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Laivos un
andelēsies

Interesenti aicināti piedalīties sezonas noslēguma laivu
braucienā «Pa Mēmeli rudenī», kas notiks 8. oktobrī. Jau
vairākus gadus laivošanu un
citas aktivitātes organizē Kurmenes pagasta atpūtas vietas
«Lutauši» saimnieki Andžela
un Edgars Briči.
Brauciens sāksies plkst. 12
no «Saliņām», kad, skanot
dziesmām, visi dosies ceļā.
Plānots, ka plkst. 15 laivotāji
piestās «Lutaušos», kur notiks
rudens andele – pirkšana, pārdošana, degustēšana, mainīšanās ar visu, kas izaudzis dārzā
un mežā, glabāts burciņās,
spainīšos un pudelēs.
Par dziesmām gādās Sandra
Meiere. Dalībniekiem paredzētas pusdienas un lustes pie
ugunskura, kā arī pirtiņa.
Dalības maksa laivotājiem –
7 eiro vienai personai. Gan
braucēji, gan tirgotāji tiek aicināti pieteikties līdz 6. oktobrim, zvanot pa tālruni
28354626 A. Bričai. Sīkāka informācija: www.laivunomalutausi.lv.
S. BRIČA,
atpūtas vietas «Lutauši»
pārstāve

Ik reizi laivotājus un andelmaņus uzmundrina Sandras
Meieres ģitāras spēle, kas
visus vieno dziesmā.
Foto no «Lutaušu»
arhīva.

Atvadās no vasaras

«Ausekļu dzirnavās» svin Pļaujas svētkus

Stelpes pagasta saimnieks Jānis Klāviņš ar spītīgo ķēvīti Palmu gājienā uz demonstrējumu lauku
devās visiem pa priekšu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Bārbeles pagasta brīvdabas
muzejā «Ausekļu
dzirnavas» 3. septembrī ar
tvaika dampja svilpienu
tika atklāti gadskārtējie
Pļaujas svētki.
Jau astoto rudeni lauku sētā pulcējās vīri un sievas, kas
prot turēt rokās senos darbarīkus un kurbulēt tehniku, amatnieki, rokdarbnieces, saimnieki
un saimnieces, latviskās dzīvesziņas daudzinātāji – muzikanti,
dziedātāji un dejotāji. Kuplā
pulkā bija saradušies apmeklētāji – gan pieaugušie, gan
bērni, lai vērotu un iesaistītos
daudzveidīgajās izdarībās.
Ciemos bija atbraukuši arī
Vecumnieku novada domes
draugi no Lietuvas. Pavasarī,
Sējas svētkos, Biržu rajona pašvaldības mērs Valdemārs Valķūns kopā ar Vecumnieku novada domes amatpersonām iestādīja kartupeļus; nu bija jābrauc
lūkot, kā raža padevusies.

«Ausekļu dzirnavu» saimnieks Mārtiņš Mediņš steidz lūkot,
vai tvaika dampis iet «uz pilnu duku».

Kulsta un sukā

Demonstrējumu laukā vienlaikus tika pļauta labība, rakti
kartupeļi, vākta kukurūza. Tie,
kuri neuzdrošinājās ķerties pie
izkapts vai ņemt rokās mačeti,
sēja kūlīšus un lasīja tupeņus.
Daudzi notiekošo vēroja no
malas un redzēto pārrunāja ar
domubiedriem.

Darbīga noskaņa valdīja «Ausekļu dzirnavu» sētā,
kur Bārbeles mazpulcēni kopā ar skolotāju Voldemāru Barenu kūla un tīrīja graudus,
šķiroja kartupeļus, smalcināja kukurūzu, veica dažādus mājsaimniecības darbus.
à6. lpp.

2. lpp.
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Negaidīts izaicinājums
«Mums ir,
D
ar ko lepoties!»

zīve mēdz piespēlēt negaidītus izaicinājumus.
Es tādam ļāvos, nonākot Vecumnieku novada pašvaldības par jaukajiem un sirsnīgajiem
Domes priekšsēdētājas amatā. sarīkojumiem, sporta jomas speValsts pārvaldē sāku strādāt ciālistiem – par daudzveidīgajām
2001. gada 1. septembrī, kad aktivitātēm un sportistu sasniekļuvu par Stelpes pagasta pa- gumiem, skolotājiem, kuri ir radomes darbinieci. Mani amata doši un dalās savā pieredzē, izpienākumi bija saistīti ar pa- glītojot jauno paaudzi. Prieks,
gasta lauksaimnieku konsultē- ka mums ir, ar ko lepoties!
šanu, kultūras pasākumu un
zņemoties atbildīgo piesporta aktivitāšu organizēšanu.
nākumu, 7. septembrī tiku
Ar to nodarbojos līdz brīdim, ievēlēta par Domes priekšsēdēkad tika izveidots Vecumnie- tāju. Paldies Rihardam Melgaiku novads.
lim, kurš man atstāja mantojumā
Uzticētie pienākumi ļāva ie- atbildīgu un radošu novada pašpazīt Stelpes pagasta iedzīvotā- valdības darbinieku komandu.
jus un teritoriju. Paldies vietēLai kopīgi varētu lemt par
jiem ļaudīm, no kuriem daudz novada attīstību, aicinu pagastu
mācījos. Padomu nekad nelie- iedzīvotājus būt atsaucīgiem un
dza lauksaimnieki, skolotāji, nākt uz ieplānotajām sapulcēm.
kuri palīdzēja organizēt pasāku- Izrunāsim vajadzības un problēmus, un sportisti, ar kuriem ko- mas, izvērtēsim to, kas paveikts
pā devos pārstāvēt Stelpi Baus- un ko nav izdevies padarīt!
kas rajona sporta spēlēs, vienLiels izaicinājums novamēr mājās pārvedot medaļas.
dam ir Vecumnieku cietuma
Mēs, lauku attīstības kon- slēgšana. Ātri un kopīgi ir jāsultanti, bieži braucām piere- pieņem pareizais lēmums.
dzes apmaiņā pie kolēģiem uz
Stājoties šajā amatā, apņeBārbeli un Skaistkalni. Tā tika mos būt godīga, veltīt visus spēiepazīta topošā novada terito- kus Vecumnieku novada izaugrija, iedzīvotāji un uzņēmēji.
smei un iedzīvotāju labklājībai.
Veidojoties jaunai adminisLiels paldies lauksaimnietratīvajai teritorijai, strādāju kiem, uzņēmējiem un iedzīvotādarba grupā, pārstāvot Stelpes jiem, kas man ir palīdzējuši augt,
pagastu. Tas ļāva izprast re- sniedzot zināšanas un dzīves
formas būtību un novada tap- gudrības.
šanas procesu.
Kopš 2009. gada esmu novada Domes deputāte un lauku
AIGA
attīstības konsultante. Labi pārzinu katras pagasta pārvaldes, SALDĀBOLA,
iedzīvotāju un uzņēmēju vaja- Vecumnieku
novada
dzības. Pieredze šajā darbā palīDomes
dzējusi saredzēt pagastu iespēpriekšjas un attīstības potenciālu.
sēdētāja
Paldies kultūras «kūrētājiem»

U

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

Veikts remonts
zvanu mājā

Izsaku lielu pateicību Vecumnieku novada Domei par
piešķirto finansējumu zvanu
mājas remontam Valles pagasta Vasku kapos.
Paldies par veiksmīgo sadarbību SIA «Krīči» veikalam
un Imantam Ruģelim personīgi par materiālu sagādi. Paldies Agrim Vinovskim par kokmateriālu sagatavošanu.
Darbus brīvprātīgi veica
Arnis Jumiķis, Aleksandrs Zjukovs, Andis Dilevičs, Indra
Martinska. Ar līdzfinansējumu
palīdzēja Ainārs Martinskis.
Izsaku pateicību arī Sandrai
Salgrāvei un Zeltītei Raubiško.
Darba procesā zvanu mājai tika nomainīts jumta segums, izgatavots metāla krusts
un durvju slēdzene, nogruntētas un nokrāsotas sienas, kā
arī veikts ēkas pamatu apmetums un krāsojums.
Darbu vadītāja
Indra MARTINSKA

Pateicamies visiem amatniekiem un viņu palīgiem, kuri 3. septembrī Pļaujas svētkos
Bārbeles pagasta brīvdabas
muzejā «Ausekļu dzirnavas»
daudzināja senos arodus un
piedāvāja savus ražojumus,
ieinteresējot lielus un mazus
sarīkojuma apmeklētājus.
Paldies Bārbeles mazpulcēniem un skolotājam Voldemāram Barenam par iesaistīšanos lauku un mājsaimniecības darbos. Pateicamies vidējās paaudzes deju kolektīva
«Stelpe» dalībniekiem un vadītājai Lāsmai Skābuliņai,
Mārupes novada sieviešu vokālā ansambļa «Dzelde» dziedātājām un vadītājai Sandrai
Gaidei, kā arī muzikantiem
Albīnam Baļčūnam un Aigaram Urtānam no Bauskas par
sarīkojuma kuplināšanu un
lustīgiem priekšnesumiem.
Liels paldies apmeklētājiem, kuri aktīvi atbalstīja
«Ausekļu dzirnavās» notiekošo un bija līdzatbildīgi darbīgas un omulīgas noskaņas radīšanā.
Pateicamies Vecumnieku
novada Domei par pretimnākšanu un pašvaldības informatīvajam izdevumam «Vecumnieku Novada Ziņas» par
Pļaujas svētku daudzināšanu.
«Ausekļu dzirnavu»
SAIME

PAZIŅOJUMS
11. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 12.30
Vecumnieku novada domē
(Rīgas ielā 29a, domes sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā)
apmeklētājus pieņems
Bauskas novada būvvaldes vadītāja Dace Putna.

Aicina pieteikt apbalvojumiem
Pretendentus Vecumnieku
novada pašvaldības apbalvojumiem «Gada cilvēks», «Goda
raksts» un «Atzinības raksts»
var pieteikt novada domē vai
pagastu pārvaldēs līdz 10. oktobrim.
Ierosinājumus var iesniegt
Domes deputāti, uzņēmumu,
valsts un pašvaldības iestāžu,
nevalstisko organizāciju vadītāji vai iedzīvotāju grupas. Atzinību veidus, kā arī to piešķiršanas un pasniegšanas kārtību
nosaka Vecumnieku novada

Domes apbalvojumu nolikums.
Apbalvojumi privātpersonām, juridiskām personām vai
kolektīviem par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī Vecumnieku tautas namā.
Pašvaldība krietnākos ļaudis godina kopš 2011. gada.
ŽANNA ZĀLĪTE

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu» oktobra
numuriem jāiesniedz līdz
3. un 17. oktobrim.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Atzīmē Baltu vienības dienu

 Zvirgzdes kāpā deg uguns, skan dziesmas
Vecumnieku novadā visaugstākajā vietā – Zvirgzdes
kāpā – Baltu vienības dienā,
22. septembrī, īsi pirms
saulrieta pulciņš entuziastu
aizdedza ugunskuru.
Sastājušies ap to un sadevušies rokās, augstienes «iekarotāji» nodziedāja Latvijas himnu.

Piemin Saules kauju

Vienojoties ar baltiem citos
Latvijas novados un Lietuvā,
aizdomājoties par tautu likteņiem, klātesošie pieminēja notikumus pirms 780 gadiem, tādējādi apliecinot savu esību un atbildību par baltu zemi, tautām,
valodu.
Par vēsturiski nozīmīgajām
norisēm pastāstīja bārbelietis,
pensionētais skolotājs Voldemārs Barens.
«Baltu vienības diena tiek
atzīmēta, pieminot leģendām
apvīto Saules kauju, kas norisinājās 1236. gadā, domājams,
pie Šauļiem. Tagadējās Lietuvas
un Latvijas teritorijā dzīvojošās
baltu tautas – augštaiši, lietuvji
un zemgaļi – sakāva vācu Zobenbrāļu ordeņa karaspēku;
krita arī pats ordeņa mestrs,»
viņš atgādināja. Gana nozīmīgs
vēstures fakts, kā uzsvēra V. Barens, ir arī 1321. gadā notikusī
pēdējā bruņotā zemgaļu sacelšanās. Tā, iespējams, norisinājusies Bārbeles vai Kurmenes apkaimē, un Pilveru pilskalns varētu būt viens no pēdējiem, kas nopostīts, pieļāva
vēstures izzinātājs.

