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Skaistkalnē
gaida Lieldienas

Par pavasara tuvumu un
gaidāmajiem svētkiem – Lieldienām – Skaistkalnē liecina
ciema centrā izvietotie dekori.
Kopš 15. marta vietējos iedzīvotājus un viesus priecē entuziastu radītais kopdarbs – ziediem,
pūpoliem un zaļumiem rotātie
koka vāģīši un košie putnu būri, kas dižojas uz bērza kārtīm.
Sešas reizes gadā Skaistkalnes lauku sieviešu kluba «Mēmelīte» darbīgais kolektīvs veido
tematiskas brīvdabas kompozīcijas, gūstot gandarījumu un
sagādājot prieku citiem. Radošo ideju īstenošanā tiek iesaistīti atsaucīgākie pagasta ļaudis.
«Lai uzburtu pavasara saulgriežu noskaņu, čakli strādāja
Aivars Kārkliņš, Aivars Kundziņš un Aivars Muša. Vīri sagādāja nepieciešamos materiālus, apstrādāja dēļus un izgatavoja putnu mājiņas. Ināra Tomaševska tās nokrāsoja, bet
«Mēmelītes» sievas piestiprināja pie bērza kārtīm, ko «ieurba» zemē. Pirms tam apkārtni
bija uzposusi dārzniece Brigita
Streļcova,» palīgus slavē Laima Indriķe, «Mēmelītes» projektu vadītāja.
ŽANNA ZĀLĪTE

Pateicības svētkos saka paldies

 Godina novada audžuģimenes un aizbildņus

Aizbildnis Aivars Akons un viņa dzīvesbiedre Liesma Akone svētkus apmeklēja kopā ar vecākajām meitenēm – deviņus gadus veco Viktoriju (no kreisās) un astoņus gadus veco Sintiju.
Pateicības sarīkojums
aizbildņiem un audžuģimenēm Bārbeles tautas namā
izskanēja 18. martā.
Uz to tika aicināti nesavtīgie un gādīgie Vecumnieku novada ļaudis – divas audžuģimenes un 23 aizbildņi –, kuri
uzņēmušies rūpes par novārtā
pamestiem bērniem.

Stipri un mīloši

Skaistkalne Lieldienas gaida,
posusies svētku rotā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

«Katra cilvēka galvenais
uzdevums ir iemācīties dot un
pieņemt mīlestību. Mīlestība
nav emocijas vai attiecības, kas
rada labsajūtu, mīlestība – tas
ir dvēseles darbs, tā ir gatavība
mainīties, attīstīties un paplašināt savu personību kāda labā,»
uzrunājot stipros un mīlošos
aizbildņus un audžuvecākus,
sacīja Vecumnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Evita
Caune. Viņa aicināja baudīt
bērnu sagatavoto koncertu, pie-

«Cielaviņas» audzēkņi iepriecināja ar skanīgu dziedāšanu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ņemt daudzos «paldies» un uzmanības apliecinājumus, jo «šī
diena ir veltīta jums».
Sarīkojuma dalībniekus sveica novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis. Viņš pateicās ģimenēm par misiju, veicot šo ne vienmēr sabiedrībā
pienācīgi novērtēto darbu, un vē-

lēja sirds siltumu, izturību, veselību. Ar atziņu, ka darba lieluma
mērs ir laiks un tikai ar gadiem
iespējams apjaust paveiktā nozīmi, aizbildņus un audžuvecākus
uzmundrināja novada Sociālā
dienesta vadītāja Ina Jankeviča.
11. lpp.

2. lpp.
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Kā lai tic?
P

agājušā gada nogalē avīzē «Ar vēlmi vien
izlasīju kāda pieredzējuša
dabas vērotāja pareģojumu, ir par maz.»
ka šī gada ziema būs barga un iespējas ir tikai lauku ceļu sailga – līdz pat marta beigām. kārtošanā.
Patiesībā ziemai raksturīgi laikDiezgan interesanti ir palaapstākļi bija tikai janvārī. Kā sīt Māra Kučinska veidotās vallai turpmāk tic šādām progno- dības deklarāciju. Rodas pārliezēm?
cība – ja kaut par 50 procentiem
2015. gada beigās, kad at- no tur paustajām lietām piepilkāpās valdība, arī bija daudz dītos, arī tad jau būtu zināma
solījumu, proti, būs jauna, dar- attīstība. Diemžēl ar vēlmi kaut
bīga, uz valsts attīstību un iz- ko uzlabot vien ir par maz; ir
augsmi vērsta izpildvara. Re- vajadzīgi instrumenti un griba
dzot jaunā Ministru kabineta tos pielietot. Mani ļoti uzrunā(pēc sastāva tas nemaz nav ja deklarācijas 3. punkts, kurā
jauns) rīkošanos, pagaidām teikts – būtiski tiks palielināta
nerodas pārliecība, ka valsts pašvaldību loma un atbildība
attīstība būs straujāka. Lūk, investīciju piesaistē teritoridaži piemēri!
jām, bet, kā jau minēju, nav ne
Izglītības lauciņā iepriekš instrumentu, ne fondu atbalizstrādātais, aprobētais, dažādos sta. Arī esošā likumdošana ne
forumos un līmeņos apspries- vienmēr dod pašvaldībām ietais pedagogu darba samaksas spēju sekmēt uzņēmējdarbību.
jaunais modelis netiks ieviests,
anvāra sēdē Dome pieņēma
arī mūsu bijušā kolēģa Česlava
2016. gada budžetu. Tiek
Batņas izstrādātais alternatīvais
risinājums ne, jo tas ir pārāk īstenotas tajā paredzētās akdārgs. Tiks «pielabots» paš- tivitātes un darbi. Gads solās
reizējais modelis, papildinot būt intensīvs un pasākumiem
to ar deviņiem miljoniem eiro. bagāts, tāpēc aicinu iedzīvoVeselības aprūpes lauciņā arī tājus aktīvi iesaistīties novada
visi iepriekš izstrādātie projek- dzīvē.
Lai nu kā bija ar to ziemu,
ti neder, jaunu nav, bet iedzīvojācer,
ka pavasaris un vasara
tājiem nokļūšana pie ārstiem
jāgaida tik ilgi, kamēr var tapt būs jauka un rudenī varēsim
novākt bagātīgu ražu, jo pavaveseli bez mediķu palīdzības.
Pašvaldību lauciņā ir prie- sara svētki – Lieldienas – iezīcīgākas ziņas. Administratīvi mē auglības sākumu.
teritoriālā reforma uzspiesta netiks. Tie, kuri vēlas, pārkārtoRIHARDS
jumus var veikt brīvprātīgi, var
MELGAILIS,
sadarboties, nenosakot stingras
Vecumnieku
teritoriju robežas. Bēdīgā ziņa –
novada
pie Eiropas Savienības fondu
Domes
līdzekļiem tā arī vēl neesam tikuši, jo pašlaik reāli zināmas priekšsēdētājs

J

Nebija
vienaldzīgi

Sirsnīgi pateicamies labajiem cilvēkiem un Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas darbiniecēm, kuras 11. marta pēcpusdienā sniedza palīdzību 12
gadu vecam zēnam. Pēc neveiksmīga kritiena puisis nespēja
piecelties un pārvietoties.
Sūtām smaržīgu lilijas ziedu visiem, kuri nebija vienaldzīgi. Paldies!
Zēna VECĀKI

Ieguvēji – visi

Misas vidusskolas pirmsskolā jeb, kā ierasts sacīt, bērnudārzā 16. martā notika ļoti

jauks sarīkojums – starpnovadu Krāsu diena. Pārstāvētas
bija visas Vecumnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī divi Iecavas novada
bērnudārzi.
Paldies košajam Taurenim –
pirmsskolas skolotājai Ilonai
Zariņai, sparīgajiem dejotājiem
un runātājiem. Lieliski sagatavotais koncerts atklāja, cik saskaņoti strādā organizatoru
komanda – pārdomāti, saliedēti; katrs zināja savu darāmo.
Paldies par jauko uzņemšanu, bērnu novērtēšanu un
skanīgajām rotaļām.
Šajā pasākumā ieguvēji bija visi – gan dalībnieki un viņu
audzinātāji, gan svētku vērotāji. Lai visiem pavasarīgs noskaņojums!
Denīzes vecmāmiņa
Daina DĪCE Misā

Piemiņas sarīkojumi 25. martā

 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.
 Kurmenē plkst. 12 – atceres brīdis pie sarkanā terora
upuru piemiņas akmens.
 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.
 Vallē pie piemiņas akmens plkst. 15 – atceres brīdis,
pieminot deportāciju upurus.
 Vecumniekos, dzelzceļa stacijā, plkst. 12 – atceres
brīdis pie piemiņas akmens. Plkst. 11.40 Vecumnieku centrā
pie veikala «Pīlādzis» braucējus gaidīs autobuss.

ATGĀDINĀJUMS
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par pirmo
ceturksni jāveic līdz 31. martam.
Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas
tiek sadalīts četros maksājumos. Šogad saistību nokārtošanas
termiņi ir: 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Tos iedzīvotājus, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo
periodu, aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību, lai
vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas, kas ir
0,05% no pamatparāda par katru nokavēto dienu.
Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var novada domes kasē, pagastu pārvaldēs, bankā, internetbankā, kā arī
portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Paldies tiem īpašumu saimniekiem, kuri maksājumus
veic laikus, ievērojot noteikto termiņu.
Vecumnieku novada dome

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī. Materiāli
«Vecumnieku Novada
Ziņu» aprīļa numuriem
jāiesniedz līdz
4. un 18. aprīlim.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

Nr. 6(145) 2016. gada marts

3. lpp.

Izveidos darba vietas 34 jauniešiem

 Pašvaldība iesaistās skolēnu nodarbināšanā vasarā
Darba devēji var
pieteikties pasākuma
«Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības
iestādēs» īstenošanai.
Vecumnieku novada dome
no 1. jūnija līdz 31. augustam
plāno izveidot 34 darba vietas
skolēniem: Vecumnieku pagastā – 12, Skaistkalnes – deviņas,
Valles – sešas, Bārbeles – trīs,
Stelpes – divas, Kurmenes –
divas.

