liepiņš. Ar flautas spēli klātesošos iepriecināja brīvprātīgā darba veicējas no
Vācijas Lēna Hebere un Anna
Ketelhuta, kuras atskaņoja japāņu autora Dž. Hišaiši melodiju «Viena vasaras diena».
Pirmo reizi tradicionālajā
sarīkojumā Stelpē mikrofonu
rokās ņēma Ingrīda Zemļinska
no Ozolaines. Viņas izpildījumā izskanēja visiem zināmā
R. Paula un J. Petera «Dziesma
par pēdējo lapu».

Nomierina prātu

Vaļasprieku izstādes veidošanā piedalījās Stelpes pagasta
iedzīvotāji Jolanta Rotberga,
Virgīnija Volodkiene, Jevgēnija Pelūde, Andrejs Skābuliņš,
Jūlija Apsīte, kā arī Līga Lauriņa no Vecumniekiem, Aiva
Linkeviča no Bauskas un Olita Gābere no Ceraukstes.

Arnis Ezerroze izpildīja dziesmiņu «Ūsainā puķe».

Lēna Hebere (no labās) un Anna Ketelhuta aktīvi iesaistās Stelpes pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

J. Rotberga ziedus un rotas
veidojusi kanzaši tehnikā, ko
apguvusi pašmācības ceļā.
Darbs prasa pacietību un laiku, taču tas spēj nomierināt
prātu. Īpaši ir J. Pelūdes tamborētie lakati un adītās zeķes,
jo katrs darbiņš tapis ar mīlestību un glabā savu stāstu. V. Volodkiene ada, tamborē, pin,
mācās veidot no māla. «Kad
visi aiziet gulēt, es darinu.
Rokdarbi – tās ir manas nervu
zāles!» vaļsirdīgi atzīst meistare. L. Lauriņa vada floristikas studiju Vecumniekos, viņai ir apķērīgi audzēkņi gan
Vecumnieku vidusskolā, gan
Bārbelē. Florista amata meistares piemērs apliecina to, ka
reizēm hobijs pārtop darbā un
sniedz dubultu gandarījumu.
Gaišu noskaņu radīja J. Apsītes izšuvumi, A. Linkevičas
akvareļi, O. Gāberes no papīra veidotie mākslas darbi un
A. Skābuliņa aranžētās mūzikas izlase «Siltums».

Ļaujas nostalģijai

Koncerta turpinājumā prieka dzirksti uzšķīla Bārbeles tautas nama lauku kapelas «Savējie» (vadītāja Baiba Pētersone)
muzikālais sniegums. Skaists un
izjusts bija Vecumnieku iedzīvotājas Austras Braunas priekšnesums; viņa izpildīja H. Užāna
un Ā. Elksnes dziesmu «Tava
puķe». Bārbelietis Valdis Rusiņš, stelpieši Egils Neliuss un
Dāgs Neliuss ar R. Paula un
M. Zālītes dziesmu «Nekas jau
nebeidzas» klātesošos rosināja apjaust, ka vienīgā mēraukla šajā dzīvē ir mīlestība.
Īpašu publikas uzmanību izpelnījās skaistkalnieša Ingus Pavinkšna atraktīvais iznāciens un
tīkamais balss tembrs. Nostalģijai rosināja ļauties R. Paula
un J. Petera dziesma «Meitene ar
kallu ziediem», kā arī R. Paula
un Z. Purva radītais kopdarbs
«Tev, mana labā».
«Tik daudz emociju – dziesmas, dzeja, gaiši un brīnišķīgi

cilvēki, kuri gatavi cits citu bagātināt,» baudot skaļus aplausus
un ovācijas, svētkos piedzīvotajās izjūtās dalījās I. Pavinkšnis.
Lai gan bija paredzēts, ka sarīkojumu apmeklēs pazīstamais
aktieris Jānis Paukštello, viņš
slimības dēļ nevarēja ierasties.
Par to, lai svētki izdotos, bija gādājusi Stelpes pagasta
kultūras darba organizatore
Sandra Neliusa kopā ar palīgiem un atbalstītājiem: Dmitriju Gridjuško, Andreju Rūtiņu-Rūtenbergu, Lilitu Berliņu, Lāsmu Skābuliņu, Larisu
Makarovu u. c.
«No stelpiešiem ir jāņem
piemērs, kā iespējams tik mazā zālē pulcināt tik daudz dalībnieku un apmeklētāju. Tas
pierāda tikai to, ka – ja grib,
tad var, un ne vienmēr vajag
daudz naudas, lai ko labu paveiktu,» atzina Bārbeles tautas
nama lauku kapelas «Savējie»
dalībnieks Mārtiņš Mediņš.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Jaunāko klašu skolēni svin pekaiņa Vinnija

Lasīšanas mēnesis izskan ar jautru un izzinošu piedzīvojumu
Vecumnieku vidusskolas
1. – 4. klašu skolēniem
janvāris ir lasīšanas mēnesis, kas vienmēr noslēdzas
ar jauku sarīkojumu.
Šogad ievērojamu jubileju
svinēja mīļais, labais lācēns
Vinnijs Pūks, kuram apritēja
90, tāpēc lasīšanas maratona
izskaņā, 5. februārī, skolēni
devās ceļojumā pie Vinnija
Pūka un viņa draugiem.
Pirms tam visi satikās zālē,
lai noklausītos skolas bibliotekāres Sarmītes Vēveres stāstījumu par angļu rakstnieku Alanu Aleksandru Milnu un viņa
daiļradi. Skolēni, piedaloties
viktorīnā, atcerējās jaukākos
atgadījumus no Vinnija Pūka
un viņa draugu dzīves un pēc
tam kopīgi metās piedzīvojumā «Vinnijam Pūkam – 90».

