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28. aprīlis –
darba diena

Sestdiena, 28. aprīlis, ir darbdiena. Lai elastīgāk organizētu
darba laiku, kā arī veicinātu
veiksmīgāku ģimenes un darba
dzīves saskaņošanu, darbdiena
no pirmdienas, 30. aprīļa, ir pārcelta uz sestdienu, 28. aprīli, informē Marika Kupče, Ministru
kabineta Komunikācijas nodaļas vadītāja. Šogad šī ir vienīgā
pārceltā darba diena.
Izmaiņas attiecas uz tiem
darbiniekiem, kuri strādā no
valsts budžeta finansētās iestādēs un kuriem noteikta piecu
dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.
«Vecumnieku novada domei,
pašvaldības iestādēm un pagastu pārvaldēm 28. aprīlis būs darba diena. Stelpes pamatskola
izteikusi vēlēšanos darbdienu
no 30. aprīļa pārcelt uz sestdienu, 12. maiju,» vēsta domes izpilddirektors Guntis Kalniņš.
ŽANNA ZĀLĪTE

Aicina
«sajust jūru»

No 16. līdz 26. aprīlim
Skaistkalnes novadpētniecības
materiālu krātuvē «Novadnieki»
būs apskatāma izstāde par Baltijas jūru. Ekspozīcija veidota,
izmantojot nelielu daļu no Latvijas Dabas muzeja interaktīvās
ceļojošās izstādes «Sajūti jūru!».
Interesentiem būs iespēja uzzināt, kā augi spēj veģetēt jūras
smilšainajā krastā, kā rodas kāpas, cik nozīmīga putniem ir jūra, kādi dzīvnieki tajā mīt utt.
Ikviens varēs iepazīt arī Baltijas
jūras vides problēmas, kas pēdējos gados ir kļuvušas ļoti aktuālas.
Uz īpašu sarunu «Lasis Ludis un viņa brīnumainā dzīve»
tiek aicinātas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu grupas.
Izstādes apmeklējums būs interesants mācību satura papildinājums skolēniem, kuri apgūst
bioloģiju.
L. INDRIĶE

Lieldienas atnāk ar sniegu
Misā vāra skābeņu zupu

Lieldienās Zentai un Eduardam Ādamsoniem izšūpoties palīdzēja pūtēju orķestra «Skaistkalne» vadītājs Jānis Kalniņš un Misas tautas nama saimniece Sandra Vēvere.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Lieldienu rītā zaķa atnestās
olas bija jāmeklē nevis
lapot sākušu krūmu pudurī, bet sniegā. Vecumnieku
novadā, tāpat kā visur
Latvijā, 8. aprīlī sniga.
Dabas sagādātais pārsteigums nelielas korekcijas ieviesa Vecumnieku pagasta Misas
tautas nama plānotajās svētku
aktivitātēs, un skābeņu zupas
vārīšana notika kultūras iestādes telpās. Viss pārējais gan
ritēja savu gaitu.

Olu kaujas

Pie miseniekiem ciemos
bija atbraucis pūtēju orķestris
«Skaistkalne», kas Lieldienas
ieskandināja, izpildot vairākus
jestrus skaņdarbus. Zālē sēdošie tika mudināti laisties dejā,
taču atsaucības nebija. Vienīgi
76 gadus vecais Eduards Ādamsons izdancināja tautas nama

vadītāju Sandru Vēveri, kura
iejutās Zaķa tēlā.
Bērni bija daudz aktīvāki
nekā pieaugušie un uz rotaļām
un olu kaujām divreiz nebija
jāaicina. Knaulējoties tika noskaidrots, kurai meitenei un kuram zēnam ir visstiprākā oliņa. Uzvarētāji – Daniels Galkovs un Daniela Dombrovska – saņēma dāvanu un orķestra spēlētās mūzikas pavadījumā tika kārtīgi izšūpoti. Šūpolēs tika sēdināti arī Zenta un
Eduards Ādamsoni, kuri, kā apgalvoja kultūras iestādes saimniece S. Vēvere, allaž apmeklē visus sarīkojumus.

Rod risinājumu

Vecumnieku daudzbērnu
ģimeņu biedrība «Saulgrieze»
Olgas Černišovas-Stūriškas vadībā mazos miseniekus iesaistīja zīmēšanā, organizēja dažādas spēles un atrakcijas.