Zvirgzdes kāpa ir Vecumnieku novadā visaugstākā vieta. Jau ceturto reizi Baltu vienības dienā
tur tika pieminēti vairākus gadsimtus seni notikumi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Neprot novērtēt

Neļaujot nodzist ugunij,
akordeona pavadījumā skanēja
dziesmas gan latviski, gan lietuviski. Tās simboliski tuvināja
baltu valodās runājošos visā
pasaulē.
Pārsvarā no Bārbeles atbraukušie pasākuma dalībnieki aizsāka sarunu par kādu visai raksturīgu iezīmi, proti, bieži vien
ļaudis neprot lepoties ar to, kas
viņiem dots un pieder, jo tas ir
ierasts un pašsaprotams. Tāda ir
arī unikālā vērtība – Zvirgzdes
kāpa, kas atrodas Vecumnieku
pagastā netālu no Staņķa ezera, – un iespēja šajā augstienē
iedegt uguni, apliecinot baltu
vienotību. Žēl, ka zīmīgajā dienā tikai daži interesenti bija vēlējušies pulcēties kopā, lai stip-

IEVĒRĪBAI!
Līdz 4. oktobrim Vecumnieku novada bāriņtiesa
iedzīvotāju pieņemšanu organizē šādā laikā:
w Vecumnieku pagastā bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Mediņa apmeklētājus pieņem trešdienās no
plkst. 9 līdz 16,
w Kurmenes pagastā bāriņtiesas locekle Liena Grīnberga sastopama trešdienās no plkst. 9 līdz 15,
w Bārbeles pagastā bāriņtiesas locekle Vita Siliņa iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 9 līdz 15,
w Skaistkalnes pagastā bāriņtiesas locekle Vita Siliņa
sastopama otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 16,
w Valles pagastā bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Mediņa apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 16,
w Stelpes pagastā bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Ieva Mediņa sastopama otrdienās no plkst. 9 līdz 16.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 26262016.

rinātu baltu pēcteču tautu garīgo
saikni un apjaustu savu spēku
pasaules izpratnes kopsakarībās.
«Mēs esam maz, bet pats
svarīgākais – esam. Tie, kas varējuši, tie spējuši savu ideju noturēt cauri gadsimtiem, un tāpēc
mums ir Latvija,» uzsvēra Bārbeles folkloras kopas «Tīrums»
vadītāja Irita Vimba. Viņa aicināja šajā dienā kopā pulcēties arī
pēc gada, pieciem un desmit, jo
«mēs visi esam par to atbildīgi».

Ceturto gadu

Pasākumā piedalījās arī
brīvprātīgā darba projekta dalībnieki Viktorija Okhapkina

no Krievijas un Maksimiliāns
Diazs Balceda no Spānijas.
Jaunieši Bārbelē ir kopš jūlija,
šādās aktivitātēs viņi iesaistījās pirmoreiz.
Gan Latvijā, gan Lietuvā
22. septembris par Baltu vienības dienu tika pasludināts
2000. gadā. Pulcēšanās Zvirgzdes kāpā notika jau ceturto
gadu. Pirms tam šī diena atzīmēta Pilveru pilskalnā Bārbelē.
Pasākumu organizēja biedrības «Jaunatne smaidam»,
«Zemgales Mantojums» un
Bārbeles folkloras kopa «Tīrums».
ŽANNA ZĀLĪTE

Tiksies ar iedzīvotājiem
Turpinot aizsākto tradīciju,
arī šoruden iedzīvotājiem būs
iespēja savā dzīvesvietā tikties
ar Vecumnieku novada pašvaldības amatpersonām – Domes
priekšsēdētāju Aigu Saldābolu, priekšsēdētājas vietnieku
Jāni Kovalu un izpilddirektoru Gunti Kalniņu.
Ļaudis jau laikus tiek aicināti apsvērt priekšlikumus nākamā gada budžeta izstrādē,
pārdomāt tēmas, par ko būtu
interese diskutēt, un sagatavot
jautājumus. «Ar iedzīvotājiem
plānots pārrunāt pašvaldības
ieceres novada un pagastu attīstībā 2017. gadā, izzināt ļaužu domas un vajadzības,» teic
A. Saldābola.

Ikviens tiek aicināts uz tikšanos:
w 29. septembrī plkst. 17 –
Valles pagasta pārvaldē,
w 30. septembrī plkst. 17 –
Valles pagasta Taurkalnes bibliotēkā,
w 6. oktobrī plkst. 17 –
Kurmenes tautas namā,
w 13. oktobrī plkst. 17 –
Skaistkalnes tautas namā,
w 20. oktobrī plkst. 17 –
Vecumnieku tautas namā,
w 21. oktobrī plkst. 17 –
Stelpes pamatskolā,
w 27. oktobrī plkst. 17 –
Bārbeles tautas namā,
w 28. oktobrī plkst. 17 –
Misas tautas namā.
Z. SKARA

4. lpp.

Nolikumā veic
grozījumus

Veikti grozījumi nolikumā
«Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo apbalvošanas kārtība» (24.09.2014.).
Papildināts 3.3.3. punkts,
kas paredz – ja izglītojamais
piedalās valsts olimpiādē vai
atklātajā valsts olimpiādē, bet
neiegūst godalgotu vietu, viņam
piešķir naudas balvu – 10 eiro –
un pateicību. Kā sēdē 24. augustā paskaidroja Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals, izmaiņas ieviestas
pēc skolu direktoru ierosinājuma. Iepriekš naudas balvas
varēja saņemt tikai godalgoto
vietu un atzinību ieguvēji, taču arī dalība valsts olimpiādē
ir vērā ņemams sasniegums.
3.3.4. punkts izteikts šādā
redakcijā: «Par izciliem sasniegumiem mācību darbā 7. –
9. klašu skolēniem, ja gada
vidējā atzīme ir ne mazāka par
8,50 ballēm, un aktīvu līdzdalību izglītības iestādes, novada sabiedriskajā dzīvē skolēns saņem pateicības rakstu
un naudas balvu šādā apmērā:
3.3.4.1. ja vidējā atzīme ir no
8,50 līdz 8,99 – 50 eiro;
3.3.4.2. ja vidējā atzīme ir no
9,00 līdz 9,49 – 70 eiro;
3.3.4.3. ja vidējā atzīme ir no
9,50 līdz 10,00 – 100 eiro.»
Izmaiņas skārušas arī
3.3.5. punktu, kas izteikts šādā
redakcijā: «Par izciliem sasniegumiem mācību darbā 10. –
12. klašu skolēniem, ja gada
vidējā atzīme ir ne mazāka par
8,50 ballēm, un aktīvu līdzdalību izglītības iestādes, novada sabiedriskajā dzīvē skolēns
saņem pateicības rakstu un
naudas balvu šādā apmērā:
3.3.5.1. ja vidējā atzīme ir no
8,50 līdz 8,99 – 100 eiro;
3.3.5.2. ja vidējā atzīme ir no
9,00 līdz 9,49 – 120 eiro;
3.3.5.3. ja vidējā atzīme ir no
9,50 līdz 10,00 – 150 eiro.».
«Summas paliek nemainīgas, vienīgi ar vēl vienu ciparu
aiz komata tiek precizētas atzīmes,» grozījumus šajos punktos komentēja J. Kovals.
Z. SKARA
«Vecumnieku Novada
Ziņas»
var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Atbalsta skolu vajadzības

7. septembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
18 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā piedalījās
visi deputāti.

Piešķir papildu
finansējumu

Deputāti lēma par papildu
finansējuma piešķiršanu Valles
un Skaistkalnes vidusskolai.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka iesniegumā Domei Valles vidusskolas direktore Gita Eriņa lūgusi rast iespēju izveidot jaunu
amata vietu – internāta skolotājs –, kas tiktu finansēta no
pašvaldības līdzekļiem. Internāta pedagogs paredzēts uz
0,5 likmēm, kas mēnesī veido
420,21 eiro. Valles vidusskola no
valsts mērķdotācijas maksā
internāta skolotājai darba algu,
lai laikā līdz vēlam vakaram
audzēkņi būtu pieskatīti un izmācījušies. Šāda situācija samazina atalgojumu pārējiem
pedagogiem.
Dome nolēma piešķirt papildu finansējumu – 1681 eiro –
internāta pedagoga atlīdzībai.
Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece
iesniegumā Domei lūgusi no
1. septembra atļaut izveidot
jaunu amata vietu – auklīte
pirmsskolas bērnu apmācības
grupā – un piešķirt finansējumu valstī noteiktās minimālās
darba algas apjomā. Pirmsskolas apmācības grupu apmeklē bērni, kuri ir jaunāki
par pieciem gadiem, un viņiem nepieciešama papildu
apmācība un pieskatīšana.
Deputāti nolēma atļaut izveidot jaunu amata vietu –
skolotāja palīgs – un piešķirt
papildu finansējumu – 1829
eiro – šī darbinieka algošanai.
IEDZĪVOTĀJU
PIEŅEMŠANA
Domes priekšsēdētājas
vietnieks Jānis Kovals
apmeklētājus pieņem:
w otrdienās no plkst. 13
līdz 17;
w ceturtdienās no plkst. 9
līdz 13.
Adrese: Vecumnieku
novada dome,
Rīgas iela 29, Vecumnieki.

Stelpes pamatskolā 2016./2017. mācību gadā zinības iegūst
55 audzēkņi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Saskaņo
ierasto kārtību

Izskatīts jautājums par
1. klases atvēršanu un apvienotajām klasēm Stelpes pamatskolā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals informēja,
ka Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova lūgusi
atļauju atvērt 1. klasi ar sešiem audzēkņiem un apvienot
6./7. klasi, nosakot, ka eksāmenu priekšmeti katrai no
klasēm tiks mācīti atsevišķi.
Apmācība apvienotajās klasēs
tika veikta arī iepriekšējos gados.
Dome nolēma saskaņot, ka
Stelpes pamatskolā apvienotajā 6./7. klasē atsevišķi tiks mācīti šādi mācību priekšmeti:
latviešu valoda, matemātika,
svešvaloda un vēsture. Nolemts atvērt 2016./2017. mācību gadā Stelpes pamatskolā
1. klasi ar sešiem izglītojamajiem.

Novērtē un
uzņem bilancē

Nolemts iekļaut Vecumnieku novada domes grāmatvedības bilancē 50 trotuāra
plāksnes 200 eiro vērtībā (vienas plāksnes vērtība – 4 eiro).
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka,
veicot vides sakārtošanas un
uzlabošanas darbus Misas vidusskolas pagalma teritorijā,
tika demontētas 50 trotuāra
plāksnes. Vecumnieku novada
domei tās nav nepieciešamas

un seguma materiālu plānots
realizēt. Lai plāksnes varētu
pārdot, tās nepieciešams novērtēt un iekļaut pašvaldības
grāmatvedības bilancē.
Pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību pamatlīdzekļu
un inventāra apsekošanas un
novērtēšanas komisija 1. septembrī veica izpēti un trotuāra
plāksnes novērtēja. Noteikta
to pārdošanas cena – 5 eiro
(bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu plāksni. Ieņēmumi tiks ieskaitīti pamatbudžetā.