Iespēja rast
pieredzi

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts
līdzﬁnansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt
darba pamatprasmes, iemaņas
un pieredzi.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodrošina šādu ﬁnansiālu atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:
 dotāciju skolēna mēneša
darba algai 50 procentu apmērā
no valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas. Atalgojumam par
pilnu nostrādātu darba laiku
jābūt vismaz valstī noteiktās
minimālās algas apmērā – 370
eiro pirms nodokļu nomaksas;
 dotāciju darba vadītāja atalgojumam. Viena persona darbu vada vienlaikus ne vairāk
kā desmit skolēniem. Par desmit
jauniešu darba vadīšanu dotācija darba vadītāja algai ir valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, par viena skolēna –
desmitā daļa no minimālās
mēnešalgas;
 izdevumu segšanai veselības pārbaužu veikšanai pasākumā iesaistītajam skolēnam,
ja to paredz normatīvie akti
par obligātajām veselības pārbaudēm;
 NVA apdrošina skolēnus
pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Dzīvību nesoša gaisma
katrā no mums
mostas reizē ar pirmo saules staru
ar pirmo sniegpulkstenīti dārzā
ar pirmo maigo pūpolu sirmo vaigu
ar pirmo vizbuli meža piekalnē
ar pirmo strazda dziesmu

Vecumnieku novada dome
nodrošina līdzﬁnansējumu skolēnu nodarbināšanai:
 līdzﬁnansējums skolēna
ikmēneša darba algai ir ne
mazāks par 50 procentiem no
valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas par pilnu darba laiku;
 ikmēneša izmaksas valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par skolēna un darba vadītāja algu.
Skolēnu pieteikšanās vasaras darbam notiks ar NVA
Bauskas ﬁliāles starpniecību.
Sīkāka informācija pieejama NVA interneta mājaslapā
www.nva.gov.lv vai zvanot pa
tālruni 63920596 Vecumnieku
novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas darbiniekiem.
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

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.

dzīvību nesoša gaisma
katrā no mums
slavina Dievu
un mūžīgo saules kalnā kāpšanu.
/B. Kārkliņa/

Lai gaismas dziņa pāršķeļ tumsu un piepilda
ar sauli sirdis un mājas
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastā!
Priecīgas Lieldienas un rosīgu pavasari!
Vecumnieku novada Dome
Vecumnieku tautas namā
līdz 30. martam
apskatāma floristikas
studijas izstāde
«Saplauksim kopā».

Nodrošina
līdzfinansējumu

16. aprīlī

Vecumniekos, laukumā
aiz veikala «Elvi», –

Krāmu tirgus.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni
29677759.

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

IEVĒRĪBAI!
15. aprīlī plkst. 9
Vecumnieku
pagasta pensionāri
tiek aicināti
uz Brāļu kapu
sakopšanas TALKU.
Biedrības
«Virši» valde

Novadu pārstāv
trīs amatierteātri
19. un 20. martā Bauskas
kultūras centrā norisinājās
Latvijas amatierteātru
iestudējumu reģionālā
skate «Gada izrāde 2015».

Tajā tika izrādīti uzvedumi,
kas Zemgales novadu amatierteātru skatēs saņēmuši augstāko vērtējumu.
Vecumnieku novadu pārstāvēja trīs trupas – no Bārbeles, Skaistkalnes un Valles.
Pavisam žūrijai bija jānovērtē
11 iestudējumi.
Bārbeles tautas nama amatierteātris «Bārbelīši» (režisors Ingus Pavinkšnis) izrādīja O. Preislera «Mazo raganiņu», Skaistkalnes tautas nama
amatierteātris «Gadījums» –
E. Vulfa viencēlienu «Sasistais spogulis», Valles amatierteātris – P. Reimana komēdiju
«Krustmāte Jūle no Tūles»;
abus šos kolektīvus vada režisore Aija Skosa.
Iestudējumus vērtēja teātra kritiķe, teātra portāla «Kroders.lv» redaktore Ieva Rodiņa, teātra kritiķe Zane Radzobe un režisors Arnis Ozols.
Uzmanība tika pievērsta literārā materiāla izvēles atbilstībai, režisora un aktieru darbam, scenogrāﬁjai, vizuālajam noformējumam, kā arī izrādes koptēlam.
Valles amatierteātris uz skatuves kāpa 20. marta vakarā.
«Šis bija manu aktieru labākais sniegums, katrs spēlēja ar
maksimālu atdevi,» sacīja režisore A. Skosa.
Aktrise Gita Briņķe uzsvēra, ka publika komēdiju uzņēma ar lielu atsaucību – aktīvi
dzīvoja līdzi jautrākajām epizodēm un smējās. Inese Zalaka atzīmēja, ka sākumā bija
nobijusies, bet labestīgā gaisotne un smiekli, kas atskanējuši zālē, esot iedrošinājuši.
Skati noslēdza Skaistkalnes
amatierteātris. «Aktieru sniegums bija izcils,» vērtē A. Skosa.
Katrs kolektīvs par piedalīšanos skatē saņēma pateicības rakstu un unikālo tautastērpu kalendāru «Dienrādis
2016». Žūrijas lēmums taps
zināms 1. aprīlī.
Skates «Gada izrāde 2015»
ﬁnāls norisināsies 9. un 10. aprīlī Rīgā, Dailes teātrī.
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.

Iepazīst labās
prakses piemērus
Biedrības «Jaunatne smaidam» biroja vadītājs
Renārs Manuilovs no 3. līdz
8. martam piedalījās Eiropas
Brīvprātīgā darba organizāciju apvienības ALLIANCE
tehniskajā sanāksmē, kas
norisinājās Tallinā, Igaunijā. To apmeklēja 161 dalībnieks no 51 valsts, pārstāvot 88 organizācijas.
Biedrību pārstāvji divpusējās tikšanās reizēs pārrunāja
brīvprātīgā darba programmas
jaunajā sezonā, kā arī vienojās
par sadarbības iespējām. Biedrībai «Jaunatne smaidam» bija
iespēja sastapt aptuveni 50 organizāciju pārstāvjus no Eiropas, Āzijas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Āfrikas. Lai
gan sanāksmes būtiskākais uzdevums bija prezentēt šīs vasaras projektus, tā bija arī iespēja
runāt par ilgtermiņa sadarbību
perspektīvā, attīstot jaunus brīvprātīgā darba projektus, kā arī
lieliska platforma labās prakses piemēru iepazīšanai.
ALLIANCE (Alliance of European Voluntary Service Organisations) ir starptautiska nevalstiska jauniešu organizācija – nacionālu organizāciju sadarbības tīkls, kas kopīgi strādā
starptautiskā brīvprātīgā darba
kvalitātes un attīstības jomā. Tā
izveidota 1982. gadā, pašlaik tajā darbojas organizācijas no 29
valstīm. ALLIANCE dalīborganizācijas un partnerorganizācijas sekmē vietējās sabiedrības attīstību, starpkultūru izglītību, iecietību un mieru, ar neformālās izglītības starpniecību
īstenojot starptautiskā brīvprātīgā darba projektus. Šīs aktivitātes nodrošina papildu resursus
un atbalstu vietējai sabiedrībai,
sniedz iespēju brīvprātīgajiem
no dažādām sociālajām vidēm
iepazīt un izdzīvot starpkultūru pieredzi.
2016. gadā biedrība «Jaunatne smaidam» ir ieguvusi
viesorganizācijas statusu, kas
ir priekšnosacījums tālākai
partnerības nostiprināšanai ar
ALLIANCE.
Biedrības «Jaunatne smaidam» dalību tehniskajā sanāksmē Tallinā atbalstīja Vecumnieku novada Dome, sedzot dalības maksu 250 eiro apmērā.
R. MANUILOVS
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Iedzīvotāju dzīves kvalitātes

 Vecumnieku novadā sociālajai aizsardzībai pagājušajā
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums
nosaka – Sociālajam
dienestam ir jāadministrē
pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanai.
Sociālajai aizsardzībai (sociālie pabalsti) Vecumnieku novadā 2015. gadā izlietots 71 291
eiro; 2014. gadā summa bija
lielāka – 90 146 eiro.
Bieži nākas dzirdēt pārmetumus, ka līdzekļi tiek novirzīti
ne tām ģimenēm (personām),
kurām tie būtu visvairāk nepieciešami. Šādam apgalvojumam
nevar piekrist, jo sociālā palīdzība tiek sniegta, ievērojot normatīvo aktu prasības un pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Bērnu atbalstam

Visvairāk budžeta līdzekļu –
36 389 eiro – novirzīts sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstam.
Tie ir bērni, kuri atrodas audžuģimenēs un turpina sekmīgi
mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. Pērn audžuģimenēs
uzturējās 14 novada bērnu; viņu uzturam, higiēnas preču un
mīkstā inventāra iegādei izlietoti
33 072 eiro. 2015. gadā katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60 procentu
no valstī noteiktās minimālās
algas, t. i., 216 eiro mēnesī.
Pabalstos bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 3317 eiro, t. i.,
katram 64,03 eiro mēnesī. Pavisam novadā ir četri šādi bērni.
Šī ir mērķa grupa, kam atbalsts un palīdzība patiešām ir
vajadzīga.
Prāvi budžeta līdzekļi –
30 340 eiro – izlietoti dzīvokļa
pabalstos. Tā ir ﬁnansiāla palīdzība kurināmā iegādei (25 705
eiro) un komunālo pakalpojumu apmaksai (4635 eiro). Šo
pabalstu pērn saņēmušas 143
ģimenes jeb 314 personu.

Līdzdarbības
pienākumi

Pagājušajā gadā garantētā
minimālā ienākumu (GMI) lī-

meņa nodrošināšanai tērēti
864 eiro, kas ir par 5084 eiro
mazāk nekā 2014. gadā. Tas ir
pabalsts personām ar viszemākajiem ienākumiem. Lai to saņemtu, ir jāveic līdzdarbības
pienākumi. Gada laikā GMI
pabalstu saņēmušas 11 personas jeb 10 ģimenes.
Pabalstu ārkārtas situācijā
piešķir, neizvērtējot personas
ienākumus. Pērn tam tērēti
1756 eiro. Tās ir situācijas, kas
radušās ugunsnelaimes, akūtu
saslimšanas gadījumu vai iepriekš neparedzamu apstākļu
dēļ. Palīdzība ir bijusi nepieciešama piecām personām.
Pārējie pabalsti, kas tiek
maksāti, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem nr. 6
«Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem», pērn no
budžeta prasījuši 51 007 eiro.
Visvairāk līdzekļu – 17 335
eiro – bijis nepieciešams bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai. Apbedīšanas pabalstiem
izlietoti 5940 eiro, 90 politiski
represēto personu sveikšanai –
4500 eiro, bet aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai –
7121 eiro.