Kad čaumalas pēc olu ripināšanas bija kļuvušas pavisam mīkstas, bērni oliņas apēda tāpat vai
pievienoja skābeņu zupai. Gardo virumu gatavoja «Saulgriezes» pārstāve, trīs bērnu mamma Sandra Briņķe. «Kartupeļus
sagādāja un nomizoja biedrības
māmiņas, bet pārējos produktus – tautas nama vadītāja,» paskaidroja S. Briņķe, kurai padodas ēst gatavošana.
«Šorīt, ieraugot aiz loga
balto ziemu, domāju – kā gan
izdosies iecerētā skābeņu zupas vārīšana uz ugunskura brīvā dabā. Tika nolemts pērn aizsākto tradīciju turpināt un virumu gatavot uz elektriskās
plīts,» situācijas risinājumu
atklāj S. Vēvere.
Pie svētku mielasta – gardiem burkāniem – tika arī no
«Trušu pilsētiņas» atvestie
garauši.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Mostas arī cerība
Š

is ir laiks, kad ikviens ar
nepacietību gaida pavasara atmodu dabā. Līdz ar to arī
ļaudīs mostas cerība, ka gaišās un saulainās dienas atnesīs
pozitīvas pārmaiņas ikdienas
dzīvē. Lai tā notiktu, katram ir
jāmainās arī pašam un jāstiprina sevi ar pārliecību, ka labās
ieceres un darbi īstenosies.
Sociālajam dienestam šis ir
ļoti saspringts un ražīgs laiks,
kad tiek izvērtēts pagājušajā
gadā paveiktais un realizētas
jaunas aktivitātes. Ir uzsākts intensīvs darbs pie Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā». Tā ietvaros
2012. – 2013. gadā tiks veidotas trīs atbalsta grupas: personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm
un no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām. Paredzamās
aktivitātes ir atbalsta grupas
komplekss piedāvājums, kas
attīstīs, pilnveidos un uzlabos
šo personu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī veicinās
viņu integrāciju sabiedrībā.
Ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā, kas
paredz izmaiņas pabalstu saņemšanas nosacījumos. Likuma
grozījumos uzsvars tiek likts
uz personas līdzdarbību savas
sociālās situācijas uzlabošanā.
Tas nozīmē, ka klienta pienākums ir vienoties ar sociālo
darbinieku par veicamajiem
uzdevumiem savas problēmas
atrisināšanā vai mazināšanā.

«Trūcīgo personu
skaits samazinās.»
Personai aktīvi jāpiedalās rehabilitācijas, kā arī darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.
ašlaik vērojama trūcīgo
personu un ģimeņu skaita
samazināšanās. Tā varētu būt
saistīta ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos, kā arī ar
stingrākiem nosacījumiem, izvērtējot ģimenes (personas) un
piešķirot tām trūcīgas saimes
statusu, kas ļauj pretendēt uz
sociālo palīdzību. 2011. gada
februārī novadā bija 848 trūcīgas personas, 2012. gada februārī – 531.
2011. gadā sociālajai palīdzībai iztērēti 102 305 lati, kurus saņēma 565 ģimenes (1555
personas). Garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai izlietoti 44 893 lati, kas piešķirti 452 personām, bet dzīvokļa
pabalstos 843 personām izmaksāti 31 850 latu. Pārējos pabalstos (brīvpusdienām, ārkārtas situācijām, aizbildņiem un audžuģimenēm) iztērēti 25 562 lati.
Lai šis laiks atmodina ikvienā vēlmi aktīvi veikt savus
ikdienas pienākumus, rosīties
dārzā un sajust atjaunotni sevī!

P

INA
JANKEVIČA,
novada
Domes
Sociālā
dienesta
vadītāja

21. aprīlī – Lielā talka
Tradicionālā
Lielā talka
visā Latvijā un
arī Vecumnieku
novadā norisināsies 21. aprīlī.
Vecumnieku novadā Lielo
talku koordinēs pašvaldības
Saimniecības nodaļas vadītājs
Aivars Petruševics (tālrunis
29464887), pagastos – pārvalžu vadītāji: Bārbelē – Ērika
Našeniece (tālrunis 29373009),
Kurmenē – Agris Kondrāts
(26440809), Skaistkalnē – Ineta Skustā (28388976), Stelpē –
Elmārs Jukonis (29477390),
Vallē – Iveta Radziņa (26668961).
Tie, kuri savas aktivitātes vēlas pieteikt iepriekš, tiek aicināti sazināties ar koordinatoriem.