Sekmē sportistu
aktivitātes

Piešķirts finansējums –
150 eiro – airētāja Edvarda
Ezernieka treniņprocesa nodrošināšanai. Pēc rēķina saņemšanas nauda tiks pārskaitīta Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālajai struktūrvienībai «Jūrmala». E. Ezernieks
2016. gada sezonā veiksmīgi
startējis dažādās Latvijas mēroga sacensībās.
Arī Domes sēdē 24. augustā tika lemts par atbalsta
sniegšanu sportistiem – svarbumbu cēlājiem. Edgaram
Getmančukam piešķirti 575
eiro, bet Mārim Rubulim 563
eiro dalībai Pasaules čempionātā, kas no 26. līdz 30. oktobrim norisināsies Kazahstānas pilsētā Aktobē. Abi Vecumnieku novada pārstāvji
iekļauti Latvijas izlases sastāvā.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Lielā mērķī vieglāk trāpīt

Uzņēmēja sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus
Novada uzņēmējdarbības
atbalsta grupas dalībnieki
uz kārtējo tikšanos
pulcējās 1. septembrī
Iniciatīvu un aktivitāšu
centrā Vecumniekos.
Sanākot kopā, tika pārrunāti spilgtākie iespaidi, kas
gūti Polijā, mācību un pieredzes brauciena laikā. Tajā piedalījās bioloģisko, dārzeņu,
augļkopības un lauku tūrisma
saimniecību pārstāvji. Uzņēmēji teic paldies Vecumnieku
novada pašvaldībai par atbalstu transporta nodrošināšanā
uz lauksaimniecības lielvalsti.

Piepilda sapni

Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas pārstāvji apciemoja Vēsmu Veinbergu. Jaunā uzņēmēja interesentus sagaidīja ar mūziku
(čellu spēlēja Agnija Praškeļeviča) brīvdienu mājā «Mimrini» Vecumniekos.
V. Veinberga iepazīstināja
ar savu sirdslietu un atklāja,
kā izdevies izlolot sapni par
savu biznesu. Nu Vecumnieku
novada iedzīvotājiem, kā arī
citiem interesentiem ir pieejami dažādi skaistumkopšanas
pakalpojumi: sejas masāža, kosmētiskās procedūras, vizāžista
konsultācijas.
Mēdz sacīt, ka dzīvē nekas
tāpat vien nenotiek. Tas vistiešākajā nozīmē attiecināms arī

Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas dalībnieki ciemojās brīvdienu mājā «Mimrini», kur atrodas Vēsmas Veinbergas (stāv aiz čellistes) procedūru kabinets. Foto – I. BALCERE
uz V. Veinbergu. Viņa ir cilvēks, kuram patīk piešķirt krāsas un radīt skaistumu apkārtējā vidē. Līdz šim sevi pilnveidojusi daiļdārzniecības jomā, bet tagad meklē skaisto
cilvēkos.

Turpina izglītoties

Uzdodot sev jautājumu, ko
es varu darīt lietas labā, Vēsma sāka mācīties par vizāžisti.
Izglītojoties kosmetoloģijā un
grima mākslā, viņa saprata, kā

jākopj seja, lai tā būtu skaista
un veselīga. Pēc kursu beigšanas uzņēmēja nolēma mācīties
skaistumkopšanu. Zināšanas
viņa apguva Latvijā, bija iespēja mācīties arī Lietuvā.
Pašlaik Vēsma turpina izglītoties šajā jomā, un mācību grafiks ir saplānots gadam uz
priekšu.
Sīkāku informāciju par sejas procedūrām var gūt, sazinoties ar Vēsmu Veinbergu pa
tālruni 25921211 vai rakstot

e-pastā: <vesma.veinberga@
inbox.lv>.
Jaunā uzņēmēja visiem
novēl «nospraust lielu mērķi,
jo tādā ir vieglāk trāpīt». Viņa
aicina ieklausīties savā sirdī
un nekad nebaidīties no iznākuma.
Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas nākamā tikšanās plānota 6. oktobrī. Aicināti visi interesenti!
I. BALCERE

Sagādāts sporta inventārs un aprīkojums
Šī gada septembrī īstenots
Izglītības un zinātnes
ministrijas projekts
«Sporta inventāra un
aprīkojuma iegāde
akreditētajās vispārējās un
profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs».
Lai aprīkotu ar sporta inventāru novada izglītības iestādes, maijā izsludinātajā projektu konkursā pieteikumu iesniedza arī Vecumnieku novada dome.
Projekta mērķis ir sasniegts –
nepieciešamais sporta inventārs un aprīkojums ir sagādāts
Vecumnieku novada Domes

sporta skolai un Vecumnieku
vidusskolai. Tas veicinās izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot
veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, kā
arī kāpinot sportiskos sasniegumus.
Sporta skola tika pie treniņu šķēpiem un barjerām, sporta apaviem, vingrošanas sola,
atspēriena tiltiņa ar gumijas
pārklājumu. Vecumnieku vidusskolai sarūpēti līdzsvara
akmeņi, vingrošanas riņķi, soli un paklāji, gumijas, futbola

un volejbola bumbas, lecamauklas u. c.
Projekts tika īstenots par
valsts budžeta līdzekļiem un
pašvaldības līdzfinansējumu.
Vienam projektam pieejamais
maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem bija ne mazāks par 1500
eiro un ne lielāks par 3500 eiro. Pašvaldībai bija jānodrošina līdzfinansējums vismaz
50% apmērā no projekta ietvaros pieprasītā kopējā finansējuma apjoma.
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

Vecumnieku vidusskolas jaunāko klašu skolēni varēs attīstīt fiziskās spējas, izmantojot vingrošanas tuneļus.
Foto – D. ŠILEIKA
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Ar Pļaujas svētkiem «Ausekļu dzirnavās»
à1. lpp.
Pulka interesentu vēlējās redzēt,
kā pavasarī iegādātais tvaika
dampis «Ruston Garett» darbina slaveno Latvijā ražoto
kuļmašīnu «Imanta», kā tiek
palaists ūdensdzirnavu pirmais
gaņģis. Ļaudis iesaistījās atrakcijās pie vējdzirnavām, laivoja pa Iecavas upi.
Liela interese bija par linu
apstrādes procesu, ko varēja izzināt, praktiski darbojoties. Visaizrautīgāk augus kulstīja un
sukāja bērni; pieaugušie ieklausījās Bārbeles pagasta amatnieces Daces Žuromskas stāstītajā.
«Bērniem te ļoti patīk, jo
var praktiski darboties. Es arī
nekad nebiju redzējusi, kā apstrādā linus. Liels darbs jāiegulda, lai tiktu pie linu blūzes
vai kleitas,» sacīja Liena Lazda no Mārupes.

Neslēpj sajūsmu

Sen aizmirsto vīžu pinēja
arodu demonstrēja Aina Pika
no Bauskas novada Īslīces. Viņa šo prasmi apguvusi Brīvdabas muzejā pie Pētera Zvirbuļa; mazus, bet svarīgus knifiņus ierādījis Latvijā slavenais
meistars Ēvalds Inspēters.
«Darbs nav no vieglajiem.
Ja viss sagatavots, viena apava darināšana prasa trīs stundas. Visgrūtāk ir savākt materiālu – liepu lūkus, apstrādāt
to, lai vīze pītos gluda un
skaista,» atklāj amatniece.
Vīri un zēni izmēģināja
galdnieka darbarīkus, labprāt
vēroja smēdē notiekošo. «Mūsu
rokās tērauds lokās!» – tā par sava amata brāļiem teic kalējs Jā-

Daudzi pirmoreiz redzēja, kā apstrādā linus.
zeps Vanaģelis no Allažiem,
kurš «Ausekļu dzirnavās» senā
aroda noslēpumus atklāj ik gadu.
Pirmo reizi «Ausekļu dzirnavās» bija sastopams stikla
pūtējs Andrejs Virbulis no Ventspils, kurš darina nelielas skaistuma lietiņas no stikla stienīšiem.
Diemžēl procesu nepaguva redzēt visi gribētāji, jo «nojuka
aparāts». Interesenti labprāt iegādājās košos suvenīrus: zaķīšus, kaķīšus, pelītes, vardītes,
čūskas, skorpionus, ziedus u. c.
Meistara dzīvesbiedre Biruta neslēpa sajūsmu par «Ausekļu dzirnavās» redzēto: «Te
ir tik skaisti un interesanti! Apbrīnojami, cik daudzveidīga ir
savākto seno priekšmetu un teh-

Rihards Melgailis (no kreisās) un Valdemārs Valķūns atzina – kartupeļu raža ir
padevusies.

nikas kolekcija! Tā ir daudz apjomīgāka par Ventspils brīvdabas muzejā esošo krājumu.»

Nobauda gardumus

Valles pagasta «Andriņu»
saimniece Guna Urlovska ir
Vecumnieku novadā izslavēta
tomātu audzētāja, taču Pļaujas
svētkos viņa ierādīja, kā pinamas sīpolu virtenes. Daudzi
atzinās, ka to protot, taču darot
reti. Garāmgājēji priecājās par
dekoratīvajām sīpolu bizēm
un piestāja pie saimnieces, lai
aprunātos ne tikai par garšaugiem un dārzeņiem.
Dažādu veidu zaptītes, ķiploku ziedu sviestu, marinētus
burkānus un citus pikantus kārumus piedāvāja «Divu māsu

Gunas Urlovskas (no labās) darinātās
sīpolu virtenes aplūko Diāna Ruģele.

virtuve» no Skrīveriem. Mājražotāja Zigrīda Annuškāna lepojas, ka «viss ir pašu audzēts un
gatavots».
Pļaujas svētkos apmeklētājiem visas durvis bija atvērtas,
ikviens varēja apskatīt ēkās
izvietoto seno darbarīku, mājsaimniecības priekšmetu un tehnikas kolekciju, uzrunāt amatniekus, izvaicāt mājražotājus.
Piekrišana bija amata meistaru
gatavotām lietām – adījumiem,
lina, māla un koka izstrādājumiem, pinumiem, metālkalumiem u. c. Kārdināja plašais
kūpinājumu un sieru klāsts,
dažādām gaumēm cepta maize, našķi un citi labumi.
Pīrāgu smarža ļaudis aizvilināja uz dzirnavu ēku, bet kņa-

Pēc Dairas Jātnieces gatavotās biezputras
ļaudis stāvēja rindā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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atvadās no vasaras

«Meklēju sev domubiedrus,» teic vīžu pinēja Aina Pika.

Jaunā māksliniece glezno
dzīvniekus tuvplānā

Izstādes atklāšanā kopā ar Rebeku Skolmeisteri bija viņas
mamma Diāna Narbute (no kreisās) un vecmāmiņa Aija Narbute.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā 23. septembrī
tika atklāta Baldones
mākslas skolas absolventes
Rebekas Skolmeisteres
gleznu izstāde «Skats tuvāk».

«Ausekļu dzirnavu» saimnieks Mārtiņš Mediņš un pārvaldniece Dita Strēle loterijas veiksminiekam, bārbelietim Aļģirtam
Dievaitim dāvā kartupeļu maisu.
da un ugunskuru dūmi rādīja
ceļu pie saimniecēm, kas piedāvāja nobaudīt dažādus gardumus. Daudziem kārojās pamieloties ar kartupeļu pankūkām, iestiprināties ar Bauskas
saimnieces Dairas Jātnieces gatavoto kailgraudu miežu putraimu un zirņu biezputru, kam
aizdarā bija ar sīpoliem sacepts speķis. Sātīgākas maltītes cienītāji bļodā vēl lika prāvu tikko kulta sviesta piku.

