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Konkurss būs

Ardievu, skola!

Arvien jauna, arvien pirmā un vienīgā

Pērn vērtēšanas komisija apmeklēja arī Stelpes pagasta
zemnieku saimniecību «Rūtiņi». Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Lai vairotu iedzīvotāju pašapziņu, mudinātu lepoties ar savas sētas, pagasta, novada un
valsts sakoptību, kā arī veicinātu labākās pieredzes pārņemšanu, arī šogad iecerēts organizēt
konkursu un izvērtēt, kurš pagasts ir pelnījis rosīgākā titulu.
Iniciatīvas grupa skaistkalnietes Eleonoras Maisakas vadībā
7. jūnijā novada domē tikās ar
pašvaldības vadītāju Rihardu
Melgaili.
«Konkurss ir vajadzīgs. Tas
mobilizē iedzīvotājus un atklāj
pagastu pārvalžu līdzdalību, ieinteresētību un attieksmi,» sacīja Domes priekšsēdētājs R. Melgailis. Pērn vērtēšanas komisijā
darbojās Arvīds Zvirbulis. Viņš
ierosināja, ka katrs pagasts būtu
jāvērtē «kā sakopta sēta, kā saimniecība, kuru pārredz saimnieks – pagasta pārvaldes vadītājs». Arī citi neformālās darba
grupas pārstāvji izteica priekšlikumus.
Pašlaik tiek izstrādāts konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» nolikums, ko deputāti izvērtēs Domes sēdē 27. jūnijā. Plānots, ka
pieteikumus dalībai konkursā
varēs iesniegt līdz 31. jūlijam,
bet pašvaldības izveidota komisija pagastus apmeklēs un vērtēs no 1. augusta līdz 15. septembrim.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bārbeles pamatskolas 9. klases absolventi, viņu audzinātāja un izglītības iestādes direktore
Dace Penķe (pirmajā rindā ceturtā no labās), skolotāji un darbinieki izlaiduma vakarā sapulcējās uz savas skolas lieveņa. Šis bija pēdējais pamatskolas izlaidums, jo nepietiekamā audzēkņu
skaita dēļ novada Dome nolēma izglītības iestādi slēgt.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Apliecību par pamatizglītību
9. jūnijā saņēma seši Bārbeles pamatskolas absolventi.
Skolas izlaidums ir viens no
skaistākajiem mirkļiem cilvēka
dzīvē. Šķiet, ka visi ceļi vaļā un
pasaule sauc un aicina. Krāšņi
tērpi, meiju reibinošā smarža,
vasaras sākuma trakums un atklāsme, ka skola mums nozīmē
daudz vairāk, nekā kādreiz domājām.
Vai atceries? Šo jautājumu
mēs uzdodam satiekoties un brīdī, kad vēlamies sakārtot savas
pagātnes atmiņas. Ar katru gadu
šim vaicājumam ir arvien lielāka
nozīme, kas kļūst par mūsu dzīves nemainīgu vērtību.

Rit atmiņu pavediens

Skan mūzika, un vecāki ieved zālē Bārbeles pamatskolas
sešus absolventus – Ilzi Ģeķi,

Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece (no labās)
pasniedz ziedu pušķi sarīkojuma goda viešņai, skolas absolventei un kādreizējai pedagoģei Līvijai Lapšai. Pensionētajai
skolotājai 13. jūnijā apritēja 88 gadi.
Evu Jermaku, Rihardu Kārkliņu, Ievu Mihalkinu, Reini Jirjenu un Mārci Balodi. Rit mirklis aiz mirkļa, atmiņu kamols

šķetina pavedienu. Biklums, satraukums pirms tālā ceļa, jo
noiets ir tikai pirmais posms.
à5. lpp.

2. lpp.
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Dāvanas
un žagariņš
Jārod
risinājums
B

eidzot atkal ir klāt vasara ar saulainām un lietainām dienām, ar ziedošām
pļavām un skaisti sakoptiem
dārziem, par kuriem rūpējas
mūsu čaklie ļaudis. Arī šogad
novadā norisināsies konkurss
par sakoptāko sētu un rosīgāko
pagastu. Gribētos, lai dalībnieku pulks būtu kuplāks nekā
pērn, jo Vecumnieku novadā
ir daudz brīnišķīgu vietu, kas
priecē gan pašus, gan ciemiņus. Ir patīkami dzirdēt sakām
«Cik pie jums Vecumnieku
novadā ir skaisti!». Turpināsim
labās tradīcijas un turēsim godā
to, kas mums ir, arvien tiecoties pēc kārtības un daiļuma!
Vasara solās būt bagāta ar
daudziem kultūras un sporta
pasākumiem gan mūsu novadā, gan tepat kaimiņos – Iecavā, Bauskā, Rundālē. Būsim
aktīvi – uzņemsim viesus savās mājās un arī paši brauksim ciemos!
Laiks steidzas ātri. Arī vasara drīz paies, tāpēc jau šodien ir jādomā par nākamo
mācību gadu. Saskaņā ar valdības lēmumu pašvaldībām ir
jānodrošina iespēja apmeklēt

«Turpināsim labās
tradīcijas!»
pirmsskolas izglītības iestādi
visiem bērniem no pusotra gada vecuma. Arī mūsu novadā,
konkrēti – Vecumniekos, rindā uz vietu bērnudārzā gaida
prāvs pulciņš mazuļu. Lai rastu risinājumu, tiek izskatīti
dažādi varianti un meklēti līdzekļi. Jācer, līdz rudenim izdosies šo jautājumu sakārtot.
ašvaldība ir uzsākusi aktīvu darbu novada attīstības
plānošanas dokumentu izstrādē. Lai veikums būtu kvalitatīvs un dokumenti kalpotu
Vecumnieku novada attīstībai,
vajadzīga iedzīvotāju aktivitāte un atsaucība, tāpēc aicinu
ikvienu līdzdarboties.
Lai visiem skaista, patīkama un ražīga vasara!

P

RIHARDS
MELGAILIS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA
Novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis apmeklētājus pieņem:
¦ pirmdienās no plkst. 8 līdz 13;
¦ ceturtdienās no plkst. 16 līdz 19 (iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruņiem
63976100, 63976566, 63976576).
Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš iedzīvotājus
pieņem:
¦ otrdienās no plkst. 9 līdz 15.
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki.

Par sakoptību jārūpējas pašiem
Līdzekļu trūkuma dēļ Vecumnieku luterāņu draudze nevar algot darbinieku, kurš gādātu par centra kapsētas un tās apkārtnes sakoptību. Tāpēc par to
jārūpējas piederīgajiem, kuru tuvinieki atdusas šajā kapu kalniņā.
Vēršamies ar lūgumu pie
visiem iedzīvotājiem – palīdziet uzturēt kārtībā kapu kopiņas un blakus esošo teritoriju
(celiņus, aizaugušās platības
u. c.). Draudze ir izstrādājusi
kapsētu uzturēšanas un lietošanas noteikumus, praktiska informācija piestiprināta pie ziņojumu dēļa un tajā precīzi norādīts, kur likt augu atliekas un
kur – nevajadzīgos traukus, sveces, plastmasas izstrādājumus
un citus atkritumus. Aicinām
iepazīties ar prasībām un tās
ievērot. Nav ētiski ap kapsētu
veidot izgāztuvi, metot pa roku
galam sakaltušos zarus, burkas,
pudeles, sveču traukus un citu
drazu. Zari, zāle, lapas un puķes
jānogādā vietā, kur tiek krāti
dedzināmie atkritumi, savukārt
plastmasas, stikla un cita materiāla izstrādājumi jāievieto lie-

lajā konteinerā pie galvenās
ieejas, mazajā konteinerā pie
baznīcas vai plastmasas mucā.
Ar Lielās talkas dalībnieku
un pensionāru atbalstu Vecumnieku centra kapos ieviesta minimāla kārtība. Atvainojamies
tiem iedzīvotājiem, no kuru tuvinieku kapiņiem tika aizvāktas
arī lielās plastmasas pudeles, kas
bija paredzētas ūdens nešanai.
Liels paldies Vecumnieku
novada pašvaldībai, jo īpaši
Saimniecības nodaļas vadītājam
Aivaram Petruševicam par ieguldīto darbu gan talkas dienā,
gan pēc tam, organizējot «bīstamo» – nokaltušo un satrūdējušo – koku izzāģēšanu. Paldies par atsaucību un atbalstu
Sociālā dienesta darbiniecei
Dainai Caunei.
Mēs, daži brīvprātīgie, ik pa
laikam aicinām kopīgi pastrādāt kapsētas teritorijā. 25. maijā
apkārtni saposa 12 talcinieku.
Paldies visiem par atsaucību.
Prieks par paveikto ir gan pašiem, gan citiem. Cienīsim to,
kas izdarīts!
V. STRAUTIŅA un
A. VĀJEIKA

..Manā zemē
maza, balta tauta
Visbaltākajā naktī
Jāņus svin.
/L. Skudra/
		

Lai Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta
ļaudīm, kliedējot gada īsākās nakts tumsu
ar svētku ugunskuriem un līgodziesmām, izdodas apjaust
paaudžu paaudzēs glabāto tautas tradīciju stiprumu.
Lai vasaras saulgrieži rada kopības noskaņu un
jāņuguņu dzirkstis rosina jaunām domām par
labiem darbiem savā pagastā, novadā un Latvijā!
Skaistus un skanīgus svētkus!
Vecumnieku novada Dome

Piedzimuši trīs bērniņi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Tirāža – 1500 eksemplāru.

Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 25. maija
līdz 15. jūnijam reģistrēta trīs
bērniņu dzimšana. Pasaulē nākuši divi zēni – Aleksis Aleksandrs un Dāvis – un meitenīte – Laura Daniela.
Reģistrēta trīs pāru laulība.
Mūžībā aizgājuši:
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Lonija Segliņa (1923. gada
9. maijs – 2012. gada 8. jūnijs).
VALLES PAGASTĀ
Helēna Zvirbule (1928. ga-

da 28. janvāris – 2012. gada
13. jūnijs).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Vasilijs Kurta (1947. gada 12. augusts – 2012. gada
31. maijs),
Antons Baldiņš (1934. gada
30. jūlijs – 2012. gada 8. jūnijs),
Emīlija Šitka (1930. gada
11. janvāris – 2012. gada 12. jūnijs).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš «Vecumnieku
Novada Ziņu» jūlija
numuriem –
2. un 16. jūlijs.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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3. lpp.

Ceļā uz svētkiem

¦ Caur deju un dziesmu pasaule kļūst labāka

Ir sācies lielais ceļš uz
Vecumnieku novada otrajiem Dziesmu un deju
svētkiem. Nevar iet tikai uz
ikdienu, uz darbu, uz
pienākumu, jo šie ceļi
nekur nepazudīs.
7. jūlijā mums, visa novada
ļaudīm, kopā ejams dziesmas
un dejas ceļš – gaišs un krāsains kā pļava vasaras vidū. Pulcēšanās gājienam – plkst. 18.15
pie Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas. Visi tiek aicināti lepni pārstāvēt savu pagastu, līdzi ņemot pagasta un
tautas amatiermākslas kolektīvu karogus un citas atpazīšanas zīmes. Svētkos piedalīsies
ap 830 dalībnieku no 44 kolektīviem. Lielkoncerts «Iedomājies, kā tas būtu» Vecumnieku estrādē sāksies plkst. 19.
Dienu iepriekš – 6. jūlijā
plkst. 20 – Misas tautas namā
tiks izvērtēts pagājušās sezonas veikums. Rezumējot padarīto, tiks sumināti kolektīvu
vadītāji, koncertu sniegs kora
«Via Stella» abi sastāvi un
Baldones un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas apvienotais simfoniskais orķestris
«Draugi».
Elpa jau ievilkta dziesmai.
Kājas gatavas dancim... Tūlīt,
tūlīt... Aizver acis un iedomā-

Radoša noskaņa Vecumnieku tautas namā valdīja 29. maijā, kad novada dziedošie kolektīvi
piedalījās pirmajā kopmēģinājumā, ieskandinot novada otros Dziesmu un deju svētkus. Iecerēts, ka 7. jūlijā vairākas melodijas būs dzirdamas skolēnu, pieaugušo un senioru kopkora
sniegumā. Česlavs Batņa (attēlā) svētkos gan diriģēs, gan dziedās solo.
jies – caur deju un dziesmu pasaule kļūst labāka. Tas nekas,
ka neesi kora vai deju kolektīva dalībnieks ar vainagu galvā,
jo mēs visi stāvam dziesmu ceļā, deju jūrā, ilgu straumē.
Cienījamie novada iedzīvotāji Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles
un Vecumnieku pagastā! Tiksimies 7. jūlijā Vecumnieku
novada otrajos Dziesmu un
deju svētkos!
I. SKUSTĀ,
svētku režisore

2.

6. julija plkst. 20
Misas tautas nama

Piedalas:

Simfoniskais orkestris
„Draugi“ (diriìente S. Loka)
,
Kora „Via Stella“ mazais un lielais sastavs

(diriìente L. Batòa)

Plkst. 18.30 - Svetku gajiens (no Mûzikas un mâkslas skolas)
Plkst. 19 - Vecumnieku estrade Dziesmu un
deju svetku lielkoncerts

„IEDOMAJIES, KA TAS BUTU“
Piedalas:

Koncerta diena darbosies bernu aktivitašu centrs «Parsteigumu karuselis»

(radošas darbnicas, batuti, piepušamas atrakcijas u. c. Maksa par piedališanos no Ls 0,50).

Kopmēģinājumā piedalījās arī komponists Uldis Marhilēvičs.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Pec koncerta balle kopa ar grupu «Rezuss pozitivs». Ieeja – bez maksas.

Visas dienas garuma darbosies bufetes.

4. lpp.

Nomās zemi
pie ezera
Dome nolēma par simt
latiem gadā nomāt no
Daiņa Šulca daļu –
līdz 1,3 ha – no zemes
vienības «Lauriņi», slēdzot
līgumu uz pieciem gadiem.
Īpašums atrodas pie Vecā
ezera Vecumniekos. Līdzekļi
šim mērķim ir paredzēti novada
pašvaldības 2012. gada budžetā.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka pēc Vecā ezera pludmales rekonstrukcijas atpūtas
vietu ir iecienījuši gan Vecumnieku, gan citu novadu iedzīvotāji. Šajā teritorijā ir iekārtots bērnu rotaļu laukums, tur
tiek rīkotas gan volejbola sacensības, gan citi nozīmīgi
sporta un aktīvās atpūtas pasākumi. «Lai ūdenstilpei piegulošo teritoriju varētu apgūt
pēc iespējas pilnvērtīgāk, lietderīgi būtu kopējā infrastruktūrā iekļaut arī daļu teritorijas,
kas pašvaldībai nepieder, bet
kas jau iepriekš tikusi izmantota dažādu publisku pasākumu norisei. Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš ar zemesgabala saimnieku ir vienojies par nomas maksu, kas
ir simt latu gadā,» paskaidroja
A. Zvirbulis.
Par šāda lēmuma pieņemšanu Domes sēdē 30. maijā
balsoja 13 deputāti, atturējās –
Jānis Strēlis un Valdis Rusiņš.
ŽANNA ZĀLĪTE

Notikusi izsole

Apstiprināti nomas objekta – nekustamā īpašuma
«Katlumāja «Īrnieks»» Rīgas
ielā 43 Vecumniekos – izsoles rezultāti.

Dome atļāvusi SIA «Mūsu
saimnieks» slēgt nomas līgumu ar SIA «JM Tehs» par summu – Ls 50 mēnesī (bez PVN).
Domes sēdē 30. maijā Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists
Arvīds Zvirbulis informēja, ka
nomas objekta noteiktais lietošanas mērķis ir saimnieciskā darbība, t. sk., siltumenerģijas ražošana tādā apjomā, lai nodrošinātu centralizētu siltumpiegādi Vecumnieku ciema Rīgas ielas
dzīvojamām mājām un sabiedriskajām ēkām, kuru kopējā apkurināmā platība ir 8296,46 m2.
Z. SKARA
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Saņems jaunu licenci

¦ 30. maijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Veic grozījumus

Izdarīti grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 29. decembrī apstiprinātajā
nolikumā «Vecumnieku novada Domes un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtība».
«Tā kā veiktas izmaiņas
Ministru kabineta noteikumos
«Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti», kas būtiski skar mūsu
darbu, jāizdara grozījumi arī
Vecumnieku novada Domes
nolikumā par pašvaldības iestāžu grāmatvedības uzskaites
kārtību,» paskaidroja galvenā
grāmatvede Maruta Zālīte.

Piešķir finansējumu

Deputāti nolēma sniegt finansiālu atbalstu vieglatlētam no
Kurmenes pagasta Jānim Arseņikovam un Vecumnieku iedzīvotājam Andrim Lungevičam.
J. Arseņikovam piešķirts

finansējums Ls 150 apmērā
mācību treniņu nometnei ar nosacījumu, ka sporta sacensībās
viņš pārstāvēs Vecumnieku novadu. A. Lungevičam, kurš Latvijas nedzirdīgo sporta federācijas izlases sastāvā startēja
starptautiskā basketbola turnīrā
vīriešiem Stokholmā (Zviedrija), piešķirti Ls 135 brauciena
izdevumu segšanai.