Jāgaida rindā

2015. gadā 12 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Vecumnieku
novada pensionāri un invalīdi
mājvietu rod pansionātā «Atvasara».
Aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojums nepieciešams ne
tikai veciem cilvēkiem, tas vajadzīgs arī bērniem. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā, t. i., psihologa konsultāciju saņēmuši trīs bērni,
kas cietuši no prettiesiskām
27. martā plkst. 12
Kurmenes parka estrādē –
Lieldienu svinēšana kopā
ar Bārbeles folkloras kopu
«Tīrums» un
Lieldienu zaķiem.
Kārsim šūpoles,
šūposimies,
dejosim,
dziedāsim,
iesim rotaļās un
ripināsim olas!

darbībām. 18 bērniem sociālās
rehabilitācijas pakalpojums
sniegts krīzes centrā. Šis pakalpojums tiek apmaksāts no
valsts budžeta līdzekļiem, bet to
administrē Sociālais dienests.
Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, Sociālajam dienestam,
pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem nr. 790
«Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no
vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām
personām», tika uzdots administrēt šo pakalpojumu. Pērn
to izmantoja viena persona.
19 personām tika noformēti asistenta pakalpojumi. To
pēc izziņas saņemšanas Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijā veic Sociālais dienests, bet ﬁnansējums
tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem.
Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanu institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darbaspējas vecumā, politiski represētām personām, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
2015. gadā tika noformēti 15
iesniegumi, kas nosūtīti Sociālās
integrācijas valsts aģentūrai.
Tā pēc dokumentu izskatīšanas
pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka gaidīt nākas gadu vai
pat ilgāk.

Veic apsekošanu

2015. gadā 1827 personas
ir vērsušās Sociālajā dienestā
pēc palīdzības. Tie ir iedzīvotāji, ar kuriem sociālais darbinieks strādā, lai mazinātu vai
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.
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uzlabošanai jāattīsta jauni pakalpojumi
gadā izlietots 71 291 eiro
atrisinātu radušās problēmas.
707 personām noformēta sociālās palīdzības sniegšana – piešķirts trūcīgas personas statuss
un piemērots kāds no pabalstu
veidiem. Ir veiktas 594 apsekošanas klientu dzīvesvietā,
lai uz vietas noskaidrotu esošo
situāciju par nepieciešamību
piešķirt trūcīgas personas statusu, ko nosaka MK noteikumu nr. 299 «Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 7. punkts.
Lai izvērtētu apstākļus, kādi
radīti bērna augšanai un attīstībai, tiek apsekotas arī ģimenes, par kurām sniegta informācija un kas atrodas Sociālā
dienesta redzeslokā. Trīs reizes sociālie darbinieki ir devušies reidā vakara stundās
kopā ar Valsts policijas Bauskas iecirkņa nepilngadīgo lietu
inspektoriem, lai pārliecinātos
par sociālo situāciju ģimenēs.
2015. gadā novadā bija 64
riska ģimenes, t. sk. 13 – augsta riska, kurām jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē riski, jāizstrādā rehabilitācijas plāns,
lai radītu bērnu augšanai un
attīstībai labvēlīgus apstākļus,
mācītu vecākiem prasmes, iemaņas un mīlestību pret savām atvasītēm un tuvākajiem.

Nodarbības
aizbildņiem

Sociālajā dienestā pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas,
notiek apsekošana, starpprofesionāļu tikšanās. 2015. gadā
bijušas 24 starpprofesionāļu
sēdes, kad Sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts policijas, izglītības iestāžu pārstāvji, pašvaldības kārtībnieks un psiho-

Sociālajai aizsardzībai izlietotie līdzekļi

Grafiskais zīmējums – ŽANNA ZĀLĪTE
logs kopīgi izvērtējuši kādu
konkrētu sociālo gadījumu.
Pērn tika noorganizētas sešas atbalsta grupas nodarbības
aizbildņiem, ko vadīja Sociālā
dienesta speciālisti. Maijā vairākām aizbildņu ģimenēm bija
iespēja tikties ar toreizējo Valsts
prezidentu Andri Bērziņu un
iegūt savā albumā vēsturisku
fotogrāﬁju ar Latvijas Republikas augstāko amatpersonu.
Sadarbībā ar norvēģu kolēģiem un Latvijas audžuģimeņu biedrību tiek rīkotas mentoru apmācības, noorganizēts
seminārs «Ārpusģimenes aprūpes veicēju zināšanu paaugstināšana problēmu risināšanā». Par to bija vērojams arī
sižets televīzijā.
Sociālā dienesta speciālisti
sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām «Odikozāra» un
«Kurmenes viļņi» martā, jūlijā un oktobrī noorganizēja trīs
tematiskas nometnes.

Auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši,
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa.
27. martā plkst. 13 iešūposim
Lieldienas Misas centrā.
Olas kabatā un nāc!
Spēles, rotaļas, šūpošanās, olu kaujas un
ripināšana, Lieldienu zupas baudīšana.
Jaunums! Mazo misenieku – Lieldienu zaķu –
skrējiens apkārt tautas namam.
Dalībniekiem jāierodas zaķu noformējumā.
Tavs Lieldienu zaķis

Lai varētu novērtēt sociālo
darbinieku darba kvalitāti, ir
izstrādātas vairākas instrukcijas, kas palīdz strukturēt ikdienā veicamos pienākumus.
Ievērojot to, ka tiek aktualizēts Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta stratēģiskais plāns, pamatojoties uz

2015. gadā veiktajām iedzīvotāju un ekspertu aptaujas anketām, tiek izvirzīti uzdevumi
jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja

,

,
(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>.

VECUMNIEKU NOVADA DOME

«
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«Dikti stingra mamma neesmu»

 Ģimenes siltums un mīlestība pietiek visiem
Jevgenija un Aivars Sīpoli
ir audžuvecāki Vinetai un
Kristīnei. Meitenes Stelpes
pagasta «Speķos» jau
iedzīvojušās – apmeklē
vietējo pamatskolu, palīdz
mammai tikt galā ar ikdienas soli un vakaros gaida
mājās no darba atgriežamies par opi dēvēto tēti,
kurš strādā putnu fabrikā
«Ķekava».
Kad trīs Jevgenijas un divi
viņas vīra Aivara bērni uzsāka
patstāvīgu dzīvi un mājās
vairs nevaldīja tik ierastā kņada un rosība, sieviete apsvērusi domu ņemt aizbildnībā kādu bērniņu. Vīrs sākumā spurojies pretī, bet tad piekritis.
2002. gadā ģimenē nonāca
trīsarpus gadus vecā radu meitenīte – Aivara māsas bērns.
2003. gadā Jevgenija kļuva par
Zanes aizbildni. Tagad meitene jau izaugusi, sasniegusi pilngadību un mācās Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, lai kļūtu par restorānu
pakalpojumu speciālisti.
Ko nozīmē uzņemties gādību par audžubērniem, cik stiprai ir jābūt ģimenei, lai to spētu? Tas lasāms starp Jevgenijas Sīpolas monologa rindām.

Katram savs raksturs

Mācoties Stelpes pamatskolas 6. klasē, Zane ierosināja
ģimenē pieņemt vēl kādu bērniņu. Uzreiz tas nenotika, bet nu
jau trīs gadus audzinu Vinetu,
kurai aprīlī paliks desmit gadu. Kopš pagājušā gada septembra man ir vēl viena audžumeita – Kristīne, kurai būs
12 gadu. Vineta mācās 3., bet
Kristīne – 4. klasē. Viņas iesaistījušās skolas deju kolektīvā. Arī Zane bija aktīva – spēlēja teātri, dziedāja korī.
Katram bērnam ir savs rak Evita Caune, Vecumnieku novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja:
«Jevgenija ir ļoti strādīga,
gādīga, mīloša, zinoša un patiesa. Vienmēr atsaucīga, gatava sevi pilnveidot un dalīties
pieredzē. Viņa ir mamma ar
lielo burtu – izcils paraugs
bērniem.»

Jevgenija Sīpola ir gādīga mamma Kristīnei Goževicai (no kreisās) un Vinetai Stankevicai; viņa
izaudzinājusi arī Zani Griķi (no labās).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
sturs. Zanīte pusaudzes vecumā bija ļoti atbildīga, uz viņu
droši varēju paļauties. Vinetiņa
ir diezgan noslēgta, klusa, Kristīnīte – strauja, atklāta. Divu
vienādu cilvēku nemēdz būt.
Cenšos izprast katras meitenes
noskaņojumu, rast pareizo pieeju, liekot lietā audžuģimeņu
kursu laikā iegūtās zināšanas,
taču bieži vien atbildi – ko darīt, kā rīkoties – nevar sameklēt
grāmatās, tāpēc šādās situācijās vislabākais padomdevējs ir
pašas iekšējā izjūta.
Dikti stingra mamma neesmu, protu piekāpties, dot atlaides, taču, pirms skatīties televizoru vai skriet ar suņiem, jāapdara mājas solis. Meiteņu pienākums ir nomazgāt traukus,
sapumpēt ūdeni, sanest malku,
sakārtot savu istabu. Laukos
darba vienmēr ir pietiekami.
Viņas palīdz apkopt saimniecību – mums ir divas gotiņas,
cūkas, vistas, tītari. Mana meita Ina Zanei iemācīja slaukt
govis. Tagad to prot arī Vineta
un Kristīne.

Kā skudru pūznī

Mājās, kur ir bērni, reti var
baudīt klusumu. Esmu augusi
kuplā saimē, un man patīk
troksnis. Kad vasarā un brīvdienās sarodas bērni un pulciņš mazbērnu, te ir kā skudru
pūznī – citi pa durvīm iekšā,