Veido teikumus

Kurš gan nezina, cik ļoti
Pūkam patīk ciemoties pie saviem draugiem, taču šoreiz,
savā dzimšanas dienā, viņš aicināja pie sevis 147 draugus.
Vinnija mājiņā bija septiņi
podi ar dažādu ogu medu, ko
vajadzēja nogaršot un atminēt
ogu nosaukumus, kā arī izveidot un reklamēt garšīgāko. Pūks,
ko atveidoja skolotāja Vera
Strogonova, bija laimīgs, bet,
tā kā pēdējie ciemiņi iztukšoja
visus krājumus, viņam radās
aizdomas, ka «kāds ir pārāk
daudz apēdis», tādēļ lika no
savas mājiņas prom doties pa
šauru eju. Urā! Daži iesprūda.
Nonākot pie Kengas (sko-

1.b klases skolēni svin Vinnija Pūka 90. dzimšanas dienu.
lotāja Anita Čerpinska) un
mazulīša Rū, 1. un 2. klases
skolēni rotaļājās ar burtiem.
Kopīgi strādājot, mazie ceļotāji
no burtiem salika gan Pūka, gan
visu viņa draugu vārdus. Savukārt 3. un 4. klases audzēkņi
kļuva par veiklajiem «teikumotājiem». Viņi, izmantojot izlozēto vārdu, veidoja smieklīgus
teikumus. Veicās gana labi. Tā
kā Kenga un Rū ir lecoši dzīvnieki, tika noskaidrots arī katras klases lecīgākais skolēns
šī vārda tiešā nozīmē. Lēkt tālumā no vietas nebija nemaz tik
viegli, bet visi ar to tika galā.

Rada burbuļlimonādi

Pūce (skolotāja Ina Sirmoviča), kā jau Septiņjūdžu meža gudrākā iemītniece, bija
studējusi ķīmijas zinātni, tāpēc

Stacijā «Šaurā bezizeja» bērnus sagaidīja Trusītis, ko atveidoja
skolotāja Aija Staškeviča.

aicināja skolēnus uz savu laboratoriju atklāt brīnumainas
lietas, veicot eksperimentus. Viņa nodemonstrēja violeta ūdens
šķidruma (iegūts no sarkanajiem
kāpostiem) spēju pārtapt piecās
dažādās krāsās. Kāpēc tā notika? To skolēni paši varēja uzzināt, izlasot grāmatu «365
dabaszinību eksperimenti».
Ar nepacietību bērni ķērās
pie darba un no Pūces piedāvātajām vielām izgatavoja veikalos nopērkamo krāsaino burbuļlimonādi. Garša bija un burbuļi
arī! Vai tas ir kaut kas veselīgs
un organismam nepieciešams?
Vai vērts tērēt naudiņu un
pirkt šķidrumu, ko var pagatavot ķīmijas laboratorijā? Šādus jautājumus Pūce uzdeva
skolēniem. Atbilde visiem bija viena, proti, nekā veselīga

Foto – A. ČERPINSKA
tur nav. Kopīgā sarunā Pūce
un bērni nolēma, ka labāk dzert
tīru ūdeni vai augļu sulu.
Liels prieks Pūcei bija nākamajā dienā, kad viņa, tiekoties ar bērniem, lai brauktu uz
Rīgas teātri, izdzirdēja šādus
vārdus: «Pūce, mēs nepirkām
limonādi, mums šodien līdzi
ir sula!». Pat māmiņas bija apguvušas šo gudrību un stāstīja, ka bērni viņām piekodinājuši nepirkt burbuļlimonādi.

Sacer repa dziesmiņu

Tīģeris (skolotāja Ivanda
Ieveniece) savā mājā zinātkārajiem lasītājiem uz interaktīvās tāfeles bija sagatavojis
āķīgu nodarbi. Veicot 11 dažādus uzdevumus par tīģeri, uz
ekrāna atklājās aizraujošākais

Ķīmijas nodarbībā 2.a klases skolēni ar interesi izzināja gudrās
Pūces (skolotāja Ina Sirmoviča) mācību.
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
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Pūka dzimšanas dienu

Māca lācēnam savu
mīļāko rotaļu
Februārī bērnu grāmatu
autoram Jurim Zvirgzdiņam
bija skaista jubileja –
75. dzimšanas diena.

Sacensības «Veiklākais teikumotājs» norisinājās pie Kengas
(skolotāja Anita Čerpinska).
Foto – R. ĶIŅĶEVSKA
darbiņš – krāsains attēls, kurā
skolēniem bija jāatrod 16 paslēpušies tīģeri. Noslēgumā
bērni noskatījās īsu fragmentu
no multfilmas. Tajā atklājās
Vinnija Pūka drauga Tīģera
draiskulīgais un neaprēķināmais raksturs.
Stacijā «Pie Kristofera Robina» (skolotāja Antra Zikova)
darbošanās sākās jau no pirmā
brīža. Kristofers dalījās atmiņās par to, kā viņam tika uzdāvināts Vinnijs Pūks un kā visus šos gadus tā bijusi viņa
mīļākā rotaļlieta. Atceroties šo
notikumu, Kristofers savam
draugam sacerēja repa dziesmiņu, kuru kopā ar bērniem
arī iemācījās izpildīt.
Stacijā «Šaurā bezizeja» pie
Trusīša (skolotāja Aija Staškeviča) skolēni varēja nokļūt,
izlienot cauri šauriem tuneļiem.
Pēc tam skolotāja lasīja fragmentu no Alana Aleksandra
Milna grāmatas, kurā atainota
Pūka nokļūšana Šaurajā bezizejā. Bērniem bija jānoskatās
multfilma par šo gadījumu un
jāatrod kopīgais un atšķirīgais,
vērtējot, kā notikums attēlots
grāmatā un kā – multfilmā.