Piedalās nometnē

Piešķirts finansējums –
Ls 291 – vasaras dienas nometnes «Profesora Fibiķīma
skola» organizēšanai Vecumnieku novada izglītības iestāžu – Misas, Valles, Skaistkalnes un Vecumnieku vidusskolas un Stelpes pamatskolas –
7. un 8. klašu audzēkņiem. Tā
Vecumnieku vidusskolā notika no 12. līdz 14. jūnijam.
Projekta «Inovatīvās pieredzes skola» koordinatore
Rolanda Ķiņķevska uzsvēra,

Lūdz atbalstīt rokfestivālu

Tūkstoš latu piešķirti
SIA «Pīlādzis» organizētā
mūzikas festivāla Stelpes
pagastā saimniecisko
izdevumu segšanai.

Veicina atpazīstamību

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne Domes sēdē 30. maijā informēja, ka jau 2011. gada
oktobrī SIA «Pīlādzis» valdes
loceklis Ēriks Pīlādzis Vecumnieku novada Domei lūdza
piešķirt 8000 latu rokfestivāla
atbalstam. Apstiprinot pašvaldības budžetu 2012. gadam, lūgums tika noraidīts. Šī gada
maijā Dome atkārtoti aicināta
izskatīt iespēju piešķirt 8000
latu, sedzot daļu no pasākuma
organizatoriskajām izmaksām.
«Mūzikas festivāls «Pīlādzis» ir augsta līmeņa starptautisks, ilgtermiņa rok, pop un aktuālās mūzikas projekts, kas
uzsākts 2010. gadā. Tas kļuvis
par vienu no atzītākajiem Latvijas mūzikas festivāliem, ko augstu novērtējuši gan mūziķi, skatuvju, gaismu un skaņu speciālisti, gan apmeklētāji. Vērienīgais
pasākums veicina arī Vecumnieku novada kultūrvides attīs-

tību un Stelpes pagasta atpazīstamību,» Domes sēdē uzsvēra
Ē. Pīlādzis. Viņš piebilda, ka
šis festivāls ir vienīgais, ko
neatbalsta vietējā pašvaldība –
citviet Latvijā īstenotie mūzikas projekti saņem pilsētas vai
novada Domes finansiālu palīdzību. Kā piemēru viņš minēja
«Summer sound», ko līdzfinansē Liepājas pilsētas Dome.

Prasītā summa – liela

Lemjot par atbalsta piešķiršanu, sēdē raisījās plašas diskusijas.
Česlavs Batņa norādīja, ka
Vecumnieku novada Domi nevar salīdzināt ar lielas pilsētas
pašvaldību, kam ir krietni prāvāka rocība. Viņš atgādināja, ka
Ē. Pīlādzim pašvaldība šogad
piešķīrusi 3000 latu motokrosa
sacīkšu organizēšanai. «Kuru
vēl uzņēmēju Dome ir atbalstījusi, atvēlot tik daudz naudas?»
retoriski vaicāja deputāts.
Dagmāra Venclova uzskata – salīdzinot ar Stelpes pagasta kultūras pasākumiem plānoto budžetu, kas paredzēts
sarīkojumu organizēšanai dažādu vecuma grupu iedzīvotā-

ka nometnes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku.

Saskaņo programmu

Dome saskaņoja Valles vidusskolas vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. Iestādes direktors Česlavs Batņa informēja,
ka mainīta iepriekšējās programmas licence, kas nebija aktualizēta kopš 2008. gada. Lai
saņemtu jaunu, vajadzīgs Domes saskaņojums.
Veikti vairāki grozījumi
Valles vidusskolas pamatizglītības programmā. Č. Batņa
informēja, ka tiek plānots licencēt arī profesionālās ievirzes programmas sportā.
Tiek prognozēts, ka nākamajā mācību gadā audzēkņu
skaits Valles vidusskolā varētu būt tāds pats, kā pašlaik, –
ap 140 bērnu.
ŽANNA ZĀLĪTE

jiem, SIA «Pīlādzis» prasītā
summa rokfestivālam, ko pārsvarā apmeklē tikai jaunieši, ir
ļoti liela. Aiga Saldābola rosināja piešķirt daļu no summas,
jo «pasākums ir brīnišķīgs, vide atpūtas un sporta kompleksā – sakārtota».
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis norādīja, ka pašvaldība nevar atbalstīt visus
privātos pasākumus, turklāt
Domei nav tādu līdzekļu, lai
SIA «Pīlādzis» piešķirtu prasīto summu. Viņš atzīmēja, ka
varētu tikt izskatīta iespēja mūzikas festivālu atbalstīt, sniedzot saimniecisku palīdzību.
Par finansējuma – tūkstoš latu – piešķiršanu festivāla «Pīlādzis 2012» saimniecisko izdevumu segšanai balsoja 11 deputātu, pret – Jānis Strēlis, atturējās – Andris Lisovskis, Dagmāra
Venclova un Valdis Rusiņš.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks 27. jūnijā plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

5. lpp.
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Norit ūdenssaimniecības rekonstrukcija
¦ Sistēmas sakārtošanā izmanto jaunākās tehnoloģijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Pagājušā gada rudenī tika
uzsākta ūdenssaimniecības
sakārtošana Vecumnieku
ciemā. To plānots pabeigt
2013. gada pavasarī.
Vairāk nekā 1,6 miljonu latu
vērtā projekta īstenošana norit
trijās daļās – pašlaik tiek strādāts pie ūdens ieguves un maģistrālā ūdensvada ierīkošanas,
bet notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi plānots uzsākt jūlijā
(pašlaik top tehniskais projekts), informē novada Domes
izpilddirektors Guntis Kalniņš.

Trīs urbumi

«Ir izbūvēts maģistrālais
kanalizācijas spiedvads no bijušās PMK teritorijas līdz jaunajai attīrīšanas ietaišu vietai pie
Veselības centra, ieguldītas
ūdensvada caurules vairākos
posmos – Skolas, Jaunajā, Parka, Kastaņu, Upes, Rīgas, Bērzu ielā un citur,» par līdz šim
paveikto stāsta SIA «Mūsu
saimnieks» valdes loceklis
Ivars Staškevičs. «Maģistrālās

trases kopējais garums ir apmēram pieci kilometri, tā aptvers plašu ciema teritoriju, lai
pēc iespējas vairāk dzīvojamo
māju varētu pieslēgt jaunajai
sistēmai.» Tiks saglabāts arī
vecais ūdensvads.
Čigānkalnā veikti trīs artēzisko aku urbumi, turpat darbosies arī iegūtā ūdens attīrīšanas iekārtas. Tie, kuri pieslēgsies pie jaunā ūdensvada, jau
šogad varēs dzert ļoti kvalitatīvu ūdeni. Tiesa gan, iedzīvotājiem, kuri vēlēsies lietot tīru un
Eiropas Savienības standartiem atbilstīgu ūdeni, individuālo pievadcauruļu ierīkošana un pieslēgšanās pie tuvākās
maģistrālās vietas būs jāveic
par saviem līdzekļiem. Sīkāku
informāciju var saņemt, zvanot
uz SIA «Mūsu saimnieks» pa
tālruni 29645020.

Beztranšeju
metode

Pirms 40 gadiem ierīkotās
ūdenspiegādes sistēmas sakārtošana norit, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. «Viss notiek
ļoti civilizēti – tranšeju rakšanu aizstāj horizontālā urbšana,
tiek izmantoti tikai kvalitatīvi
materiāli – caurules, ventiļi,
krāni un aizbīdņi ir no vara vai

Izmantojot beztranšeju tehnoloģiju, tiek saudzēts gan ceļu un
laukumu segums, gan zaļā zona.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
speciālās pārtikas plastmasas,
nevis no rūsējoša metāla,» uzsver I. Staškevičs.
Projekta «Ūdenssaimnie
cības pakalpojumu attīstība

Vecumnieku pagasta Vecumniekos» īstenošana notiek, piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus.
ŽANNA ZĀLĪTE

Arvien jauna, arvien pirmā un vienīgā
à1. lpp.
Vēlējumi, ziedi, smaidi – tas viss
mūsu absolventiem.
Arī mēs, skolas darbinieki,
pievienojamies daudzajiem sveicējiem. Novēlam atcerēties, ka
vislielākā vērtība cilvēka veselībā, sekmīgā dzīvē, dzīvespriekā
un gudrā prātā ir darbam. Tikai
esot darbībā var cerēt uz veiksmīgu nākotni. Esiet vērīgi, modri,
zinātkāri, godprātīgi! Nekad nevienam neļaujiet nozagt sev
spārnus, lidojiet augstu un tālu!

Skrējiens ir galā

Ir tādi brīži, kurus nav mūsu
spēkos atvirzīt. Bārbeles skolai
ir 140 gadu un tā mūžam būs
arvien jauna, arvien pirmā un
vienīgā.
Mums ir bijusi Dieva dota
iespēja izskolot paaudzes. Un
nu skrējiens ir galā. Pateicos

skolas darbiniekiem par iešanu līdz galam, par visai grūto
gadu. Atvainojos par citu aizdomām, nievājumu un nepelnītu kritiku. Paldies tiem bārbeliešiem, kuri mums noticēja un
arī tiem, kuri, būdami Bārbeles
«patrioti», bērnus novirzīja
mācīties citur. Paldies pagasta
un novada vadībai par atbalstu.
Mēs aizveram skolas vēstures grāmatas vākus. Pēdējās lapas šķiras smagi un negribīgi, it
kā nojauzdamas tālāko likteni.
Uz skolas lieveņiem kāds
nolicis ziedus. Ardievu, skola!
Tu 40 gadu biji arī manējā…
Lai nu paliek pīlādža ķekars,
Dālijas untumi, asteres smaids.
Lai nu paliek saulainie rīti,
Circeņa dziesma vakaros…
D. PENĶE,
Bārbeles pamatskolas
direktore

9. klases absolventi Ilze Ģeķe (no kreisās), Ieva Mihalkina, Eva
Jermaka, Rihards Kārkliņš (no kreisās), Reinis Jirjens un Mārcis
Balodis kopā ar savu audzinātāju Daci Penķi (otrā no labās).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi nr. 5 «Grozījumi 2010. gada
24. marta saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu
Vecumnieku novadā» un nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem»»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2012. GADA 25. APRĪLĪ.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
9¹.1.2. Izdevumus aplieci- Sociālais dienests lemj par pa- cības iestādē u. c.) nokavēts mipašvaldībām» 43. panta trešo nošie dokumenti iesniedzami balsta piešķiršanu.»
nētais termiņš, Sociālais dienests
daļu un Sociālo pakalpojumu ne vēlāk kā mēneša laikā no
2. Izdarīt 2010. gada 24. mar- lemj par pabalsta piešķiršanu.
un sociālās palīdzības likuma izdevumu rašanās brīža. Ja at- ta Vecumnieku novada Domes
2.9.4. Ja pamatotu iemeslu
35. panta ceturto un piekto daļu. taisnojošu iemeslu dēļ (slimī- saistošajos noteikumos nr. 6 dēļ bērna māte nav spējīga vai
1. Izdarīt 2010. gada 24. mar- ba, atrašanās ārstniecības ie- «Par Vecumnieku novada paš- tiesīga rūpēties par jaundzimuta Vecumnieku novada Domes stādē u. c.) nokavēts minētais valdības pabalstiem» šādus gro- šo, pabalstu piešķir bērna tēvam.
saistošajos noteikumos nr. 5 termiņš, Sociālais dienests lemj zījumus:
2.9.5. Pabalstu piešķir, pa«Par sociālās palīdzības snieg- par pabalsta piešķiršanu.
2.1. Papildināt noteikumus matojoties uz mātes un/vai tēšanu Vecumnieku novadā» šā9¹.2. Pabalsts daļējai medi- ar 2.9. punktu šādā redakcijā: va iesniegumu.»
cīnisko izdevumu apmaksai
dus grozījumus:
«2.9. Bērna piedzimšanas
2.2. Papildināt noteikumus
1.1. Papildināt noteiku- (slimnīcas, līdzmaksājuma u. c. pabalsts.
ar 2.10. punktu šādā redakcijā:
mus ar IX¹. nodaļu šādā re- apmaksa) līdz Ls 50 gadā. Tie2.9.1. Tiesības saņemt pa«2.10. Pabalsts Zelta kāzu
dakcijā:
sības saņemt pabalstu ir perso- balstu ir mātei Ls 100 apmērā jubilejā.
«IX¹. Pabalsts daļējai me- nām, kuru ienākumi uz katru par pirmo bērnu, Ls 150 apmērā
2.10.1. Pabalstu Ls 100
dicīnisko izdevumu apmaksai. ģimenes locekli nepārsniedz par otro bērnu un Ls 250 apmērā apmērā piešķir laulātajiem,
9¹.1. Pabalsts daļējai me- Ls 150 mēnesī un kuras iesniedz par trešo un katru nākamo bēr- kuri vienā civillaulībā nodzīdicīnisko izdevumu apmaksai Sociālajā dienestā rakstveida nu, ja abi vecāki ne mazāk kā se- vojuši 50 gadu (Zelta kāzas).
(slimnīcas, līdzmaksājuma u. c. pieteikumu, kurā norāda prob- šus mēnešus pirms bērna dzim2.10.2. Pabalstu izmaksā
apmaksa) līdz Ls 100 gadā. lēmu, tās risināšanas veidu un šanas ir deklarējuši dzīvesvietu skaidrā naudā vienam no lauTiesības saņemt pabalstu ir per- aizpilda noteikta parauga izti- Vecumnieku novada administra- lātajiem ne vēlāk kā mēneša
sonām, kuru ienākumi uz katru kas līdzekļu deklarāciju (pēc tīvajā teritorijā un šajā teritori- laikā no jubilejas dienas.
ģimenes locekli nepārsniedz parauga trūcīgas ģimenes/per- jā deklarēta bērna dzīvesvieta.
2.10.3. Pabalstu piešķir, paLs 120 mēnesī un kuras iesniedz sonas statusa noteikšanai) un
2.9.2. Tiesības saņemt pa- matojoties uz laulāto vai citu
Sociālajā dienestā rakstveida iesniedz izziņas, kuras nepie- balstu ir mātei Ls 50 apmērā personu iesniegumu, ja abu laupieteikumu, kurā norāda prob- ciešamas ienākumu un mate- par pirmo bērnu, Ls 75 apmē- lāto deklarētā dzīvesvieta ir Velēmu, tās risināšanas veidu un riālās situācijas novērtēšanai.
rā par otro bērnu un Ls 125 ap- cumnieku novadā vismaz gadu.
aizpilda noteikta parauga izti9¹.2.1. Pabalsts tiek pie- mērā par trešo un katru nāka2.10.4. Pieteikumu iesniedz
kas līdzekļu deklarāciju (pēc šķirts, pamatojoties uz doku- mo bērnu, ja dzīvesvietu Ve- Vecumnieku novada domes
parauga trūcīgas ģimenes/per- mentiem, kas pierāda minētos cumnieku novada administra- Dzimtsarakstu nodaļā.
sonas statusa noteikšanai) un izdevumus (stingrās uzskaites tīvajā teritorijā sešus mēnešus
2.10.5. Vecumnieku novada
iesniedz izziņas, kas nepiecie- EKA čeki vai kvītis, atseviš- pirms bērna dzimšanas ir dek- domes Dzimtsarakstu nodaļa oršamas ienākumu un materiā- ķos gadījumos – ārsta izziņa).
larējis tikai viens no bērna ve- ganizē laulāto svinīgu sveikšanu.
9¹.2.2. Izdevumus aplieci- cākiem un šajā teritorijā deklās situācijas novērtēšanai.
2.10.6. Ja laulātie objektīvu
9¹.1.1. Pabalsts tiek piešķirts, nošie dokumenti iesniedzami larēta bērna dzīvesvieta.
iemeslu dēļ nevar ierasties pēc
pamatojoties uz dokumentiem, ne vēlāk kā mēneša laikā no
2.9.3. Piedzimšanas pabalsts pabalsta, bet ir to pieprasījuši,
kas pierāda minētos izdevumus izdevumu rašanās brīža. Ja at- izsniedzams ne vēlāk kā mēneša pabalsts tiek piegādāts dzīves(stingrās uzskaites EKA čeki taisnojošu iemeslu dēļ (slimība, laikā no bērna piedzimšanas vietā.»
vai kvītis, atsevišķos gadīju- atrašanās ārstniecības iestādē brīža. Ja attaisnojošu iemeslu
R. MELGAILIS,
mos – ārsta izziņa).
u. c.) nokavēts minētais termiņš, dēļ (slimība, atrašanās ārstnie- novada Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 5 «Grozījumi 2010. gada 24. marta
saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā» un
nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem»»
1. Nepieciešamības pamatojums.
Grozījumi saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā» un nr. 6 «Par
Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem» izstrādāti, lai
papildinātu šos noteikumus ar
citiem pabalstu veidiem.
2. Īss satura izklāsts.
2.1. Grozījumi saistošajos
noteikumos nr. 5 «Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā» paredz un nosaka saņēmēju loku, kritērijus, pieteikšanās kārtību un citus nosacījumus pabalsta daļējai me-

dicīnisko izdevumu apmaksai.
2.2. Grozījumi saistošajos
noteikumos nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem» paredz un nosaka
saņēmēju loku, kritērijus, pieteikšanās kārtību un citus nosacījumus bērna piedzimšanas
pabalsta un pabalsta Zelta kāzu jubilejā saņemšanai.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme
uz pašvaldības budžetu netiks
radīta.
3.2. Lai nodrošinātu sais-

tošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešamības veidot jaunas
amata vietas.
4. Informācija par plānoto
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Grozījumi saistošajos noteikumos neradīs ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības iestādes Vecumnieku
novada dome un Vecumnieku
novada Domes Sociālais dienests.
6. Normatīvie akti, saska-

ņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti.
Likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešā daļa un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtā un piektā daļa.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar sociālā darba speciālistiem, kuri uzklausījuši klientu ieteikumus, kā arī ar Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes deputātiem.
R. MELGAILIS,
novada Domes priekšsēdētājs
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7. lpp.