Upes un ezeri

Iedzīvotāji 21. aprīlī plkst. 9
tiek lūgti pulcēties Vecumniekos
pie domes ēkas Rīgas ielā 29,
centrā pie veikala «Pīlādzis»,
Misā – pie tautas nama, pagastos – pie pārvalžu ēkām. No turienes tiks organizēts transports
vai pārgājiens uz talkas vietu,
kā arī būs iespējams saņemt
dzeltenos maisus. Ļaudis varēs talkot arī individuāli vai
nelielās grupās. Sīkāku informāciju par atkritumu savākšanu
un piepildīto maisu novietošanu promvešanai var saņemt,
zvanot koordinatoriem.
Šogad talkas dalībniekiem
ieteikts pievērsties mazo ūdenstilpju (ezeru, upju) sakopšanai, lai radītu pievilcīgu vidi
tūrismam, laivošanai, makšķerēšanai, kā arī lai uzlabotu

Piedzimuši divi bērniņi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Novada Dzimtsarakstu nodaļā no 26. marta līdz 10. aprīlim reģistrēta divu bērniņu
dzimšana – pasaulē nākuši zēns
Mārtiņš un meitenīte Vineta.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Alma Tauriene (1924. gada 22. marts – 2012. gada
26. marts).
STELPES PAGASTĀ
Fricis Luters (1930. gada
2. decembris – 2012. gada
1. aprīlis).
BĀRBELES PAGASTĀ

Raimonds Mucenieks
(1935. gada 8. augusts –
2012. gada 7. aprīlis).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Valērijs Orlovs (1939. gada 2. janvāris – 2012. gada
8. aprīlis).
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Biruta Grendziņa
(1934. gada 8. decembris –
2012. gada 8. aprīlis).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

ūdens kvalitāti un apkārtējās
vides tīrību.
Vecumnieku novadā ir gan
upes, gan ezeri, ko nepieciešams sakopt. Daudzviet šo objektu tuvumā ir bebru nogāzti
koki, plastmasas un stikla pudeles, kā arī cita veida draza,
kas piesārņo krastus un ūdeni.
Vietas, kur visvairāk būtu nepieciešams pielikt palīdzīgu roku, vēl tiek apsekotas. Tās būs
zināmas Lielās talkas dienā.
Iedzīvotāji tiek aicināti ņemt
līdzi zāģus, ķekšus vai izturīgus grābekļus, ar ko varētu «izzvejot» no ūdens atkritumus.

Gaidīs ikvienu

Talkas organizatori cer uz
skolēnu aktīvu iesaistīšanos
šajos darbos pieaugušo vadībā
un uzraudzībā. Jaunajai paaudzei ir jāattaisno zaļo karogu
atrašanās mastā pie novada izglītības iestādēm un jābūt zaļai gan domās, gan darbos!
Talkās allaž aktīvi ir piedalījušies pensionāri – gan individuāli, gan lielākās vai mazākās grupās. Jācer, ka arī šoreiz seniori līdzdarbosies novada sakopšanā. Lielās talkas
dalībnieku pulkā tiks gaidīts ikviens, kurš vēlas, lai līdz ar
dabas atmodu gaišāka kļūtu
vide, kurā dzīvojam. Iedzīvotāji tiek mudināti sakopt arī
tradicionālos objektus: atpūtas
vietu Zvirgzdē, iebraucamos
ceļus mežā gar lielceļiem u. c.
Sīkāka informācija par
Lielo talku – interneta mājaslapā www.talkas.lv.
G. KALNIŅŠ,
Vecumnieku novada domes
izpilddirektors
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).
Adrese:
Rīgas iela 29,
Vecumnieki.
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Vecumniekos iešūpo Lieldienas
Tirgus laukumā valda prieks un rosība
Jautras izdarības Vecumnieku tirgus laukumā aiz
veikala «Elvi» 7. aprīlī
piesaistīja gan bērnu, gan
pieaugušo uzmanību.
Pulcējušies ap nule darināto pagaidu skatuvīti (to uzmeistarojis Jānis Janišons),
kas uzbūvēta vecā šķūņa vietā,
klātesošie vēroja tautas nama
amatiermākslas kolektīvu sagatavoto kultūras programmu.
Lieldienas ieskandināja bērnu
vokālā ansambļa «Zīļuki» lielās un mazās grupas dalībnieki (vadītāja Dace Starta), senioru deju kopa «Ozols» (Baiba Škrjaba) un vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri»
(Sarmīte Vēvere).