Meklē ēzelīša asti

Ciemojoties pie jautrā Sivēna, skolēni apskatīja izstādi
«Pūks un viņa draugi» un iepazinās ar stāsta fragmentu,
kurā atspoguļots, kā Sivēns
gāja uz dzimšanas dienu pie
ēzelīša Ī-ā. Sivēnam, steidzoties pie ēzelīša, pavisam neveicās, tāpēc skolēniem vajadzēja parādīt, ka viņi sacensībās ar balonu ir veiklāki par

Sivēnu. Bija jautri! Par to parūpējās skolotāja Aija Vanaga.
Pasākuma vietā ar nosaukumu «Eeyore house» («Ī-ā
māja»), kuru vadīja skolotāja
Zoja Demeškeviča, skolēni
uzzināja, ka Vinnija Pūka un
viņa draugu dzimtā valoda ir
angļu. Skolēniem tika dots uzdevums noskatīties īsu filmiņu
angļu valodā par Vinniju Pūku
un viņa draugiem un ar krāsainām kartītēm parādīt, cik vērīgi viņi bijuši un ko uzzinājuši.
Tas bērniem izdevās lieliski!
Varētu jau doties uz dzimšanas dienas svinībām, bet nabaga Eeyore jeb Ī-ā pa to laiku
atkal pazaudēja asti, un skolēniem kustību rotaļā «Atrodi
asti!» tā bija jāsameklē. Atradējs no Vinnija Pūka medus
poda saņēma saldu balvu.

Pirms vairākiem gadiem
rakstnieks ciemojies arī Misas
bibliotēkā kopā ar savu grāmatu varoni – lācīti Tobiasu,
tāpēc viņš mūspuses lasītājiem ir īpaši mīļš.
Uzrunājot sākumklašu skolotājas un saņemot apstiprinājumu, 29. februāra rīta stundā
devos pie bērniem, līdzi ņemot J. Zvirgzdiņa grāmatas un
pašdarinātu lācēnu, lai kopīgi
rotaļātos. Mazie lasītāji, kuri
pašlaik tikai iepazīstas ar burtiņiem, uzzināja par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. Zinātkārajiem bērniem
rādīju un stāstīju par bērnu
grāmatiņām, kuras sarakstījis
J. Zvirgzdiņš. Līdzi biju paņēmusi arī autora jaunākos dar-

bus, kuru saturs piemērots vismazākajiem lasītājiem.
Aicināju bērnus izvēlēties
burtiņus, kurus apķēris lācītis.
Mazie veikli izdomāja vārdus,
kas sākas ar šo skaņu. Pēc uzdevuma veikšanas audzēkņi
burtus kādā vaļas brīdī varēs
izkrāsot. Nākamā rotaļa bija
grūtāka. Katrs izvilka pa vārdiņam, kuri kopā veido latviešu tautasdziesmu par lācīti.
Liekot kopā rindas, vārds jāpievieno, sasienot striķīti. Piepalīdzot skolotājām, bērni arī
ar šo uzdevumu tika galā.
Noslēgumā aicināju bērnus iemācīt lācēnam savu mīļāko rotaļu. Izspēlējušies un
uzzinājuši daudz jauna, mazie
ķipari no lācēna atvadījās.
Viņš skolēnus aicināja kopā ar
mammu, tēti, vecāko māsu vai
brāli apmeklēt bibliotēku un
izvēlēties kādu interesantu
grāmatiņu.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja

Torte un salūts

Ciemošanās pie Pūka un
viņa draugiem – tas vēl nebija
viss. Bija vēl milzīgi milzīgs
Pūka pārsteigums – viņš pats,
torte un salūts. Tas tik bija vareni! Tieši Pūka garā.
Skolēni Pūku sveica ar
dziesmu, laba vēlējumiem un
vienīgi viņam noderīgām dāvanām. No paša Pūka ķepām
katra klase saņēma pateicības
rakstu par čaklo lasīšanu un
dzimšanas dienas kūku. Tā bija liela un garšīga.
Paldies Pūka komandai par
izdomu un radošumu, par jauki
pavadīto dienu. Paldies skolēniem par čaklo darbošanos.
A. ČERPINSKA,
Vecumnieku vidusskolas
skolotāja

Misas vidusskolas sākumklašu audzēkņi ar bērnu grāmatām
iepazinās rotaļājoties.
Foto – S. ŠLIKAITE

27. martā –
Lieldienu ekspresis
Stelpes pagastaDziedās, dejos un ar
Lieldienu tradīcijām
iepazīstinās Bārbeles folkloras
kopa «Tīrums», Stelpes pagasta
amatiermākslinieki un skolēni.
Pulcēšanās:
 plkst. 15 – Nīzeres centrā,
 plkst. 16 – Stelpes tirgus laukumā,
 plkst. 17 – Beitiņos.