Stelpē nobruģē stāvlaukumu un celiņus
¦ Projektam līdzfinansējumu piešķir novada Dome
Biedrība «Dižstelpe» realizējusi trešo projektu – labiekārtots stāvlaukums un
gājēju celiņi pie Stelpes
pagasta pārvaldes ēkas.

Ērtības un sakoptība

Pērn Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam
pasākumā «Vietējās attīstības
stratēģijas» LEADER tika iesniegts projekts «Stelpes pagasta pārvaldes stāvlaukuma
un ietvju labiekārtošana». Tā
mērķis – sakārtot stāvlaukumu un ietvju infrastruktūru
pie pagasta pārvaldes, tādējādi sekmējot teritorijas sakoptību un nodrošinot ērtības gan
vietējiem, gan citu pagastu un
novadu iedzīvotājiem.
Īstenojot projektu, tika nobruģēts laukums 425 m² platībā
un ietves (72 m²). Uzstādītas
četras laternas ar sensoriem.
Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 9086,67, t. sk., Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums – Ls 8178, Vecumnieku novada Domes līdzfinansējums – Ls 908,67.

Laikā un kvalitatīvi

Paldies SIA «Kvintets M»
vadītājam Aināram Marinskam
un uzņēmuma darbiniekiem, kuri, spītējot lietavām, plānotos
darbus veica noteiktajā termiņā
un kvalitatīvi. Pateicos Stelpes
pagasta pensionāru biedrībai
«Dižstelpe», kā arī koordinatorei
Kristīnei Rullei par atbalstu un

Pēc stāvlaukuma un gājēju celiņu nobruģēšanas Stelpes pagasta pārvaldes ēkas apkārtne kļuvusi vēl sakoptāka.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
iespēju īstenot sabiedrībai nepieciešamus un noderīgus projektus.
Paldies Stelpes pagasta pārvaldes
vadītājam Elmāram Jukonim.
Šis ir trešais biedrības «Dižstelpe» īstenotais projekts. Pirmais – «Vecumnieku novada
Stelpes pagasta infrastruktūras
attīstība» (informatīvās norāžu
plāksnes un informācijas stends
ar karti) – tika iesniegts 2009. gadā, realizēts – 2010. gadā, otrais – «Tautas tērpā dejot prieks»
(tautas tērpu iegāde dejotājiem) – iesniegts 2010. gadā,
īstenots – pērn.
A. SALDĀBOLA,
projektu autore un vadītāja

Šī gada pavasarī tika uzsākta laukuma un ietvju labiekārtošana
pie Stelpes pagasta pārvaldes.
Foto – A. SALDĀBOLA

PAZIŅOJUMS par izsoli
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas nr. 90009115957, 2012. gada 14. augustā
plkst. 10 pārdos mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu «Kalnupes»,
kadastra nr. 40840030171, kas atrodas Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido:
1) zemes vienība, kadastra apzīmējums 40840030187, ar platību 0,32 ha;
2) sūkņu māja, kadastra apzīmējums 40840030187008;
3) artēziskā aka, kadastra apzīmējums 40840030187009.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30
līdz 16, kā arī novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, sazinoties pa tālruni 29477390 ar Elmāru Jukoni.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā
Vecumnieku novadā, 1. kabinetā līdz 2012. gada 14. augusta plkst. 9.
Izsolāmā īpašuma nosacītā cena – Ls 1700.
Izsoles nodrošinājuma nauda – Ls 170 – jāieskaita Vecumnieku novada domes, reģistrācijas
nr. 90009115957, bankas kontā nr. LV54HABA0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22.
Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības, nav.
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāveic
līdz 2012. gada 28. augustam ar pārskaitījumu izziņā par izsolē iegūto nekustamo īpašumu
norādītajā norēķinu kontā. Summa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Ak, jāņuzāles, jāņuzāles,
Tās visas šovakar kā glāsts.
Skurbst āboliņš pie vilku vāles,
Un dziesmu pūrs ir vaļā vāzts.
Tur iekšā varavīksnē staro
Viss mūža dienu košais raksts.
Laiks, kurā ugunspuķes zaro
Un papardītes zeltā sprakst.
Bet jāņuzāles tvan un smaržo
Un atpakaļ tai birzī ved,
Kur trejdeviņus laimes ziedus
Mazs putniņš dziedot pāri met.
		
/K. Apškrūma/

Sveiciens valliešiem
vasaras saulgriežos!

Valles pagasta
pārvalde

8. lpp.
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Ziedu un lakas aromāts Papildināts darbarīku
¦ Ceremoniju zālē veikts remonts
Dzimtsarakstu nodaļas
ceremoniju zālē novada
domes ēkā Vecumniekos
pabeigts plānotais remonts.
SIA «Kvintets M» vīri Ainārs Marinsks, Gatis Marinsks,
Ļevs Madlinskis un Jānis Šķēls
darbu veikuši godam un paredzētajā laikā – līdz 7. jūnijam.
Amatnieki strādāja ļoti rūpīgi,
jo remonta laikā domes apmeklētājus netraucēja ne būvgružu
kaudzes, ne putekļu mākoņi.
Ceremoniju zālē, saplūstot
liliju smaržai un parketa lakas
aromātam, jau svinēta jaunas
ģimenes dzimšanas diena – 9. jūnijā noslēgta laulība. Šķiet, jaun-

laulātie bija tik laimīgi, ka ļāvās vien liliju burvībai...
Dzimtsarakstu nodaļā pašlaik izsludinātas vairākas laulības – septiņi pāri telpas savai
kāzu dienai noskatīja vēl pirms
vērienīgajiem remontdarbiem.
Lai kā pārsteigums un «dāvana» paredzētajiem godiem ir
svētkiem atbilstīgi sapostā zāle!
Tāpat kā līdz šim Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā mīļi ir gaidīti visi, kuri
vēlas atzīmēt nozīmīgas kāzu
jubilejas vai svinīgi reģistrēt
bērniņa nākšanu pasaulē.
A. ĶIENE,
novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

krājums

Pagājušā gada novembrī ar
pašvaldības izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» starpniecību tika uzrunāti novada iedzīvotāji, aicinot sniegt atbalstu
Vecumnieku vidusskolas mājturības kabineta inventāra atjaunošanā, ziedojot dažādus
instrumentus.
Atsaucība bija necerēti liela.
Paldies Kristapam Sprūdam,
Aristonam Dručkam, Andrim
Sīmansonam, Ēvaldam Čerpinskim, Vladimiram Baranovam,
kā arī Elvja Matuza, Mareka
Čakša, Jāņa Aldes, Sandra Stabiņa, Laura Kuzņecova un Ievas Martinovas ģimenei. Šie ļaudis palīdzēja papildināt darbarīku krājumu un iedvesmoja
gan mani, gan jauniešus jau-

niem izaicinājumiem. Mācību
procesa laikā pamatskolas klašu audzēkņi apguva praktiskās
iemaņas instrumentu atjaunošanā un kosmētiskā remonta veikšanā (izremontēta zēnu mājturības kabineta priekštelpa, restaurētas loga rūtis).
Šis mācību gads ir galā.
Lai ikvienam vasarā izdodas
atpūsties un uzkrāt spēkus jaunam darba cēlienam! Paldies
ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam pārlūkot amata rīku
krājumus un papildināja mājturības kabinetu ar nepieciešamajiem rīkiem. Uz sadarbību
arī turpmāk!
J. PLŪME,
Vecumnieku vidusskolas
mājturības skolotājs

Izremontētajā ceremoniju zālē 9. jūnijā tika reģistrēta viena
pāra laulība.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Kafejnīca gaida apmeklētājus
Vecumnieku centrā pēc
remonta durvis vērusi
SIA «Bauskas tirgotājs»
kafejnīca «Vecumnieki».
Daudzu iecienītā ēstuve
tika slēgta marta vidū. Kafejnīcas telpās uz laiku tika «izmitināts» blakus esošais veikals «Vesko», kamēr tirgotavā
noritēja rekonstrukcijas darbi.
Tomēr arī remonta laikā kafejnīcas kolektīvs pēc pasūtījuma
cepa kliņģerus un pīrādziņus,
tādējādi saglabājot saikni ar saviem pastāvīgajiem klientiem.
1. jūnijā kafejnīca atsāka
darbu un sagaidīja pirmos apmeklētājus. Viņi neslēpa prieku par gaišo un izremontēto
telpu. Jāatzīmē, ka kosmētiskais
remonts tika veikts pašu spēkiem.

Mēs, pārdevējas, esam gandarītas, ka atkal varam piedāvāt
iegādāties ēšanai uz vietas vai
pasūtīt līdzi nešanai visdažādākos konditorejas izstrādājumus: smalkmaizītes, cepumus,
tortes, kliņģerus un citus gardumus, kā arī aicināt apmeklētājus visas dienas garumā
nobaudīt siltu maltīti – gan
brokastis un pusdienas, gan vakariņas. Plašs ir dažādu salātu,
gaļas ēdienu un citas produkcijas klāsts. Laipni un ar smaidu apkalposim ikvienu pircēju! Organizējam arī galda klājumus dažādiem svētkiem un
citiem saviesīgiem pasākumiem (tālrunis 63976215).
A. BERLINSKA un
S. MELDRE,
kafejnīcas «Vecumnieki»
pārdevējas

25. jūnijā, sākot no plkst. 10,
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas speciālisti –
acu ārsts un gastroenterologs –
bez maksas pieņems pacientus
mobilajā autobusā
pie Vecumnieku tautas nama.
Pierakstīties pa tālruni 63976181.
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Meklē un atrod kopīgo un atšķirīgo
¦ Latvija un Skaistkalne austrietes acīm

Meitenei ļoti patīk Latvija,
jo «tā ir tik skaista un zaļa, un
tik ziedoša pavasarī». Arī viņas
dzimtenē pavasaros plaukst
ziedi, taču Latvijā tas notiekot
daudz īpašāk.

viešiem ļoti svarīga ir sentēvu
tradīciju kopšana un godā celšana, austrieši pret to neizturas ar tik lielu cieņu.
Meitene regulāri apmeklēja galda tenisa nodarbības, darbojās Eiropas Jauniešu parlamentā, skolēnu domē. Īpašs
pārsteigums viņai bija zaļo aktivitāšu plašais klāsts mūsu
valstī un jo īpaši – Skaistkalnes
vidusskolā. Solveiga piedalījās
daudzos vides pulciņa «Zaļās
pēdas» rīkotajos pasākumos un
konkursos.

Īsāka stunda,
garāks – starpbrīdis

Svarīga pašatdeve,
nevis rezultāts

Solveigai Ramplerei, skolēnu apmaiņas programmas
dalībniecei no Austrijas,
kura 2011./2012. mācību
gadā izglītojās Skaistkalnes
vidusskolā un pabeidza
10. klasi, šis gads bijis
neaizmirstams.

Ko Solveiga zinājusi par
Latviju pirms ierašanās Skaistkalnē? Savā skolā Austrijā viņa gatavojusi darbu par Eiropas Savienības valstīm un izvēlējusies rakstīt par Latviju.
Austrieši zina, kur tāda valsts
atrodas, un var uzskaitīt arī dažus ar vēsturi saistītus faktus.
Ierodoties Skaistkalnē, jauniete uzreiz iemīlējusi skolas
ēku. Viņai izveidojās lieliskas
attiecības ar izglītības iestādes
saimi – gan pedagogiem, gan
audzēkņiem. Meiteni patīkami
pārsteigusi skolotāju draudzīgā
attieksme pret bērniem. Austrijā pedagogi esot striktāki un
uzskatot sevi par «augstāk stāvošām personām», bet Latvijā
skolotājs audzēkņus uztver kā
līdzvērtīgas personības.
Solveigai ļoti patīk, ka mūsu valstī mācību stunda ilgst tikai 40 minūtes, kam seko desmit
minūšu garš starpbrīdis. Viņas
dzimtenē mācībām atvēlētas
50 minūtes, starpbrīdim – piecas.

Atšķirīgas ēdienkartes

«Cilvēku attieksme pret
mani ir pozitīva. Viņi vēlas
draudzēties un ir ļoti priecīgi,
ka mācos latviešu valodu,»
teic Solveiga. Austrijā viņa izglītojas humanitārajā ģimnāzijā, tāpēc valodas apguve raizes nesagādā. Jauniete pietiekami īsā laikā ir iemācījusies
sarežģīto latviešu valodu un
spēj tajā ļoti labi komunicēt ar
līdzaudžiem un citiem iedzīvotājiem, kā arī rakstīt un raiti
lasīt.
Skolniece bija pārsteigta,

Skolniecei no Austrijas Solveigai Ramplerei, atgriežoties mājās, ļoti pietrūks Latvijas dabas, upju un jūras, skaistās Rīgas un
lauku, vieglās un ātrās ceļošanas, draugu un citu apmaiņas
programmas skolēnu un... krējuma. Foto – A. KARELSONE
ka Latvijā, īpaši Skaistkalnē,
ļaudis izskatās daudz veselīgāki nekā Austrijā. Viņasprāt, tas
saistīts ar atšķirībām ēdienkartē. Latvieši vairāk gatavo vienkāršu maltīti – kartupeļus, gaļu, paši izaudzē sev pārtiku.
Austrijā ļoti populāri ir ātrās
ēdināšanas uzņēmumi, vairāk
tiek baudīti arī svešzemju virtuves brīnumi.
Vai Solveigai patīk Latvijas klimats? «Jau sen interesējos par ziemeļnieciskiem laika
apstākļiem. Kad bija uznācis
aukstums, varēju tos pilnībā
izbaudīt. Draugi Ezenštates
ģimnāzijā (skola, kurā mācās
Solveiga – A. K.) žēlojās par
–15°C, bet man nāca smiekli,
jo Latvijā tad bija –30°C,» atklāj jauniete. «Laiks Latvijā ir
diezgan patīkams – nav tik ievērojamu temperatūras svārstību, kādas nācies piedzīvot
Austrijā. Es iemīlēju ziemu, taču īpaši mani apbūra Latvijas
ziedošais pavasaris.»

Orķestrī spēlē
klarneti

Šī mācību gada laikā skolniece ir apceļojusi teju vai visu Latviju. Viņa viesojusies
Rīgā, Liepājā, Dobelē, Tērvetē, Daugavpilī, Bauskā, Jūrmalā, Kuldīgā, Vecumniekos,
Iecavā un vēl vairākās vietās.
Daudzas no tām apmeklētas
kopā ar brīnišķīgo pūtēju orķestri «Skaistkalne». Solveiga, muzicējot amatiermākslas
kolektīvā, spēlēja klarneti.
«Esmu liela Rīgas fane,
īpaši esmu iemīļojusi Vecrīgu,
jo tā man atgādina mājas. Nenoliedzami, tā ir viena no visbrīnišķīgākajām vietām pasaulē!» sajūsmināti teic jauniete.
Viņa čakli piedalījusies arī
ārpusskolas aktivitātēs – iesaistījusies pūtēju orķestrī, iemēģinājusi arī latviešu tautas
deju soļus, taču secinājusi, ka
dančus viņai labāk patīk vērot.
Solveiga pamanījusi, ka lat-

Vai mācīties Latvijā ir
viegli vai grūti? «Galvenā
problēma sākumā bija valodas
nezināšana, taču, nenoliegšu,
dažas stundas tiešām šķita pārāk sarežģītas. Izglītības sistēma Latvijā un Austrijā atšķiras. Latvijā, piemēram, sporta
stundās lielāks uzsvars tiek
likts uz skolēnu rezultātiem,
savukārt Austrijā – uz pašatdevi. Atzīmi var saņemt arī tikai par cenšanos vien, sportiskie sasniegumi svarīgi ir tiem
audzēkņiem, kuri īpaši trenējas
kādā no sporta veidiem,» atšķirības atklāj apmaiņas programmas audzēkne.
Austriešu meitene apgalvo, ka šī gada laikā viņa iemācījusies daudz ko jaunu, tuvāk
iepazinusi arī pati sevi, savas
izjūtas. Atšķirīgā kultūra, domāšana un tradīcijas ļāvušas
atskārst, kas viņai ir svarīgi,
un atklāt sevī jaunas spējas.
Solveiga apgalvo, ka ir kļuvusi atvērtāka un emocionālāka.
Apmaiņas programmas skolēni mēdzot sacīt – gada laikā
iespējams izdzīvot visu dzīvi
un saprast savas prioritātes.
***
29. jūnijā Solveiga Ramplere dosies atpakaļ uz savām
mājām Austrijā. Pateicoties
jaukajai viesģimenei, jauniegūtajiem draugiem un saprotošajiem pedagogiem, Latvija
viņai ir kļuvusi teju vai par otrajām mājām. Solveiga noteikti apciemos Latviju un,
protams, Skaistkalni.
A. KARELSONE,
Skaistkalnes vidusskolas
audzēkne

10. lpp.
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Stelpē «sagaida vasariņu»

Soļu rakstus veido skolu tautas deju kolektīvi
Maija beigās Stelpē notika
starpnovadu skolu deju
kolektīvu sadancis «Sagaidīsim vasariņu!».
29. maija rīts Stelpes pamatskolā bija pavisam citādāks nekā ierasts. Lai gan dabas māte ar skaistu un saulainu laiku nelutināja, prieks un
degsme atspoguļojās katra
acīs un sirsniņā.