Izlozē balvas

Ar skanīgām dziesmām visas dienas garumā ļaudis gan
darbam iekustināja, gan atpūtai
noskaņoja muzikanti Albīns
Baļčūns un Aigars Urtāns no
Bauskas novada, ar lustīgiem
priekšnesumiem uzmundrināja
Mārupes novada sieviešu vokālais ansamblis «Dzelde» un Stelpes pagasta vidējās paaudzes
deju kolektīvs.
Svētku noslēgumā, paslēpu-

šies zem lietussargiem, apmeklētāji pulcējās pie Trīnes klētiņas, kur notika loterija. Laimestā varēja iegūt «Ausekļu
dzirnavu» suvenīrus, ieejas biļeti uz nākamajiem Pļaujas
svētkiem, amatnieku darinājumus, kā arī maišeli miltu un
kartupeļu.
«Pļaujas svētkus apmeklēju pirmoreiz. Man te viss ļoti
patika,» atklāja Baiba Kļaviņa
no Vecumniekiem. «Redzētais
rosināja atcerēties studiju gadus,
kad rudenī tikām nosūtīti uz
kolhozu rakt kartupeļus. Arī
vēsturiskais auto raisīja atmiņas par tālajiem laikiem, kad,
ar meijām rotātā kravas kastē
sasēduši, ļaudis brauca ekskursijās.»
Vairāki apmeklētāji pauda,
ka Pļaujas svētki ir kļuvuši
par ikgadēju rituālu, lai priecīgā un darbīgā noskaņā atvadītos no vasaras.
ŽANNA ZĀLĪTE

Šī ir 17 gadu vecās kādreizējās Vecumnieku iedzīvotājas pirmā mākslas darbu ekspozīcija. Apskatei bija izliktas
14 gleznas, tostarp dažas no
privātkolekcijām. Interesenti
varēja vērot video, kas atklāj
darbu tapšanas radošo procesu.
R. Skolmeistere 2014. gadā
ar izcilību absolvēja Baldones
mākslas skolu, kur apguva vizuāli plastiskās mākslas programmu. Arī pēc profesionālās
ievirzes izglītības iestādes beigšanas viņa turpina savas prasmes pilnveidot, gleznojot mājās. Darbos galvenokārt tiek
attēloti dzīvnieki – jauniete
tuvplānā portretē kaķus, suņus, zirgus u. c. Pašlaik Rebeka mācās Baldones vidusskolas 11. klasē.

Izstaro labestību

Atklājot izstādi, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
pedagoģe Anda Sproģe citēja
gleznotāju Edvardu Grūbi, kurš
paudis: «Ar domāšanu vien nekas nebūs, vajag krāsu aiz nagiem». Viņa jaunajai māksliniecei vēlēja veiksmi, jo «krāsa aiz nagiem Rebekai jau ir».
R. Skolmeistere pateicās
kuplā pulkā sanākušajiem un
sabraukušajiem draugiem, klasesbiedriem, skolotājiem, tuviniekiem un citiem interesentiem par klātbūtni. Viņa atklāja, ka ainava un klusā daba nav

viņai saistošs tēlotājmākslas
žanrs. Sākotnēji arī animālija
nav aizrāvusi, taču diplomdarba vadītājas Ievas Muzikantes
rosināta jauniete pievērsusies
dzīvnieku portretu radīšanai.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča akcentēja, ka par
jauno mākslinieci runā viņas
gleznas. No tām staro labestība, mīļums un sirsnība.

Ļoti radoša

«Lepojos, ka esmu ne tikai
Rebekas audzinātāja, bet arī
vienas gleznas īpašniece. Man
ir skaists kaķis un, atnākot no
skolas, ik reizi sastopos ar viņa
acīm un iedomājos par Rebeku.
Meiteni esmu iepazinusi arī no
domrakstiem. Viņa ir ļoti radoša, sirsnīga, gaiša. Ja vajag idejas, Rebeka ir pirmā, kurai tās
rodas,» sacīja klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Cekula.
«Šī ir jau otrā jauno mākslinieku izstāde Vecumniekos, kuras atklāšanā piedalos. Gada sākumā tautas namā bija apskatāmas Alvja Mačukāna gleznas.
Prieks, ka jaunie ļaujas radošām
izpausmēm un uzdrīkstas savu
veikumu rādīt citiem,» sacīja
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājas vietnieks Jānis
Kovals.
Ekspozīcijas apmeklētāji apbrīnoja jaunās mākslinieces radošumu un spēju tik patiesi attēlot dzīvniekus tuvplānā, atklājot katra gleznas varoņa būtību.
Izstāde Mūzikas un mākslas skolas zālē būs apskatāma
līdz 28. oktobrim.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Kora «Via Stella» sasniegumu pūrā ir daudz

 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai – 20.

2014. gadā Liene Batņa saņēma Vecumnieku novada pašvaldības augstāko apbalvojumu «Gada cilvēks», bet viņas
vadītais koris «Via Stella» – Goda rakstu.

Pirmais stāsts publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» marta izdevumā – nr. 6 (145), otrais – aprīļa, nr. 8 (147), trešais – maija, nr. 10 (149), ceturtais – jūnija, nr. 11 (150),
piektais – jūlija, nr. 12 (151),
sestais – augusta, nr. 14 (153).
«Via Stella» ir pieredzes
bagātākais un senākais kolektīvs Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā. Arī korim, tāpat kā profesionālās ievirzes
izglītības iestādei, šogad aprit
20 gadu. Skola un dziedošais
kolektīvs – tā ir nešķirama savienība. Koris vienmēr ir bijis
līdzās, vienmēr klātesošs.

Zelta vērti padomi

«Via Stella» vadītāja Liene Batņa (toreiz – Alenčika)
1996. gadā absolvēja Jelgavas
mūzikas vidusskolu. Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas direktore Iveta Lavrinoviča noklausījās viņas diriģētos skaņdarbus skolas beigšanas eksāmenā un uzaicināja
Lieni strādāt Vecumniekos.

«Via Stella» pēc Goda raksta saņemšanas 2014. gada 18. novembrī.
«Mūs kopā saveda Lienes
mamma. Skolotāja Aldona Alenčika ir ļoti daudz darījusi, lai
Vecumniekos šāda skola būtu
un lai tajā bērni dziedātu korī.
Mums ar Lieni bija lieli mērķi,
augsti ideāli un jaunības maksimālisms, bet trūka pedagoģiskās pieredzes. Aldonas Alenčikas padomi toreiz bija zelta
vērti,» atceras I. Lavrinoviča.
No pirmajiem audzēkņiem,
kas iestājās Vecumnieku mūzikas skolā, sākotnēji veidojās
ansambļa sastāvs, vēlāk – koris.
Oficiālajā skolas atklāšanas pasākumā 1996. gada 21. decembrī Lienes vadītais kolektīvs jau
priecēja klātesošos ar priekšnesumu.
Jau no pirmsākumiem Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā apzināti netika veidota
kora klase, kā tas ir daudzās
citās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, tā dodot iespēju dziedāt visiem, kuri apgūst kāda instrumenta spēli
vai skolojas mākslas programmā. «Es strādāju ar visiem, kuriem Dieviņš kaut nedaudz ir
devis dziedamo balsi un kuri
pie manis ir atnākuši laikus.
Te bērni attīsta sevi muzikāli
un radoši,» teic L. Batņa.

Uz bērniem
var paļauties

Korim augot, likumsakarīga
bija Vecumnieku meiteņu ko-

ra «Via Stella» izveidošanās,
jo absolventes vēlējās turpināt
dziedāšanas tradīciju.
«Es mīlu bērnus un saprotu
viņus. Tā man ir liela Dieva dāvana,» izjūtās dalās kora vadītāja. «Es zinu, kā viņi jūtas, saprotu viņu sarunas un dažādus
nerātnību trikus, taču neko neuztveru personīgi. Mums ir gājis ļoti dažādi. Darbs ar bērniem
rada milzīgu prieku un lielu
nogurumu, jo zinu – cik viņos
ieguldīšu, tik saņemšu atpakaļ.
Uz bērniem vienmēr var paļauties – viņi izdarīs visu, kas viņu
spēkos! Ar lielo kori ir grūtāk.
Meitenēm ir sava dzīve, mācības, darbi un intereses. Darbs
ar pieaugušajiem ir krietni sarežģītāks un neprognozējamāks, taču doties ceļojumā ar
lielo kori ir daudz vieglāk,
mums ir koleģiālas attiecības.»
Sarunās kora mazie un lielie dziedātāji visi kā viens uzsver kolektīvā valdošo nepiespiesto gaisotni un to, ka koris
ir kā ģimene, ka te visus saista
draugi un dziedāšanas process.
«Es simtprocentīgi garantēju, ka tāda noskaņa, kāda ir
pie mums, nav nevienā citā korī,» pārliecināta ir bērnu kora
dalībniece Anastasija Paula.
Savukārt Monta Zirnīte atzīst:
«Koris mani iedvesmo. Uz
katru nodarbību nāku ar prieku, bet mājās dodos ar labi pa-

darīta darba sajūtu.» «Dziedot
es varu paust savas emocijas.
Koris man ļauj atslābināties,»
teic Dāvis Lukša. Aigars Šabanovičs atzīstas: «Man tik
ļoti patīk dziedāt korī, ka arī
nākotnē vēlos kļūt par profesionālu dziedātāju vai mūzikas skolotāju.»
Lai arī sarunās bērni neuzsver darba sūrumu, diriģente
apstiprina, ka dziedāšana ir
smags darbs. «Uzdziedāt ir
vienkārši, bet dziedāt ir grūti.
Dziedāšana ir interesants, komplicēts domāšanas process, kad
izpildītājs vienlaikus nonāk pagātnē (ko es tikko nodziedāju),
tagadnē (ko es pašlaik dziedu)
un nākotnē (kas man jādzied
tālāk). Tajā pašā laikā dziedātājam ir jāprognozē precīzs
nošu augstums, vārdi, intonācija, izteiksme, dinamika,» teic
L. Batņa.

Vieno un iedvesmo

Kora vecākā sastāva dalībnieces uzsver, cik rūpīgu un
pedantisku darbu iegulda diriģente, lai koris iegūtu sev raksturīgo skanējumu. Katrīna Cirša «Via Stellā» dzied 13 gadu.
Viņa uzsver, ka kora īpašais
skanējums tiek iegūts, mūzikas materiālu «noslīpējot līdz
pilnībai». Tas ir darbs, ko klausītājs neredz, tikai bauda rezultātu. Arī diriģente pauž pārliecību, ka «koris vienmēr ir at-
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zas uzvaras

Piedalās ekoskolu
apbalvošanas ceremonijā
Misas vidusskola ekoskolu
programmā darbojas
piecus gadus un šogad
ieguva jau ceturto Zaļā
karoga balvu.

Liene Batņa ir arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, kura sagatavo mūzikas skolotājus un skolu koru diriģentus, tāpēc «Via Stella» bieži uzstājas augstskolā. Attēlā – kora
2001. gada sastāvs.