12. lpp.
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Izstādē «Tveramā kustība» sastop mākslas

Radošo noskaņojumu vairo uz rokas iegūts autogrāfs
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas 2. un
3. klases audzēkņi kopā ar
skolotāju Andu Sproģi
9. februārī devās uz Rīgu,
lai Latvijas Nacionālās
mākslas muzeja (LNMM)
izstāžu zālē «Arsenāls»
aplūkotu Pētera Sidara
izstādi «Tveramā kustība»
un piedalītos radošajā
darbnīcā «Haikas».
«Kas ir haika?» jautāja bērni. Haika ir japāņu dzejas forma,
kam raksturīgas trīs rindas, ko
veido piecas, tad – septiņas un
tad atkal piecas zilbes.
Haikas dažos P. Sidara
mākslas objektos bija gan iedvesmas avots, gan izteiksmes līdzeklis autora īpašā izpildījumā un interpretācijā.

Ieiet gleznā

Radošajā darbnīcā skolēni
iedvesmojās no P. Sidara personālizstādē apskatāmajiem darbiem «Kompozīcijas». To pamatā ir mākslinieka agrāk valkātais apģērbs. Kā tieši tas izmantots? To varēja uzzināt,
kopā ar mākslas pedagoģi Diānu Dimzu-Dimmi tuvāk iepazīstot mākslinieka veikumu.
Izstādes apskate patiešām
bija aizraujoša, jo audzēkņi
bija ļoti pārsteigti par neparastajiem materiāliem, ko izman-

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņi Arvis Siliņš (pirmajā rindā no kreisās), Anna
Savīna Belojeva, Enija Zagorska, Linda Gerika, Baiba Emīlija Zvejniece, Anna Bērziņa, Elīza
Zaiceva un Evelīna Veta; Luīze Diena (otrajā rindā no labās), Aiga Andra Dručka un skolotāja
Anda Sproģe kopā ar mākslinieku Pēteri Sidaru pie viņa darbiem.
Foto – A. SPROĢE
tojis mākslinieks. Pārsteidzoša bija lielā trīs dimensiju
glezna 90 metru garumā, kas
bija izlocīta pa visu izstāžu
zāli. Tajā varēja ieiet un no tās
iznākt, baudot triju dimensiju
sajūtu. Savdabīgais darbs veidots no lamināta plāksnēm,
starp kurām iespiesta eļļas
krāsa. Tās, saplacinātas kopā,
veido īpatnēju krāsas plūsmu.
D. Dimza-Dimme aizveda
audzēkņus pie galda, kas bija
apklāts ar melnu drānu. Virs tā
griestos bija iekārta krāsas pu-

dele, no kuras lēnām sūcās
baltā krāsa, kas, krītot uz audekla, veidoja savdabīgus klekšus un zīmējumus. Interesanti,
ka šim mākslas darbam par iedvesmas avotu kalpoja mākslinieka piedzīvotais. Pēc lietainas nakts viņš sēdējis draudzenes ābeļdārzā un pie metāla galda gaidījis rīta kafiju.
Viņš vērojis, kā uz mitrā galda
no ābeles zara pamazām pil
ūdens, kas naktī uzkrājies koka zaros. P. Sidaru tik ļoti ietekmējusi šī ūdens kustība,
kas no pilieniem pārvērtusies ūdens plūsmā un tērcītēs, ka viņš nolēmis radīt šādu mākslas darbu, izmantojot
krāsu.

Kausē plastmasu

Anna Bērziņa pie Pētera Sidara gleznas klausās stāstījumu par haiku attēlojumu autora darbā.

Radošajā darbnīcā audzēkņi
uz krekliņiem atainoja haikas; priekšplānā – Liāna Dukāte.

Interesants bija fakts, ka
mākslinieks ļoti ietekmējies no
vārnu kakām pilsētā. Viņš tās
fotografējis ar digitālo kameru
un pēc tam gleznojis. Vārnu
mēslus P. Sidars nodēvējis par
fraktāļiem.
Savdabīgi bija vērot mākslinieka aizraušanos ar plastmasas dedzināšanu un kausēšanu, no nevajadzīgiem piederumiem radot mākslas darbus.
Viens no tiem pirmajā mirklī
šķita kā divus metrus plats ar
košļājamajām gumijām nolipināts laukums, taču patiesībā

tie bija balti plastmasas galda
piederumi. Tos autors kādā
kafejnīcā vācis divus gadus,
lai, kausējot ar celtniecības
jaudīgo fēnu, pārvērstu mākslas objektā.
«Mākslinieks Pēteris Sidars allaž tiecies paplašināt
savu radošo darbības lauku.
Strādājot neparastākās tehnikās un izmantojot atšķirīgus
materiālus, viņš spējis saskatīt
jaunas dimensijas. Autora uzdrīkstēšanās pievērsties it kā
nesavienojamu lietu sintēzei
jau sen ļāvusi uzdot daudzus
mūžīgos jautājumus par mākslas jēgu, mākslas darbu unikalitāti, pieredzes nozīmi. Eksperimentējot ar šķietami prozaiskiem notikumiem un ikdienas lietām, dabas formām
un struktūrām, priekšmetiem
un telpas fragmentiem, kas ir
nošķirti no apkārtējās vides
informācijas un tādējādi pārvērsti par abstraktām formām,
mākslinieks glezno, strādā ar
objektiem, veido instalācijas.
Darbos izmantoti pazīstami,
pirmajā brīdī pat mulsinoši
materiāli – silikons, stikls, plastmasa, karstlīme un visdažādākie dabas priekšmeti, taču uzmanības centrā vienmēr paliek
krāsa, forma un struktūra,» tā
P. Sidara radošās izpausmes
raksturo LNMM.
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darbu autoru

Mākslinieks Pēteris Sidars atstāj autogrāfu uz Arvja Siliņa rokas.