Dziesmas, dzeja
un triki

Ar jautrām akordeona skaņām muzikanta Raita Sirmaņa
izpildījumā sākās gājiens uz
Stelpes pagasta estrādi. Tā laikā lustīgās meldijās kopā sadziedājās Bārbeles, Dzimtmisas, Mežgaļu, Misas, Skaistkalnes, Valles un Vecumnieku
skolēni.
Pēc Stelpes pamatskolas
direktores Dagmāras Venclovas uzrunas un bērnu kopā sasaukšanās varēja sākties starpnovadu – Bauskas, Iecavas un
Vecumnieku – skolu deju kolektīvu sadancis. Tam šogad
tika dots nosaukums «Sagaidīsim vasariņu!».
19 dažādu deju līkločus izvija 1. – 2., 3. – 4. un 5. –
6. klašu deju kolektīvi un Vecumnieku vidusskolas 7. klašu deju kolektīvs. Priekšnesumus kuplināja Stelpes pamatskolas audzēkņu Martas Matuševas, Līgas Grabovskas un

22. jūnijā plkst. 20
aicinām Misā
ielīgot Jāņus
un sveicināt vasaru.

Visi pilngadīgie Misas un
Beibežu iedzīvotāji tiek
aicināti piedalīties otrajā
orientēšanās skrējienā
apkārt Misai «Papardes
zieda meklējumos».
Komandā – divi dalībnieki. Balvās – Jāņu labumi.
Līdzjutējus gaida interesantas Jāņu izdarības.
Misas tautas nams

Dāvja Lukšas izpildītās dziesmas, skolas teātra pulciņa dalībnieku skandētās dzejas rindas. Brīvprātīgā darba veicējas no Vācijas Veras Kaselovskas (Vera Kaselovfsky) vadībā
bērni rādīja dažādus akrobātikas trikus.

Tradīcija jāturpina

Pēc koncerta visi kopā varēja pavadīt interesantus brīžus, vizinoties zirga pajūgā,
laižot gaisa balonus un izdejojoties diskotēkā.
Liels paldies kolektīvu vadītājām: Laurai Pakalnei (Bārbele), Gunai Levanei (Mežgaļi), Valijai Vainai (Misa), Astrīdai Celmiņai (Valle), Sarmītei
Vēverei un Aijai Vanagai (Vecumnieki), Baibai Vanagai
(Skaistkalne), Inesei Krīgenai
(Dzimtmisa), bet vislielākā pateicība pasākuma organizatorei Lāsmai Skābuliņai (Stelpe). Svētku norisē daudz darba ieguldīja arī Stelpes pamatskolas pedagogi un darbinieki, brīvprātīgā darba veicējs
no Turcijas Ibragims Erkocs
(Ibragim Erkoc), kurš organizēja diskotēku, un zirga Gardera saimnieks stelpietis Jānis
Klāviņš.
Pirmo reizi Stelpē notika
sadancis ar tik daudzu deju
kolektīvu piedalīšanos. Līdz
šim šaurības dēļ (pamatskolas
zālē nevar uzņemt daudz viesu) raitu soli varēja ritināt

Skolotāja Lāsma Skābuliņa pateicas deju kolektīvu vadītājiem
un dalībniekiem.

Svētku dalībnieki un skatītāji priecājās par iespēju jauki pavadīt dienu.
Foto – E. NELIUSS
vien pāris izglītības iestāžu
dejotāji. Nu stelpiešiem ir pašiem sava estrāde, kur pulcēties kopā, svinēt svētkus un
lustēties ar vērienu.
Visus vienoja doma, ka šī

Stūrainīti sieru sēju
Deviņiem stūrīšiem,
Lai sanāca Jāņu bērni
No deviņiem novadiem.
/Latviešu tautasdziesma/
Bārbeles pagasta pārvalde un tautas nams
aicina visus līgotājus

23. jūnijā plkst. 20
Bārbeles parka estrādē

būt kopā ar amatierteātra kolektīvu «Bārbelīši» un dzīvot līdzi
izrādes «Hugo Diegs brauc uz «Bambāļiem» notikumiem.
Iedegsim svētku lielo ugunskuru, dziedāsim un dejosim
līdz rīta gaismai!
Plkst. 23 – šlāgerdisko BALLE kopā ar «Fanu klubu».
Līgosim un dejosim bez maksas visu nakti!
23. jūnijā plkst. 23 Kurmenes
estrādē notiks ugunskura iedegšana.
Līgonakts diskoritmos –
līdz saullēktam.
Ieeja – bez maksas.

jaukā tradīcija ir jāturpina un
jātiekas atkal nākamajā pavasarī.
L. BERLIŅA,
Stelpes pamatskolas
skolotāja
Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

/Latviešu tautasdziesma/

Silmaču saime aicina
Jāņu bērnus ielīgot
svētkus 23. jūnijā
plkst. 20 Stelpes estrādē.
Līdzi jāņem ziedu pušķis
lielajam Jāņu vainagam.
Alu un desiņas varēs
iegādāties bufetē.
Plkst. 22 – balle.
Spēlē Gunārs no Iecavas.
Ieeja – Ls 1.
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Kapela «Savējie» koncertē Kandavā

Atskaņo mūziku no kinofilmām
16. Latvijas tautas mūzikas
svētkos, kas 26. maijā
norisinājās Kandavā,
piedalījās arī Bārbeles
tautas nama lauku kapela
«Savējie».

Atsaucīgi skatītāji

Svētki iekļāvās Kandavas
novada svinību plašajā programmā. To tēma – «Tā nav
dzīve, tas ir kino», tāpēc lielkoncertam katrs kolektīvs izvēlējās repertuāru no kinofilmām. Kapela «Savējie»
spēlēja titulmūziku no kinolentes «Rūdolfa mantojums»
un «Mīļie puiši, labie puiši»
no filmas «Īsa pamācība mīlēšanā».
Svētku rītā Kandavas novada Vānes pagastā «Savējos» sagaidīja vietējā kultūras
nama vadītāja Guna Ošeniece.
Tur tika sniegts ieskaņu koncerts. Pirms bārbeliešiem muzicēja kapela no Gulbenes.

Bārbeles tautas nama kapelas «Savējie» mūziķi pēc lielkoncerta Kandavas novada svētkos jūtas gandarīti un priecīgi.
Foto no kapelas «Savējie» arhīva.
Katram kolektīvam bija jāuzstājas ar 20 minūšu garu
priekšnesumu. Skatītāju nebija pārāk daudz, taču tie, kuri
vēroja sniegumu, bija ļoti atsaucīgi un dziedāja līdzi.

Dodas gājienā

Pēc muzicēšanas steigšus
bija jādodas uz Kandavu, lai
gatavotos lielkoncertam. Par
vispiemērotāko tam bija izraudzīta Bruņinieku pilskalna

visaugstākā vieta. Koncertā
piedalījās 12 kolektīvu, to skaitā, lietuvieši – Kretingas tautas
mūzikas ansamblis «Lakštingelė» un šveicieši – «Schweizer
Alpenmusik», kuri demonstrēja
neparastus skaņu rīkus un sajūsmināja visus ar savdabīgu
dziedāšanas veidu. Skatītāju
simpātijas izpelnījās sešu vīru
grupa no Liepājas. Viņi visi
spēlēja mutes ermoņikas.
Koncerta izskaņā visi mūziķi kopā izpildīja dziesmu
«Lustīga dzīvošana». Pēc tam
dalībnieki un skatītāji devās
gājienā pa kalnainajām Kandavas ielām uz Ozolāju estrādi, kur notika lielā balle.
Šie tautas mūzikas svētki
ieskandināja nākamās vasaras
lielos Dziesmu un deju svētkus, kuru laikā Rīgā, Vērmaņdārzā, notiks tautas mūzikas
maratons.
D. STARTA,
kapelas «Savējie» vadītāja

Lietpratējs novērtēs, nezinātājs – nesapratīs
Reizi piecos gados
tiek rīkots Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestru
festivāls.
Tā nav gluži vienkārša kolektīvu kopā sanākšana un patusēšana. Rūpīgi tiek gatavots
repertuārs, turklāt orķestri piedalās skatēs, lai izcīnītu tiesības startēt finālkonkursā.
Pūtēju orķestris «Skaistkalne» šādā pasākumā piedalījās otro reizi.

Pirmā
pakāpe

2007. gadā sestais festivāls norisinājās Siguldā. Mūsu kolektīvs startēja C grupā
(orķestri, kas atskaņo zemākās grūtības pakāpes skaņdarbus). Skatē tika iegūts otrās
pakāpes diploms un tiesības
startēt finālkonkursā. Tajā kolektīvs saņēma atzinību par
piedalīšanos finālskatē.
Šogad, pēc pieciem gadiem,
skaistkalnieši muzicēja jau B
grupā (orķestri, kas izpilda vidējas grūtības pakāpes skaņdarbus). Kolektīvs ieguva pirmās

pakāpes diplomu un tiesības
startēt finālkonkursā Jelgavā,
kas norisinājās 25. maijā. Tajā
sniegums tika novērtēts ar otrās
pakāpes diplomu (41,83 punkti).

Tikai
amatieri

Patīkami, ka kolektīvs izaudzis no C grupas pastarīšiem līdz B grupas otrās pakāpes ieguvējiem un pašlaik
droši var lepoties ar titulu
«Zemgales un Kurzemes labākais skolēnu pūtēju orķestris
B grupā».
Panākumu pamatā ir darbs,
darbs un darbs. Uzslavu pelnījuši 34 orķestra muzikanti, t. sk.,
arī pieci Stelpes pamatskolas
audzēkņi. Prieks ir vēl jo lielāks, ka esam vienīgais kolektīvs, kurā startē tikai amatieri.
Patīkami bija saņemt apsveikumus un dzirdēt atzinīgus
vārdus no tādiem grandiem kā
Haralds Bārzdiņš, Egons Salmanis, Pēteris Vilks un Agris
Celms. E. Salmanis, Balvu mūzikas skolas orķestra vadītājs,
par pūtēju orķestra «Skaistkalne» sniegumu sacīja tā: «Liet-

pratējs novērtēs, bet nezinātājam nesaprast, kāds darbs ir
ieguldīts, lai kolektīvs nokļūtu
līdz finālam.»
Ar katru gadu skolēnu pūtēju orķestru izpildījuma kvalitāte aug, tāpēc jūsmošanai
nav laika – ir jāstrādā. Par
skolēnu pūtēju orķestru augsto līmeni liecina fakts, ka no
18 kolektīviem 14 uzrādīja
sniegumu pirmās pakāpes līmenī.
Pavisam konkursā startēja
pieci A grupas, septiņi B grupas un seši C grupas orķestri.
J. KALNIŅŠ,
pūtēju orķestra
vadītājs

Jānis Kalniņš pūtēju orķestri
«Skaistkalne» vada kopš
2003. gada 23. septembra.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Pūtēju orķestra «Skaistkalne» panākumi:
v Pirmā pakāpe B grupā 7. Latvijas izglītības iestāžu festivāla skatē (vispārējs vērtējums par orķestra izpildījumu).
v Otrā pakāpe B grupā 7. Latvijas izglītības iestāžu festivāla konkursā (sīki un precīzi tiek vērtēta spēles tehnika, dinamika, intonācija, interpretācija, temps).
v Atzinība C grupā 5. Latvijas pūtēju orķestru konkursā (sīki un precīzi tiek vērtēta spēles tehnika, dinamika, interpretācija,
temps, intonācija kopumā un atsevišķās instrumentu grupās).
Šajā konkursā piedalās arī ierobežots skaits profesionālu mūziķu
katrā kolektīvā, taču pūtēju orķestrī «Skaistkalne» tādu nav.

12. lpp.

Nr. 10(65) 2012. gada jūnijs

Absolventiem vēl labu ceļavēju
¦ Mūzikas un mākslas skolā – izlaidums

Vizuāli plastiskās mākslas programmas absolventi Niklāvs Ņikiforovs, Daila Žukauska, Toms Jaunzemis, Luīze Diena, Kalvis Ņikiforovs, Samanta Žukauska un Kristers Veģis kopā ar
savām skolotājām Antru Gustsoni (no kreisās), Andu Sproģi,
Ligitu Osi un Ivetu Bērziņu.
piektais, bet mūziķiem – divpadsmitais izlaidums.

Radoši un
augstvērtīgi

Šī gada jūnijā Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolu
absolvēja 16 audzēkņu.
Septiņi jaunieši saņēma
apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas
«Vizuāli plastiskā māksla»,
deviņi – par profesionālās ievirzes izglītības programmas
«Instrumentālā mūzika» apguvi. Māksliniekiem šis bija

Vizuāli plastiskās mākslas
programmas audzēkņi 1. jūnijā
dienas pirmajā pusē aizstāvēja
diplomdarbus, bet pēcpusdienā
saņēma apliecības. Diplomdarbu aizstāvēšana norisinājās kā
skaistas un daudzveidīgas izstādes atklāšana, kurā katrs jaunais mākslinieks izpauda savas
ieceres, iestājās par idejām un
iepazīstināja ar pielietotajām
mākslas tehnikām. Šogad darbi bija ļoti daudzveidīgi, veidoti visdažādākās tehnikās
(zīda apgleznošana, stikla dizains, eļļas un akrila glezniecība, grafika uz stikla un kartona un trauku apgleznošana).

29. jūnijā Kurmenē –
Pēterdienas svinības.

Programmā:
plkst. 16 – dievkalpojums baznīcā,
plkst. 20 – svētku sarīkojums estrādē. Uzstāsies dejotāji
no Valles un Skaistkalnes, Kurmenes tautas nama pašdarbnieki un trio «Bartenbass» (Artūrs Mangulis, Ainārs Bumbieris, Oskars Zaļkalniņš). Skanēs V. Pizāna dziesmas ar K. Skujenieka vārdiem, populāras operu ārijas un solodziesmas.
Tiks sveikti kurmenieši – 9. un 12. klašu absolventi.
Pēc koncerta – zaļumballe kopā ar grupu «Pilnmēness»
no Jelgavas.
Ieeja uz visu vakaru – Ls 1. No plkst. 18 darbosies bufete un
izklaides bērniem (par maksu).

Izlaiduma dienā Instrumentālās mūzikas programmas beidzēji Baiba Santa Vanaga (no kreisās), Sabīne Mikalone, Liāna
Zaiceva, Lelde Zvirbule, Zane Sirmoviča, Līga Girgensone,
Annija Folkmane, Dāvis Vēveris (no kreisās) un Kristiāns Raups
bija lieliskā noskaņojumā.
Foto – A. ZUIKA
Diplomdarbu vadītājas –
skolotājas Antra Gustsone, Anda Sproģe, Iveta Bērziņa un
Ligita Ose – augstu novērtēja
audzēkņu veikumu un atzina,
ka darbi ir radoši un mākslinieciski augstvērtīgi.

Izturība un
mērķtiecība

Ar emocionālu koncertu un
publikas skaļiem aplausiem aizsākās Instrumentālās mūzikas
programmas absolventu izlaiduma svinīgā ceremonija 8. jūnijā.
Izskanēja R. Zaļupes «Koncertīno», A. Aivazjana «Gruzīnu deja», slavenais G. M. Rodrigo
«Tango» un citi skaņdarbi.
Ar virtuozu priekšnesumu
jauniešus sveikt bija ieradies
pagājušā gada absolvents, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas

vidusskolas 1. kursa audzēknis Eduards Lācis, kurš spēlēja saksofonu.
Īpaši jāuzteic šī izlaiduma
audzēkņu un vecāku izturība,
gribasspēks un mērķtiecība, jo
trīs no deviņiem absolventiem
dzīvo ārpus Vecumnieku pagasta, bet Līga Girgensone, Kristiāns Raups un Baiba Santa Vanaga visus šos gadus ceļu mēroja no Aizkraukles novada Mazzalves pagasta.
Lai Mūzikas un mākslas
skolas absolventiem izdodas
sasniegt savu mērķi, attiecībās
ar cilvēkiem būt atvērtiem,
pozitīvi domājošiem, tad arī
«dzīves kuģim» vienmēr būs
labs ceļavējš!
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

23. jūnijā plkst. 13 Valles saieta namā
sarīkojums «Kaimiņi, sanāciet! Līgosim!».
Līgo dziesmas skandinās
Skaistkalnes
tautas nama sieviešu vokālais
ansamblis «Vēl mazliet».
Jāņu nakts situācijas izdzīvos
Kurmenes tautas nama
amatierteātris
Guntas Drezovas viencēlienā
«Kāzas «Bazūnēs»».
Plkst. 22 Krūzes līcī –
ugunskura
iedegšana un balle.

Spēlē grupa
«Daugavieši» no Jēkabpils.
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13. lpp.

Gaisā palaiž sapņu balonus
¦ Meklē jaunos talantus

Veicas vizuālo
darbu konkursā

Jau otro gadu pēc kārtas
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skola rīkoja radošos bērnu svētkus «Pretī
saulei, līdzi priekam».
Profesionālās izglītības iestādes pastāvēšanas laikā Mākslas dienas rīkotas vairākas
reizes. Tajās piedalījušies slaveni Latvijas mākslinieki – Jānis
Anmanis, Aija Zariņa un citi.

Daudz aktivitāšu

Pēdējo divu gadu pasākumi tapuši pēc Vecumnieku novada Domes izsludinātā skolēnu projektu konkursa. Svētku ideja un mērķis ir atklāt
jaunos talantus mūzikā un
mākslā, tāpēc programmā iekļauts daudz radošu aktivitāšu – mākslas darbnīcas, muzikāli priekšnesumi, brīvais mikrofons, pie kura droši var stāties ikviens svētku dalībnieks.
Iecere sevi ir attaisnojusi,
jo pagājušā gada svētku laikā
tika ievēroti un uzrunāti vairāki bērni, kuri nu jau apmeklē
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolu.