Krāso olas

Sanākušie varēja uzzināt,
kādi ir Lieldienās veicamie rituāli, lai gads būtu auglīgs un
veiksmīgs. Pats svarīgākais,
protams, ir kārtīga izšūpošanās.
Kā tas darāms, stājoties jaunajās šūpolēs, ierādīja tirgus
saimnieks Ingus Liepa un tautas
nama vadītāja Valda Kaufmane.
Īpaši mudināt uz to nevajadzēja arī svētku dalībniekus, jo
katrs gribēja izšūpoties, lai vasarā nebūtu bez mitas jāatgaiņājas no uzmācīgajiem odiem.
Bērni iesaistījās olu krāsošanā. Kamēr uz ugunskura katlā vārījās sīpolu mizas, V. Kaufmane ierādīja, kā drāniņā jāiesien oliņas. Lai tās būtu raibas,
viņa mudināja sameklēt lapiņas vai citus dabā atrodamus
rotājumus. Visinteresantākā bija stāvēšana ap ugunskuru, aiz
gara pavediena turot katlā iegremdēto olu, kā arī mirklis, kad
tā tika izvīkstīta no lupatiņas.
Pēc tam bērni zīmēja Lieldienu
zaķa portretu un olas. Katram
balvā tika pa kinderoliņai.

Pūpoli un vizbulītes

Pircēji sekoja līdzi svētku
rosībai un pētīja tirgotāju piedāvāto preci. Interese bija par
sīpolu mizām, dārzeņiem, gaļas kūpinājumiem un zivju izstrādājumiem. Ļaudis pirka arī
pūpolus un priecājās par zilo
vizbulīšu pušķīšiem. Skaistus
pinumus un māla traukus interesentiem piedāvāja biedrības
«Latvijas keramika» pārstāvji,

Bērniem patika olu krāsošana sīpolu mizu novārījumā, jo čaumalas kļuva košas un raibas.
kas ceļu uz Vecumniekiem bija mērojuši no Cēsīm.
Iedzīvotāji atzinīgi novērtēja tirgus pārvaldnieka Ingus
Liepas un tautas nama kopīgi
organizētās aktivitātes, lai sagādātu prieku lieliem un maziem.
Pēcpusdienā Vecumnieku
tautas namā notika pašmāju
dramatiskā kolektīva (režisore
Baiba Škrjaba) iestudētā uzveduma – Aivara Bankas viencēliena «Sausā lapa» – pirmizrāde.

Sarīko izstādi

Lieldienās, 8. aprīlī, tautas
namā bērnus izklaidēja zaķēni
Pauks un Šmauks, Cālis un Lapsa, kuri dejoja, draiskojās un rotaļājās kopā ar zēniem un meitenēm. Pēcpusdiena kopā ar radošo grupu «Estepatās» aizritēja,
minot mīklas, iesaistoties spēlēs, krāsojot sejas un gatavojot
zaķu un lāču ausis.
«Lieldienu gaidās tautas namā tika sarīkota floristu pulciņa izstāde «Ligzdojam». Interešu kopas vadītāja Līga Lauriņa ir gandarīta par ziemas
mēnešos paveikto. No apskatei izliktajiem eksponātiem
staro košas krāsas un dzīvesprieks, kas ļaudis rosina pievērsties domām par dārza darbiem,» informē V. Kaufmane.
ŽANNA ZĀLĪTE

Lieldienas iešūpo Vecumnieku tautas nama vadītāja Valda
Kaufmane un tirgus pārvaldnieks Ingus Liepa.

Par jautru noskaņojumu gādāja pašdarbības kolektīvi, arī senioru deju kopa «Ozols».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Izmanto
atvaļinājumu

Atkritumu izvešana – dārgāka

Šomēnes daļu no sava
atvaļinājuma izmantos
divas pašvaldības
amatpersonas.

Maina ceļu
uzturēšanas klases

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā devies Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kalniņš. Pēc
divu nedēļu atpūtas viņš darbā
atgriezīsies 23. aprīlī.
Sākot ar 17. aprīli, daļu ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
izmantos izpilddirektors Guntis Kalniņš. Amata pienākumus
viņš atsāks pildīt 24. aprīlī.
G. Kalniņa prombūtnes laikā
novada domes izpilddirektora
un iepirkumu komisijas priekšsēdētāja pienākumus veiks Finanšu nodaļas vadītāja, budžeta ekonomiste Gita Skribāne.
Lēmums par atvaļinājuma
piešķiršanu J. Kalniņam un
G. Kalniņam pieņemts Domes
sēdē 28. martā.
Z. SKARA

Veikts remonts
Skaistkalnes novadpētniecības materiālu krātuve
«Novadnieki» ir piedzīvojusi vizuālas pārmaiņas.