Šifrēta valoda

Pēc izstādes apskates audzēkņi devās uz darbnīcu, kur
atklājās – radies pārpratums.
Bērnu līdzpaņemtie auduma
gabali jeb krekliņi bija pārāk
labi, lai tos sagrieztu un uzstieptu uz kartona, kā bija paredzēts, turklāt darbnīcā bija
plānots strādāt ar ūdens bāzes
krāsām, kas no auduma nomazgātos. Māksliniece D. Dimza-Dimme izrādīja īpašu labvēlību un aizveda audzēkņus
uz darbnīcu, kur bērni varēja
izpausties, darbojoties ar tekstilkrāsām. Mājās tika aizvesti
valkāšanai un lietošanai gatavi mākslas darbi – krekliņi un
auduma somiņas.
Darbnīcā audzēkņi mēģināja izteikties šifrētā valodā,
ko radīja krāsa, kas tika pilināta, šļakstīta un klekšota uz
auduma pamatnes. Tādējādi
uz auduma virsmas tapa neparasti mākslas darbi – haikas.
Paldies D. Dimzai-Dimmei
par īpaši veltīto uzmanību jaunajiem māksliniekiem no Vecumniekiem.

Uzdāvina žurnālu

Lielākais pārsteigums mūs
vēl tikai gaidīja. Kad grasījāmies doties prom, pirms tam
vēlreiz izstaigājot izstādi, mūs
uzrunāja kāds kungs, ģērbies
sarkanā. Izrādās, tas bija eksponēto darbu autors P. Sidars.
Prieks bija neizmērojams.
Bērni fotografējās ar mākslinieku pie viņa radītajiem objektiem. Uzsākot sarunu, atklājās, ka viņam Vecumnieku
pusē ir radi. Mākslinieks Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai uzdāvināja izstādes

žurnālu, kurā ir daudz informācijas gan par autoru, gan
viņa mākslu. Tas nudien bija
ekskluzīvi, jo šo izdevumu iegādāties nevar, tas laists klajā
nelielā tirāžā.
Ejot uz ģērbtuvi, kāds no
audzēkņiem apvaicājās, vai
mākslinieks būtu ar mieru viņam atstāt savu autogrāfu... uz
rokas. P. Sidars piekrita, taču
ar to vēl viss nebeidzās. Pie
autogrāfa gribēja tikt katrs un
dažam palaimējās iegūt pat vairākus. Šis process mākslinieku ļoti uzjautrināja, P. Sidars
atklāja, ka šāda «autogrāfu
performance» viņam gadoties
pirmo reizi. Darbošanos fiksēja
pulciņš jauno žurnālistu, kurus
notiekošais ļoti ieinteresēja.
Noskaņojums bija tik pacilāts, ka neviens nevēlējās
doties prom. To samanīja arī
mākslinieks un uzrīkoja mazu
konkursu, kurā par pareizāko
tika uzskatīta Liānas Dukātes
atbilde. Par to meitene saņēma
no autora kartīti ar autogrāfu.
Radoši noskaņoti un garīgi
pacilāti Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi
atgriezās mājās.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece Vizuāli plastiskās
mākslas programmā
27. martā plkst. 22
Skaistkalnes
tautas namā –

Lieldienu balle.

Spēlēs grupa «Brīvdiena».
Ieejas maksa –
3 eiro.

Aicina vecākus
dalīties pieredzē
Aicinām brīvprātīgos dalīties savā pieredzē bērnu emocionālās audzināšanas jautājumos, zīdaiņu aprūpē (zīdīšana,
dienas režīms, ārsta apmeklējumi u. c.), saskarsmē ar pusaudžiem, kā arī izteikt domas
par aktuālām tēmām (profesija – mamma u. c.), iesaistīties
diskusijā.
Bērnu audzināšana – tas ir
grūts un atbildīgs darbs 24
stundas diennaktī bez brīvdienām, tā ir liela atbildība par
mazo cilvēciņu, kurš visu vēlas apgūt. Arī vecākiem bērnu
audzināšanas pieredze ir kas
jauns, neizzināts, un katram tā
ir citādāka. Kā ar visu tikt galā
pēc vislabākās sirdsapziņas un
pašpārmetumiem? Ikviens savu
reizi ir nokļuvis situācijā, kad
šķiet – ir bezizeja, taču, ja blakus ir cilvēki, kurus skārušas

līdzīgas problēmas, risinājums
var rasties it kā pats no sevis.
Aicinām vecākus būt aktīviem un atsaucīgiem, atbalstīt
ideju satikties un diskutēt par
ikvienam nozīmīgām tēmām.
Iespēja sanākt kopā, parunāties, dalīties pieredzē un uzklausīt citus var būt noderīga
ikvienai mammai un tētim, jo
dažkārt palīdz tikai izrunāšanās. Ir doma uz tikšanos aicināt profesionālas dūlas, psihologus, SOS mammas un citus
speciālistus, kuru padoms un
pieredze kādam varētu būt nepieciešama.
Ja ir vēlme šo ideju atbalstīt,
lūgums sazināties ar Raminu,
zvanot pa tālruni 20335381.
Vecumnieku novada
bāriņtiesas vārdā –
E. CAUNE un
I. MEDIŅA

27. martā plkst. 17 Valles saieta namā –

Lieldienu koncerts.

Pirms koncerta, plkst. 16, pie saieta nama –
knaulēšanās ar līdzi paņemtajām olām
un vēl šādas tādas Lieldienu izdarības.