Pasākums norisinājās Gaismas pilī jeb Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 19. septembrī,
kur satikās gandrīz 400 dalībnieku; arī mēs, eko padomes pārstāves Marika Sadovina, Kristīne
Užule un skolotāja Iluta Soma.
Gaisā virmoja ļoti pozitīvas
emocijas, jo tika sastapti arī
jauniepazītie draugi no ekoskolu forumiem. Arī šogad dosimies

uz ziemas forumu, kas norisināsies Rīgas Rīnūžu vidusskolā.
Esam guvuši iedvesmu arī
turpmāk darboties ekoskolu
programmā, zaļajā domāšanā
ievirzīt ne tikai skolēnus, bet arī
ciema un novada iedzīvotājus.
Uz šīs planētas esam tikai īsu
mirkli, ko sauc par dzīvi, un arī
pēc mums kāds vēlēsies uz zemes baudīt sev atvēlēto laiku.
Dosim iespēju nākamajām paaudzēm dzīvot tīrā un sakoptā
vidē, dzīvosim dabai draudzīgi!
M. SADOVINA un
I. SOMA
Misas vidusskolā

Kristīne Užule (no kreisās), Marika Sadovina, ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns un skolotāja Iluta Soma.
Koris «Via Stella» pēc uzstāšanās Latvijas Universitātes Lielajā aulā
2011. gadā.
Foto no Mūzikas un mākslas skolas arhīva.
šķīries ar dabisko, dzidro un
īpašo vokālo skanējumu, kas
tiek apzināti veidots kopš mēģinājuma pirmās minūtes».
Tādam darbam rezultāti
neizpaliek. Koris «Via Stella»
ir vistitulētākais skolas kolektīvs. Sasniegumu pūrā ir daudzas uzvaras un godalgotas
vietas starptautiskos un Latvijas mēroga konkursos, neaizmirstamas uzstāšanās lielos un
mazākos mūzikas festivālos.
Arī pašlaik kora dalībnieki cītīgi gatavojas starptautiskam
konkursam Igaunijā, kurp dosies nākamā gada pavasarī.
Lai bērni un jaunieši ļautos
darba procesam, ko prasa kora
sagatavošana lieliem konkursiem, ir jāmāk dziedātājus iedvesmot, atrast pareizos vārdus.
L. Batņa to prot. «Viņa mūs
vieno un iedvesmo. Viņas mīlestība uz mūziku un savu darbu
caurstrāvo dziedātājus, un mēs
strādājam, lai viņu un sevi nepieviltu. Lai sasniegtu izcilību,

diriģentam ir jābūt prasīgam,
stingram, taču jāprot audzēkņos iedvest dziedātprieku un
vieglumu, saglabāt pozitīvu attieksmi,» diriģenti raksturo
Katrīna Cirša.
Kādreizējā dziedātāja Elza
Rozentāle novērtē to, ka «Liene
vienmēr aizstāvēja koristus, krita un cēlās par viņiem», bet Ieva
Didrihsone saka: «Lieni atceros sapņojam drusciņ pa gaisu,
bet strādājam stingri zemē balstītu. Tas arī vajadzīgs kora garam un dziedāšanas kvalitātei.»
20. dzimšanas dienu koris
atzīmēs 25. decembrī pulksten 16
ar krāšņu koncertu Rundāles pilī. Uz to tiks aicināti visi atbalstītāji, draugi, vecāki un ikviens,
kuram «Via Stella» saistās ar
ko īpašu. Jau tagad kolektīvs
strādā pie repertuāra. Lieli
svētki nozīmē lielu darbu.
ZANE ONKELE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

21. oktobrī plkst. 19
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Veicina interesi par dabas vērtībām

Vecumnieku vidusskolas pedagoģes vasarā «padzīvo zaļi»
Par pagājušo vasaru vairākas
Vecumnieku vidusskolas
1. – 4. klašu skolotājas
droši var teikt – «Nu gan
mēs padzīvojām zaļi!».

Pārgājiens gar jūru

No 26. līdz 28. jūlijam
skolotājas Anita Čerpinska un
Ivanda Ieveniece piedalījās
ekoskolu vasaras forumā Zvejniekciema vidusskolā. Ekoskolu
programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas Latvijā darbojas jau 14 gadu. Šajā programmā Latvijā pašlaik iesaistījušās vairāk nekā 200 izglītības
iestāžu, bet visā pasaulē – vairāk nekā 49 000 skolu. Foruma mērķis – pievērst uzmanību dabas aizsardzības jautājumiem, jo īpaši Baltijas jūras
saudzēšanai.
Lai mazinātu ietekmi uz
vidi, foruma nometnes dalībnieki ieturēja veģetāru maltīti,
rokas slaucīja auduma dvieļos, nevis vienreizlietojamās
papīra salvetēs, dzēra ūdeni
no krāna u. tml. Dažādu speciālistu lekcijas mijās ar praktiskām nodarbībām. Pasaules
Dabas fonda direktors Latvijā
Jānis Rozītis foruma dalībniekiem stāstīja par mežu aizsardzību, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti iepazīstināja
ar dabas aizsardzību Latvijā,
kā arī informēja par bezmaksas mācību centriem dažādās
Latvijas vietās. Īpaši interesanta bija tikšanās ar dabas
fotogrāfu, biologu Andri Eglīti. Foruma dalībnieki radošajās darbnīcās mācījās gatavot
kosmētikas līdzekļus no augu
valsts produktiem, aušanas
darbnīcā skolotājas no līdzpaņemtām auduma strēmelēm
auda solu pārklājus, augu valsts
virtuves darbnīcā mācījās gatavot braunijus, kreklu apdrukas darbnīcā deva otro dzīvi
saviem jau laiku kalpojušajiem T-krekliem, kā arī apguva citas prasmes, kas palīdzētu mazināt ietekmi uz vidi.
Forums noslēdzās ar pārgājienu gar jūru. Tas bija veltīts kampaņas «Mana jūra»
piecu gadu jubilejai un jūru
piesārņojošo atkritumu problēmai. Pārgājiena laikā tika

Anita Čerpinska (no labās) un Ivanda Ieveniece
ekoskolu Jūras forumā.
Foto no A. Čerpinskas arhīva.
uzskaitīts atkritumu daudzums
piekrastē, lai iegūtu vērtīgu
informāciju par to izplatību.
Jāteic, konkrētā piekraste bija
diezgan tīra un lielam uztraukumam nebija pamata. Vairāk
raižu radīja zaļaļģes jūras
krastā, kas liecināja par tuvumā esošo mazdārziņu kompleksa ietekmi uz vidi.

Koka meistarstiķi

Vecumnieku vidusskola jau
vairākus gadus ir ekoskolu sarakstā. Otro gadu Vecumnieku
vidusskolas pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
grupās un sākumskolā darbojas bioloģiskās daudzveidības
ekoskolu projekts «Lielās augu medības», tā koordinatore
skolotāja Aija Staškeviča. Projekta uzdevums ir vairot bērnu
interesi par dabas vērtībām un
ar konkrētām rīcībām veicināt
sugu daudzveidības saglabāšanos vai pat pieaugšanu skolas tuvējā apkārtnē.
Pavasarī skolotājas Ina Sirmoviča un Aija Staškeviča, piedaloties «Mammadaba» meistarklasē, kopā ar bērniem veidoja interesantus koka meistarstiķus – koka stellītes un
spēli no koka «Desas». Pedagoģes nopelnīja iespēju no 27. līdz

Skolotāja Ivanda Ieveniece ar Meža olimpiādes
finālistiem pie Sietiņieža. Foto – A. CIBULE

29. jūlijam piedalīties va/s
«Latvijas valsts meži» (LVM)
vides izglītības programmas
«Izzini mežu» «Mammasdabas» nometnē – tālākizglītības
kursos dabā, lai iegūtu jaunas
prasmes, zināšanas un idejas
mācību stundām. Nometni atklāja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš uzsvēra meža un izglītības nozares sadarbības nozīmi. Kursu dalībnieki mežā iepazina tajā
notiekošos procesus, uzzināja
par prasmīgu meža apsaimniekošanu. Lai meža dzīves
ciklu izpētītu pēc iespējas precīzāk, tika apmeklēta LVM
Kalsnavas čiekurkalte un sēklu saldētava, kā arī Podiņu kokaudzētava Lubānas novadā.
Kursu dalībniekiem bija iespēja piedalīties «Mammasdabas dēka» orientēšanās sacensībās.

Apmeklē
Sajūtu parku

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, 22. augustā «Mammasdabas» 2016. gada Meža
olimpiādes finālisti skolotājas
Ivandas Ievenieces vadībā devās zaļajā ekskursijā (transporta
izdevumus apmaksāja LVM).
Maršrutā bija iekļauts Dabas

izglītības centrs «Vecupītes»
Kocēnu novadā. Saistošs bija
pārgājiens – nodarbība pa meža taku, kā arī Sietiņieža apmeklējums kopā ar izglītības
centra speciālisti. Bērni bija
pārsteigti par Sietiņieža varenību un skaistumu Gaujas
krastā. Tas ir viens no augstākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā, tā kraujas
augstums ir 15 m, bet klinšu
garums – ap puskilometru.
Ekskursijai skaistu izsaukuma zīmi (ne punktu) pielika
Gaujas stāvo krastu Sajūtu
parka apmeklējums Valmierā.
Gaisa takās skolēniem bija jāpārvar sevi un savas bailes no
augstuma. Bērni vairākkārt
devās pa gaisa takām, lai to
pēdējā posmā pa trosi laistos
pāri Gaujai un atpakaļ.
Jaukākā pateicība par šo
braucienu bija no Nika Vucāna mammas saņemtā īsziņa:
«Paldies par skaisto ekskursiju un laimīgo bērnu!». Liels
paldies skolēnu mammām Angelikai Cibulei un Inesei Izākai par atsaucību.
I. IEVENIECE,
Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas
metodiskās komisijas
vadītāja
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Vallē ciemojas «Con Brio»

Dziesma ļauj saprasties bez tulkojuma
Valles evaņģēliski luteriskajā
baznīcā 4. septembrī viesojās
jauktais koris «Con Brio»
no Bredfordas Anglijā.
Valles sieviešu vokālajam
ansamblim «Atziņa»
bija tas gods būt par
«iesildošo grupu».
Šo brīnišķīgo koncertu vallieši varēja baudīt, pateicoties
stelpiešiem Sandrai un Egilam
Neliusiem, kuri piedāvāja iespēju uzaicināt kori viesos. Tulka un konferansjē pienākumus
lieliski pildīja E. Neliuss.

Skanīgs koris

«Con Brio» pārsteidza ar
patiesi tīru un skanīgu dziedājumu, lai gan dalībnieku sastāvs
bija ļoti dažāds – jaunākajam
vēl nebija pat 20 gadu, bet vecākajai dziedātājai – 84.
Publika baudīja pasaulē pazīstamos singlus «Gonna rise up
singsing», «The Rose», «Hallelujah», «Ceilito Lindo» un citus tikpat populārus skaņdarbus. Nobeigumā bredfordieši
izpildīja latviešu tautas dziesmu «Ai, jel manu vieglu prātu» latviešu valodā. Ciemiņiem
pievienojās arī «Atziņa», un kopā sanāca varens, skanīgs koris,
kas piepildīja visu baznīcu.

Valles baznīcā koris «Con Brio» un ansamblis «Atziņa» kopīgi
nodziedāja latviešu tautas dziesmu. Foto – EGILS NELIUSS
Sirsnīgs paldies Sandrai,
Egilam un Dāgam Neliusiem,
kuri kopā ar angļu draugiem
Valēriju un Rodžeru Heizeldeniem atveda uz Valli šo skanīgo
kori. Lai gan valodas barjera pastāv, dziesma ļāva saprasties
bez tulkojuma.