Ar novada Domes atbalstu
šogad veikts muzeja priekštelpas remonts.
Sākotnēji bija paredzēts sakārtot tikai stipri šķībo grīdu,
taču, veicot izpēti, atklājās, ka
zem tās ir lieli tukšumi, kas
nebija vis kritenes, bet šahtas no
kādreizējās apkures sistēmas.
Lai nomainītu grīdas lāgas, nācās nojaukt preskartona starpsienu, kas izveidota 70. – 80. gados pagasta padomes arhīva vajadzībām.
Pēc remonta telpa ir kļuvusi nedaudz plašāka. Tā tiks izmantota mainīgo ekspozīciju
un nelielu izstāžu rīkošanai.
L. INDRIĶE,
Skaistkalnes
novadpētniecības
materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītāja
Vecumnieku
novada Domes
nākamā sēde
notiks
25. aprīlī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

 28. martā Domes sēdē lemtie jautājumi
Dome precizējusi 2012. gada 25. janvārī apstiprinātos saistošos noteikumus nr. 2 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā» atbilstīgi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
«Vecumnieku Novada Ziņas»
(skatīt 8. – 10. lpp.).
Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus nr. 4 «Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases». «Ministru kabineta noteikumi nr. 224
paredz – ja autoceļu uzturēšanai
pieejamais finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu brauktuvju kopšanu atbilstīgi uzturēšanas klasēm, pašvaldībai šīs
klases ir jāpārskata, ņemot vērā
ceļu uzturēšanai atvēlētos līdzekļus,» paskaidroja autoceļu pārraugs Mārtiņš Mediņš. Uzturēšanas klase no C uz D mainīta ielām ar grants un grunts segumu
un mazāku satiksmes intensitāti,
savukārt no D uz C – trim ielām
Vecumniekos, kur pieaugusi satiksmes intensitāte.
M. Mediņš informēja arī par
paveikto ceļu apsaimniekošanā –
uzsākta brauktuvju planēšana,
uzstādītas četras jaunas novada
atpazīšanas zīmes, kas pa vienai

izvietotas Skaistkalnes un Iecavas, bet divas – Vecumnieku pagastā. Pavisam kopā ir uzstādītas deviņas zīmes «Vecumnieku
novads», ko ilustrē ģerbonis.

Sniedz atbalstu

Šī gada 12. – 13. jūnijā Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons un Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs
sadarbībā ar biedrību «Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem»
organizē militāri patriotiskas
sacensības. Ogres un Bauskas
garnizona ģenerāļa P. Radziņa
kausa izcīņa norisināsies Lielvārdes novadā, un tajā aicināti
piedalīties arī Vecumnieku novada skolu jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Dalībnieku skaits
komandā – astoņi, dalības
maksa – Ls 250 (iekļauta ēdināšana, naktsmītnes u. c.).
Dome nolēma deleģēt Misas un Skaistkalnes vidusskolas komandas pārstāvēt Vecumnieku novadu šajās sacensībās,
no pašvaldības budžeta piešķirot Ls 500.

Jauni izcenojumi

Tā kā pieaugusi maksa par
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā un palielināta dabas resursu nodokļa likme nešķirotajiem atkritumiem, gan
SIA «Aizkraukles KUK», gan
SIA «L&T» palielinājusi maksu par sadzīves atkritumu iz-

vešanu. Pamatojoties uz to,
Valles pašvaldības aģentūra
un SIA «Mūsu saimnieks» novada Domei adresētajās vēstulēs lūdz apstiprināt jaunus izcenojumus, informē Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne.
Deputāti nolēma, ka ar 1. aprīli Valles pašvaldības aģentūra par atkritumu izvešanu Valles pagastā no katras mājsaimniecībā dzīvojošas personas
iekasēs Ls 1,35 (bez PVN),
bet SIA «Mūsu saimnieks» par
šī pakalpojuma nodrošināšanu
Vecumnieku pagastā – Ls 0,80
(bez PVN). Līdz šim Valles
pašvaldības aģentūrai par atkritumu izvešanu iedzīvotāji
maksāja Ls 1,04 (bez PVN),
bet SIA «Mūsu saimnieks» –
Ls 0,59 (bez PVN).