Izrādās, podu apgleznošanā lieti var noderēt «Singer» šujmašīna!

Noslēdzies vizuālo darbu
konkurss «XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un
XV Deju svētkus sagaidot».

Apzīmē labirintu

Šogad, 26. maijā, apmeklētāji tika pārsteigti ar jaunu
darbnīcu – norisinājās podu
krāsošana uz «Singer» šujmašīnas. Tāpat kā pērn, liela piekrišana bija māla svilpavnieku
darbnīcai un gleznošanas plenēram. Bērni labprāt iesaistījās
labirinta apzīmēšanā, pēc tam
izmantoja to kā atrakciju. Jautras un skanīgas bērnu dziesmas

Gleznošanas plenērā piedalījās
arī mazie svētku apmeklētāji.
Foto – V. LARIONOVA

Undas Rušmanes zīmējums
«Kora «Via Stella» dalībnieces».
Publicitātes foto.

Svētku laikā tika izveidots trompetistu kvartets skolotāja Aigara Dziļuma vadībā.
Foto – L. JAUNZEME
izpildīja svētku viesi – vokālā
studija «Re b» no Baldones.
Pēc tradīcijas svētkus atklāja simfoniskais orķestris «Draugi», bet nobeigumā, skanot aplausiem un izsaucieniem, gaisā
tika palaisti sapņu baloni skolas
logo krāsās – oranžā un violetā.
Lai gan svētku diena tika

plānota jau gada sākumā, iegadījās, ka pasākums notika
pirmās UNESCO starptautiskās mākslu izglītības nedēļas
ietvaros, kas norisinājās no
21. līdz 27. maijam.
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

Labirintu apzīmē Gustavs Jaunzemis.

Dziesmu un deju svētku
rīkotājs – Kultūrizglītības un
nemateriālā mantojuma centrs
(KNMC) – un ilggadējs svētku sadarbības partneris – vides reklāmas kompānija «Clear Channel Latvia» – šopavasar izsludināja vizuālo darbu
konkursu bērniem un jauniešiem «XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus sagaidot».
Starp 260 iesniegtajiem
darbiem konkursa rīkotāju izveidota žūrija par labākajiem
atzina sešus, t. sk., arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās
mākslas programmas 2. klases audzēknes, deviņus gadus
vecās Undas Rušmanes zīmējumu.
Konkursa veiksmīgākie un
radošākie darbi tiks izvietoti
stendos pilsētvidē Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Daugavpilī
jau šovasar – gadu pirms Vispārējiem latviešu Dziesmu un
deju svētkiem, tie tiks izmantoti, veidojot dažādus informatīvos materiālus.
Bērni un jaunieši konkursam iesūtītajos darbos vizuāli
attēloja, kā svētkiem gatavojas dalībnieki, diriģenti, virsvadītāji un rīkotāji.
I. BIKA,
KNMC komunikāciju
un sabiedrisko attiecību
speciāliste

14. lpp.

Aicina sagaidīt
saullēktu
Biedrība «Jaunatne smaidam» 22. jūnijā aicina
piedzīvot vasaras
saulgriežus Bārbelē.

Centra parkā plkst. 19 sāksies vainagu vīšana un ugunskura vietas iekārtošana, interesenti varēs apgūt senās zintis un rotaļas. Ap plkst. 20
plānots doties aplīgot Bārbeles pagasta sētas, bet pēc tam
tiks iedegta jāņuguns. Pusnaktī ugunij tiks atdoti pērnie vainagi un izdziedātas spēka
dziesmas.
Līdz rīta gaismai ikviens
svētku dalībnieks varēs sadziedāties un sadancoties, neizpaliks arī lēkšana pāri
ugunskuram un rotaļas. Pēc
saules lēkta (ap plkst. 4) notiks «mazgāšanās» rīta rasā.
Uz gada krāšņākajiem
svētkiem tiek aicināti veci un
jauni! Līdzi jāņem dziesmu
vācelīte, cienasts sev un savai
saimei, pērnie Jāņu vainagi,
lina dvielīši rīta rasas rituālam
un viss, kas nepieciešams patīkamai līgošanai.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Apmeklē mini
zoodārzu
«Dobuļi»

Misas tautas nama bērnu
vokālā ansambļa «Adatiņas»
mazajiem un lielajiem dziedātājiem 20. maijs bija
emocijām piesātināta diena.
Rīta pusē amatierkolektīva
dalībnieki sniedza koncertu,
kas bija veltīts māmiņām. Pēc
tam bērni kopā ar mammām,
tētiem, brāļiem, māsām un
vecvecākiem devās ceļojumā
uz Iecavas novada mini zoodārzu «Dobuļi», lai kopā ar
ģimeni piedzīvotu jaukus brīžus. Tika izstaigāts zoodārzs
un samīļoti dzīvnieciņi. Bērni
varēja izskraidīties un piedalīties desiņu cepšanā un ēšanā.
Noslēgumā katrs «Adatiņas» dalībnieks par labu dziedāšanu visa gada garumā saņēma mazu, mīļu un mīkstu
dāvaniņu.
S. VĒVERE,
Misas tautas nama
vadītāja
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Bārbelē svin Bērnu svētkus

Koncerts, atrakcijas un rotaļu programma
Izdabāt dabas mātes untumiem nācās Bērnu svētku dalībniekiem Bārbelē 3. jūnijā.

Tradīcija atdzimusi

Brīžiem parkā sanākušajiem
vajadzēja tverties no lietus, brīžiem atkal droši varēja vērst seju pret spožo sauli. Kad koncertu sniedza mazie mākslinieki,
pūta auksts vējš un līņāja. Uz
kādu brīdi SIA «Pārsteigumu
karuselis» radošā komanda bērnus ar sagatavoto rotaļu programmu priecēja tautas nama zālē, bet vestibilā iekārtojās sejiņu apgleznotāji un gliteru tetovējumu veidotāji. Kad pelēkie
mākoņi no Bārbeles attālinājās, viss atkal ritēja savu gaitu.
Sev piemērotu izklaidi varēja atrast ikviens svētku apmeklētājs – lieli un mazi bērni
no Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Ozolaines un Vecumnieku
pagasta lustējās piepūšamajās
atrakcijās, lēkāja pa batutu, no
baloniem locīja zvēriņus, gāja
rotaļās kopā ar Zaķi, Vilku, Pūķi
un citiem pasaku tēliem. Daudzi
iekāroja cukura vati, ko varēja
nopirkt par vienu latu.
Vecāki, vērojot savu atvašu
darbošanos, atcerējās, ka senāk
Bērnu svētki Bārbelē bija ļoti
populāri, tie tika organizēti ik

Bērni bija sajūsmā par iespēju sastapt LNT muzikālā šova
«OKartes skatuve» otrās sezonas atraktīvāko dalībnieku Kašeru.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
vasaru. Tad bijis pārtraukums,
bet nu atkal tradīcija atdzimusi,
jo arī pērn tautas nama vadītāja Tatjana Kadiķe parkā bija
sarīkojusi svinības.

Skrien pakaļ Kašeram

Skanīgus priekšnesumus
sniedza mazie pašdarbnieki –
Vecumnieku tautas nama bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki»
(vadītāja Dace Starta), popgrupa «Domino» (Ingrīda Zemļinska) no Skaistkalnes, Dāvis Lukša no Stelpes (Inese Freiberga),
LNT šova «Latvijas zelta talanti 2012» fināliste Agita Gabra-

nova un citi izpildītāji. Par
svētku programmas kuplināšanu tautas nama saimniece
T. Kadiķe bērniem pateicās ar
saldumiem.
Kopā ar SIA «Pārsteigumu
karuselis» radošo komandu par
bērnu izklaidēm gādāja arī LNT
muzikālā šova «OKartes skatuve» otrās sezonas finālists, kolorītais Kašers jeb Kaspars BlūmsBlūmanis. Rotaļā, kur dalībniekiem citam cits bija jāķer, daudzas meitenes pa parku dzenāja
tieši modīgo puisi saulesbrillēs un koši zaļajās biksēs.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku floristi – laureātu vidū
Pavasara ziedu svētkos
«Dziedot dzimu, ziedot
augu» piedalījās arī Vecumnieku tautas nama
floristu pulciņa dalībnieki.

Svētki Kocēnu novada Dikļu pagastā notika 26. un
27. maijā. Tos kuplināja gan
teātra izrāde un garīgās mūzikas koncerts, gan pašdarbnieku priekšnesumi, kas izskanēja
Dziesmusvētku promenādē pie
Neikenkalna (Dziesmusvētku
tradīcijas dzimšanas vieta).
Pasākuma laikā 27. maijā
norisinājās konkurss floristiem. Tā dalībniekiem bija jāizstrādā divi darbi: pirmais –
«Sveiciens Vasarsvētkos», otrais – uz organizatoru sagatavota karkasa veidots interjera
objekts – divas notis.
No Vecumniekiem konkursā piedalījās trīs komandas, gūstot atzīstamus rezultā-

Vecumnieku floristes Līga Lauriņa (no kreisās), Genute Pilkauska,
Valentīna Radziņa, Ineta Kanna un Kristīne Kanna piedalījās
pavasara ziedu svētkos Dikļu pagastā.
Foto – I. TETERIS
tus. Otro vietu ieguva Līga
Lauriņa un Imants Teteris, ceturto – Valentīna Radziņa un
Genute Pilkauska, bet piektajā
vietā ierindojās Ineta un Kristīne Kannas.
Kultūrvēsturiskā vieta, jau-

kais laiks, organizatoru laipnība, iedzīvotāju ieinteresētība
radīja īpašu gaisotni, raksturīgu tikai šai vietai. Tas rosina
tur atgriezties vēlreiz.
L. LAURIŅA,
floristu pulciņa vadītāja
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Sadanco Saulkrastos un Bauskā
¦ Uzgavilē Latvijai, jūrai, mīlestībai
17. Vislatvijas senioru
dziesmu un deju dienas
«Zem treju loku varavīkšņu
tilta» šogad notika
Saulkrastos.
26. maijā uz svētkiem devās arī Vecumnieku tautas nama senioru deju kopa «Ozols».
Dziesmu kamolu šķetināja 40
kori, bet raitu soli vija 50 deju
kolektīvi no visas Latvijas.

Apskata
skaistākās vietas

Koncertprogramma bija interesanta un krāšņa. Dejotāji
un dziedātāji uzgavilēja Latvijai, jūrai, mīlestībai un priekam. Pēc uzstāšanās tika sumināti virsvadītāji, kolektīvu
vadītāji un svētku organizatori. Ceļojošais svētku karogs
svinīgi tika nodots VEF Kultūras pils senioru deju kolektīvam «Sendancis» no Rīgas.
«Ozola» vīri un sievas priecājās par pilnvērtīgi pavadīto

dienu. Atmiņā vēl ilgi paliks
koncerts iepazīto un vēl neiepazīto kolektīvu pulkā. Neaizmirstama bija arī ekskursija
pa Saulkrastu skaistākajām un
ievērojamākajām vietām atraktīvas gides pavadībā. Tika
apskatīts oriģinālais Saulkrastu velosipēdu muzejs (vienīgais Latvijā), rakstnieka Reiņa Kaudzītes vasaras māja,
Baltā kāpa, Katrīnas liepu aleja un Saulrieta taka.

Gandarīti par
paveikto

2. jūnijā Vecumnieku tautas nama pašdarbnieki – jauniešu deju kolektīvs «Vēverīši», vidējās paaudzes «Vēveri»
un senioru kopa «Ozols» –
piedalījās Dejošanas svētkos
Bauskā. Tur bija sapulcējušies
dancotāji no četriem novadiem – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku –, kā arī
no Rīgas, Liepājas un kaimiņzemes Igaunijas. Mūsu nova-

Senioru deju kopas «Ozols» vīri un sievas saskanīgus soļu
rakstus veidoja Saulkrastu estrādē.
Foto – A. GUSĀRE
du pārstāvēja arī deju kolektīvi «Valle», «Bārbele», «Stelpe», «Rakari», «Vanadziņi» un
pūtēju orķestris «Skaistkalne».
Dejošanas svētki bija daļa
no šīs vasaras koncertu cikla.
Nākamā gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībnieki iemēģināja repertuāru,
atzīmējot apgūto un vēl darāmo.

Deju ansambļi no Rīgas
«Līgo», «Teiksma», «Dancis» un viesi no Igaunijas
svētku koncertā radīja īpašu
gaisotni. Gan dalībnieki, gan
skatītāji bija gandarīti par paveikto.
B. ŠKRJABA,
senioru deju kopas
«Ozols» vadītāja

Vecmāmiņas dodas neprātīgā ceļojumā
Mātes dienai veltītais
vecmāmiņu neprātīgais
ceļojums šogad notika
24. maijā.
Nākamgad «vecmāmiņu
ceļojumi» atzīmēs 10 gadu
jubileju.
Šoreiz Misas, Beibežu un
uzticīgākās Vecumnieku omītes devās savā pirmajā ārzemju braucienā uz Lietuvu, līdzi
ņemot gidi un tulci no Skaistkalnes Laimu Indriķi.

Nobauda
cepelīnus

Brauciena laikā bija iespēja apmeklēt Biržu rajona izslavētās karsta kritenes
un Biržu pils muzeju. Tālāk
ceļš veda pāri garajai laipai, kas izbūvēta uz mākslīgi izveidotā Širvena ezera.
Pēc tam tika nogaršots lietuviešu nacionālais ēdiens – cepelīni.
Pēcpusdienā ceļotāji iegriezās Pabiržos, kur varēja
apbrīnot 81 gadu vecās lietuvietes Aldonas Jaroņītes veidoto dārzu un pašas rokām

Lietuviešu kāzas seno tradīciju garā piedzīvoja ekskursanti no
Vecumnieku pagasta: pirslis (vedējtēvs) Valdis Kuzma (no
kreisās), vedējmāte Jana Avota (no labās) un līgavainis Jānis
Sīlis.
Foto – S. VĒVERE
raktos dīķus, kur vasarās uzzied ūdensrozes visās krāsās.
Aizstaigājot līdz Pabiržu sanatorijas sēravotam, vecmāmiņas konstatēja, ka specifiskā sēra smarža avotiņā ir izsīkusi, palicis tikai dzidrs un
garšīgs ūdens.

Viesojas
«Novadniekos»

Ceļojuma nagla – Pabiržu
ciema kopienas etnogrāfiskā
programma «Istabiņā bija...» –
lietuviešu kāzas seno tradīciju
garā ar līgavas izdošanu pie
vīra, kāzu galdiem, ēdieniem,

dziesmām, muzikantiem un
dejām. Labi, ka omītēm līdzi
bija viens vectētiņš un šoferis,
citādi precības būtu izgāzušās,
jo līgava bija vietējā, bet līgavaini un pirsli (tā lietuviski
sauc vedējtēvu) vajadzēja atrast ceļotāju pulkā.
Nosvinējuši «kārtīgas kāzas», brauciena dalībnieki devās mājup, pašā vakarā vēl
nedaudz paciemojoties Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuvē «Novadnieki»,
ko laipni izrādīja muzeja vadītāja Laima Indriķe. Liels paldies par jauko ekskursiju.
Uz tikšanos vecmāmiņu
neprātīgo ceļojumu jubilejas
ekskursijā nākamgad, kur ikvienu varbūt pārsteigs desmit
tortes un viena svecīte!
S. VĒVERE,
Misas tautas nama
vadītāja

«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības
interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Muzejs ieguvis svaigu «elpu»
¦ Ēka – droša un sakopta
Aktieru brāļu Amtmaņu
muzejā «Zvanītāju Bukās»
Valles pagastā lieli remontdarbi aizsākās jau
2011. gadā.
Par Vecumnieku novada
Domes piešķirtajiem līdzekļiem – Ls 5666,68 – tika veikta dūmvadu pārmūrēšana, logu nomaiņa, verandas remonts,
kā arī ierīkotas notekas.
Pērn aizsāktie darbi turpinājās arī šogad. Lai muzeja
telpās varētu nodrošināt vienmērīgu gaisa temperatūru un
mitruma mērījumus, tika nosiltināti griesti un nomainītas
durvis. Noslīpētas arī grīdas.
2012. gada budžetā muzeja remontam pašvaldība piešķīrusi Ls 5359, pašlaik iztērēti
Ls 4997,55.
Darbus kvalitatīvi un laikā
veica SIA «Kvintets M».
Sakāmvārds vēsta «Visiem visu iedot nevar, jo visu
ir daudz, bet visa – maz». Aktieru brāļu Amtmaņu muzejam ir iedots viss, kas bija nepieciešams, lai ēka iegūtu

Ik gadu aktieru brāļu Amtmaņu muzeju «Zvanītāju Bukās» Valles pagastā apmeklē ap tūkstoš
interesentu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
svaigu «elpu», lai tā būtu droša un sakopta. Atlicis vien
mazumiņš – savest kārtībā
mājas pamatus un veikt kos-

mētisko remontu divās telpās. Tad varētu sacīt, ka remonts ir nevis pārtraukts, bet
pabeigts.

Paldies novada Domei par
sapratni un atbalstu.
D. A. PAEGLE,
muzeja vadītāja

Diskutē par svētvietu apsaimniekošanu
Zemgales Plānošanas
reģiona rīkotais seminārs
par seno svētvietu
apsaimniekošanu notika
gleznainā vietā Daugavas
krastā Kokneses novadā,
viesnīcas «Orinoko»
konferenču zālē
5. jūnijā.
Tajā no mūsu novada piedalījās: vēstures skolotāja, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Aloida Baķe, dzejniece
Gina Viegliņa-Valliete no Valles pagasta, Misas bibliotēkas
vadītāja Sarmīte Šlikaite un
Umpārtes bibliotēkas vadītāja
Inese Dātava.