KINO Vecumnieku tautas namā

6. aprīlī plkst. 18 – spēlfilma
«Pelnu sanatorija»;
13. aprīlī plkst. 18 – spēlfilma
«Es esmu šeit».
Ieejas maksa uz kino
seansu – 2 eiro.

23. aprīlī plkst. 12
Valles saieta namā –

jauno dziedātāju konkurss
«Pavasara cīruļi».

Dalībnieki uzstājas ar divām
dziesmām: viena – a’cappella,
otra – pēc izvēles.
Konkurss norisināsies trīs vecuma
grupās: jaunākajā (5 – 9 gadi),
vidējā (10 – 14 gadu) un
vecākajā (15 – 21 gads).
Dalības maksa:
solistam – 2 eiro, duetam – 3 eiro, trio – 4,50 eiro.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 12. aprīlim (ieskaitot).
Anketa un papildu informācija – www.vallesvsk.lv,
tālrunis 22008340.

14. lpp.
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«Cielaviņā» ciemojas Sveču feja

Sarīko netradicionālo modes skati un balli
Sveču dienas netradicionālā modes skate un balle
pirmsskolas izglītības
iestādē «Cielaviņa» Vallē
notika 5. februārī.
Skolotājas, skolotāju palīdzes jeb, kā ierasts sacīt, auklītes kopā ar audzēkņiem un
bērnu vecākiem nopietni gatavojās svētkiem. Gaitenī tika
izveidota sveču izstāde – nedēļas garumā varēja aplūkot
visdažādāko formu un krāsu
veidojumus. Jau laikus bērni
kopā ar vecākiem darināja tērpus no jau reiz izmantotiem
materiāliem, piemēram, kartona kastēm, polietilēna maisiņiem, laikrakstiem un citām
izejvielām. Fantāzijai ļāvās
visi – arī skolotājas, auklītes
un pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

«Cielaviņas» saime Sveču dienu atzīmēja, sarīkojot netradicionālo modes skati un balli.

Izrāda cieņu
ugunij

Pirms ballītes bija iespēja
«iemēģināt mēli» un padižoties
ar saviem tērpiem, kam bija
izdomāti arī nosaukumi, piemēram, «Runcis zābakos», «Zinītis», «Liderīgā Anna» u. c.
Vecāko grupu audzēkņi un
pieaugušie pastāstīja, kā apģērba gabalu komplekti ikdienā var tikt izmantoti.
Sarīkojumu vadīja Sveču
feja jeb skolotāja Diāna Kļaviņa, aicinot izrādīt cieņu ugunij. Viņa atgādināja par tās divām dabām – spēju gan sildīt,
gan dedzināt.
Visi Sveču balles dalībnieki uzrunāja Uguns māti, lai
iegūtu tās labvēlību. Sveču fejas māsa jeb skolotāja Vita
Putniece aizdedzināja pagātnes
sveci, lai atbrīvotos no nelaimēm, slimībām un neveiksmēm, savukārt otra māsa jeb
skolotāja Solvita Baļčūne ļāva

Sveču fejas lomā iejutās skolotāja Diāna Kļaviņa.
Foto – R. ZVIRBULE
iemirgoties nākotnes ieceru
svecei.
Visi kopā ieskandināja balsis, nodziedot dziesmu par svecēm. Pēc tam svētku dalībnie-

21. martā plkst. 13.40
Vecumnieku tautas namā
tiks demonstrēta Rūtas Celmas-Kello
dokumentālā filma
par Vestardu Šimku

«Brāmss un kazas piens».
Ieejas maksa – 2 eiro.
Vecumnieku novada skolu audzēkņiem
ieeja bez maksas.

Tērpus «Karsējmeitene» un «Bruņu musketieris» demonstrē grupas «Rūķi» audzēkņi Krista
Kuzmina un Deivids Semjonovs.

ki noklausījās pasaku par trim
tēva dēliem, no kuriem tikai
jaunākais prata piepildīt visu
telpu, izdarot to ar sveces gaismu.

Daudz jāsmejas

Visdrosmīgākie tērpu demonstrētāji bija grupas «Saulītes» audzēkņi. Arī «Pelēnu»
zēni un meitenes ballei bija īpaši uzposušies. Ar nepacietību
savu uznācienu gaidīja grupas
«Rūķi» modeļi un modeles.
Radošām izpausmēm tērpu darināšanā ļāvās arī skolotājas, auklītes un iestādes vadītāja. Arī viņām tas bija īpašs

pārbaudījums, jo vērotāju lomā
bija tik daudz zinātkāru, smaidīgu un vērtējošu acu pāru.
Par jauko uzstāšanos visi
saņēma diplomus un balvas.
Pēc tam varēja sākties balle. Sveču feja atgādināja – lai
ikviens būtu jautrs un skaists
visu gadu, Sveču dienā ir
daudz jāsmejas, jādzied un jādejo. Gan lielie, gan mazie ļāvās raitam dejas solim un izpriecām.
R. ZVIRBULE,
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa»
vadītāja
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Koncerts sniedz pozitīvas emocijas

 Publiku Vallē izklaidē trīs lieliski mākslinieki
Ar īpašiem sveicieniem
sievietēm 5. martā Valles
saieta namā viesojās trīs
brīnišķīgi mākslinieki –
dzejnieki un dziesminieki
Valdis Atāls, Egons Pičners
un Uldis Kākulis.
Koncertu sākot, V. Atāls
skatītājiem sacīja: «Mums ar
Egonu ir mikrofoni, bet Uldim nav. Jūs tūlīt dzirdēsit,
kāpēc.» Un publika patiešām
dzirdēja. Jaunekļa skaļā, melodiskā balss piepildīja zāli,
pat pārspējot partneru piedziedājumu mikrofonos.