Rīko izsoli

Valles vidusskolas direktors
Česlavs Batņa vēstulē Domei
lūdzis atļauju veikt izsoli par
telpas nomu internāta ēkā (telpa nr. 7, platība – 27,7 m²).
Dome nolēma nodot izsolē
nomas tiesības uz nedzīvojamo
telpu nr. 7 Valles vidusskolas internāta ēkā, tās pārdodot izsolē.
Lietošanas mērķis – saimnieciskā vai komercdarbība. Apstiprināts nedzīvojamās telpas nomas
tiesību izsoles nolikums. Pretendentu pieteikšanās termiņš –
19. aprīlis plkst. 15.
Z. SKARA

Sākusies iesniegumu pieņemšana
Lai lauku uzņēmēji, lauksaimnieki un meža apsaimniekotāji varētu veiksmīgāk
strādāt, ziemas mēnešos
ikviens interesents tika
aicināts izglītoties, apmeklējot seminārus un mācības.
Novada iedzīvotājiem ir
bijusi iespēja sekot līdzi izmaiņām likumdošanā un nodokļu
jautājumos, uzzināt par banku
aizdevumiem, papildināt zināšanas augu aizsardzībā, puķu
un dārzeņu audzēšanā, iegūt informāciju par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti u. c.
30. martā ar Vecumnieku
novada Domes atbalstu tika organizēts brauciens uz Rāmavu,

kur notika tradicionālā lauksaimniecības izstāde. Turp devās vairāk nekā 30 interesentu.
Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt ierosinājumus – kādus
seminārus būtu vēlme apmeklēt turpmāk.
18. aprīlī plkst. 10 Bārbeles
tautas namā būs tikšanās ar Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāju Jāni Vilmani. Viņš informēs par būtiskākajām izmaiņām platību maksājumu pieteikumā 2012. gadam
un nomas līgumiem.
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka 10. aprīlī
sākusies iesniegumu pieņemšana platību maksājumiem. Aizpildīts pieteikums un lauku blo-

ku kartes ar precīzi iezīmētām
platībām LAD jāiesniedz līdz
15. maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 11. jūnijam, piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto
darba dienu.
LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tiem lauksaimniekiem,
kuri pirmo reizi vēlas noformēt
iesniegumu platību maksājumu
saņemšanai, jāreģistrējas LAD.
To var izdarīt pie Vecumnieku
novada lauku attīstības speciālistēm A. Smilškalnes (tālrunis 26330808) un A. Saldābolas (tālrunis 28705298).
A. SALDĀBOLA,
lauku attīstības
speciāliste
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5. lpp.

Latos neaprēķināmas vērtības

Skaistkalnes lauku sieviešu klubam «Mēmelīte» – 10
Vēsture

Visa aizsākums meklējams
2001. gada vasarā, kad Bauskas
rajona padome un Baltijas–Amerikas partnerattiecību fonds izsludināja mazo grantu projektu
konkursu. Tas bija liels jaunums – interešu kopām dažādu
aktivitāšu organizēšanai tika
dota nauda! Sākumā sievas par
to tikai parunāja, un viss noklusa.
Izrādās, «projekts» bija «svešs
zvērs» visā Bauskas rajonā, un
konkursam tika izsludināts pagarinājums. Tad gan skaistkalnietes sarosījās! Tika noskaidrots viss nepieciešamais, rakstītājs nodēvēts par interešu klubu «Mēs dzīvojam starp
jums», un tapa projekts «Ejam
līdzi laikam».
Pārsteigums par atbalstu bija neviltots. Iecerētajām aktivitātēm – datorkursiem, angļu
valodas un floristikas nodarbībām – tika piešķirti 386 lati.
Toreiz tā šķita milzu bagātība.
Tagad par šo naudu nevarētu paveikt to, ko izdevās izdarīt toreiz. Interese arī bija liela –
aktivitātēs piedalījās ap 30 dalībnieku. Būdama projekta vadītāja, pavēles formā paziņoju –
mums daudz ir iedots un vēl
vairāk jādod sabiedrībai atpakaļ. Piedalīšanās talkās, dekoru veidošana pagasta centrā un
sabiedriskās aktivitātes ikvienam bija obligātas.
Tikties un kaut ko darīt nācās vismaz trīs reizes nedēļā.
Ne visi spēja izturēt spraigo
ritmu, tomēr lielākajai daļai
bija interesanti un aizraujoši.
Nostiprinājās īsti sievišķīgs
kolektīvs, jo vīrieši acīmredzot
bija par lepnu, lai kuplinātu
šo, lielākoties, bezdarbnieču
pulku...
Varēja sākt domāt par organizācijas izveidi, kas ir gatava
darboties sabiedrības labā.