Nostāsti un teikas

Interesenti tika iepazīstināti ar dabā sastopamo seno
svētvietu – akmeņu, alu, avotu,
koku, kalnu, gravu, upju, ezeru un citu objektu – apsaimniekošanas un aizsardzības iespējām, lai tās tiktu saglabātas
nākamajām paaudzēm.

Informāciju par Zemgales
un Kurzemes senajām kulta
vietām sniedza vēsturnieks,
seno svētvietu eksperts Andris
Grīnbergs. Kurzemē pavisam
ir 104 svētvietas, Zemgalē –
100, kur senās kulta vietas nosaukumu visvairāk ir ieguvuši
akmeņi (54), kalni (23), koki
(astoņi), avoti (pieci), upes
(četras), mazāk ir gravu, alu
u. c. Vecumnieku novadā ir astoņas svētvietas, viena no tām –
Ķuņķu svētozols Stelpes pagastā.
Katrs kulta objekts saistās ar kādu nostāstu, leģendu un teiku, kas ir būtiska kultūrvēstures mantojuma daļa.
Par to liecina arī nosaukumi, piemēram, Māras pēdas
akmens, Vilkaču koks, Raganas koks, Svētais avots, Dievu kalns, Naudas kalniņš, Velna akmens u. c. Daudzas kulta vietas ir izpelnījušās Velna
vārdu nelabā daudzo nedarbu dēļ. Kāda teika vēsta, ka
velns plānojis kārtējās nerāt-

nības, bet iedziedājies gailis, un tas mucis prom, atstājot vien pēdas nospiedumu
akmenī. Interesanti, ka no
40 svētvietu alām, pusei dots
Velna alas nosaukums.

Dalās pieredzē

Sabiedrības uzdevums ir
saglabāt šīs vērtības, tāpēc seminārā tika diskutēts par labākiem apsaimniekošanas veidiem. Klātesošie ar interesi
uzklausīja Igaunijas un Zviedrijas ekspertu pieredzi. Zviedrijā visi kulta objekti ir valsts
īpašums, bet Latvijā lielākā
daļa nonākusi privātpersonu
rokās, līdz ar to apsaimniekošana ir sarežģītāka. Zemgalē
privātīpašniekiem pieder 61
objekts, valstij – 31, pašvaldībām – trīs, bet juridiskām personām (pārsvarā ārzemju
lauksaimniekiem, kuri nopirkuši zemi) – pieci kulta objekti. Diskusijās izskanēja vairāki svētvietu izmantošanas un
apsaimniekošanas veidi ilg-

termiņā, viens no tiem – tūristu piesaiste.
Viedus vārdus par svētvietu apsaimniekošanu ilgtermiņā teica Zviedrijas pārstāvis:
«Ir jāļauj piepildīt tagadnes
vajadzības, neapdraudot kulta
objektu pastāvēšanu nākotnē.»
Pēc viedokļu apmaiņas notika paneļdiskusija. Visas dienas garumā tika nodrošināta
sinhronā tulkošana.
Sirsnīgs paldies skolotājai, Vecumnieku pagasta muzeja vadītājai Aloidai Baķei
par šī brauciena organizēšanu. Paldies dzejniecei Ginai
Viegliņai-Vallietei par dāsno dāvinājumu bibliotēkām.
Gan semināra organizatori,
gan Misas un Umpārtes bibliotēka saņēma autores izdotās
grāmatas «Savieši» vairākus
eksemplārus.
I. DĀTAVA,
Vecumnieku pagasta
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja
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Apmeklē datorkursus senioriem
Beibežu bibliotēkas
lietotājiem senioru vecumā
no 4. līdz 6. jūnijam bija
iespēja apmeklēt
bezmaksas datorkursus.

Sociāls projekts

Lielākais informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums Latvijā SIA «Lattelecom» jau trešo gadu organizē
sociālo projektu «Pieslēdzies,
Latvija!». Tā mērķis – apmācīt Latvijas iedzīvotājus datora lietošanā un iedrošināt viņus izmantot mūsdienu tehnoloģijas ikdienā. Šī gada prioritāte ir pensionāri.
Kursus šī projekta ietvaros
«Lattelecom» rīko sadarbībā
ar SIA «Baltijas Datoru Akadēmija» pasniedzējiem. Bijusī
Beibežu iedzīvotāja un bibliotēkas lasītāja Daiga Zentele ir
viena no Datoru Akadēmijas
pasniedzējām, un tieši viņa
mudināja uzrunāt vietējos iedzīvotājus, rosinot bez mak-

sas apgūt datora lietošanas
pamatiemaņas un iepazīties ar
komunikācijas un saziņas iespējām internetā.

Nekautrējas jautāt

Bibliotēka aicināja beibežniekus, kas vecāki par 50 gadiem, iesaistīties šajā projektā. Vēlmi apmeklēt kursus izteica 12 lasītājas, kuras trīs
dienas no plkst. 9 līdz 12.30
izglītojās datorzinībās. Visas
«studentes» apzinīgi apmeklēja nodarbības, D. Zenteles
vadībā apgūstot gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas.
Mācības notika brīvā gaisotnē, kursantes droši uzdeva
jautājumus savai pasniedzējai,
nekautrējās pārprasīt, ja kas
palika neskaidrs. D. Zentele ir
savējā, beibežniece, un sievas
atzina, ka tas radījis drošības
izjūtu.
Mācību nobeigumā dalībnieces aizpildīja elektroniskās
anketas, novērtējot kursus, kā
arī saņēma sertifikātu.
Pēdējās nodarbības izskaņā, cienājoties ar kliņģeri un

Beibežu iedzīvotājas atzina, ka bijis saistoši apgūt datora lietošanas pamatiemaņas, mēģināt nosūtīt vēstuli ar e-pasta starpniecību un sameklēt vajadzīgo informāciju internetā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kafiju, tika pārrunāts, kā kurai
veicies, un apbrīnots pasniedzējas miers un pacietība, skaidrojot un ierādot seniorēm pirmās datorprasmes. Liels paldies Daigai Zentelei.
Paldies lasītājām, kuras bija ar mieru šajā karstajā ravēšanas laikā trīs dienas atkal
kļūt par skolniecēm. Čaklā-

kās – V. Jermacāne, S. Gāža,
I. Krasovska un R. Punclava –
jau nākamajā rītā pēc kursiem
vēra bibliotēkas durvis, lai pie
datora atkārtotu un pielietotu
apgūtās prasmes.
G. SPIRA,
Vecumnieku pagasta
Beibežu bibliotēkas
vadītāja

Vienīgā pašvaldības iestāde Taurkalnē
Valles pagasta Taurkalnes
bibliotēka bijušajā
bērnudārza ēkā atrodas
kopš 1997. gada.
Šī gada sākumā SIA «Kvintets M» celtniecības brigāde
pabeidza bibliotēkas remontu.
Tas veikts par Vecumnieku
novada Domes 2011. gada budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

Kļuvusi plašāka

Ēkas renovētajai daļai ir
uzklāts jauns jumta segums,
kam iztērēti Ls 5475,71,
nomainīti logi un durvis, sakārtota
apkures
sistēma
(Ls 11 773,29). Vecumnieku
novada pašvaldība šopavasar
bibliotēkai iegādājusies jaunas mēbeles – datorgaldus un
plauktus (Ls 843).
Pēc remonta iestāde ieguvusi ap 90 m² plašu un gaišu
telpu (iepriekš – 76 m²). Tajās
izvietots grāmatu krājums, iekārtotas trīs darba vietas datoru lietotājiem, lasītava, atsevišķs stūrītis bērniem, neliela

Ceļa norādi uz bibliotēku darinājuši SIA «Krīči» amatnieki.
Jūnijā, kad krāšņi zied rododendri, Taurkalnes bibliotēkas apkārtne ir īpaši skaista.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
noliktava un sanitārās telpas.
Bibliotēkas apmeklētāji notikušās pārmaiņas vērtē atzinīgi. Lasītājus gaida vairākas
jaunas grāmatas – gan romāni,
gan nozaru literatūra.
Uzlabojumi sākās pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad Valles pagasts tika
iekļauts Vecumnieku novadā.

Pašlaik bibliotēka ir vienīgā
pašvaldības iestāde ciemā.

Zied rododendri

Jaunās telpas maija vidū
apmeklēja kolēģes no Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un
Rundāles novada bibliotēkām.
Jūnija sākumā iestādes teritorijā reibinoši ziedēja rodo-

dendri, kas tā vien aicināja
mērot ceļu uz bibliotēku.
Savā un apmeklētāju vārdā
pateicībā par paveikto sūtu
kuplu rododendru pušķi Vecumnieku novada Domei, Valles pagasta pārvaldei un SIA
«Kvintets M». Prieks, ka tiek
domāts arī par novada attālākā
nostūra iedzīvotājiem.
B. ČEBATAROVA,
Valles pagasta Taurkalnes
bibliotēkas vadītāja
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S. GAUSIŅA-ELKSNE

Dāvana

Es tev gribu dāvināt pļavu,
Kur smaržīgas puķes zied,
Un sārtā mārīte steidzas,
Kur laimīgs cīrulis dzied!
Es tev gribu dāvināt pļavu,
Kur pīpenes baltas un
madaras zied,
Kur izklājot plīvuru palsu,
Miglā saule kā līgava
brien!
Lai katram ir sava pļava,
Kur zeltītas pienenes zied,
Sapņu gaišzilie zvani
liecas,
Prieka tauriņš uz pleca
dzied!
Lai katram ir sava pieneņu
pļava,
Kur nespēkā patverties iet,
Kur darbīga medus bite
Dziesmu par laimi dzied!
A. DAUGAVIETE

Meitas vainadziņš
Līgo dienas vakarā
Čakla bija mātes meita,
Salasīja pļavā ziedus,
Pina sevim vainadziņu.

Dziedādama, dancodama
Ugunskuram pāri lēca,
Jaunus puišus ķircināja,
Līgotājus lustināja.
Dejo, meitiņ, priecājies,
Sargi puķu vainadziņu!
Ar puišiem dancojot,
Nokrīt meitas vainadziņš.
Negodīgs tautu dēls
Papardēs aicinās,
Kārtīgs puisis, līgotājs,
Pacels ziedu vainadziņu.
Godīgais mātes dēls
Meitenīti bildināja.
«Būšu puiša līgaviņa,
Krietna darba darītāja!»
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O. Vācietis/
14. jūlijā plkst. 18
estrādē (lietus laikā
tautas namā) –
Skaistkalnes
vidusskolas
12. klases
IZLAIDUMS.

Sarunas par dzeju un kultūru
¦ Kopā sanāk «Dārtas» dalībnieki
Ir daudz tādu valodas
lietotāju, kuri dažādu likumsakarību dēļ izjūt
nepieciešamību pēc dzejas.
Dzeja būtībā ir vārdu spēle
ar ļoti senu vēsturi. Tās pirmās izpausmes tiek saistītas ar
Seno Grieķiju, ar laiku, kad
dzīvoja Aristotelis.
«Vārdi ir dzīvi, tiem piemīt
radošs spēks. Mums jābūt uzmanīgiem ar to, ko palaižam
ēterā. Dzejā ieliktie vārdi ir kā
bērni. Tie izloloti un izauklēti
«dzīvojas» ap mani. Ir brīži,
kad manis pašas rakstītais dzejolis neziņā kaut ko pasaka
priekšā, sniedz padomu un nozīmīgos brīžos ir pie manis kā
talismans,» teic literātu biedrības «Dārta» dalībniece Sarmīte Gausiņa-Elksne.
Latviešu tautas genofondā
ir dzejdaru gēns. Kurai tautai
vēl viņu ir tik daudz? Dzejošana – tā ir paziņošana par savu eksistenci tiem, kuri saprot
tavu valodu, tavu vienreizību.

«Glezno» ar vārdiem

Maija beigās Bārbeles pagasta bibliotēkā kopā pulcējās
literātu biedrības «Dārta» dalībnieki, lai atskatītos uz Dzejas
dienu starplaiku. Protams, neizpalika autoru lasījumi un sarunas par dzejnieku salidojumu
«Nepieradinātie putni», kurš
tradicionāli norisinājās Jumpravā. S. Gausiņa-Elksne patiesi
priecājas par talantīgo, dziļi domājošo un jūtīgo paaudzi. Viņa saka – dzeja ir vārda māksla. Dzejnieks «glezno» ar
vārdiem, tāpēc krāsas jāizvēlas jo rūpīgi. Lirikā nav pieņemama deklasētu elementu
(cietumnieku, alkoholiņu, ielasmeitu) leksika, jo tā «paze-

Literātu biedrības «Dārta» dalībnieki Brigita Kārkliņa (no kreisās), Sarmīte Gausiņa-Elksne, Ivars Kārkliņš, Austra Ālmane.
Klāt nav Ilvas Rozītes un jaunpienācēju Rebekas Žeires un
Laimoņa Ropāja.
Foto – B. KRAUZE
mina dzejas statusu». Diemžēl
šādu uzstāšanos nācās klausīties arī Jumpravā.
«Dārtas» autori regulāri apmeklē radošās nodarbības Jelgavā, piedalās dzejas almanaha
«Zemgales vācelīte» veidošanā.
Austra Ālmane un S. GausiņaElksne ir iesaistījušās dzejas krājuma «Mana Latvija» tapšanā,
kurā apkopota 12 autoru daiļrade, kas veltīta mūsu mīlētajai, cienītajai un dažkārt līdz
galam nenovērtētajai Latvijai.
Pagājušās Dzejas dienas iezīmējās ar mūsu literātu izdevumu «Spēkavots». Otra lielākā kopā būšana ir dzejas un
mūzikas vakars Zvaigznes dienas noskaņās.

No cinīša, uz cinīti

«Dārtas» dalībnieki diskutēja arī par kultūru, jo dzeja ir
tās sastāvdaļa plašākā nozīmē.
A. Ālmane uzsvēra, ka nav jāskaidro vārds «kultūra», jo izpratne par to katram cilvēkam
bijusi un būs dažāda gan Lat-

Skaistkalnes vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS 2012./2013. mācību gadā:
v Pirmsskolas izglītības programmā,
v Pamatizglītības programmā,
v Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā,
v Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (neklātienes nodaļā),
v Audzēkņus no 18 gadu vecuma – 7., 8. un 9. klasē
pamatizglītības programmas neklātienes nodaļā,
v Tālmācības programmā.
Dokumentus pieņem katru darbdienu no plkst. 9 līdz 16.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 63933101, 63933166.

vijā, gan visā pasaulē. Viņa
pauda savu viedokli par kultūru un tās attīstību valstī, pašvaldībā.
Literāte uzskata, ka pamazām tiek aizmirstas mūsu tautas tradīcijas, netiek koptas un
turpinātas dzimtu ieražas. Sabiedrība vairs nemāk atpūsties
pasākumos bez alkoholiskajiem dzērieniem un uzraugiem. Vēl skaudrāk – nav
profesionāli kultūrvides kopēji – tiek iets vieglākais ceļš,
piedāvājot dažādus šovus.
Līdz ar to kultūras dzīve līdzinās purvam, tiek lēkāts no cinīša (šova) uz cinīti (šovu).
Trūkst mērķtiecības, sadarbības, radošuma, bet... nauda
kultūrai tiek tērēta.
Jēkabpils jauniešu atklāsmes, kas paustas dzejā, liek
domāt par viņu nopietnajiem
sapņiem, vērtē Ivars Kārkliņš.
Rit izlaidumu laiks. Arī mūsu
novada jaunieši izsapņojuši
savu dzīves ceļu, un katram
tas ir citādāks. Izstaigāt sapnim līdzi – lai tas, kas mīt sirdīs, gūst arī reālu piepildījumu, lai nenobiedē ceļa grūtības, jo sapņa piepildījums ir tā
vērts, atzīmē «Dārtas» dalībnieks.
Lai jauka un radoša vasara! Uz tikšanos 11. Bārbeles
dzejas dienās – «Griķmalēju»
dzejas plenērā 8. septembrī
«Sutru» pagalmā!
B. KRAUZE,
literātu biedrības
«Dārta» vadītāja
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19. lpp.

Volejbola sezona –
noslēgusies
Šī volejbola sezona
Vecumnieku komandām nebija tā veiksmīgākā.

Tikai astotā
vieta

Nacionālās līgas vienība ar
grūtībām izpildīja minimālo
uzdevumu, iekļūdama play off
turnīrā, kur pirmajā kārtā bija
jāatzīst regulārā čempionāta
uzvarētāju pārākums. Līdz ar
to šajā čempionātā bija jāsamierinās ar astoto vietu.
Latvijas Tautas sporta asociācijas ziemas čempionātā,
kurā piedalījās Vecumnieku
jauktā komanda, šogad iegūta
vien 10. vieta, un cīņa par medaļām izpalika.

Pusfinālā pieveic
baušķenieces

Ar vīriešu komandu finālsacensībām un noslēguma
pasākumu 19. maijā Līduma
kultūras namā Īslīces pagastā tika pielikts punkts Bauskas
novada čempionātam un volejbola sezonai kopumā.
Pēdējais turnīrs klasiskajā volejbolā, kā jau katru gadu, bija Bauskas novada čempionāts. Tajā piedalījās arī Vecumnieku novada dāmu, divas
vīriešu un veterānu komandas.
Arī šajos mačos Vecumnieku pārstāvjiem neveicās tik
labi, kā iepriekšējos gados.
Meitenes sešu komandu konkurencē izcīnīja otro vietu,
pusfinālā pieveicot Bauskas
sportistes, bet finālā atzīstot
Mežotnes vienības pārākumu.
Komandā spēlēja: Zane Saudorga, Ilze Kļaviņa, Vita Zālīte,
Vita Kaniņa, Kristīne Lankša,
Dana Jaudzema, Maruta Saudorga, Jana Pjatahina, Egija
Caune, Anda Dručka un Kristīne Kanna. Par vērtīgāko spēlētāju tika atzīta Zane Saudorga.