Apbrīno izturību

Kori «Con Brio» bija ieradies sveikt novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals. Viņš izteica apbrīnu
par kolektīva vecāko dalībnieku izturību un balsu skanīgumu, un palepojās, ka arī Vecumnieku novadā ir kori, kas

slaveni pasaulē un kuru dziedājums novērtēts ar zeltu.
Pēc koncerta visi klātesošie tika aicināti iestiprināties
ar valliešu sarūpētajiem gardumiem. Piemiņai par latviešu dāsnumu viesi klāto galdu
vispirms iemūžināja fotogrāfijās. Vienīgi bijām piemirsuši,
ka angļi tēju dzer ar pienu…
Kaut arī sarunas nerisinājās
tik brīvi, kā gribētos, jo ne visi
prot angliski, dziesma visus jau
bija vienojusi vien dziedātājiem
saprotamā valodā.
A. SKOSA,
Valles pagasta kultūras
darba organizatore

Mājās dodas ar jauniem iespaidiem
«Con Brio» no Anglijas pilsētas Bredfordas ir neliels jauktu balsu koris, kas šoreiz uz Latviju atbrauca nepilnā sastāvā –
tikai 14 dalībnieku un vadītāja
Šērlija Viljamsa. Kolektīvs sniedza divus koncertus, vienu Stelpes pamatskolā 3. septembrī, otru – Valles baznīcā 4. septembrī.
Dziedātājiem bija laiks apmeklēt arī novada jaukākās vietas un nobaudīt Vecumnieku
kafejnīcā cepto gardo kliņģeri.
Ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi
ciemiņus uzņēma amatnieka sētas «Jūras» saimnieks Juris Audzijons. Koristi apskatīja Vecumnieku luterāņu baznīcu un tika
uzaicināti aplūkot Alvja Vītola
brīnišķīgo dāliju dārzu. Ekskursija noslēdzās muzejā, kur varēja gūt interesantu informāciju
par šo ēku un cilvēkiem, kas
ar to saistīti. Pēc tam viesi de-

vās uz Stelpes skolu, kur nobaudīja ļoti gardu maltīti.
Koristi nekad neaizmirsīs
koncertu, kas ļāva sajust skatītāju mīlestību. Ikvienu ļoti aizkustināja sarūpētās dāvanas un
ziedi.
Nākamajā dienā «Con Brio»
baudīja atpūtu Upes ielā pie
Rodžera un Valērijas Heizeldeniem. Pēc pusdienām dziedātāji
devās uz Valli, kur sniedza koncertu baznīcā.
Vakarā ciemiņi ar autobusu tika nogādāti Rīgā. Nākamajā dienā pēc pilsētas apskates bija laiks doties uz lidostu.
Viesošanās reizē korim bija brīnišķīgs autobusa vadītājs
Edgars Ozoliņš, kurš ir īsts
džentlmenis.
Liels paldies SIA «Bauskas
tirgotājs» Vecumnieku kafejnīcas darbiniecei Sarmītei Mel-

drei un viņas kolēģēm, baznīcas draudzei un Līgai Bikmanei,
dāliju audzētājam Alvim Vītolam, muzeja vadītājai Ritai
Kovalai un vēsturniecei Aloidai Baķei. Paldies čellistu grupai «Muzikālā darbnīca» un
vadītājai Mārai Lagzdiņai, Stelpes pamatskolas direktorei Dagmārai Venclovai un viņas vietniekam Dmitrijam Gridjuško,
pavārēm Ritai Macpanei un
Larisai Šalcai-Sapunovai, vokālajam ansamblim «Nianse» un
vadītājai Ivetai Grantiņai, kā
arī Valles dziedātājām. Vislielākā pateicība Sandrai un Egilam
Neliusiem par smago darbu un
vizītes organizēšanu, lai koristi
mājās varētu doties ar jauniem
iespaidiem. Tā bija brīnišķīga
pieredze, «Con Brio» sev līdzi
aizveda daudz jauku atmiņu.
R. HEIZELDENS Stelpē

Turpinās rādīt
kino

Šis ir izcilā latviešu kinorežisora Jāņa Streiča jubilejas
gads, tāpēc arī vasaras
brīvdabas kino sezona tika
aizvadīta, demonstrējot
viņa četras dažādā laikā
radītās kino pērles.
Vecumnieku brīvdabas estrādē varēja noskatīties šādas
kinofilmas: «Aizaugušā grāvī
viegli krist», «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā», «Likteņdzirnas»
un «Cilvēka bērns».
Laikapstākļi kino demonstrēšanai brīvā dabā bija labvēlīgi, un apmeklējuma statistika
liecina – brīvdabas filmu seansi
Vecumniekos ir guvuši popularitāti. Tas organizatorus rosina
apsvērt jaunas iespējas, plānojot
programmu nākamajai vasarai.
Patiess prieks par jūnijā izrādīto kinofilmu «Limuzīns Jāņu
nakts krāsā», ko noskatījās 186
pieaugušie un 20 bērnu līdz 12
gadu vecumam. Patīkami, ka
jaunā paaudze interesējas par
kino klasiku un labprāt skatās
filmas kopā ar saviem vecākiem.
Lai arī turpmāk Vecumnieku novada iedzīvotājiem izdodas sajust vasaras vakaru burvību, apmeklējot brīvdabas kino seansus ģimenes un draugu pulkā!
Vecumnieku tautas nams
turpina demonstrēt latviešu kinofilmas. Skatītāji tiks gaidīti
uz dokumentālās filmas «Tev,
Rūķi!» seansu, kas vēsta par
Valmieras teātra šarmanto aktrisi Rūtu Birgeri. Būs iespēja
noskatīties arī roka triloģijas
«Savējie sapratīs» pirmo filmu
«Sešdesmitie. Sākums» un jautro spēlfilmu «Maestro».
Jāņa Streiča jubilejai veltīto
pasākumu ciklu Vecumnieku
tautas namā noslēgs amatiermākslas kolektīvu jaunās sezonas atklāšanas koncerts «Kā
cilvēka bērns», kas izskanēs
22. oktobrī.
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja
12. oktobrī
plkst. 18
Vecumnieku
tautas namā –
dokumentālā
filma

«Tev, Rūķi!».

Ieejas maksa – 2 eiro.

12. lpp.
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Dzejas pēcpusdienā tiekas ar poēmu autori
kusi melodija, bet «īstos vārdus» nav zinājusi.

Emocijas un sāpes

Ar saistošu stāstījumu par
savu dzimtu, atmiņām par
vecākiem un vecvecākiem,
atklāsmēm par dzīvi un
pašas sacerētām poēmām
Valles pagasta bibliotēkā
20. septembrī klātesošos
ieinteresēja Vecumnieku
iedzīvotāja Vēsma
Petruševica.
Ikdienā viņa strādā vietējā
vidusskolā par pavāri un ir
arodbiedrības priekšsēdētāja;
par iedzīvotāju vajadzībām iestājas, veicot novada Domes
deputātes pienākumus. Daudzi V. Petruševicu pazīst saistībā ar sabiedriskajām aktivitātēm un vietējo kultūras dzīvi –
viņa ir amatierteātra «Vecmuiža» režisore un aktrise, senioru
deju kolektīvu «Ozols» un
«senValle» dalībniece. Ne visiem zināms, ka enerģiskā «putras vārītāja», kā viņa pati joko, pa retam pievēršas vārda
mākslai un rada emocionālus
sacerējumus.

Iedvesmo
«Straumēni»

«Es neesmu dzejniece, bet
pieturzīmes salikt protu,» bezrūpīgi teic viešņa, uzrunājot
valliešus. Skolas laikā viņa radījusi rīmes «tra-taram» ritmā, kad bija kāds apsveikums

Vēsma Petruševica pauž: «Ja man ir grūti, atceros savējos. Tad
man paliek kauns – par ko mēs ikdienā čīkstam...»
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
jāgatavo, taču pirmais darbs –
eseja – tapa pirms aptuveni 15
gadiem.
«Kauns atzīties, bet Edvarta Virzas «Straumēnus» pirmo
reizi izlasīju četrdesmit gadu
vecumā. Poēma prozā mani
ļoti aizkustināja, ilgi raudāju,
jo apjautu – ir pazudis kas
tāds, kā vairs nekad nebūs...
Pārlasīju šo darbu un uzrakstīju pārdomas,» atklāj V. Petruševica.
Viņa nolasīja gan «Straumēnu» iespaidā rakstīto eseju,
gan citus savus darbus, ko
caurvij sirsnība, mīlestība, ilgas pēc zudušā gan attieksmē,
gan cilvēku attiecībās, no
priekštečiem mantotās dzīves
patiesības un viedums. «Manā

1. oktobrī plkst. 9
Valles pagasta «Dzērvēs» –
tradicionālā rudens

STĀDU DIENA.

Visi laipni aicināti apmeklēt eko produktu
un amatnieku gadatirgu.
Īpašas cenas jaunajiem augļukoku stādiem.
Varēs nobaudīt uz ugunskura vārītu zupu.
Līdz 3. oktobrim
Skaistkalnē,
novadpētniecības
materiālu krātuvē
«Novadnieki» un pagasta
pārvaldes priekštelpā,
apskatāma
izstāde

«Veltījums Miķelim».

13. oktobrī plkst. 12
Valles pagasta
bibliotēkā – klubiņa
«Brūklenājs»
rudens tikšanās

«Jau atkal gājputni
baros lasās...».

dzimtā bijuši stipri ļaudis,
kam daudz ko nācies pārciest,
iespējams, arī mani tas rūdījis
un stiprinājis,» teic V. Petruševica.
Dzejas pēcpusdienas baudītājus aizdomāties rosināja
autores poēmas par gladiolu
un cepurīti, jaunākais liroepikas sacerējums – veltījums
vectēvam, kā arī vārsmās radīts apsveikums jaunlaulātajiem, izprecinot meitu. Viešņa
atklāj, ka viņa rakstījusi arī
«pasūtījuma dzeju» un norunāja no galvas poēmu, kas
veltīta Vecumnieku tautas namam 50 gadu jubilejā. V. Petruševica likusi lietā dzejdares
talantu un sacerējusi tekstu arī
divām dziesmām, jo ļoti pati15. oktobrī
plkst. 19
Valles saieta namā
Valles amatierteātris
izrādīs savu jaunāko
iestudējumu –
Ritas Missūnes
komēdiju

«Šauj viņu
nost!».

Režisore – Aija Skosa.

Klātesošajiem bija interesanti uzzināt, kā virknējas tēlainās un jēgpilnās rindiņas,
kur autore «ņem domu» un sižetu, ko izvērst poēmās.
V. Petruševica savos darbos pauž personiskas izjūtas,
emocijas, sāpes, tie atklāj viņas prasmi norišu un lietu
kopsakarības saredzēt un saklausīt ar sirdi un dziļu pietāti
pret latviskām un klasiskām
vērtībām, dzīves patiesībām.
«Vēsmas darbos ir stipra
doma, tie radušies no sāpēm un
tāpēc ir vislabākie,» vērtē Valles pagasta dzejniece, rakstniece un vēsturniece Gina Viegliņa-Valliete. «Dabiskums, sirsnība, domas par mājām, zemi – tas ir retums, ka šodien
kāds par to runā ar tādu mīlestību.»
Valles pagasta bibliotēkas
vadītāja Ingūna Kļaviņa atzinās, ka šī gada Dzejas dienu
sauklis «Dzeja pavedina» sākumā viņai šķitis dīvains, taču
tikšanās ar V. Petruševicu deva pārliecību, ka «dzeja var
pavedināt». Viņai izdevies
aizbrist atmiņu takās, nokļūt
citā dimensijā un apjaust, ka
«nevajag sevi noniecināt, bet
uzdrošināties», jo šī pieredze
iedvesmo un spēcina arī citus.
ŽANNA ZĀLĪTE

22. oktobrī plkst. 22
Skaistkalnes
tautas namā –

RUDENS
BALLE

kopā ar muzikantu un
vakara vadītāju
Aināru Ašaku.
Ieejas maksa – 3 eiro.

22. oktobrī plkst. 19
Vecumnieku tautas namā –
amatierkolektīvu kārtējās sezonas
atklāšanas koncerts

«Kā cilvēka bērns».
Tas būs veltīts izcilā latviešu
kinorežisora Jāņa Streiča jubilejai.
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Grāmatas gaida ekspertus

Misas bibliotēkas lasītāji iepazīst Kurzemi

Biškopis Jānis Vainovskis teic, ka viņa bites medu sāk vākt jau
aprīlī no pirmajiem pūpolu un blīgznu ziediem.
Lasīšanas veicināšanas
programmas «Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija»
Misas bibliotēkas ekspertu
darbs ik gadu vainagojas ar
ekskursiju. Šajā vasarā, kas
bija diezgan niķīga, izdevās
noķert vienu jauku dienu,
lai apskatītu Kurzemi.