 Sandra Neliusa, Stelpes pamatskolas skolotāja:
«2008. gadā Stelpes skolas bērni tika aicināti uzticēt savu stāstu
par Ziemassvētku brīnumiem. Zane, 4. klases skolniecīte, rakstīja:
«Man ir ticība, ka brīnumi notiek. Viss, ko biju vēlējusies, ir
piepildījies. Man ir mamma un tētis. Mēs Ziemassvētkos braucam pie tēta drauga aļņa. Viņa vārds ir Svētais. Mēs viņam aizvedam sienu un daudz ko citu. Pēc tam mēs braucam mājās un
gaidām ciemiņus. Vēl es gribu, lai piepildās citu cilvēku vēlēšanās. Es ziedoju veikalā «Maxima» 3 latus, lai palīdzētu slimiem
bērniem un veciem cilvēkiem. Tā es jūtos labāk un mīļāk.»
Lasu šīs rindas un domāju, ko pārcietis mazais cilvēciņš, lai
audžuvecāku klātbūtni nodēvētu par brīnumu. Un bērna sirsniņa
nav nocietinājusies pret pasauli, bet atvērta līdzjūtībai, palīdzībai un mīlestībai pret līdzcilvēkiem. Arī tagad Zane nav mainījusies, viņa ir strādīga, smaidīga, dāsna un izpalīdzīga.»
citi – ārā. Daudzi mani apbrīno – kā tu vari to izturēt. Varu!
Es lieku visus pie darba – lopiņiem barība jāgādā, dārzs jāravē; mazajiem atņemu telefonus, lai skraida un elpo svaigu
gaisu! Man ir divas meitas –
Elita (34 gadi) un Ina (31
gads) – un dēls Gatis (30 gadi);
Aivaram ir dēls Egils (35 gadi) un meita Sanita (32 gadi).
Reizēm bērni, redzot, kā
audzinu pieņemtās meitenes,
pārmet, ka viņi gan tā neesot
lutināti. Iespējams. Šķiet, mani bērni paši izauga. Biju aizņemta un nevarēju tik daudz
ar viņiem darboties, palīdzēt
mācībās, kā tagad Vinetai un
Kristīnei.
Sabiedrībā valda stereotips,
ka visi bērnunama bērni ir
slikti un sabojāti. Nav viegli ar

viņiem strādāt, piekrītu, ir jāpielāgojas, taču pats svarīgākais – jānoskaņo sevi optimistiski; ja pašiem savus bērnus
ir izdevies izaudzināt, tad izdosies arī ar aprūpē paņemtajiem tikt galā.
Daudzi nevēlas uzņemties
gādību, jo baidās – kāds izaugs šis citu vecāku novārtā
pamestais bērns. Es nedomāju, ka rezultāts var būt slikts,
es ticu – viņš izaugs par kārtīgu cilvēku.
Gandarījumu sniedz tas, ka
varu dot bērniem ģimenes siltumu, mīlestību, augt kopā ar viņiem, mācīties, nodarboties, iet
līdzi laikam un justies jaunai un
enerģijas pilnai. Prieks ir būt
visiem kopā svētkos, citam citu uzmundrināt un stiprināt.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Saglabā muzicēšanas tradīcijas

 Misā sadziedas novada vokālie ansambļi
«Atziņa», «Nianse», «Vēja
meitenes», «Vēl mazliet»,
«Zīļuki» – šie skanīgos
vārdos nosauktie amatiermākslas kolektīvi 12. martā
pulcējās Misas tautas
namā, kur norisinājās
Latvijas vokālo ansambļu
konkursa pirmā kārta.
Vecumnieku novada kolektīvu meistarību vērtēja žūrija:
Uģis Matvejs, Bauskas koru
apriņķa virsvadītājs, diriģents,
Una Reisnere, Baldones mūzikas pamatskolas mūzikas
pedagoģe, Zaiga Jēgere, Misas vidusskolas mūzikas skolotāja.

Par sievietēm
un mīlestību

Savu sniegumu rādīja sieviešu vokālie ansambļi no Misas, Skaistkalnes, Stelpes un
Valles: «Vēja meitenes» (vadītāja Olga Černišova-Stūriška),
«Vēl mazliet» (Sarmīte Zariņa), «Nianse» (Iveta Grantiņa)
un «Atziņa» (Sarmīte Zariņa),
kā arī Vecumnieku tautas nama bērnu vokālais ansamblis
«Zīļuki» (Dace Starta).
Ar trim dzīvespriecīgām
dziesmām skati atklāja «Zīļuki». Pēc tam programmas vadītājs Toms Šlikaitis citu pēc
cita pieteica sieviešu vokālos
ansambļus, kuru repertuārā
bija gan latviešu tautas dziesmas, gan pazīstamu autoru radītas kompozīcijas, piemēram,
R. Paula un J. Petera «No nakts
uz rītu», J. Lūsēna un O. Vācieša «Dāvana» u. c.
Jauku pārsteigumu klātesošajiem bija sarūpējusi Misas

«Vēja meitenes» ir pieredzes bagātākais sieviešu vokālais ansamblis novadā, kas pastāv jau 20 gadu.
tautas nama vadītāja Sandra
Vēvere. Kamēr žūrija apspriedās, konkursa dalībniecēm un
klausītājiem bija iespēja tikties
ar Dailes teātra aktieri Arti
Robežnieku. Mākslinieks ar
Rīgas trauksmainās dzīves apdzejotāja Aleksandra Čaka vārdiem runāja un dziedāja par
sievietēm un mīlestību.

Prieks par rezultātu

SKATES REZULTĀTI
Pirmā pakāpe
 Misas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes» – 42,76 punkti
 Skaistkalnes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Vēl
mazliet» – 40,99 punkti
 Stelpes pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Nianse» –
40,21 punkts
Otrā pakāpe
 Valles saieta nama sieviešu vokālais ansamblis «Atziņa» –
36,54 punkti
 Vecumnieku tautas nama bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki» – 35,65 punkti
Avots: vokālo ansambļu konkursa protokols.

Ar nepacietību tika gaidīts
žūrijas vērtējums. Eksperti rezultātu noteica pēc vairākiem
kritērijiem – mākslinieciskā un
tehniskā snieguma, vokālās kultūras, stila izjūtas; ne mazāk
svarīgs bija ansambļa radītais
kopiespaids. Augstākās kvalitātes pakāpi nesaņēma neviens
kolektīvs; trīs ansambļiem piešķirta pirmā, diviem – otrā pakāpe.

«Noklausoties izpildītājus,
mums uzreiz bija skaidrs, kāds
ir katra kolektīva varējums; vienīgi punktu salikšana radīja matemātiskas problēmas,» pirms
diplomu pasniegšanas sacīja
U. Matvejs. Viņš atzinīgi novērtēja «Zīļuku» priekšnesumu,
paužot cerību, ka jaunā paau-

Ar sniegumu skatē ir apmierinātas Stelpes pagasta ansambļa
«Nianse» dziedātājas (priekšplānā).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Sarmītei Zariņai diplomu pasniedz žūrijas pārstāvis Uģis
Matvejs.

dze nodrošinās vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu.
«Savas kļūdas zinām, līdz
konkursa otrajai kārtai darba
vēl daudz. Protams, prieks par
iegūtajiem punktiem, kas apliecina – no novada esam «izsitušās»,» teic «Vēja meiteņu»
dalībniece Anna Balgalve. Kolektīvs konkursa otrajā kārtā
startēs 2. aprīlī Rīgā. Dalībai
reģionālajā skatē izvirzīti arī
vokālie ansambļi «Vēl mazliet» un «Nianse».
«Esam priecīgas un pārsteigtas par rezultātu, jo šādā
sastāvā muzicējam tikai otro
gadu,» atklāj stelpiete Inese
Freiberga no «Nianses».
Nelielais pulciņš klausītāju atzina, ka koncerts saulainajā marta pēcpusdienā lieliski uzlaboja omu un noskaņoja
domām par pavasari.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Karnevāls atklāj cirka daudzveidīgās iespēja

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas saime rada košus tērpus un aiz
Trešo gadu pēc kārtas
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā norisinājās
tradicionālais karnevāls.
Tērpus un priekšnesumus
gatavoja Vizuāli plastiskās
mākslas programmas
audzēkņi kopā ar
pedagogiem.
Ik reizi sarīkojumam tiek
izvēlēta cita tēma. Šogad par
iedvesmas avotu bija izraudzīts cirks – mākslas veids,
kas izpaužas vairākos žanros,
rosina attīstīt dažādus meklējumus, tēmas un noskaņas.

Maģija un
zvēru dresētāji

26. februārī priekšnesumus izrādīja četras Vizuāli
plastiskās mākslas programmas audzēkņu grupas. Ierasts,
ka dalībnieku veikumu vērtē
žūrija, kas piešķir balvas un
nominācijas. Šogad tā bija
plašāka nekā parasti. Žūrijā
bija iekļauts jaunais mākslinieks, Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas absolvents
Alvis Mačukāns, vecākus pārstāvēja Gunita Tomsone un
Jevgēnija Gruzļaka-Medne, kā
arī skolas jaunā lietvede un
komunikācijas speciāliste Zane
Onkele. Žūriju vadīja izglītības iestādes direktore un pasākuma patronese Iveta Lavrinoviča.
Pirmie uzstājās 3. un 4. kla-

Vizuāli plastiskās mākslas programmas 1. klases audzēkņi kopā ar skolotāju Antru Gustsoni (no
labās) izspēlēja priekšnesumu «Dzimšanas dienas ballīte».
Foto – I. BĒRZIŅA
ses audzēkņi skolotājas Ivetas
Bērziņas vadībā. Priekšnesumā «Smieklīgais cirks» piedalījās mīmi, dresētājs un sunītis, klauni un mikimausi. Šī
grupa ieguva nomināciju «Iesildošie» – par atraktīvu ievirzi un tēmas atklāsmi karnevāla sākumā.
Nākamā pasākumu «uzspridzināja» un «uzkarsēja» vislielākā – pirmklasnieku – grupa
skolotājas Antras Gustsones
vadībā. Priekšnesumā «Dzimšanas dienas ballīte» uguņoja
nepārspējama jautrība, tika dāvināti milzu saldējumi un iz-

Adrians Kļaviņš bija pārtapis par
burvju mākslinieku un prata no cilindra izvilkt ziedu virtenes.

dancināta žūrija. Radošā komanda tik tiešām bija pelnījusi nomināciju «Spridzekļi».
2. klases audzēkņi un skolotāja Anda Sproģe ievadīja skatītājus cirka vēsturē. Cauri gadsimtiem tika atklāta šī mākslas veida attīstība, uzsverot, ka
vārda «cirks» izcelsme meklējama senajā Romā.
Populārākais izklaides veids
esot bijušas zirgu skriešanās
sacīkstes, ko savā priekšnesumā izrādīja 2. klases audzēkņi,
izskrienot goda apli ar krāsainiem zirdziņiem un košām plīvojošām krēpēm un lentēm.

Rūdis Caune – klauniņš uz divriteņa.

Vēlāk populāri kļuva arī zvēru
dresētāji, dejotājas ar lentēm,
dresēti suņi un eksotiski dzīvnieki. Klauns, ko atveidoja Anna Bērziņa, demonstrēja, kā,
stabulei skanot, no groziņa lien
ārā briesmīga kobra.
20. gadsimtā cirka apmeklētājus aizrāva maģija un burvju mākslinieku priekšnesumi. Ļoti spilgts bija Adriana
Kļaviņa numurs, kad no burvju cilindra tika vilktas ārā
krāsainas ziedu virtenes un trusītis. Jaunais mags visus pārsteidza ar triku «Lidojošā glāze».
Visi šie vēstures gaitā at-

«Hokus pokus!» un burvju mākslinieks no
cepures izvelk trusīti! Lomās iejutās skolotāja Ligita Ose (no kreisās), Diāna Ivaškeviča un «trusītis» Annija Tamane.
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as un uzbur prieku

zraujošus priekšnesumus

27. martā –
Lieldienu ekspresis
Stelpes pagasta
Dziedās, 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.