Iekļūst labāko
četriniekā

Vīriešu turnīrā, kurā startēja 14 komandu, Vecumnie-

kus pārstāvēja divas vienības.
Šoreiz abas iekļuva četru labāko skaitā.
Pusfinālā abas komandas
sacentās savā starpā, stiprākā
bija Vecumnieku pirmā komanda. Cīņā par trešo vietu
Vecumnieku otrās komandas
vīriem pretim stājās Mežotnes
sportisti. Mūsējie kapitulēja ar
rezultātu 0:3.
Lielajā finālā Vecumnieku
pirmajai komandai, kā ierasts,
bija jāmērojas spēkiem ar Rundāles volejbolistiem. Pēc uzvarēta pirmā seta mūsējie atslābinājās. To mācēja izmantot
pretinieki un uzvarēja ar rezultātu 3:1.
Vecumnieku otrajā komandā turnīra vērtīgākais spēlētājs bija Edgars Gulbis, bet
pirmajā – Gints Kalniņš.
Vecumnieku pirmajā komandā spēlēja: Jānis Kovals,
Uldis Baranovs, Paulis Meduņeckis, Jānis Zadovskis, Andris Zadovskis, Pēteris Plūme,
Kristaps Lisovskis, Gatis Kalniņš un Gints Kalniņš. Vecumnieku otrās vienības sastāvs
bija šāds: Rihards Melgailis,
Raivis Melgailis, Guntis Kalniņš, Andris Sīmansons, Jānis
Krēmers, Jānis Plūme, Jegors
Lukjaņins, Edgars Gulbis, Jānis
Zeltkalns, Andris Tupiņš, Māris Plēsnieks un Ivars Sproģis.

Veterāni pārspēj
pretiniekus

Veterānu turnīrā šogad piedalījās septiņas komandas, starp
tām bija arī Vecumnieku «veči».
Tika izspēlēts trīs apļu
turnīrs, pēc kura spēcīgākā izrādījās Vecumnieku vienība,
kas aiz sevis atstāja Īslīces
pirmo komandu un Mežotnes vīrus. Par labāko Vecumnieku «blicē» tika atzīts Jānis Kovals. Komandā spēlēja:
Rihards Melgailis, Raivis Melgailis, Guntis Kalniņš, Andris Tupiņš, Māris Plēsnieks,
Jānis Kovals, Edgars Gulbis,
Jānis Zeltkalns un Ivars Sproģis.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators
Stelpes un Vecumnieku
pagastā

KAPUSVĒTKI
Vecumnieku novada kapsētās
30. jūnijā
Ķeiru kapos – plkst. 11,
Umpārtes kapos – plkst. 12,
Klīvu kapos – plkst. 13,
Katrīnas kapos – plkst. 15.
14. jūlijā
Lejzemnieku kapos – plkst. 11,
Siliņu kapos – plkst. 12.30,
Priedeskroga kapos – plkst. 14.
22. jūlijā
Vecumnieku baznīcas kapos – plkst. 11,
Rešnenieku kapos – plkst. 12.30.
28. jūlijā
Impu kapos – plkst. 10,
Pētermuižas kapos – plkst. 11.30,
Vasku kapos – plkst. 13,
Valles kapos – plkst. 15.
4. augustā
Kāravu kapos – plkst. 10,
Ķēkutu kapos – plkst. 11.30,
Steņģu kapos – plkst. 13,
Ānītes kapos – plkst. 14.30.

Romas katoļu KAPUSVĒTKI
Skaistkalnes, Kurmenes,
Vecumnieku un Valles draudzēs

30. jūnijā plkst. 12 – Murmuižas
(Cielavu) kapos (Mazzalves pagastā),
7. jūlijā plkst. 12 – Krusas kapos
(Skaistkalnes pag.), plkst. 16 – Valles kapos,
14. jūlijā plkst. 12 – Urliķu kapos, plkst. 15 – Spundes
kapos (abi – Kurmenes pag.),
15. jūlijā plkst. 15 – Kurmenes kapos,
21. jūlijā plkst. 11 – Cepurnieku kapos (Kurmenes
pag.),
28. jūlijā plkst. 11 – Sietiņu kapos, plkst. 13 – Baļčiņu
kapos, plkst. 15 – Verpeļu kapos (visi – Kurmenes pag.),
29. jūlijā plkst. 17 – Vecumnieku kapos,
1. septembrī plkst. 14 – Skaistkalnes Jaunajos kapos,
plkst. 16 – Vaiču kapos (Skaistkalnes pag.).
Skaistkalnes Romas katoļu draudze
Viss pāriet, viss, bet nezūd it nekas.
Un labie darbi atmaksājas visi...
			
/J. Rainis/
Kad no manis pa mūžības taku aizgāja mīļais un labais
dzīvesdraugs Valdis, asaru kauss pielija pilns. No visas sirds
pateicos tiem, kas šo asaru kausu palīdzēja iztukšot.
Par atbalstu grūtā brīdī liels paldies radiem, draugiem,
kaimiņiem un Valda kādreizējiem darbabiedriem. Paldies senioru korim «Atbalss» un Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» dalībniekiem un valdei. Paldies kafejnīcas «Pie lielās karotes» darbiniecēm par sarūpēto atvadu
mielastu.
Tuvinieku vārdā – Dzintra Artemjeva

20. lpp.
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Viens kauss paliek Vecumniekos
¦ Pludmales volejbolā sacenšas 20 komandu
9. jūnijā pie Vecā ezera
Vecumniekos šosezon
pirmo reizi tikās pludmales
volejbola spēlētāji no
tuvākajiem novadiem,
lai cīnītos par Vecumnieku novada Domes
un SIA «Ergostatus»
kausu.
Smilšu volejbola sacīkstēs
iesaistījās 20 vienību – divas veterānu, sešas sieviešu
komandas un 12 vīriešu dueti.

Punkta attālumā
no goda pjedestāla

Skanot mūzikai, spīdot saulītei un pūšot patīkamam vējiņam, dalībnieki devās cīņā.
Pirmie savu dueli pabeidza
veterāni no Bauskas puses.
Vīri jutās apbēdināti, ka nācās
braukt uz Vecumniekiem, lai
sacenstos savā starpā, jo diemžēl vietējie spēlētāji nespēja izveidot komandu, kas stātos pretī viesiem. Vīri labākajos gados nolēma aizvadīt
divas spēles, kas ļāva noskaidrot – šajā dienā spēcīgākie bija Jānis Kalējs, Aldis Ukstiņš
un Egidijs Baļčūns, kuri pieveica pretiniekus Borisu Muravjovu, Mihailu Gorškovu un
Bogdanu Kohanovski.
Nedaudz ātrāk par vīriešiem sacensības beidza dāmas, kuras izspēlēja apļa turnīru līdz diviem uzvarētiem
setiem. Aizraujošākā cīņa notika par goda pjedestāla otro
un trešo pakāpienu, uz kuru
tēmēja trīs pāri: Zane Saudorga un Egija Caune, Ina Lukjaņina un Ilze Valaine un Dace Pavlovska un Evija Poļakova. Šīs komandas savstarpējās spēles aizvadīja trīs setu
cīņā.
Šoreiz veiksmes mazliet
pietrūka Vecumnieku meitenēm – Zane un Egija palika
viena punkta attālumā no goda pjedestāla. Trešo vietu ieguva ķegumnieces Dace un
Evija, bet otrajā vietā ierindojās Vecumnieku/Aizkraukles
duets Ina un Ilze. Pirmo vietu,
nezaudējot nevienā setā, izcīnīja dalībnieces no Rīgas Inese Garklāva un Jana Pogožeļska.

Volejbolisti Andris Zadovskis (no kreisās – pie tīkla) un Aivars Petruševics kļuva par vīriešu turnīra uzvarētājiem. Bildē tverts mirklis no spēles pret ķekavniekiem Agri Vildi un Uģi Teteri.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Pārsteigums
tomēr izpalika

Vīriešu turnīrā divpadsmit
komandas, kas pārstāvēja Bausku, Ķekavu, Rīgu, Aizkraukli
un Vecumniekus, tika sadalītas četrās grupās. Divas labākās no katras grupas pēc savstarpējo spēļu aizvadīšanas
iekļuva ceturtdaļfinālā.
Gribētos izcelt vienu spēli,
kurā mača favorītiem Kasparam Ondzulim un Sandim
Sprudzānam nācās atzīt Vecumnieku jauniešu Rolanda
Plēsnieka un Jāņa Zadovska
pārākumu. Pēc ne visai aizraujoša pirmā seta, kurā uzvarēja aizkrauklieši, otrajā spēle
šķita jau krietni saturīgāka un
līdzjutējiem baudāmāka. Rolands un Jānis otrā seta galotnē izrāva uzvaru ar rezultātu
26:24. Trešajā setā jau emocionāli spēcīgāki bija tieši viņi, apstiprinot to ar uzvaru
(15:11). Pusfinālos Kristaps
Lisovskis un Andis Cimoška
spēlēja nedaudz stabilāk par
pusfināla veiksminiekiem Rolandu un Jāni un uzvarēja ar
rezultātu 21:18 un 21:17.
Otrajā pusfinālā šķita, ka
iespējams pārsteigums, kuru
var sagādāt Uldis Baranovs un

Turnīra finālā pēc aizvadīta pirmā seta šķita, ka Aivars
un Andris šajā dienā ir stipri
pārāki par Kristapu un Andi,
bet tā nedomāja pretinieki. Viņi, izmantojot Aivara un Andra atslābumu, otro setu noslēdza savā labā. Trešais sets
aizritēja ļoti aizraujošā cīņā

un tā galotnē tomēr veiksmīgāki izrādījās Aivars un Andris. Viņi pārstāvēs Vecumnieku novadu Latvijas olimpiādē Liepājā.
Vīriešu turnīra rezultāti:
9. – 12. vieta: Paulis Meduņeckis un Pēteris Plūme,
Kaspars Dišlers un Jānis Krēmers, Jorens Janišonis un Alvis Spangers, Nauris Artimovičs un Didzis Domokejevs;
5. – 8. vieta: Dāvis Ivanovs un
Artūrs Kauliņš, Gints Kalniņš
un Ivars Sproģis, Agris Vilde
un Uģis Teteris, Kaspars Ondzulis un Sandis Sprudzāns;
1. – 4. vieta: Aivars Petruševics un Andris Zadovskis,
Kristaps Lisovskis un Andis
Cimoška, Rolands Plēsnieks
un Jānis Zadovskis, Uldis Baranovs un Māris Garklāvs.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators

Līgo dienas zoles turnīrs,
kas bija paredzēts
22. jūnijā Skaistkalnē,
PĀRCELTS
uz 30. jūniju.
Sīkāka
informācija
pa tālruni
28864042.

3. jūlijā no plkst. 10 līdz
13 – DONORU DIENA.
Valsts asinsdonoru centra
specializētais autobuss
gaidīs pie
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas.
Īpaši tiek aicināti
jauni donori.

Māris Garklāvs, pārspējot Aivaru Petruševicu un Andri Zadovski. Diemžēl skaistajai
spēlei drīz tika pielikts punkts,
jo Mārim abas kājas mocīja
krampji, un komanda trešajā
setā nolēma viņu pataupīt cīņai par bronzas medaļām.
Diemžēl arī spēlē par trešo
vietu Ulda pārinieks nevarēja
darboties ar pilnu atdevi un
nācās samierināties ar vietu
aiz goda pjedestāla.

Pārstāvēs novadu
Latvijas olimpiādē
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Ritina šļūtenes un velk auto

¦ Sacensībām ugunsdzēsības sportā – liela piekrišana
Ikgadējās Vecumnieku kausa
izcīņas sacensības ugunsdzēsības sportā norisinājās jau
devīto reizi pēc kārtas.
Skaistajā atpūtas vietā
pie Vecā ezera Vecumniekos
26. maija rītā satikās Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona
brigādes struktūrvienību pārstāvji no Bauskas un Jelgavas
daļām, Elejas, Auces, Iecavas,
Vecumnieku un Kandavas posteņiem, kā arī pašvaldību ugunsdzēsības dienestu darbinieki un
atbalstītāji no Vecsaules un
Skaistkalnes pagasta.
Vai tā ir tikai sagadīšanās vai
likumsakarība, bet devītajās sacensībās piedalījās deviņas komandas. Tas ir lielākais dalībnieku skaits šī kausa izcīņas vēsturē.

Sūkni darbina
ar rokām

Spēks, veiklība un prasmes
tika demonstrētas piecos sporta
veidos.
Glābšanas riņķa mešanā tālumā savu varēšanu rādīja pieci
dalībnieki no katras komandas,
un katram bija tikai viena iespēja.
Ugunsdzēsības–glābšanas
stafeti veidoja pieci etapi. Vīru
saskaņoto darbošanos vēroja
sāncenši un skatītāji. Visi stafetes posmi bija spraigi un aizraujoši – gan aiziršanās līdz
pludiņam, sešu šķēršļu pārvarēšana, ugunsdzēsēju šļūtenes
izritināšana, mēģinot nogāzt kādu no ķegļiem, gan automašīnas
«Scania» riepas velšana un citas aktivitātes.
Emociju netrūka, sacenšoties ugunsdzēsēju automašīnas
vilkšanā. Jāatzīmē, ka Vecumnieku posteņa rīcībā esošā automobiļa «Scania P340» pilna masa ir apmēram 15 000 kilogramu.

Balvas
gādā pašvaldība

Ar Skaistkalnes pagasta
ugunsdzēsēju gādību, izpildot
disciplīnu «Izvēršanās ar rokas
sūkni», dalībniekiem bija ekskluzīva iespēja izmēģināt savus spēkus darbā ar sūkni, ko
piedzen četru vīru roku spēks.
Ne mazāk prasmju un gudrības vajadzēja, izvēršoties ar
motorsūkni «Tohatsu».
Liels paldies Vecumnieku

Ceļojošo kausu, ko uzvarētājiem pasniedza novada Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš (pirmajā rindā trešais no labās), līdz nākamajam gadam glabās Vecumnieku posteņa vīri.
novada Domei un izpilddirektoram Guntim Kalniņam par
sarūpētajām balvām.
Sacensību rīkotāju vārdā izsaku lielu pateicību dalībniekiem
par atsaucību un organizētību, kā
arī tiesnešiem – Jelgavas daļas
komandierim V. Kuzmičam un
Iecavas posteņa vecākajam inspektoram, posteņa komandierim R. Šastakovičam – par ieguldīto darbu. Paldies skatītājiem par līdzi jušanu.
Uz tikšanos nākamā gada
maija pēdējā sestdienā Vecumniekos pie Vecā ezera, kur norisināsies desmitās – jubilejas – sacensības ugunsdzēsības sportā.
Sacensību galvenais tiesnesis
M. PLĒSNIEKS

Disciplīnā «Izvēršanās ar rokas sūkni» vislabāko rezultātu uzrādīja Vecumnieku komandas pārstāvji.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Sacensību rezultāti
Komanda
Jelgava
Eleja
Vecumnieki
Iecava
Skaistkalne
Kandava
Vecsaule
Bauska
Auce

Glābšanas
riņķa
mešana
2.
9.
6.
7.
5.
8.
1.
4.
3.

Disciplīna (vieta)
Autoar
Stafete mašīnas Izvēršanās
motorsūkni
vilkšana
9.
1.
3.
2.
7.
8.
6.
5.
4.

4.
2.
1.
5.
7.
6.
9.
3.
8.

1.
4.
2.
3.
5.
9.
8.
7.
6.

Izvēršanās
ar rokas
sūkni
3.
9.
1.
4.
6.
7.
5.
8.
2.

Punkti
(kopā)

Vieta

19
25
13
21
30
38
29
27
23

2.
5.
1.
3.
8.
9.
7.
6.
4.

22. lpp.
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Negaisa laikā – tālāk no ūdens
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas Vecumnieku
posteņa darbinieki maijā
piedalījās 19 izbraukumos.

Deg matracis

3. maijā posteņa vīri devās
uz Jaunjelgavas vidusskolu, kur
piedalījās VUGD Aizkraukles
daļas organizētajās garnizona
mācībās.
4. maijā Vecumniekos pie
mājām «Kapsargi» dega kūla
100 m² platībā.
6. maijā Vecumnieku pagastā pie «Kalna Bāliņiem» liesmas
plosīja pērno zāli 60 000 m² platībā.
10. maijā glābēju palīdzība
bija nepieciešama Kurmenes
pagastā, kur uz autoceļa Ozolaine–Skaistkalne–Straumes bija
noticis satiksmes negadījums.
12. maijā vīri steidzās uz
Bausku, lai piedalītos ugunsgrēka dzēšanā Zaļajā ielā, taču
sakaru punkts pusceļā paziņoja, ka papildspēki nav nepieciešami.
12. maijā Stelpē, Skolas ielā, kādā dzīvoklī dega matracis.
15. maijā saņemta infor-

mācija, ka izcēlies ugunsgrēks
Ķeguma novada Birzgales pagasta «Dzelmēs», taču, izrādījās, tas bija maldinājums.
23. maijā Bauskas novada
Ceraukstes pagasta «Ārcēs»
dega kūts 250 m² platībā.
26. maijā vīri piedalījās
Vecumnieku kausa izcīņas sacensībās ugunsdzēsības sportā.
29. maijā Vecumniekos,
Sporta ielā, dega transformatora ievads 0,5 m² platībā.
31. maijā Iecavas novada
«Mākonīšos» notika VUGD
Bauskas daļas garnizona mācības.