Draudzība ar vardīti
V. Atāls un E. Pičners pa
starpām dziedāšanai lasīja savus dzejoļus un stāstīja jautrus
atgadījumus no dzīves. Cits
bija pikantāks, cits – ļoti sirsnīgs. Aizkustināja V. Atāla
vēstījums par dzimtenes mīlestības tēmu.
Viņš, būdams kaislīgs makšķernieks, kādu rītu devies

«uz līņiem». Iekārtojies ezera
krastā un sēdēdams priecājies
par dabu. Pēkšņi netālu izdzirdējis paskaļu kvarkšķēšanu.
Joka pēc sācis kvarkšķināt
pretī. Te uzreiz jāpiebilst, ka
V. Atālam piemīt atdarinātāja
talants un vakara gaitā publika
dzirdēja gan politiķi Mihailu
Gorbačovu, gan akadēmiķi
Jāni Stradiņu u. c. Tā «vārds
pa vārdam» un vardīte izlēkusi krastā. Skatījusies uz makšķernieku lielām, skaistām
acīm. Viņš prātojis – varbūt
vajadzētu dzīvo radībiņu nobučot, kas zina – pārvērstos
par princesi. Jā, bet kur tad viņu pēc tam liksi, izjuks vēl
laulība... Pacienājis jauniegūto draudzeni ar slieku no burciņas. Vardīte izšāvusi garu
mēli, un tārps vienā mirklī pazudis. Tā nu abi sēdējuši apmierināti.
Nelaime vien tā, ka dabas
mīļotājs bija piemirsis – vardes kurkst uz lietu. Eh, un viņš
vēl tai bija palīdzējis… Pro-

19. martā plkst. 18
Misas tautas namā uz koncertu

Nekad neraksta
scenāriju

E. Pičners lasīja dzeju, ko
viņš gan nodēvēja par dziesmu tekstiem, kas aši prasās
pēc mūzikas. Mākslinieki brī-

19. martā plkst. 18
Stelpes pamatskolā viesosies
Valles amatierteātris ar
P. Reimana komēdiju trīs daļās

«17 pavasara mirkļi»

ielūdz vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Degsme» (Baldone)
un sieviešu vokālais ansamblis
«Vēja meitenes».
Piedalās arī deju kolektīvi
«Iecava», «Dzirnavnieki»,
«Cīpars», «Pēda»,
«Savieši», «Katlakalns», «Degļi».
Ieeja – bez maksas.

tams, lietus drīz vien bijis
klāt, un, kā jau dubultā saukts,
sākās kārtīgs pērkona negaiss.
Paķēris visu, ko ātrumā varējis, dzejnieks meties prom.
Mājās nolēmis, ka viņš, atzīmējot šo skaisto piedzīvojumu, satīrīs ezera apkārtni.
Otrā dienā devies turp un
salasījis trīs maisus ar drazām.
Pēkšņi iedomājies, ka nedzird
mazo vardīti kurkstam. Iekurkstējies, bet nekādas atbildes. Mazliet saskumis, bet ko
lai dara… Tāda ir dzīve. Nonācis līdz iepriekšējās dienas
makšķerēšanas vietai un tur –
aizmirstajā tārpu burkā sēdējusi viņa mazā draudzene, kas
bija labi pamielojusies, un
skatījās viņā lielām, skaistām
acīm…

«Krustmāte Jūle no Tūles».
Režisore – Aija Skosa.

30. martā plkst. 11 Stelpes pamatskolā –
Latvijas Leļļu teātra kluba izrāde
«Sapnis par karali».
Ieejas maksa – 0,70 eiro.

vi improvizēja priekšnesumu,
jo, izrādās, viņi nekad nerakstot scenāriju. Tas vēl vairāk
satuvināja viesus un publiku.
Koncerta izskaņā U. Kākulis saviem skatuves partneriem veltīja uz vietas izdomātu dzejoli par kurmīti, kas rok
alu, un, rakdams alu, iedzer
alu utt. Abi vecākie dzejdari
bija sajūsmā.
Nemanot aizritēja divarpus
stundas, bet vēl aizvien gribējās turpinājuma. Tie, kuri apmeklēja šo koncertu, vēl ilgi
jutās uzkrāto pozitīvo emociju
pārņemti. Par to liecināja arī
pateicības vārdi, skatītājiem
dodoties mājup.
Nobeigumā – V. Atāla dzejolis, kas tapis no burta «u», ko
apgriežot otrādi lasa kā «n».
Un nu…
Nu nu!
Un un…
Nu un!
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

VECUMNIEKU PAGASTĀ
Māris Kazaks (1951. gada 19. februāris – 2016. gada
28. februāris),
Aivars Ķīselis (1937. gada 10. janvāris – 2016. gada
9. marts).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.