2. aprīlī plkst. 12
Bārbeles tautas namā –
sarīkojums

Anna Savīna Belojeva iejutās
sunīšu dresētājas lomā.
tīstījušies cirka izrāžu veidi tika apvienoti 2. klases audzēkņu
priekšnesumā, ko žūrija novērtēja ar nomināciju «Vēsturiskā nominācija».
Nobeigumā uzstājās 6.,
7. klases un programmas
«30V» audzēkņi ar izrādi «Abpusējs prieks». Viņu priekšnesums bija ļoti netradicionāls.
Tas bija stāsts par cilvēciskām
attiecībām cirkā starp cilvēkiem
un zvēriem, iestājoties pret
dzīvnieku spīdzināšanu. Interesanti bija vērot, kā izvērtās tēmas risinājums. Iestudējums bija
ļoti emocionāls un nopietns,
tas rosināja aizdomāties par
globālām tēmām pasaulē.
Šai komandai tika piešķirta
nominācija «Esiet cilvēcīgi!».

Paša apgleznoti
krekliņi

Liels paldies žūrijai par saldumu balvām, dāvanu kartēm no
kafejnīcas «Cafe+» un «šampaniešiem». Īpašas bija mākslinieka Alvja Mačukāna sagādātās
veltes – paša apgleznoti krekliņi.
Tās saņēma viņa favorīti –
«burvju mākslinieks» Adrians
Kļaviņš un «melnbaltais kaķis» Anastasija Kovaļkova.
Paldies SIA «Pakāpiens»

Alvis Mačukāns Anastasijai Kovaļkovai par pārliecinošu kaķa lomas tēlojumu uzdāvināja paša apgleznotu kreklu.
Foto – L. OSE
īpašniecei Lidijai Reinbergai
par balvu un materiālu sponsorēšanu cirka atribūtu veidošanai.
Paldies mūzikas programmas audzēkņiem Patrikam
Sproģim, kurš prata radīt īstu
cirka noskaņu ar bungām, un
Astrai Annai Mizarei par mīma tēlojumu priekšnesumā
«Abpusējs prieks».
Kamēr žūrija vērtēja un izraudzījās nominācijas, audzēkņus un viesus ar aizraujošām
aktivitātēm izklaidēja Zaķis
un Vilks no SIA «Pārsteigumu
karuselis».
Paldies skolotājam Aigaram
Dziļumam, kurš palīdzēja pie
mūzikas pults, kā arī visiem
audzēkņiem un skolotājiem par
ieguldīto darbu un cirka gaisotnes uzburšanu Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolā.
Arī tā var gaidīt pavasari
un dzīt projām ziemu! Uz tikšanos nākamgad!
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktores
vietniece Vizuāli plastiskās
mākslas programmā

Skaistkalnes vingrotājas!
Paldies par atsaucību un tiekamies arī
turpmāk katru ceturtdienu plkst. 18.30
Skaistkalnes tautas namā.
Spēlēsimies ar smaidiem un sniegsim cita
citai vairāk smieklu, pozitīvu emociju, lai
varam uzplaukt kā skaists zieds pavasarī!

27. martā plkst. 22
Kurmenes tautas namā –
«Tranzīts».
Pirms un pēc koncerta –
DJ Ralfs.
Galdiņus var rezervēt,
zvanot pa tālruni
22423531.
Ieejas maksa – 4 eiro.

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!

«Satiec savu
meistaru!»

kopā ar lauku kapelu «Savējie»
un tautas nama dejotājiem.
Ikviens tiek aicināts
iesaistīties nodarbībās un
apgūt ko jaunu.
Pasākuma «Satiec savu
meistaru!» būtība ir vēstīt
plašākai sabiedrībai par
cilvēku, viņa zināšanām
un prasmēm,
kas saglabātas un
pārmantotas
no paaudzes paaudzē.

9. aprīlī plkst. 18
Skaistkalnes tautas namā –
atpūtas vakars
senioriem
un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

«Mums vēl vaigi zied».
Par mūziku rūpēsies
«Rumbas kvartets»
no Kuldīgas.
Vakara gaitā arī citi
pārsteigumi.

9. aprīlī plkst. 19
Bārbeles tautas namā –

pavasara sarīkojums
lauku ļaudīm.
Programmā:
 Amatierteātra «Kurmene» izrāde «Lauku gurķis», lugas
autore un iestudējuma režisore – Gunta Drezova;
 Plkst. 22 – balle kopā ar grupu «Ilūzija». Starplaikos –
atrakcijas un jautri uzdevumi.
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Mazu domu virza liels iedrošinājums

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20. Pirmais stāsts
Decembrī Vecumnieku mūzikas un mākslas skola
svinēs 20. dzimšanas dienu.
Gaidot jubileju, top publikāciju cikls
«Desmit stāsti par Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu».
Tie būs cieņas, mīlestības un lepnuma
pilni stāsti, tās būs atmiņas, izjūtas, zināšanas.
Stāsti, kurus nedrīkst neizstāstīt.

Dod ceļavārdus

1996. gada 21. decembrī
Vecumnieku pagastā tika svinēti lieli svētki – Vecumnieku
mūzikas skolas atklāšana un
iesvētīšana. Stāvot uz kāpnēm,
audzēkņi Ieva Didrihsone un
Jānis Beķeris turēja sārtu lentīti, bet pagasta padomes priekšsēdētājs Rihards Melgailis to
svinīgi pārgrieza. Tad skolas zāli
piepildīja viesi, bērnu vecāki,
draugi, sveicēji, ziedi un mūzika. Draudzes palīgmācītāja Vija Klīve deva ceļavārdus skolai
un visiem klātesošajiem, sakot –
«..mūzika ir dvēseles valoda;
tajā pasakām arī to, ko nevar
vai pat nedrīkst izteikt runātā
un rakstītā valodā».
Pirmajiem 38 audzēkņiem
skola durvis bija vērusi nepilnus
trīs mēnešus agrāk – 1996. gada
7. oktobrī. Pāris mēnešu laikā
pedagogi un skolēni bija sagatavojuši skaistu koncertprogrammu. Ziemassvētku melodijas atskaņoja klavieru, akordeona un
ﬂautas klases skolotāji un audzēkņi. Šajā dienā – 21. decembrī – pirmā uzstāšanās bija arī

skolotājas Lienes Batņas (toreiz – Alenčikas) vadītajam korim.
Līdz šai svētku gaisotnei bija garš ceļš ejams. Lai saprastu, kā Vecumnieki tika pie savas Mūzikas un mākslas skolas, jāatskatās pagātnē.

«Dari, es palīdzēšu!»

1995. gadā pirmā un līdz
šim vienīgā direktore Iveta Lavrinoviča, domājot par savu un
citu bērnu izglītību un nākotni,
saprata, ka pagasta ļaudis ļoti
daudz iegūtu, ja Vecumniekos
būtu mūzikas skola – pašiem
sava. Tuvākās skolas bija Baldonē, Iecavā un Bauskā, kurp
uzņēmīgi vecāki veda bērnus,
bet tas nebija ne viegli un ērti, ne
lēti. Direktori aktīvai rīcībai iedrošināja toreizējais Bauskas
mūzikas skolas direktors Jānis
Esta. Viņš bija tas, kurš teica:
«Dari, es palīdzēšu!» Nenovērtējams ir gan viņa, gan skolotājas Aldonas Alenčikas atbalsts.
Skolas veidošanas darbā bieži iesaistījās atsaucīgi un izprotoši Vecumnieku cilvēki, kas

Mūzikas skolas direktore Iveta Lavrinoviča 1996. gada 1. septembrī, kad telpu
sakopšanas darbi vēl ritēja pilnā sparā.

teica to pašu – «Dari, mēs palīdzēsim!». Un Iveta darīja. Vispirms tika veikta iedzīvotāju aptauja. Tika sadrukātas nelielas
lapiņas ar dažiem jautājumiem,
lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi pret mūzikas skolas izveidi. Šis daudzskaitlīgais «jā!»,
ko pauda gan bērnudārza audzēkņu, gan skolēnu ģimenes,
deva iedvesmu un apņēmību rīkoties tālāk. Soli pa solim tika
apmeklētas vajadzīgās institūcijas, izpētīta likumdošana, izstrādāts un apstiprināts nolikums,
saņemti dažādi atzinumi. Bez
J. Estas padomiem to paveikt
būtu bijis daudz grūtāk.
Bijušā sovhoza «Vecumnieki» kantoris kļuva par mājām Mūzikas skolai. I. Lavrinoviča atceras, kā izskatījās
telpas pirms skolas izveides.
«Paskats bija bēdīgs, bet, tā kā
biju entuziasma pārņemta, viss
likās padarāms. Pirmajā stāvā,
tagadējā mākslas klasē, bija veterinārā aptieka, blakus tai – manikīra kabinets. Otrajā stāvā
vienā no klasēm bija fotosalons, bet mazliet tālāk – vidus-

skolas bibliotēka. Lielās zāles
vidū stāvēja milzīgs koka bluķis, kur kādreiz veikala vajadzībām cirta gaļu, bet sienas
bija noklātas ar netīru vaskadrānu,» teic iestādes direktore.
Veidot Mūzikas skolu deviņdesmito gadu vidū – tas bija liels izaicinājums. Latvijai tie
nebija viegli laiki. Jostas nācās
savilkt ne vien iedzīvotājiem,
bet arī ministrijām, pašvaldībām. Pateicoties ziedotājiem,
skola tika pie saviem pirmajiem instrumentiem.
Pirmsākumos tika atvērta
klavieru, akordeona un ﬂautas
klase. 1997. gadā sāka darboties sitamo instrumentu klase.
1998. gadā pievienojās čella,
bet gadu vēlāk – kokles klase.
Tikai 2005. gadā skola kļuva
par Mūzikas un mākslas skolu,
Instrumentālās mūzikas programmai pievienojot Vizuāli
plastiskās mākslas programmu.
Šodien skolas audzēkņu panākumi šķiet pašsaprotami.
Esam pieraduši dzirdēt par sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga konkursos, par
zelta diplomiem un kausiem,
koncertiem un festivāliem. Bet
tas viss sākās no vienas mazas
domas un liela iedrošinājuma.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

1996. gada 21. decembrī Mūzikas skolas atklāšanā piedalījās Jānis Esta (no labās),
Liene Batņa (Alenčika), Agita Cerusa, Valda Kaufmane, Aldona Alenčika, Aivars Ķiņķevskis. Pie sienas – ķīmijas skolotājas Ilzes Cīrules veidotā tāfele.
Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.
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Pateicības svētkos saka paldies
1. lpp.
«Tā ir liela atbildība uzņemties audzināt bērnu, kurš piedzīvojis pāridarījumus. Lai tos
aizmirstu, ir vajadzīga liela
mīlestība un laiks,» viņa uzsvēra.
Pateicības svētkos ģimenes
godināja Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagasta
pārvalžu vadītāji Agris Kondrāts, Ineta Skustā, Elmārs Jukonis un Iveta Radziņa. Viņi
sacīja paldies gādīgajiem ļaudīm, kuri savā paspārnē lolo
citu vecāku bērnus, sniedz viņiem prieku un mīlestību.