Projekti

Nākamo projektu – «Neturi sveci zem pūra!» – iesniedza jau sabiedriskā organizācija – Skaistkalnes lauku sieviešu klubs «Mēmelīte», kas dibināts 2002. gada 15. martā.
Savukārt projekts «Pensionārs
ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis» aktivizēja pagasta seniores.
Viņas vēl aizvien turpina kop-

Biedrību «Mēmelīte» par savu sauc ap 20 sievu. Svētku reizē gan ne visas varēja pulcēties kopā.
Foto – J. MEDNIS
darbību brīnišķīgā, pozitīvi domājošā senioru kopā «Saulgriezes».
Visus labos darbus un realizētos projektus uzskaitīt nemaz nav iespējams.

viešu apvienība. Šī līmeņa sadarbība ļauj apjaust, ka esam
kolektīvs prāts un spēks, kas
reizēm var ietekmēt lēmumus
visaugstākajos «plauktos».

Sadarbība

LEADER programmas atbalstītie projekti biedrībai ļāvuši «apaugt ar mantu». Tas
prasa atbildību, taču dod labumu vietējiem iedzīvotājiem.
Priecē labiekārtotais tirgus
laukums. Saliekamo nojumi, solus un galdus var izmantot dažādos pasākumos gan iestādes
un organizācijas, gan iedzīvotāji.
Kolektīvi un iedzīvotāji
sportiskajām aktivitātēm varēs izmantot daudzveidīgo inventāru, kas pašlaik tiek iegādāts projekta «Inventāra iegāde sporta un veselības aktivitātēm Vecumnieku novadā»
ietvaros.

Visus šos gadus biedrībai
ir bijusi vislabākā sadarbība ar
vietējo varu. Allaž nodrošinātas telpas nodarbībām, sniegta
tehniska palīdzība dekoru izveidē ciema centrā, «Mēmelītes»
iniciatīvas ir guvušas atbalstu,
nekad nav liegts līdzfinansējums
projektiem. Biedrības darbs ticis novērtēts, piešķirot transportu uz konferencēm, pieredzes
braucieniem, ekskursijām.
Daudzus gadus kopīgi tiek
veidota Skaistkalnes dibināšanas gadu skaitļa puķudobe baznīckalnā. Pašvaldība gādā stādus, «Mēmelītes» dalībnieces
veido ciparu formas un dēsta
puķes. Sausās vasarās dobe ir
daudz jālaista, regulāri jāravē,
tāpēc talkā ir nākušas arī
«Saulgriezes». Pēdējos gados
«šefību» par puķudobi ir uzņēmusies pašvaldība, piesaistot tā saucamās simtlatnieku
programmas dalībniekus.
Biedrības «mātes organizācija» ir Latvijas lauku sie-

Manta

Laimīga organizācija

Baltijas valstu lauku sieviešu konferences un Latvijas
lauku sieviešu apvienības gadskārtējo konferenču pamattēma
bija «Laimīga organizācija».
Manuprāt, šāda veida organizācijām jau pēc definīcijas ir jābūt laimīgām, jo savu darbību

un biedrības dzīvi tās veido
pašas – neviens ar varu iesaistīts netiek.
Organizāciju par savu sauc
nevis tie, kuriem nav ko darīt,
bet domubiedri, kas bagātinās
ar sev tīkamām lietām. Caur
savu patikšanu skaistāks kļūst
pagasts, tiek radīta pilnvērtīgāka un labāka dzīve citiem.
To īstenojot, tiek iegūtas nenosveramas un latos neaprēķināmas vērtības: labs prāts, iedvesma, pašapziņa, pieredze
un zināšanas. Tās ir vērtības,
kas pēcāk vairo citas – arī tās
skaitāmās un sveramās. Tie nav
tukši vārdi, to apliecina kluba
dalībnieču piedzīvotās pārmaiņas desmit gadu garumā.
Sirsnīgi sveicieni «Mēmelītes» desmitgadē visām bijušajām klubiņa sievām, kas
darba, dzīves pārmaiņu un citu apstākļu dēļ vairs nedarbojas biedrībā. Vienmēr esat gaidītas ciemos! «Nekad mūžā
neiedomājieties, ka esat kaut
kam par vecu. Nosakiet savu
vērtību! Kamēr cilvēks var
kaut rūgušpienu pārkost, viņam vajag darboties,» savulaik
teikušas Veselavas sievas.
L. INDRIĶE,
biedrības «Mēmelīte»
projektu vadītāja
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Padziļina zināšanas dažādās nozarēs
Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs Vecumnieku novadā
Viena no mācību darba
metodēm ir zinātniski
pētnieciskais darbs. Tas
jauniešiem palīdz iepazīt
mūsdienīgus informācijas
avotus un tās meklēšanas
metodes, kā arī sagatavo
tālākai izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai.