Pirmie postījumi

Latvijā negaisu sezona tradicionāli sākas maija beigās
vai jūnija sākumā un ilgst līdz
rudenim. Kā liecina VUGD
un valstī lielākās apdrošināšanas sabiedrības «Balta» dati,
nesenās vētras ar vēju, spēcīgu
lietu un zibeni jau ir radījušas
šogad pirmos postījumus ēku,
mantas un zemes īpašniekiem.
Pēdējos trīs gados notikuši
113 ugunsgrēki, ko izraisījis zibens spēriens. Savukārt pēdējo divu gadu laikā 277 «Baltas» klienti ir saskārušies ar gadījumiem, kad viņu mājās esošās elektroiekārtas bojājis zibens
spēriens vai citi strāvas padeves

Līgosim
Skaistkalnē
23. jūnijā!
Rīta pusē – Jāņu sveikšana.
Plkst. 19 – Jāņa bērnu sagaidīšana pie tautas
nama un Līgo lustes kopā ar:
{ pūtēju orķestri «Skaistkalne»
			
(vadītājs J. Kalniņš),
{ jauniešu deju kolektīvu «Vanadziņi»
				
(vadītāja B. Vanaga).
Tautas namā aicinās:
{ sieviešu vokālais ansamblis «Vēl mazliet»,
{ amatierteātris «Gadījums» ar Š. O’Keisija
viencēlienu «Iesākuma beigas».
Estrādē – disko zaļumballe latviešu deju ritmos «Īsa bija Jāņu nakts...».

traucējumi. Šogad apdrošināšanas sabiedrība saņēmusi jau trīs
atlīdzību pieteikumus par pilnībā nodegušām mājām. Ugunsgrēku cēlonis – zibens spēriens.

Jāsargās no caurvēja

Lai pasargātu sevi un savu
īpašumu negaisa laikā, lieti noderēs daži padomi.
t Bez īpašas nepieciešamības nevajadzētu iziet ārpus telpām.
t Jāaizver logi, durvis un
dūmvadu aizvērtņi, jāparūpējas, lai telpās nebūtu caurvēja
(ar to telpā var iekļūt lodveida
zibens).
t Nevajadzētu kurināt plīti vai krāsni, jo dūmi vada elektrību, un pieaug risks, ka ēkā
var iespert zibens.
t Jāuzturas tālāk no elektroinstalācijām, antenām, logiem,
durvīm, ūdens krāniem un radiatoriem, kā arī citiem metāla
priekšmetiem un ēkas ārējās
sienas, ja laukā pie tās aug koks.
Ja zibens trāpa kokā, daļa no
lādiņa var tikt novadīta uz ēku.
t Jāatvieno radiouztvērējs
un televizors no elektrības tīkla, jāatsakās no sadzīves elektrotehnikas, stacionārā un mobilā tālruņa izmantošanas.

t Nedrīkst atrasties atklātās augstienēs, kā arī blakus
metāla vai metāla stiepļu žogam un zibensnovedējam.
t Ja klajā laukā nav, kur
patverties, jānoguļas zemē iespējami tālāk no ūdenskrātuvēm. Ja iespējams, jāizvēlas
sausa, smilšaina grunts. Nedrīkst
slēpties zem augstiem, atsevišķi
augošiem kokiem – ozoliem,
priedēm, liepām, it sevišķi, ja
to stumbru jau bojājis zibens.
Pastāv risks, ka zibens kokā
var trāpīt vēlreiz.
t Ja negaiss pārsteidz, braucot ar velosipēdu vai motociklu/motorolleri, ir jānokāpj no
pārvietošanās līdzekļa un jāpaiet no tā nostāk.
t Pērkona negaisa laikā
nedrīkst atrasties uz ezera vai
citas ūdenskrātuves, peldēties,
makšķerēt zivis, jo ūdens labi
vada elektrību.
/VUGD preses centra informācija./
Priecīgus Līgo svētkus un
mierīgu Jāņu dienu!
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris
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Strīdas ar kaimiņu zemes robežu dēļ
ga rūti, iekļūts kādās mājās un
nozagtas dažādas mantas.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde
informē par notikumiem,
kas Vecumnieku novadā
reģistrēti no 25. maija
līdz 15. jūnijam.

Pedāļus min
alkohola reibumā

Vadot velosipēdu vai mopēdu alkohola reibumā, aizturēti
vairāki satiksmes dalībnieki.
25. maija pēcpusdienā Misas ciemā ar divriteni pārvietojās 1979. gadā dzimis vīrietis (0,9 promiles alkohola), bet
26. maijā – 1950. gadā dzimis
vīrietis (0,77). Abiem sastādīti
administratīvā pārkāpuma protokoli.
28. maijā ap plkst. 15.30 Vecumnieku pagasta Beibežos aizturēts 1980. gadā dzimis vīrietis, kurš pārvietojās ar mopēdu.
Viņam nebija vadītāja apliecības, turklāt braucējs bija piedzēries. Mēraparāti viņa izelpā
konstatēja 2,57 promiles alkohola.
30. maijā, braucot ar velosipēdu «kunga dūšā», Vecumnieku pagastā notverti divi vīrieši. 1982. gadā dzimušais satiksmē piedalījās 1,34 promiļu
reibumā, 1979. gadā dzimušā
izelpā konstatētas 1,93 promiles alkohola. Šajā pašā dienā
plkst. 21.30 Valles pagastā
aizturēts 1959. gadā dzimis
velosipēdists, kurš uz divriteņa bija sēdies 1,47 promiļu
reibumā.

Paliek bez pases

Policijai ziņots, ka naktī no
24. uz 25. maiju Vecumniekos,
Rīgas ielā, izurbjot caurumu
degvielas tvertnē, no automobiļa «Mercedes Benz C250»
notecināta dīzeļdegviela. Uzsākts kriminālprocess.
Policijā saņemta informācija, ka 20. maijā ap plkst. 15.30
apzagts kāds autobusa pasažieris. Ceļa posmā no Baldones līdz
Vecumniekiem 1976. gadā dzimušais vīrietis iesnaudies un
Vecumniekos konstatējis, ka viņam pazudusi melna auduma
somiņa, kurā atradās Latvijas
pilsoņa pase.
Laikā no 21. līdz 25. maijam Valles pagastā, izsitot lo-

Iebrauc kokā

26. maijā plkst. 9.30 Valles
pagastā ceļa Aizkraukle–
Bauska 37. kilometrā noticis satiksmes negadījums. 1986. gadā dzimusī automobiļa «Mitsubishi Outlander» vadītāja
nostūrēja no ceļa un iebrauca
kokā. Miesas bojājumus guvusi vadītāja un 1961. gadā dzimusī pasažiere.
26. maijā plkst. 11 Vecumnieku pagastā 1976. gadā dzimis automobiļa «DAF» ar
puspiekabi vadītājs, pārvietojoties atpakaļgaitā, uzbrauca divām stāvošām automašīnām –
«VW Passat Variant» un «Toyota Avensis». Bojāti transporta
līdzekļi.
27. maijā plkst. 17.40 Vecumniekos, pie veikala «Pīlādzis», 1997. gadā dzimis pusaudzis, neuzmanīgi vadot velosipēdu, nokrita. Ar labās rokas
apakšdelma lūzumu zēns nogādāts ārstniecības iestādē Rīgā.

Nozog akumulatoru

Laikā no 28. līdz 30. maijam
Vecumnieku pagastā no mājas
pagalma nozagtas vairāk nekā
divdesmit metāla plāksnes. Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 27. līdz 31. maijam
Valles pagastā no mājas pagalma nozagti krāsainā metāla lūžņi – apmēram 100 kilogramu. Par
notikušo sākts kriminālprocess.
Laikā no 31. maija plkst.
18 līdz 1. jūnija plkst. 17 Vecumnieku pagastā no ganībām
nozagts akumulators «Autopart». Tas bija pieslēgts pie
elektriskā lopu gana. Uzsākts
kriminālprocess.

Aiztura notikuma
vietā

2. jūnijā plkst. 16.20 Vallē 200 metru no ceļa zīmes
«Apdzīvota vieta «Valle»»,
1982. gadā dzimusi automobiļa BMW-520 vadītāja netika
galā ar spēkratu – tas nobrauca
no ceļa, nolauza zīmi un apgāzās. Negadījumā cieta transportlīdzekļa vadītāja un viņas
2011. gadā dzimusī meita.
3. jūnijā plkst. 23.15 Vecumniekos, Rīgas ielā, aizturēts 1980. gadā dzimis vīrietis,
kurš bez vadītāja apliecības un

alkohola reibumā bija sēdies
pie automašīnas «VW Golf»
stūres. Braucēja izelpā konstatētas 3,24 promiles alkohola. Uzsākts kriminālprocess.
4. jūnijā policijā saņemts iesniegums par nelikumīgu koku
ciršanu Vecumnieku pagastā.
Ziņots, ka 16. maijā nenoskaidrota persona nocirtusi 41 bērzu (apmēram 22 m³). Par notikušo sākts kriminālprocess.
4. jūnijā plkst. 14 Valles pagastā a/s «Latvijas valsts meži» darbinieki Skaistkalnes meža iecirknī aizturēja 1957. gadā
dzimušu vīrieti. Viņš mēģināja
nozagt metāla aizsargbarjeru.
Uzsākts kriminālprocess.

Nedod ceļu

6. jūnijā plkst. 18.50 Skaistkalnē noticis satiksmes negadījums. 1986. gadā dzimis automašīnas BMW-324 vadītājs,
izbraucot no mazāksvarīga ceļa, nedeva priekšroku automobilim «Nissan Navara», kas
trieciena brīdī sadūrās ar pretim braucošo «Opel Vectra
Caravan». Ceļu satiksmes negadījumā bojāti transporta līdzekļi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
7. jūnijā ap plkst. 10 Stelpes pagastā 1968. gadā dzimis
automobiļa «Nissan 100 NX»
vadītājs, izbraucot uz galvenā
ceļa, nepalaida pa to braucošo
automašīnu «Opel Vivaro».
Negadījumā bojāti spēkrati.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Traucē naktsmieru

8. jūnijā ap plkst. 15 Vallē
aizturētas divas personas, kas
sabiedriskā vietā atradās pamatīgā dzērumā. 1969. gadā
dzimušajam vīrietim (4,8 pro-

miles alkohola) un 1957. gadā
dzimušajai sievietei (3,61) sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
8. jūnijā policijā saņemts
iesniegums no kādas Stelpes
pagasta iedzīvotājas, kurai radies konflikts ar kaimiņu zemes robežu dēļ. Uzsākta administratīvā lietvedība.
8. jūnija vakarā Bārbelē
alkoholisko dzērienu koplietošanas laikā piekauts 1989. gadā dzimis vīrietis, kurš guvis
miesas bojājumus un ievietots
slimnīcā. Uzsākta administratīvā lietvedība.
12. jūnijā no plkst. 2 līdz 3
Vecumnieku pagasta Misā
1983. gadā dzimis vīrietis savā dzīvoklī skaļi klausījās mūziku, tādējādi traucējot kaimiņienei naktsmieru. Uzsākta
administratīvā lietvedība.

Izraisa negadījumu

14. jūnijā plkst. 13.40
Skaistkalnē, Rīgas ielā, aizturēts 1985. gadā dzimis vīrietis. Viņš alkohola reibumā
(0,39 promiles) un bez vadītāja apliecības bija sēdies pie
automobiļa «VW Jetta» stūres. Sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.
14. jūnijā pēc plkst. 15 Stelpes pagasta Nīzerē ceļu satiksmes negadījumu izraisīja
1983. gadā dzimis automašīnas
«Toyota Hilux» vadītājs. Viņš,
veicot apgriešanās manevru, nepārliecinājās par tā drošību un
radīja šķērsli automobilim «Subaru Forester». Bojāti transporta līdzekļi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
D. PURVIŅA,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
vecākā inspektore

Traktortehnikas apskates
Vecumnieku novadā:

BĀRBELES PAGASTĀ
12. jūlijā un 2. augustā plkst. 11
centrā pie baznīcas,
SKAISTKALNES PAGASTĀ
12. jūlijā un 2. augustā
plkst. 10 Mēmeles garāžās,
plkst. 10.30 – Skaistkalnes darbnīcās,
STELPES PAGASTĀ
18. jūlijā un 8. augustā plkst. 10.30 pie pagasta pārvaldes,
VECUMNIEKU PAGASTĀ
18. jūlijā un 8. augustā plkst. 11.30 Vecumnieku darbnīcās.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Bauskas nodaļa

24. lpp.

Nr. 10(65) 2012. gada jūnijs

Tik dažādas
ir mana dārza puķes:
gan gavilē,
gan rasas lāsēm raud,
bet kamēr varu
būt es viņu vidū,
ne stress, ne vientulība
neapdraud.
/K. Apškrūma/
Gaišs sveiciens
Ilgai Jansonei un
Povilam Vasiļauskim
55 gadu jubilejā un
Albertam Livdanskim 60. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Man nevajag miera, nevajag.
Turp gribu, kur netika iets –
Zem vasaras pērkona debešiem,
No kuriem viss zied.
		
/E. Vēciņa/
Sirsnīgi sveicam
Andreju Vīksni
65. dzimšanas dienā,
Arvīdu Ambrozi 70. šūpļa svētkos,
Broņislavu Maskoļūnieni
un Ojāru Grundmani,
75 gadu slieksni pārkāpjot!
Kurmenes pagasta pārvalde
Kamene rūcēja, kamene dūcēja,
Iedūc vasaru manī.
Lai man palīdz puteņu laikā
Pļavu un tīrumu zvani.
		
/M. Bārbale/
Saulainus sveicienus un
laba vēlējumus sūtām
Jānim Grabovskim,
Ojāram Auniņam, Valērijai Zaranko,
Irēnai Pilskalnei un Jānim Neverauskam
50 gadu jubilejā, Agrim Frembergam 55. dzimšanas dienā,
Sergejam Gromovam 60. šūpļa svētkos,
Zentai Pakulei 70. mūža gadskārtā un
Onai Židelei 80 gadu jubilejā!
Stelpes pagasta pārvalde
Man vienkārši jāpaspēj atrast to,
kaut kur paslēpto pieclapīti,
kas patiesībā nav meklējama ceriņos,
bet kas Dieva dotajā
		
šīszemes dzīves laikā
pāri pār vārdos pasakāmo
			
un augstāk
pār skatienu aiznestu.
		
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Rasu Valškevicu
un Aigaru Gulbi 50 gadu jubilejā,
Sarmīti Letkovsku un
Elēnu Uļensku 55. dzīves vasarā,
Vitautu Simanoviču un
Āri Gothardu 60. dzimšanas dienā,
Māru Bernaucku 65. šūpļa svētkos, Ausmu Riekstu,
Staņislavu Peškaiti, Viju Želvi un
Līviju Kiršfeldi 75. mūža gadskārtā,
Romanu Kupinski, 90 gadu slieksni pārkāpjot.
Skaistkalnes pagasta pārvalde

Lai tavām dienām rožu smarža,
Kas dzīves steigā nepazūd,
Un arī rūgtos brīžos proti
Ar rožu dvesmu kopā būt!
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam savus jubilārus:
50. šūpļa svētkos
Annu Asmonaviču un
Viktoriju Goļuku,
60. dzimšanas dienā Veroniku
Golovļinu un
Rimvedi Šernu un 70. mūža gadskārtā Nadeždu Kairu!
Valles pagasta pārvalde
Ziedēšanu neatlikt uz rītu,
Katru nastu viegli plecā celt,
Uzmirdzēt ar prieku un ar spītu
Pretī tiem, kam visu tīkas pelt!
Neuzvarēs rudeņi un ziemas
		
ziemcietīgos,
Kuri prot ik sirdij prieka lāsi dot.
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam
Onu Žideli un Zentu Pakuli dižajā dzīves jubilejā!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
Ar lakstīgalas dziesmu naktis vij
Un zelta ziedu dāvā katram rītam –
Un paldies saki visam, kas reiz bij,
Ikkatram mirklim, dzīvē aizvadītam.
		
/A. Balode/
Prieku, sauli un vasaras burvību
vēlam izbaudīt visiem jūnija jubilāriem.
Īpaši sveicam Juri Krūmiņu,
Modru Karimovu, Viktoriju Bidzāni
un Ivaru Ūdri 70 gadu jubilejā,
Gaidu Bangu un Aiju Stavro
75. šūpļa svētkos, Līviju Sūnu un
Jaņinu Loginu 80. mūža gadskārtā
un Velgu Zovku un Antoņinu Krūmiņu
85. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests
Šajā dienā,
kad laika pēdas
visvairāk pēc vasaras dvašo
iebrien
atmiņu pļavās
un satiksi sevi pašu.
Satiksi
bērnību savu
un jaunību papardes ziedā
vārdu
un dvēseles gudrību
mūžu
skāris, kad briedums
Dzīve ir prieks
vēl jau likteņa zvaigznāji
dienas sver
apcerīgas un drošas
mūža gleznai neparasts
atrasts ir krāsu spožums.
		
/K. Apškrūma/
Silti sveicam bijušo ilggadējo Vecumnieku bibliotēkas
vadītāju Velgu Zovku cienījamā dzīves jubilejā!
Vecumnieku bibliotēkas darbinieces Hedviga un Mārīte