Liela uzdrīkstēšanās

«Te ir stipro cilvēku salidojums,» pārliecinoši sacīja Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja I. Skustā. «Mūsu bērni jau
pieauguši, un ar vīru esam
sprieduši – vai arī mēs nevarētu kādam dāvāt savu mīlestību. Esam sapratuši, ka nevaram, jo mums nav šīs dvēseles
stiprības, kas piemīt jums,
mēs esam vājāki. Noliecu galvu jūsu priekšā, jo nolikt malā
savas intereses, uzņemties atbildību un mīlestību par kādu
cilvēku, dāvāt viņam šo saulaino bērnības stūrīti – tā ir
liela uzdrīkstēšanās.»
Skaistkalnes pagastā ir divas aizbildņu ģimenes. Aivara
un Liesmas Akonu aprūpē ir
pieci bērni, bet Dainis un Olita
Simaško, kuri izaudzinājuši piecas savas atvasītes, tagad sniedz
mīlestību divām meitiņām.
A. un L. Akoniem pašiem
ir trīs pieauguši bērni un savulaik sprieduši – palaidīs dzīvē
savējos un pieņems kādu, par

Svētku izskaņā koncerta dalībnieki, saudzīgi turot plaukstā aizdegtu svecīti, izpildīja dziesmu
«Silta sirds».

Artis Ozoliņš iejutās Maikla
Džeksona tēlā.
ko rūpēties. Liktenim labpatikās ģimenei uzticēt gādāt par
trim māsiņām un diviem brālīšiem.
Aina Jansone no Vecumnieku pagasta audzina 15 ga-

Priekšnesumus vēro aizbildnes no Vecumnieku pagasta – Daiga Lapiņa (no kreisās) un Aina Jansone.
du veco Beāti, kura ģimenē
ienāca pirms desmit gadiem.
«Pats svarīgākais ir iegūt bērna uzticību un būt pirmajam,
pie kā viņš pieskries gan priekos, gan bēdās,» teic aizbildne. A. Jansone izaudzinājusi
četrus bērnus, viņa ir omīte
desmit mazbērniem.

Apsveikuma
koncerts

Aizbildni Rutu Pikāni (no labās) sveic Elmārs Jukonis un Evita
Caune.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Starp dziesmu un deju
priekšnesumiem aizbildņi un
audžuvecāki saņēma pašvaldības pateicību par nesavtīgu
mīlestību, rūpēm, gādību un ģimenes siltuma sniegšanu bērniem. Koncerta sagatavošanā
piedalījās Valles pirmsskolas
izglītības iestādes «Cielaviņa» audzēkņi (skolotāja Aina
Vovere), Misas vidusskolas
dziedātāji (Zaiga Jēgere), dejotāji no Stelpes pamatskolas

(Lāsma Skābuliņa) un Valles
vidusskolas (Astrīda Celmiņa), Skaistkalnes tautas nama
bērnu popgrupa «Domino»
(Ingrīda Zemļinska). Gandrīz
katrā no šiem kolektīviem ir
bērni, par kuriem gādā aizbildņi vai audžuvecāki. Uzstājās arī individuālie izpildītāji:
Krista Kuzmina, Keita Cīrule,
Artis Ozoliņš. Savas aizbildnes O. Simaško dzejoļus lasīja
Skaistkalnes vidusskolas audzēkne Linda Valaškeviča.
Pēc koncerta aicinātie viesi varēja nobaudīt nelielu cienastu.
Klātesošie atzinīgi novērtēja bāriņtiesas iniciatīvu un
pašvaldības atbalstu svētku organizēšanā, paužot cerību, ka
pateicības sarīkojums ārpusģimenes aprūpes veicējiem kļūs
par tradīciju.
ŽANNA ZĀLĪTE

12. lpp.

Nr. 6(145) 2016. gada marts

Pārraksta tradicionālās kultūras materiālus

 Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi iesaistās «Valodas talkā»
Latvijā tiek veidots Latviešu
folkloras krātuves digitālais
arhīvs www.garamantas.lv.
Tā mērķis ir padarīt tiešsaistē
pieejamus un ērti lietojamus
Latviešu folkloras krātuvē
glabātos manuskriptus,
attēlus, audio un video
ierakstus, kā arī citas
vērtīgas folkloras materiālu
kolekcijas.

Palīdz folkloristiem

19. februārī, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, aizsākās akcija «Valodas
talka». Ikviens, īpaši Latvijas
izglītības iestādes, tika aicinātas palīdzēt folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, ir
atrodams arī ģimenes, radu vai
draugu lokā pierakstītais. Akcija noritēs līdz 30. aprīlim.
Tās laikā skolēni interneta
vietnē talka.garamantas.lv var
piedalīties virtuālajā talkā –

26. martā plkst. 22
Bārbeles tautas namā –

karaokes
vakars

kopā ar skandalozo
mūziķi Sandi Kiopu.
Ieejas maksa – 3 eiro.
Darbosies bufete.
Galdiņus var pieteikt,
zvanot pa tālruni
28759159.

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.

tradicionālās kultūras materiālu
pārrakstīšanā. Aktivitāte ir pieejama latviešu un vēl deviņās
citās valodās. Katrs dalībnieks
var izvēlēties savām spējām
un interesēm atbilstīgus materiālus. Darboties iespējams gan
klasē, gan mājās, kā arī, izmantojot mobilās ierīces.
Informāciju par šo akciju
var iegūt Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) un Latviešu
folkloras krātuves (LFK) interneta mājaslapā. Vecumnieku novada iedzīvotāji par šo
akciju tika informēti ar interneta mājaslapas www.vecumnieki.lv starpniecību.

Ar lielu entuziasmu

Akcijā ir iesaistījušās daudzas skolas, starp tām ir arī
Skaistkalnes vidusskola. Mūsu izglītības iestādes audzēkņi
līdz 20. martam bija pārrakstījuši 543 664 rakstu zīmes un
pašlaik atrodas topa otrajā

vietā. Par šo akciju mēs uzzinājām jau laikus, jo projektu
nedēļas laikā 8. klases skolnieces Linna Romaņenkova
un Linda Valaškeviča kopā ar
skolotāju Ligitu Bani apmeklēja LNB, un tās darbinieki
pastāstīja par «Valodas talku».
Tas deva iespēju ātri reaģēt un
sākt materiālu pārrakstīšanu.
Skolēni ļoti labprāt atbalstīja
pedagogu ierosinājumu palīdzēt folkloristiem un ar lielu
entuziasmu sāka šo darbu.
Akcijā piedalās 5. – 12. klašu skolēni. Pašlaik visčaklākie
tekstu pārrakstītāji ir 11. klases
jaunieši. Līga Līdaka ir pārrakstījusi 130 735 rakstu zīmes, Sandijs Siliņš – 118 377,
Santa Škenderska – 98 530,
Kristaps Ķīlis – 30 379, Inta
Skadorva – 29 929. Čakli ir
strādājusi arī 7. klases skolniece Karīna Ķīle (45 337) un
12. klases skolniece Egija Cēne (44 762). 8. klases audzēk-

ne Linda Valaškeviča ir pārrakstījusi 30 269 rakstu zīmes. Ļoti
cenšas arī pārējo klašu skolēni.
Mēs ļoti lepojamies, ka
mūsu audzēkņi aktīvi iesaistās
šajā kultūrvēsturiski svarīgajā
darbā un dod savu ieguldījumu. Darbs ar tekstiem ļauj tuvāk iepazīt latviešu folkloru,
dialektus un izloksnes, kā arī
vecvārdu pielietojumu.
Čaklākajiem un rūpīgākajiem atšifrētājiem būs balvas
no LFK un UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas. Savukārt čaklākā klase varēs doties
uz Gaismas pili, lai piedzīvotu
aizraujošu ekskursiju un iepazītu oriģinālo Krišjāņa Barona
Dainu skapi. Skaistkalnes vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājas audzēkņu veikumu vērtēs arī ballēs.
R. ZELTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāja

Misas skolēni iepriecina ar
radošiem priekšnesumiem
Ikgadējā Vecumnieku
novada domes rīkotā
konkursa «Gada skolēns»
skolas posms Misas
vidusskolā notika
11. martā.
Konkursam bija pieteikušies septiņi skolēni, taču to līdz
galam izturēja seši: Alise Zaļmeža (8. klase), Sintija Belruse (9. klase), Marika Sadovina
un Sintija Neimane (10. klase), Edijs Ancveirs un Aivis
Tjuševs (11. klase).
Skolēniem bija jāveic četri
uzdevumi: jāpilda erudīcijas
tests, jāraksta eseja, jāprezentē sevi, jāiepriecina ar radošu
priekšnesumu. Prezentācijas
un priekšnesumi bija sirsnīgi
sagatavoti. Jaunieši runāja
dzeju, rādīja video par sevi un
dziedāja. Dzirdētais un redzētais sasildīja ikviena sirdi –
gan žūrijas, gan līdzjutēju.
Notiekošajam uzmanīgi līdzi
sekoja žūrija – Anna Balgalve,
Dita Starta un Guna GasjūnePavāre.

Misas vidusskolas jaunieši Aivis Tjuševs (no kreisās), Alise
Zaļmeža, Sintija Belruse, Sintija Neimane, Marika Sadovina un Edijs Ancveirs veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem.
Foto – G. GASJŪNE-PAVĀRE
Izvērtējot skolēnu sasniegumus visos četros uzdevumos,
uz konkursa «Gada skolēns
2016» novada posmu tika izvirzīti: 8. – 9. klašu grupā – Sintija Belruse, bet 10. – 12. klašu
grupā – Sintija Neimane, Marika Sadovina, Edijs Ancveirs,
Aivis Tjuševs.