Degustē «Gotiņas»

10. augustā devāmies uz
Saldu. Ar ko šī pilsēta saistās?
Protams, ar «Gotiņām»! Bet
vai visi zina, cik daudz ir šo
konfekšu šķirņu, ko likt uz kārā zoba? Es veikalā saskaitīju
un nopirku vairāk nekā 30 dažādas «Gotiņas» – ar sēkliņām,
ogām, augļiem, piparmētrām,
riekstiem u. c.
Saldus pārtikas kombinātā
var izzināt iecienīto piena konfekšu ražošanas procesu, noskatīties filmu par kāruma tapšanu, degustēt to un iegādāties.
Uzņēmums ražo dažādu veidu piena konfektes, krēmus un
marmelādes no dabīgām ogām.
Mums bija iespēja uz brīdi ieiet ražošanas telpā, kur trīs brigādes cītīgi strādāja, un pavērot, kā no masas tiek izveidota
konfekte, ko fasētājas saiņo papīriņos. Viss tiek darīts ar rokām.

Ar biti uz vaiga

Interesanti sākās mūsu rīts –
ar īsta «bišu karaļa», SIA «Meduspils» īpašnieka Jāņa Vainovska, apciemojumu. Viņam ir
vairāk nekā 20 gadu pieredze
biškopībā.
Viesojoties Brocēnu novada
Blīdenes pagasta «Kārēs», var

uzzināt daudz jauna par medu
un bitēm, nogaršot dažādu augu
un ziedu medu, tostarp arī latvāņu, dažādus maisījumus –
ogas ar medu, bišu maizi u. c.
Ekskursanti var piedalīties
sveču liešanā un iegādāties
dažādu formu vaska sveces.
Vasarā visiem drosmīgajiem
dota iespēja pavadīt aizraujošu dienu bišu dravā un sarīkot
fotosesiju. Arī starp mums bija tādi, kuri vēlējās nofotografēties ar biti uz vaiga.

Apskata daiļdārzus

Nākamā «izēšanās» bija
SIA «Saldus maiznieks», kur
varēja degustēt tikko no krāsns
izņemtu dažādu veidu maizi.
Kad lietus bija rimies, varējām izstaigāt dabas taku gar
Cieceres upīti pašā Saldus
centrā un noraudzīties, kā pīlītes kāri notiesā pasviesto maizes kumosiņu. Bērniem bija
iespēja izvingrināt kājas spēļu
laukumā, bet pieaugušie baudīja ziedošo flokšu un rožu
krāšņumu.
Mājup devāmies caur Dobeli, lai apskatītu daiļdārzus,
kas šogad piedalījās Puķu
draugu saietā. Izvēle krita uz
diviem kaimiņiem – apmeklējām Štelmaheru akmeņu dārzu
Bērzes upes krastā un Klūgu
ģimenes ainavu dārzu, kas šī
gada Puķu draugu saietā ieguva pirmo vietu.
Aivars Klūga ar lepnumu
stāstīja par savu dīķi, kurā
krāšņi izskatās orfas jeb zelta
ālanti. Kad saimnieks zivis
uzrunā, tās parādās visā savā

Uzņēmumā «Saldus maiznieks» ekskursanti vēroja, kā top
maize.
Foto – S. ŠLIKAITE
krāšņumā. Skaistuļu lielākais
ienaidnieks ir gārnis, taču ar
to nekādi nevar cīnīties. Miers
orfām iestājas vien tad, kad
putni devušies uz siltajām zemēm.

Balvas – garantētas!

Guvuši iedvesmu jaunam
darba cēlienam, devāmies mājup. Vēlā vakara stundā atraktīvais šoferis Valdis Kuzma ar
autobusu piestāja Misā.
Brauciens atmiņās sildīs
mūsu sirdis un neviļus liks domāt jau par nākamās vasaras
ekskursiju. Lai tā notiktu, jāsāk lasīt un vērtēt grāmatas.
Tās bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas ekspertus bibliotēkā
gaida kopš jūnija.
Kā jau ierasts, arī šogad

katras vecuma grupas pārstāvjiem ir paredzētas sešas grāmatas, kas jāizlasa un jānovērtē. Vecāku žūrijai tiek piedāvāti četri obligātie izdevumi,
taču kopumā savs viedoklis
jāpauž par sešām grāmatām.
Divas var izvēlēties pēc saviem ieskatiem no citām grupām piedāvātās kolekcijas.
Ceru, ka ekspertu pulkam
piebiedrosies jauni lasītāji.
Īpaši tiek gaidīti tēti un vectētiņi, jo līdz šim neviens vīriešu kārtas pārstāvis nav izteicis
vēlmi iesaistīties šajā projektā
Misas bibliotēkā. Ir vērts pacensties, jo balvas – garantētas!
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja

Lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija» 2016. gada grāmatu kolekcija
w «5+»: L. Žutaute «Kika Mika un lielā tumsa», M. Cielēna
«Bērzu ballīte», L. Riphāgena «Vieni paši mājās», I. Samauska
«Muša, kura gribēja būt lidmašīna», I. Zandere «Lupatiņu rīts»,
J. Zvirgzdiņš «Lauvas rūciens».
w «9+»: A. Lindgrēne «Emīls un Īda no Lennebergas, R. Bugavičute-Pēce «Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss», L. Briedis «Saputrotā putra», T. Parvela «Ella un draugi», P. Rauda
«Princese pa pastu», P. Gripari «Labais velniņš un citas Brokā
ielas pasakas».
w «11+»: Dž. Grejs «Zvērači: kraukļu vārdotājs», M. Rungulis «Sāļās pankūkas», P. Brūveris «Grāmata Gundegai: dzejoļi
ne tikai bērniem», K. Krisps «Tikai ne Aivija Pokita!», H. Tamms
«Nindzja Timijs un nozagtie smiekli», Dž. Lūisa «Sarkanais ibiss».
w «15+»: E. Eglīte «Tikšanās laikā», E. Lokhārta «Mēs bijām meļi», R. Rouela «Eleonora un Pārks», H. Bleka, K. Klēra
«Dzelzs pārbaudījums», P. Ness «Septiņas minūtes pēc pusnakts», J. Janpaule «Tālsaruna».
w «Vecāki»: H. Murakami «Par ko es runāju, runādams par
skriešanu», G. Zevina «Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi», K. Vērdiņš «Pieaugušie», N. Ikstena «Mātes piens».
Avots: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

14. lpp.
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Gūst jaunas iemaņas un iespaidus

Biedrības «Interaktīvā māksla» radošā vasara
Vasara radošiem ļaudīm ir
saspringts laiks, kad jāvāc
materiāli, jāapgūst jaunas
iemaņas un jāpiedalās
dažādās aktivitātēs. Interesantiem notikumiem piepildīta šī vasara bijusi biedrībai «Interaktīvā māksla».

Mācās krāsot dziju

Latvijas Dabas muzeja un
biedrības «Dzīpars» organizētais
seminārs «Dziju krāsošana ar
dabas materiāliem» norisinājās
Jaunpilī no 1. līdz 3. jūlijam.
Speciālistu vadībā tika vākti
augi, raktas saknes, plēstas koku mizas, lai to visu smalcinātu,
kapātu un mērcētu. Bija interesanti kopā ar speciālisti Jantu
Mežu būt pļavā un pētīt augus,
jo svarīgi ir zināt, kādi nepieciešami, lai iegūtu vajadzīgo krāsu
toni. Vislielākā darbošanās bija
ar madaru saknēm. Vajadzēja sarakt 1 kg sakņu, lai nokrāsotu
250 g vilnas dzijas sarkanā tonī.
Darbošanās ar augiem notika brīvā dabā, uz salas. Trīs katlos tika gatavota «dzira» krāsošanai. Lai iegūtu atšķirīgus toņus, tika izmantoti dažādi kodinātāji: alauns, vara vitriols,
dzelzs vitriols un citi. Visgrūtāk
ir iegūt sarkanos un zilos toņus, bet visvieglāk – pelēkos
un brūnganos.
Noslēgumā katrs dalībnieks
saņēma nokrāsotās dzijas paraugus un aprakstu par izmantotajiem augiem un kodinātājiem.

Rokdarbnieces
tiekas Stelpē

No 7. līdz 10. jūlijam biedrība «Interaktīvā māksla» organizēja trešo radošo vasaras nometni «Roku darbiņi», kas interesentus pulcināja Stelpes pagastā.
Katru reizi rokdarbnieces
apgūst daudz jauna. Šoreiz tika
dekorētas dāvanu kastes un gatavotas cepures no papīra Mārītes Pučekas vadībā. Bija uzaicināti amatnieki no Lietuvas
pilsētas Biržiem. Trīs rokdarbnieces demonstrēja un mācīja,
kā gatavot piespraudes – ziedus – no linu auduma atgriezumiem, izmantojot PVA līmi.
Kopā ar lietuvietēm pļavā tika
vākti ziedi un augi, lai gatavotu verbas – dekoratīvas ziedu
kompozīcijas, ko izmanto telpu

Nometnē «Roku darbiņi» paveiktais ir apbrīnas vērts.
noformēšanā. Pēc praktiskām
nodarbībām varēja baudīt atpūtu – peldēties, doties izbraucienā zirga pajūgā, relaksēties
lauku pirtī. Liels paldies Inetai,
Jānim un Laurai Klāviņiem, kuri
jau trešo reizi varonīgi uzņēmās saimnieku lomu un radīja
lieliskus apstākļus nometnes
dalībniekiem. Paldies Vecumnieku novada Domei par finansiālo atbalstu. Lai novada ļaudis
varētu piedalīties nometnē, tika
apmaksāta ēdināšana, dzīvošana un nepieciešamie materiāli.
10. jūlijā bija teorētisko un
praktisko nodarbību diena. Pasniedzēja Aija Dudkina mācīja
biodejas, bet Ilmārs Kamaldiņš
stāstīja par uzturu un veselīgu
dzīvesveidu.

Rīko Benitu saietu

13. Latvijas Benitu salidojums, kurā piedalījās 25 vārdamāsas no dažādiem novadiem
un pilsētām, tika organizēts
Misā 16. jūlijā.
Pasākums varēja notikt, pateicoties daudzu cilvēku atbalstam un līdzdalībai. Paldies
Misas tautas nama saimniecei
Sandrai Vēverei, kura atvēlēja
telpas, bibliotēkas vadītājai Sarmītei Šlikaitei, kura uzņēma
«savā valstībā» un pati piedalī-

jās radošajā nodarbībā, kopā ar
Mārīti Pučeku salidojuma dalībniecēm mācot darināt kartītes. Paldies Vecumnieku novada
pašvaldībai, kas piešķīra autobusu, lai Benitas varētu iepazīt
novadu, un šoferim Valdim Kuzmam, kurš atraktīvi stāstīja par
interesantākajiem objektiem.
Ilga Kolosovska no «Laimām» uzņēma viešņas savā puķu dārzā un ļāva priecāties par
rūpīgi kopto krāšņumu. Benitas bija patīkami pārsteigtas
par ziedu un stādījumu daudzveidību, saimnieces «zaļajiem»
pirkstiņiem, spēku un izturību,
ļoti cienījamā vecumā tik aktīvi rosoties. Lai laba veselība!
Vecumnieku pagasta amatnieka sētas «Jūras» saimnieks
Juris Audzijons viešņām izrādīja paša radītās koka skulptūras
un par katru atklāja savu stāstu.
Savukārt vides gide Laima Indriķe, kura Benitas sagaidīja
Skaistkalnē, aizveda uz novadpētniecības materiālu krātuvi
«Novadnieki» un katoļu baznīcu, rādīja un stāstīja par vēsturi un tagadni.
Paldies Skaistkalnes kafejnīcas «Pie Mēmeles» darbiniecēm par garšīgo zupu, kā
arī Vecumnieku «Cafe+» saimniekiem Agnim Švarcbaham
un Kristīnei Rullei par lielisko

Foto – S. ŠLIKAITE
galda klājumu Misas tautas
namā, kur notika vakarēšana.
Vārdamāsas izklaidēja muzikants Georgs no Īslīces. Viņš
gan dziedāja, gan spēlēja ģitāru. Benitas varēja klausīties,
pašas dziedāt un dejot. Paldies
viešņām par atsaucību un dalību salidojumā. Lai nākamā tikšanās Bauskas novadā noritētu daudz kuplākā pulkā!