INFORMĀCIJA nodokļu maksātājiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 16. martā
Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja
elektroniski iesniegt gada ienākumu deklarācijas, saņemt
VID amatpersonas konsultāciju un praktisku palīdzību deklarācijas aizpildīšanā:
 Bārbelē (pagasta pārvaldes telpās) – no plkst. 10 līdz 12;
 Vecumniekos (novada domes telpās) – no plkst. 13
līdz 15.
Lai aizpildītu un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju,
līdzi jāņem:
w personu apliecinošs dokuments,
w attaisnojošos izdevumus apliecinoši dokumenti,
w informācija, kas nepieciešama piekļūšanai elektroniskās deklarēšanas sistēmai (parole, e-pasta adrese) vai savai
internetbankai (parole, kodu karte vai kodu kalkulators),
w dati par gada laikā gūto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu kopsummu un saņemtajām subsīdijām.
Valsts ieņēmumu dienests

2. aprīlī plkst. 18
Stelpes pamatskolā –
aktiera Zigurda Neimaņa
koncertuzvedums
«Pavasara smaids».
Ieejas maksa – 3 eiro.
Plkst. 22 – balle pie
galdiņiem.
Spēlē Gunārs no Iecavas.
Ieejas maksa – 2 eiro.
Apmeklētāji tiek aicināti
«līdzi paņemt» pāris
anekdošu, ko izstāstīt
balles starpbrīžos.
Par interesantāko
sniegumu – balva!

5. aprīlī plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā – Liepājas
leļļu teātra izrāde

«Krāsainais brauciens».
Stāsts par mazo
vardulēnu, kurš neko
vairāk par dīķa malu un
tuvējo mežiņu nav
redzējis. Taču tagad ir
pienācis laiks doties
ceļojumā pa plašo
pasauli.
Ieejas maksa – 2 eiro.
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Kā varavīksni sevi veido,
No vienas krāsas otrā ej.
Un nesavtīgi tūkstoš veidos
Ik mirkli rādies pasaulei.
/A. Skalbe/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Viesturam Pakalnam 55 gadu jubilejā,
Veltai Burkānei 75. šūpļa svētkos,
Ainai Rozenfeldei 80. dzimšanas dienā,
Annai Stankevičai 85. mūža gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
..Tāda milzīga saule
kā citam nevienam kvēlo
tik tiem kuri neskatās atpakaļ
un kuri nenožēlo.
/K. Skujenieks/
Pavasarīgi sveicieni
Modrim Vinogradovam
55. dzimšanas dienā,
Dzintrai Salgrāvei 60 gadu jubilejā
un Pēterim Gibužam 92. mūža gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Laime – nav izlikties.
Laime ir justies.
Ziedošiem mākoņiem pretim traukties.
Laime nav tēlot.
Laime ir mīlēt
Dzīvi šo savādo – savu.
/I. Tora/
Sirsnīgi sveicam Hariju Bagdonu un
Mariju Mucinieci 50. dzimšanas dienā,
Regīnu Zeltiņu 55 gadu jubilejā,
Rasmu Veģi 65. šūpļa svētkos, Mudīti Balturi,
Ritu Duduri, Alekseju Macjuku 75. dzīves pavasarī.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Martā dzeguzes nekūko,
Tāpēc nepūlies skaitīt gadus.
Martā dzeguzes nekūko,
Vēji šūpo pūpoliem galvas.
Pie krūtīm to pūkas pieliec
Kā visskaistākās mūža balvas.
/A. Vējāns/
Sirsnīgi sveicam Dzidru Ausmu Krieviņu
80. dzimšanas dienā un
Elvīru Vārdiņu 85 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
Balts sniega tuksnesis.
Vēl sastingums ir dabā,
Bet priecīgi sit zīlīte pie rūts.
Ar dziesmiņu, kas pavasari glabā,
Mums sirdī cauri skumju leduspuķēm
Tiek atkal prieka sniegpulkstenis šūts.
/K. Apškrūma/
Sveiciens visiem marta jubilāriem, bet īpaši godinām
Guntaru Zalaku 50. dzimšanas dienā, Andru Ērgli,
Anitu Krimeli, Vitu Dāboliņu 55 gadu jubilejā, Astrīdu Skosu,
Elmāru Bankovski, Anatoliju Dāboliņu 60. šūpļa svētkos,
Jāni Freimani, Jāni Baumani 70. dzīves gadskārtā,
Ņinu Šidlovsku, 75 gadu slieksni pārkāpjot, Lidiju Semenovu
80. mūža pavasarī, Mariju Samuļonieni 85 gadu jubilejā.
Valles pagasta pārvalde

Pasaule smaržo
Pēc marta
tīrajiem vējiem,
Pēc saules un jaunības
Vēl mana pasaule skan!
Visu – līdz pat
Zilajai debesu strēlei,
Visu reizē –
Ziedēt un gavilēt man!
/M. Stepena/
Sirsnīgi sveicam
Ēriku Troﬁmoviču 70. dzimšanas dienā
un Austru Zariņu 85 gadu jubilejā.
Novada Sociālais dienests
Tev krāšņi starot –
kā to šodien proti,
Par spīti dienām,
kuras projām trauc.
Un lai kā
karaliskai saulespuķei
Starp saviem bērniem
un starp saviem gadiem
Lai tev vēl ilgi
būtu ziedēt ļauts!
/K. Apškrūma/
Vēlam dzīvesprieku un labu veselību
Ērikai Troﬁmovičai
70 gadu jubilejā.
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde

,

,
(aiz veikala «Elvi») –

.

Programmâ:

Vecumnieku tautas nama amatiermâkslas kolektîvu priekðnesumi,

Lielâs Lieldienu olas dekorçðana,

Olu krâsoðana un ripinâðana,

Rotaïas un danèi kopâ ar Lieldienu zaíi un Bârbeles folkloras kopu «Tîrums»,

Lauku truðu izstâde «Trîs truði ciemâ»,

Uzòçmuma «Latvijas maiznieks» telts.
«

Lielajâ Lieldienu tirgû darbosies
Vecumnieku novada mâjraþotâju telts.
Informâcija tirgotâjiem,
zvanot pa tâlruni 29677759
vai rakstot e-pastâ: <imi3@inbox.lv>.

«