Prieks par jauniešu panākumiem skolas posmā. Lai visiem veicas konkursa nākamajā kārtā!
I. SOMA,
Misas vidusskolas
direktores vietniece
ārpusklases
darbā
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Vallē daudzina vārda mākslu

 Veido izpratni par latviešu tautas tradīcijām
Uz tradicionālo stāstnieku
konkursu 22. februārī
pulcējās 18 Vecumnieku
novada izglītības iestāžu
un Neretas novada
Mazzalves pamatskolas
audzēkņi.
Pērn stāstnieki tikās Skaistkalnes vidusskolā, šogad – mājīgajā aktieru Amtmaņu muzejā Vallē, kam piemīt īpaša aura.
Sarīkojuma «Stāstnieku saiets latviešu tautas tradīcijās»
mērķis ir turpināt papildināt
skolēnu zināšanas un veidot
izpratni par latviešu tautas tradīcijām, atzīmēt Starptautisko
dzimtās valodas dienu, izkopt
prasmi uzstāties.
Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija: Bārbeles pagasta
tautas nama vadītāja Dace Klipa, Valles pagasta kultūras darba organizatore Aija Skosa, aktieru Amtmaņu muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne.

Kontakts ar
klausītāju

Audzēkņi runāja fragmentus
no J. Jaunsudrabiņa, K. Skalbes,
E. Virzas, J. Akuratera, J. Dreslera, Aspazijas, A. Pelēča, M. Runguļa darbiem un Džūkstes tei30. martā plkst. 11.50
Stelpes pamatskolā –
Latvijas leļļu teātra kluba
izrāde

«Sapnis par karali».

Ieejas maksa – 0,70 eiro.

Konkursa uzvarētāji
 5. – 9. klašu grupā
1. vietā – Linda Valaškeviča (Skaistkalnes vsk.)
2. vietā – Paula Spriņģe (Mazzalves pamatskola)
3. vietā – Daniels Zālmanis (Vecumnieku vsk.) un Anna Marija
Arcihovska (Stelpes pamatskola)
 10. – 12. klašu grupā
1. vietā – Beatrise Hercoga (Misas vsk.)
2. vietā – Jānis Zvirbulis (Valles vsk.)
3. vietā – Sandijs Siliņš (Skaistkalnes vsk.)
kām un nostāstiem. Latviešu
valodas un literatūras skolotājas atzina, ka stāstāmā materiāla izvēle bija diezgan sarežģīta. Nav viegli sameklēt tekstu, kas ļautu skolas vecuma
jauniešiem izpausties gan ar
vārdiem, gan emocijām. Mācoties no iepriekšējā gada pieredzes, gribējās, lai izvēlētie
fragmenti būtu atšķirīgāki. Lai
gan autoru izvēle bija daudzveidīga, pārsvarā skolēni uzstājās ar stāstījumiem par Lieldienām, Jāņiem, Ziemassvētkiem; bija arī pa vienam priekšnesumam par Pūpolsvētdienu,
Vasarsvētkiem, naudu un vārdadienas svinēšanu.
Žūriju un klausītājus pārsteidza, cik radoši un apjomīgi
bija izvēlētie materiāli.
Stāstnieku konkursā tika
vērtēta satura un domas atklāsme, loģika, priekšnesuma iz27. martā plkst. 22
Skaistkalnes
tautas namā –

Lieldienu balle.

Spēlēs grupa «Brīvdiena».

teiksme, tā spilgtums, uzmanība tika pievērsta dikcijai un
kontaktam ar klausītāju.

Jāprot arī
pasmieties

Vidusskolu grupā dalībnieku bija maz, tomēr, kā atzina žūrija, visi priekšnesumi
bija kvalitatīvi sagatavoti.
Misas vidusskolas audzēkne
Beatrise Hercoga bija izvēlējusies fragmentu no K. Skalbes pasakas «Papardes zieds»,
Skaistkalnes vidusskolas audzēknis Sandijs Siliņš – no
J. Akuratera darba «Kalpa zēna vasara», savukārt Jānis
Zvirbulis no Valles vidusskolas šoreiz bija nolēmis par
Lieldienām pastāstīt, atklājot karikatūrista un literāta
J. Dreslera skatījumu. «Vairāk
vajag pasmieties par atgadījumiem iz dzīves, tad tā būs in-

teresantāka,» atzīst J. Zvirbulis.
Pamatskolas audzēkņi bija
pārdomājuši arī savu vizuālo
tēlu. Stāstījumos par 20. gadsimta sākuma latviešu tautas
tradīcijām lieti iederējās tautas tērps, vijole vai kāds cits
atribūts. Dažreiz tas atdzīvināja izrunāto vārdu, citreiz –
noslāpēja. Vienlīdz kvalitatīvi
savus priekšnesumus bija sagatavojuši gan jaunāko, gan
vecāko klašu skolēni.
Dalībniekiem bija iespēja
20. gadsimta sākumā iejusties
ne tikai caur vārda mākslu, bet
arī sadzīviskām lietām. Sarīkojumam piemērotajās muzeja telpās siltumu nodrošināja
ar bērza malku kurinātās veclaicīgās krāsnis. Arī mūsdienās tik pierastās labierīcības,
gluži kā senos laikos, bija jāmeklē ārā. Ne viens vien audzēknis par to bija pārsteigts,
bet kādreiz taču tā dzīvoja visi
latviešu ļaudis.
Stāstnieku konkursa dalībnieku un skolotāju omu uzlaboja malks tējas vai kaﬁjas, kā
arī kāds našķis.
R. ZVIRBULE,
Valles vidusskolas latviešu
valodas un literatūras
skolotāja

KINO Vecumnieku tautas namā

6. aprīlī plkst. 18 – spēlfilma
«Pelnu sanatorija»;
13. aprīlī plkst. 18 – spēlfilma
«Es esmu šeit».

Ieejas maksa –
3 eiro.

Ieejas maksa uz kino
seansu – 2 eiro.
23. aprīlī plkst. 12
Valles saieta namā –

19. aprīlī plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā –
multfilmu programma
bērniem

jauno dziedātāju konkurss
«Pavasara cīruļi».
5. aprīlī plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā – Liepājas
leļļu teātra izrāde

«Krāsainais brauciens».

Ieejas maksa – 1 eiro.

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.

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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Čaklākie lasītāji satiekas Gaismas pilī
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Ziedoņa zālē
5. martā notika lasīšanas
veicināšanas programmas
«Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2015» noslēguma
pasākums – Lielie
lasīšanas svētki.
Sarīkojumā piedalījās ap 800
žūrijas ekspertu – bērni, jaunieši un pieaugušie, pārstāvot
bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem. Čaklie lasītāji sveica pērn populārāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus.
Apkopotie rezultāti rāda,
ka 2015. gadā žūrijā un lasīšanas maratonā ir piedalījušies
18 963 lasītāji no Latvijas un
40 latviešu diasporas centriem
pasaulē, rosinot lasītprieku 680
bibliotēkās un skolās. Lielie
lasīšanas svētki tika organizēti
jau 14. reizi, taču Gaismas pilī
tie norisinājās pirmo gadu.

Ekskursija un
koncerts

Valles bibliotēkas čaklākie
lasīšanas eksperti Līva un Rūdolfs Brazauski, Adriana Akolova-Rozenfelde kopā ar Misas bibliotēkas bērnu žūrijas
dalībniekiem apmeklēja Lielos
lasīšanas svētkus, lai suminātu
lasītāko grāmatu autorus un izdevniecības, kā arī priecātos
par paveikto darbu. Bērni devās
ekskursijā pa Gaismas pili,
klausījās teatrāli muzikālu dzejas uzvedumu, bet jauniešu un

31. martā plkst. 15
Valles pagasta bibliotēkā –
Ginas Viegliņas-Vallietes
autobiogrāfiskā romāna

atvēršanas svētki.
Darbosies apgāda
«Jumava» grāmatu galds.

Latvijas Nacionālo bibliotēku apmeklēja čaklākie lasītāji no Valles – Rūdolfs Brazauskis, Līva Brazauska un Adriana Akolova-Rozenfelde (no labās).
Foto – I. KĻAVIŅA
vecāku žūrijas pārstāvjiem koncertu bija sagatavojusi grupa
«Sus Dungo».
Vislielāko atbalstu lasīšanā
sniedz ģimene, tāpēc arī pērn
tika turpināta pirms vairākiem
gadiem aizsāktā prakse žūrijā
iesaistīt vecākus un sarūpēt
īpašu grāmatu izlasi pieaugušajiem. Bērni un vecāki grāmatas ne tikai lasīja, bet arī
16. aprīlī plkst. 19
Valles saieta namā viesosies
Stelpes pagasta
amatiermākslas
kolektīvi.
Ar dziesmām priecēs sieviešu
vokālais ansamblis «Nianse»
(vadītāja Iveta Grantiņa),
A. Liepas viencēlienu
«Tupelītes» izrādīs
amatierteātris «Urguči»
(režisore Lilita Berliņa).

pauda savu viedokli un vērtējumu elektroniskā anketā.

Atrod laiku
grāmatām

Vienlaikus šogad tika nominēti pieci aktīvākie vecāki.
Mātes – «Lasīšanas vēstneses» – saņēma jaunāko grāmatu dāvinājumu, lai turpinātu
kopīgo lasīšanas un diskusiju

tradīciju sabiedrībā. No Zemgales šo titulu ieguva Līvas un
Rūdolfa mamma Irina Brazauska, kura diemžēl sarīkojumā nevarēja piedalīties.
I. Brazauska kopā ar bērniem daudz lasa un piedalās
projektā «Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija». Mammas mudināti, bērni, kuri gan mācās,
gan brauc uz nodarbībām Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā, atrod laiku bibliotēkas
apmeklējumam un lasa ar aizrautību. Ģimene iesaistās bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Pērn jūnijā Līvas un Rūdolfa
mamma piedalījās Bērnu literatūras nedēļas aktivitātēs un
Skaļās lasīšanas dienā lasīja
fragmentus no grāmatas. Tas
atviegloja bibliotekāres darbu,
turklāt pasākums kļuva neikdienišķāks. I. Brazauska aktīvi atbalsta bērnu iesaistīšanos
bibliotēkas radošajās darbnīcās visas vasaras garumā.
Tā kā Lielo lasīšanas svētku
norisi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts
Kultūrkapitāla fonds, akciju sabiedrība «Cēsu alus» – ar limonādi «Limpo» un SIA «Rīgas piensaimnieks» – ar «Kāruma» produkciju, visi dalībnieki saņēma labvēļu sagādātas
dāvanas.
Lai lasītprieks nerimst arī
jaunajā sezonā!
Paldies Vecumnieku novada Domei par iespēju nokļūt
svētkos un šoferim Augustam
Stūriškam par vizināšanu.
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja

16. aprīlī plkst. 14
Stelpes pamatskolā –

VISS PAR DĀLIJĀM

.
Ciemiņi – Agnis Ābele, augstas kvalitātes dāliju ziedu
audzētājs, un Alvis Vītols, pieredzējis dāliju audzētājs,
mūsu novadnieks, – rādīs attēlus un stāstīs par pieredzi,
paņēmieniem un īpašiem dāliju audzēšanas «knifiem».
Būs iespēja iegādāties gumus,
kādi lielveikalos nav atrodami.
Uzstāsies: Vecumnieku tautas nama senioru koris
«Atbalss» (vadītāja Māra Lagzdiņa),
Stelpes pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Nianse»
(Iveta Grantiņa).
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Veiksmīgākie mednieki saņem titulus

 Bārbelē pulcējas vīri ar kopīgu vaļasprieku
Medību sezonas noslēguma
sarīkojumā 12. marta
vakarā Bārbeles tautas
namā pulcējās ap
140 dalībnieku no
11 mednieku kolektīviem,
kurus vieno kopīgs
vaļasprieks.
Pārstāvēts bija Vecumnieku novads – Bārbele, Gaisma,
Kurmene, Nīzere, Skaistkalne,
Vecumnieki, Zvirgzde, kā arī
Bauskas novada Codes, Jaunsaules, Vecsaules pagasts un
Iecava.
Tradicionālā kopā sanākšana medniekiem tiek rīkota,
lai atskatītos uz aizvadīto sezonu, veiksmēm un neveiksmēm, padižotos ar jaunām
trofejām un sasniegumiem.

