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Pirmajā dienā devāmies 

iepazīt Vecumnieku muzeju jeb vēsturisko telpu. Vairāki bērni nemaz nezināja, kur tāds atrodas. Tur 

aplūkojām izstādi, kas tapusi, atbalstot Muzeju nakts aktiv itātes. Noklausījāmies interesantu 

stāstījumu par Sarkanās skolas celtniecību un nozīmīgiem novada ļaudīm. Kā arī iemēģinājām roku 

rakstībā ar tinti un spalvu, lai uzzinātu kā skolēniem nācās rakstīt skolā pirms simt gadiem. Paldies 

muzejā vadītājai Ritai Kovalai par jauko uzņemšanu! 

Nākamo dienu ar otrās un trešās klases audzēkņiem pavadījām aizraujošā pārgājienā, kura gala 

mērķis bija Riežu lielgabalu lietuve, kas darbojusies Vecumnieku novadā Hercoga Jēkaba laikā ap 

17. gadsimtu.  

Galamērķī mūs sagaidīja Ainars Ķienis, kurš mūs iepazīstināja ar v ietas vēsturi, stāstīja par metāla 

liešanu, lielgabalu un ložu izgatavošanu. Audzēkņi bija sajūsmā, ka uz mājām varēja paņemt līdzi 

400 – 500 gadus vecu suvenīru – metāla karsēšanas procesā sakusušas smiltis, kuras bija pārvērtušās 

stiklam līdzīgos zilos akmeņos. Paldies Ainaram Ķienim par atvēlēto laiku un interesanto stāstījumu! 

Vecāko klašu audzēkņiem šajās dienās bija cits uzdevums – viņi veidoja logotipa variantus 

Vecumnieku Uzņēmēju biedrībai skolotājas Antras Gustsones vadībā.  Vecumnieku Uzņēmēju 

biedrība paredzējusi konkursa kārtībā izvēlēties visatbilstošāko logo savas identitātes akcentēšanai. 

Mazie 1. un 2.klašu audzēkņi skolotājas Ivetas Bērziņas vadībā divas dienas vāca dabā augus un 

koka rāmīšos veidoja ainavas jeb gleznoja ar augiem.  

Savukārt 3. – 5.klašu audzēkņi atkal devās izzinošā ekskursijā par novada vēsturi. Šoreiz uz Skaistkalni, 

kur mūs Skaistkalnes v idusskolā laipni uzņēma skolas darbinieki un sagaidīja vēsturnieks Ingus 

Pavinkšnis. Ar interesi aplūkojām Skaistkalnes skolas – vecās Šēnbergas muižas  - atjaunoto vēsturisko 

kamīnu un griestus, kurus restaurējuši Rundāles pils restauratori. Skaistkalnes muiža arī iekļauta akcijā 

“Apceļosim Latvijas pilis un muižas”. Tātad mēs jau pirmo soli esam spēruši, lai apceļotu pārējās. 

Audzēkņi muižā izvēlējās arī sev tīkamu v ietu zīmēšanai, lai radošā darbā atspoguļotu kādu 

fragmentu no kamīna, griestiem vai ainavas, kas redzama pa logu.  

Paldies Ingum Pavinkšnim par uzņemšanu un izglītošanu! 



Pēc radošām trim stundām Skaistkalnes muižā, devāmies aplūkot Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas 

Marijas Debesīs Uzņemšanas Baroka baznīcu un tikāmies ar Tēvu  Jāni. Viņš mūs iepazīstināja ar 

baznīcas vēsturi, izstāstīja interesantas leģendas par baznīcas tapšanu un celtniecību. Pat novadīja 

mazu v iktorīnu un piešķīra balvas tiem, kur i uzmanīgi bija viņā klausījušies. Jāpiemin, ka daudzi 

audzēkņi baznīcā bija pirmo reizi, daudzi guva jaunus, nepieredzētus iespaidus un izpratni par 

baznīcā notiekošo. Taču vislielākais pārdzīvojums bija iespēja  nokļūt baznīcas kapenēs, kur 

aplūkojami 200 gadus veci, atsegti zārki. Berni domāja, ka tādas lietas var redzēt tikai filmās.  

Milzīgs paldies Tēvam Jānim par mums atvēlēto dārgo laiku.  

Bet Zaļās prakses noslēgumā par tradīciju mums kļuv is doties ekskursijā, lai atvadītos pirms vasaras 

brīvdienām un izdotu liecības. Šoreiz braucām uz ārzemēm - kaimiņzemi Igauniju un Tartu apriņķi, 

kur izglītojošās ekskursijās apmeklējām divus iespaidīgus muzejus – Ledus laikmeta centru un jauno 

Igaunijas Nacionālo Vēstures muzeju. Liecības izdevām pie Ledus laikmeta centra burv īga ezera 

krastā, kur arī piknikojām uz laipas. Diena bija gara, taču emocijām un informāciju bagāta.  

Paldies maniem audzēkņiem par izturību un vecākiem par uzticēšanos!  

Uz tikšanos septembrī!  

Anda Sproģe,  

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 

Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja 

 