Auž bez stellēm

Seminārs «Jostu aušana bez
stellēm» norisinājās Staicelē no
4. līdz 7. augustam. Rokdarbnieces mācījās darināt audenes – sieviešu un vīriešu jostas, ielasot vajadzīgos rakstus.
Semināru organizēja Tautas
lietišķās mākslas studija «Rota»
no Rīgas, prasmes ierādīja skolotāja Lilija Treimane no Toronto (Kanāda), kura tagad dzīvo
Latvijā. Viņa ir sarakstījusi grāmatu par jostu aušanu bez stellēm.
Vasara ir pagājusi, radoši
darbojoties. Oktobrī Misas lietišķās mākslas studija atsāks
darbību. Interesenti tiks gaidīti
otrdienās no plkst. 16 līdz 18.
Sīkāka informācija, zvanot pa
tālruni 29191744.
B. ŠMITE,
biedrības «Interaktīvā
māksla» valdes locekle
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Sacenšas par Arnolda Sipenieka kausu

Skaistkalnes ugunsdzēsēji auto vilkšanā ieguva trešo vietu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku posteņa vīri līdz nākamā gada septembrim savās
mājās glabās Arnolda Sipenieka kausu.

Par Arnolda Sipenieka ceļojošo kausu cīnījās četras komandas – Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes struktūrvienību
pārstāvji un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu darbinieki un
atbalstītāji no Bauskas, Skaistkalnes, Vecsaules un Vecumniekiem.

Svarīga precizitāte

Pēc izlozes, kas noteica
startēšanas secību, pirmajam
pārbaudījumam noskaņojās Vecumnieku posteņa vīri. Glābšanas riņķis bija jāmet katram
no pieciem komandas dalībniekiem. «Šajā disciplīnā uzvar nevis tas, kurš riņķi aizmet
tālāk, bet kurš to raida precīzāk,» paskaidroja sacensību
galvenais tiesnesis, Vecumnieku posteņa komandieris Māris
Plēsnieks. Vislabāk veicās Gintam Kalniņam (Vecumnieki),
kura rezultāts bija 23,80 m,
bārbelietim Gatim Mediņam
(Bauska) – 22,87 m, Kristapam Asupam (Skaistkalne) –
18,33 m.
Sacensību tiesneši Artjoms
Habaņens, Bauskas daļas inspektors, un Aleksandrs Ivanovs,
Iecavas posteņa komandieris,
ne mirkli nezaudēja modrību
stafetes laikā, kur izšķiroša bija katra sekunde. Spraiga gai-

Komandas
(sarindotas
startēšanas
secībā)
Vecumnieki
Vecsaule
Bauska
Skaistkalne

Glābšanas
riņķa
mešana
3.
4.
1.
2.

Disciplīnas (vieta)
Automa- Izvēršanās ar
Stafete šīnas
motorvilkšana
sūkni
3.
1.
1.
4.
4.
2.
2.
2.
4.
1.
3.
3.

Izvēršanās ar
rokas
sūkni
2.
4.
1.
3.

Vieta

Skaistkalnē 17. septembrī
vīri precizitāti, veiklību un
meistarību demonstrēja,
tiekoties tradicionālajās
sacensībās ugunsdzēsības
sportā.

Punkti

Sacensību rezultāti

10
18
10
12

1.
4.
2.
3.

Avots: Arnolda Sipenieka kausa izcīņas ugunsdzēsības sportā sacensību protokols.
sotne valdīja aiz depo, kur vīri
formastērpos vilka ugunsdzēsēju automobili ZIL.
Dažādas ķibeles dalībniekus
vajāja, izvēršoties ar motorsūkni – te saplīsa šļūtene, te līdz
galam netika pievilkts sūcvads.
Ar «Albīnu 900» vislabāk prata
apieties Vecumnieku komanda.
Savukārt ar senlaiku rokas sūkni vissaskaņotāk darbojās baušķenieki.

Zīmīgs piemineklis

Sacensību gaitai līdzi sekoja Arnolda Sipenieka mazdēls Guntars Konušs kopā ar
ģimeni. Guntars vairākus gadus bijis brīvprātīgais, bet 16
gadu – profesionāls ugunsdzēsējs. Starp dalībniekiem bija
leģendārā skaistkalnieša mazmazdēls Krišjānis Konušs,
kurš kopš 2013. gada strādā
Vecumnieku postenī.
«Katru reizi jau neiznāk apmeklēt šīs sacensības. Agrāk
vedām šurp omi (Arnolda Sipenieka dzīvesbiedri Nelliju
Vilhelmīni Sipenieci – Ž. Z.),
kurai ļoti patika skatīties, kā
vīri darbojas,» sacīja Guntara
sieva un Krišjāņa mamma Iveta
Konuša. Sipenieka memmīte, kā

Nelliju mīļi dēvēja skaistkalnieši, mūžībā aizgāja pērn augustā,
nesagaidījusi savu 102. dzimšanas dienu. Arnolds Sipenieks
nomira 1994. gadā. Abi bijuši
sabiedriski aktīvi, darbojušies
Skaistkalnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā. Viņu atdusas
vietā Sila kapos uzstādīts zīmīgs piemineklis – tēlnieks
Aivars Neško akmenī, ko
caurvij ugunslīnija, atveidojis
ugunsdzēsēju ķiveri.

Uzvar
Vecumnieku vīri

Skaistkalnē ugunsdzēsēju
sacensības notiek jau daudzus
gadus. To iniciators ir Āris
Gothards, kurš tradīciju aizsāka kolhoza laikā, 80. gados,
būdams atbildīgais par darba
aizsardzību un ugunsdrošību.
«Arnolds Sipenieks vairāk
Izsakām dziļu pateicību
visiem, kuri pavadīja pēdējā
gaitā dēlu, vīru un tēti
Sergeju Pavlovu, kā arī
pateicamies kaimiņiem –
Aldēm, Aļonai Bartoševičai
un Paņihidkinu ģimenei.
Mamma Rita,
sieva Olga un bērni

nekā 30 gadu bija fanātisks
brīvprātīgo priekšnieks. Lai atcerētos vecās tradīcijas un izrādītu viņam cieņu, tika nodibināts šis kauss. Kādu gadu
bijis pārtraukums, taču kopš
novada izveides sacensības
notiek regulāri,» teic Ā. Gothards, Skaistkalnes ugunsdzēsēju vadītājs.
Pēc četru stundu ilgas mērošanās meistarībā dalībnieki
pulcējās uz apbalvošanu. Vecumnieku novada pašvaldības
gādātas balvas un diplomus
saņēma katrā disciplīnā veiksmīgākie, bet medaļas – labākie kopvērtējumā. 2014. gadā
Arnolda Sipenieka kausu izcīnīja baušķenieki, bet pērn un
šogad – Vecumnieku vīri.
ŽANNA ZĀLĪTE

TĀ

SKAISTKALNES PAGAS-

Rita Matuseviča (1944. gada 4. jūlijs – 2016. gada 22. septembris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.

16. lpp.

Mūžam jābūt
kā krāčainai upei,
kuras vidū dzīvība zied,
kuras dzīlēs smeļamas krāsas,
kas liek priecāties, mīlēt un smiet.
/K. Apškrūma/
Visa laba vēlējumus sūtām Rolandam Antonovam
50. dzimšanas dienā, Normundam Vaisjunam
55 gadu jubilejā, Rutai Reķei 60. šūpļa svētkos,
Oskaram Goževicam 65. dzīves gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Ko tu skumsti, atvasara,
Mēs ar tevi māsas,
Abām trakais burvis rudens
Nežēlojis krāsas.
Kamēr katra lapa liesmo
Neprātīgos toņos,
Aizmirsīsim, ka tās visas
Ziemai pretī joņo.
/V. Aizupe/
Sirsnīgi sveicam Sandru Bērziņu un Vitu Spoģi
50 gadu jubilejā, Helgu Savicku 70. dzimšanas dienā
un Agati Januškeviču 75. dzīves gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Tas ir tik skaists liktenis – ziedēt
un vēl pie tam balti:
neļaut ne pelēkam rudenim domas skart,
ne aukstumam saltam.
Tas ir tik skaists liktenis – ziedēt
un balti, un balti,
tik balti, ka rudens kļūst bezspēcīgs,
un atkāpjas saltums.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicieni Ingai Siliņai un Ivetai Klanauskai
50 gadu jubilejā, Ilgai Zvilnai 60. dzimšanas dienā,
Albertam Jēkabsonam un Aijai Šimkūnai 75. dzīves
gadskārtā, Romim Adakovskim un Vaclovam Peškaitim
80. mūža rudenī, Hedvigai Skujai 90. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Viss paliek, viss,
Kas sarūpēts reiz rūpēs.
Lai svētīts tas,
Kam krājums neizkūpēs.
Lai svētīts tas,
par ko tūkstoš tumsās gāji,
par ko ar visu mūžu liecināji.
/B. Martuževa/
Sirsnīgus sveicienus sūtām Zigurdam Volodkam un Andrejam
Rūtiņam-Rūtenbergam 55 gadu jubilejā, Krišjānim Dzintaram
60. šūpļa svētkos, Jadvigai Liniņai 70. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde
Soli pa solim tuvojas rudens
sirds gaida kā dārgumu to
rudens purpuru
kas atkal plaukst krūtīs
ko laiks apsudrabo.
/G. Salna/
Vislabākos vēlējumus sūtām Veltai Pūķei 70. dzīves gadskārtā,
Marijai Beļkovičai, Irmai Šņorei un Imantam Zvilnam
80 gadu jubilejā, Jānim Liģerim 92. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests
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1. oktobrī plkst. 13 Misā –

Ražas svētki.

Svērsim izaudzētās pupas, vārīsim zupu un dejosim kopā
ar vidējās paaudzes deju kolektīvu «Degsme» no Baldones!
Varēs iegādāties Vecumnieku novadā tapušus
koka izstrādājumus, kā arī ābolus, augļu kociņus
un medu no bišu dravas Skaistkalnē.

2. oktobrī Skaistkalnē,
sporta laukumā, –

Rudens gadatirgus.

1. oktobrī

no plkst. 22 līdz 3
Skaistkalnes
tautas namā –

Rudens ballīte.

Aicināti visi pirkt un
pārdot gribētāji!
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 63933206.

Ieejas maksa no plkst. 22 –
3 eiro, pēc plkst. 23 –
3,50 eiro.
Galdiņu rezervācija –
pie tautas nama vadītājas,
zvanot
pa tālruni 29209956.
Kopā ar DJ Rinaldu,
DJ Ģirtu, DJ GR.,
DJ Saimnieku.
Labākie ārzemju
un latviešu
deju hīti.

7. oktobrī plkst. 18

Vecumnieku tautas namā
viesosies Jaunais Liepājas
teātris ar izrādi bērniem
«Īkstīte».
Ieejas maksa – 2 eiro.

8. un 9. oktobrī
Vecumnieku tautas namā –

novada amatierteātru skate.
Sākums – plkst. 10.

Žūrijā – aktieris un režisors Kārlis
Anitens, teātra sporta trenere,
4. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētku lielkoncerta
«Mana zeme» režisore Ieva Niedre.
Sīkāka informācija un skates programma pieejama
novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