Četras nominācijas

Bārbeles mednieku kolektīva vadītājs Arvīds Rozēns
sveica ikvienu klātesošo ar
medību sezonas noslēgumu un
pasniedza četras nominācijas
aizvadītā gada veiksmīgākajiem sava kolektīva dalībniekiem. Nominācijas saņēma: «Gada dzinējs» – Mārtiņš
Bērziņš, «Trāpīgākais mednieks» – Didzis Briedis, «Apzinīgākais mednieks» – Ints
Pelnis, «Gada mednieks» –
Arvīds Rozēns.
«Šīm nominācijām nav izvirzīti kritēriji. Mednieki iesaka, un paši izvērtē, kurš būtu pelnījis kādu no tituliem.
Pēc tam notiek iekšējais balsojums starp aptuveni 40
Pie Vecumnieku un
Baldones novada robežas
pazudusi suņu meitene,
ļoti līdzīga vācu
medību terjeram.
Liels lūgums sniegt
jebkādu informāciju.
Ļoti gaidām
mājās savu mīluli.
Tālrunis 29414461.

kolektīva biedriem,» skaidro
A. Rozēns.
«Gads bija veiksmīgs –
meža dzīvnieks ir nācis, un es
savu iespēju garām neesmu
palaidis,» atklāj titula «Trāpīgākais mednieks» ieguvējs
D. Briedis. Savukārt I. Pelnis
pastāstīja: «Iznāca briedis,
kurš ir jauns, skaists, perspektīvs, un es pieņēmu lēmumu
nešaut. Tieši šī iemesla dēļ
man tika nominācija «Apzinīgākais mednieks».»

Lūša trofeja

Vakara gaitā tika sveikti
mednieku kolektīva biedri –
50, 60, 65 un 70 gadu jubilāri:
Andis Sondors, Valērijs Ķirķis, Andis Simsons, Persijs
Kaufmanis, Jānis Gedrovičs.
Sarīkojuma laikā ikviens
varēja novērtēt mednieku atnestās trofejas, kā arī apskatīt
aizvadītās sezonas bildes, kas
tika izrādītas uz lielā ekrāna.
«Lai mūsu dāmām, draudzenēm, sievām būtu interesantāk, jo viņas visu zina un
redz vismazāk, nolēmām parādīt to rezultātu, kāpēc mēs
ejam uz medībām, kādas ir iegūtās trofejas,» paskaidroja
A. Rozēns. Vislielāko sajūsmu klātesošie pauda par
Skaistkalnes mednieku kolektīva pārstāvja Venta Priedīša
atnesto lūša trofeju, kas iegūta
2013. gadā.
EVA VLASOVA,
Vecumnieku novada
domes sabiedrisko
attiecību speciāliste

Četru nomināciju ieguvēji: «Gada mednieks» Arvīds Rozēns
(no kreisās), «Gada dzinējs» Mārtiņš Bērziņš, «Trāpīgākais
mednieks» Didzis Briedis, «Apzinīgākais mednieks» Ints
Pelnis.

Venta Priedīša 2013. gadā iegūtā lūša trofeja.
Foto – EVA VLASOVA

Lieldienu laika DIEVKALPOJUMI
Vecumnieku evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
 24. martā, Zaļajā ceturtdienā, plkst. 19,
 25. martā, Lielajā piektdienā, plkst. 11, pēc dievkalpojuma – Krusta ceļš,
 26. martā, Klusajā sestdienā, plkst. 22; kristības, iesvētības,
 27. martā, Kristus Augšāmcelšanās svētkos, plkst. 11.

Visi laipni aicināti!

Vecumnieku ev. lut. draudzes padome
un mācītājs Roberts Otomers

TĀ

VECUMNIEKU PAGAS-

Mirdza Narunovska
(1930. gada 5. janvāris –
2016. gada 15. marts),
Vasilijs Mihaļonoks
(1963. gada 25. jūlijs – 2016. gada 17. marts).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Kas gadu gadā krāj mūžu skaistu?
Darbdienas, kuras nekas nespēj
aizstāt.
Mūsu vismīļāko dvēseļu tuvums
Arī pāri pār tāluma krastu,
Ilgu puķe, vēl neatrastā,
Zvaigzne, kas tīra pie debesīm laistās,
Viss, ko tu sargā, lai neizgaistu...
/L. Brīdaka/
Pavasarīgus sveicienus sūtām
Dacei Žuromskai un Andrim Markūnam
50. šūpļa svētkos, Guntaram Gailim 55 gadu jubilejā,
Valērijam Ķirķim 60. dzimšanas dienā,
Skaidrītei Fiļimonovai 65. dzīves gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Katru dienu no jauna,
katru dienu kā pirmoreiz
elpot, mīlēt un smiet,
Un sevi kā dzietu
pret sauli un lietu dzīt atkal rīt
no jauna kā pirmoreiz.
/V. Aizupe/
Sirsnīgi sveicam Martu Anšanci
un Sarmīti Daugavieti
50. dzimšanas dienā,
Juri Skadiņu 55 gadu jubilejā,
Loniju Kaminsku,
60 gadu slieksni pārkāpjot,
Arvīdu Silu 65. mūža gadskārtā,
Līviju Pranaiti 85. šūpļa svētkos.
Kurmenes pagasta pārvalde
Daudz jau nevajag, lai būtu prieks.
Tikai vienu sirsnīgu un labu vārdu,
Tikai vienu labestīgu, mīļu skatu,
Tikai vienu saulainu
un gaišu smaidu,
Daudz jau nevajag,
lai būtu prieks...
/A. Leja/
Sirsnīgi sveicam Birutu Strogonovu
70 gadu jubilejā un
Jadvigu Voru 80. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Aizpūš ziemas bēdas
Pavasara vējš,
Sēdināsim domas
Saules šūpolēs.
Lai tās tālāk, augstāk,
Ielūkoties prot,
Nogurušos plecus
Palīdz iztaisnot.
Un mums atkal
Patīk dzīvi slavināt,
Kad ar cīruļdziesmu
Saules svētki klāt.
/A. Ķirškalne/
Vislabākos vēlējumus sūtām
Vijai Beļūnai 50. dzimšanas dienā,
Dzintrai Krūmiņai, Lilijai Dzalbei-Ozoliņai un
Jozam Buikauskam 65 gadu jubilejā,
Austrai Sladzei 70. dzīves pavasarī.
Stelpes pagasta pārvalde

Viss vēl ir tā, kā tam jābūt,
Var brīnumu sagaidīt,
Var neko.
Bet ja vēl izdodas piesaulē pabūt,
Es saku dzīvei: paldies par to!
/A. Upmale/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Gunvaldim Kaniņam 70. dzimšanas
dienā, Ilgai Gargurnei, Antonijai
Puigai, Lolitai Baterei, Jānim
Ļustikam, Intai Nagurevičai, Ādolfam Pētersonam,
Vijai Strautiņai un Elmāram Matuzam 75 gadu jubilejā,
Marijai Galvanovskai 80. šūpļa svētkos, Veronikai Šinkunaitei
85. dzīves gadskārtā, Zigrīdai Punkai, Martai Artemjevai
un Vilmai Joelei, 91. mūža pavasari sagaidot,
Fjodoram Baravojam 93. dzimšanas dienā un
Konstantīnam Strelitam-Strēlem, 94 gadu slieksni pārkāpjot.
Novada Sociālais dienests
Marta vēji sapūtuši
Dzīves gadus vienuviet,
Pūpolkokā sudrabotā
Šodien tavas dienas zied.
Marta vēji projām steigsies,
Bet lai dvēseli arvien
Prieks un mīlestības gaisma
Baltā pūpolkokā sien.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam senioru kora «Atbalss» dalībnieku
Jāni Ļustiku 75. dzimšanas dienā.
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrības «Virši» valde

2. aprīlī plkst. 19
Valles saieta namā –
PAVASARA IEDANCIS.

Piedalās deju kolektīvi:
«Atvars» (Jaunjelgava), «Sēļi» (Nereta),
«Dejotprieks» (Birzgale), «Stelpe» (Stelpe),
«Vēveri» (Vecumnieki), «Dejotprieks»
(Rīga, Iļģuciema kultūras centrs),
kā arī mājinieki – «senValle» un «Valle».

2. aprīlī plkst. 20
Kurmenes tautas namā uz

Teātra dienas lustēm

aicina amatierteātris «Kurmene».

Programmā:
 Šovs «Izskaties dzirdēts». Piedalās amatierteātri no
Vecumnieku un kaimiņu novadiem,
 Nenopietni nopietna tikšanās ar režisoru un aktieri
Armandu Ekštetu,
 Dejas līdz rītam kopā ar Juri Ostrovski un «Dvinskas
muzikantiem».
Dalības maksa – 1 eiro.
Ieejas maksa skatītājiem – 3 eiro. Galdiņi jāpiesaka
laikus, jo vietu skaits ir ierobežots.

10. aprīlī plkst. 14
Vecumnieku tautas namā viesosies
Īslīces amatierteātris «Dadži»
(režisore Evita Vanaga)
ar izrādi lieliem un maziem
«VelniNi»
,

(pēc Rūdolfa Blaumaņa pasakas motīviem).