Seši no 15

Skolu vidējās izglītības
programmas paredz, ka katram
audzēknim ir jāiesaistās zinātniski pētnieciskajā darbā (ZPD).
Izglītības iestādēs ZPD konferences parasti notiek februārī,
kad katrs skolēns prezentē savu veikumu. Labākie darbi tiek
izvirzīti uz novada konferenci.
Šogad 22. februārī notika
Vecumnieku novada skolēnu
ZPD konference. Tajā tika pārstāvētas visas novada vidusskolas ar 15 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Labākie tika izvirzīti uz Zemgales reģionālo
3. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci–konkursu, kas 20. martā notika Jelgavā. Mūsu novadu pārstāvēja
Klinta Alpa, Rihards Landorfs
un Terēze Neliusa no Vecumnieku vidusskolas, Signe Indriksone no Misas vidusskolas, Laura
Strupa no Valles vidusskolas,
Aiga Karelsone no Skaistkalnes vidusskolas.

Biogāze un
karikatūras

Klinta Alpa zinātniski pētnieciskajā darbā «Biogāze» noskaidroja, vai Latvijā iegūst biogāzi, un cik sarežģīts ir šis process. Jauniete secinājusi, ka Latvijā ir biogāzes ražotnes un
notiek arī jaunu ražotņu celtniecība. Eksperimenta laikā tika
iegūta un aizdedzināta biogāze.
Rihards Landorfs darbā
«Karikatūru izmantošanas iespējas ģeogrāfijas mācību stundās» izzināja, vai karikatūras
var palīdzēt skolēniem mācību
procesā. Viņš apskatījis domāšanas, uztveres un atmiņas pamatprincipus, kas pamato ideju,
ka karikatūras mācību procesu
atvieglo vai vismaz padara interesantāku. Aptauja atklāj, ka
skolēniem ir pozitīva attieksme
pret karikatūrām un to izmantošanu mācību procesā. R. Lan-

dorfs nolēmis pētījumus turpināt, lai noskaidrotu karikatūru
izmantošanas iespējas arī citos
mācību priekšmetos.

Romāns un sāls

Interesantu tēmu bija izvēlējusies Terēze Neliusa. Darba
«Kā uzrakstīt labu romānu mūsdienu rakstnieku un jauniešu
vērtējumā» mērķis bija izpētīt,
kā veidot daiļdarbus ar spilgtiem
tēlu raksturiem un spraigu sižetu, ievērojot rakstīšanas mākslas pamatprincipus un lasītāju
vecumā no 15 līdz 19 gadiem
intereses. Darba gaitā iegūti
vairāki secinājumi. Viens no
tiem – lasītājus šajā vecumā
saista piedzīvojumu un mīlestības romāni ar cildeniem, drosmīgiem, inteliģentiem un mistiskiem tēlu raksturiem. Jauniešiem interesē spriedzes situācijas, negaidīti pavērsieni,
spēcīgs vēstījums, tēlu monologi, dialogi, polilogi, savukārt
vilties liek grūti uztverams un
vienveidīgs sižets bez kulminācijas, kā arī nesaprotams vai
paredzams romāna nobeigums.
Aiga Karelsone darbā «Sāls
ietekme uz cilvēka organismu»
analizējusi informāciju par
sāls nepieciešamību cilvēka organismā un tās kaitīgumu, ja to
lieto pārāk daudz. Darbā izzināti jaunākie pētījumi par sāls
daudzumu dažādos pārtikas produktos, par tā ietekmi. Veikta
aptauja, kurā noskaidrotas skolēnu zināšanas par sāls izmantošanu un tās radītajām negatīvajām sekām pārmērīgas lietošanas dēļ.

Dabas taka un
sociālie tīkli

Lauras Strupas darba «Dabas tūrisma un dabas takas
«Reizeni–Taurkalne» izpēte»
mērķis bija apzināt un izpētīt
Taurkalnes un Reizenu apkaimē
esošos dabas un kultūrvēstures
objektus, ietvert tos dabas takā,
kas ieinteresētu sabiedrību. Tika iegūta un pētīta informācija
par dabas tūrismu jeb ekotūrismu, analizēta informācija par
Taurkalnes un Reizenu apkaimē esošajiem dabas un kultūrvēstures objektiem. Praktiskajā daļā izveidota dabas taka ar
sešiem objektiem.

Zemgales reģionālās konferences dalībnieki Klinta Alpa (no
kreisās), Rihards Landorfs, Terēze Neliusa, Laura Strupa un
Aiga Karelsone pēc apbalvošanas. Foto – G. ROMANOVSKA
Signe Indriksone bija veikusi pētījumu «Sociālo tīklu
popularitāte dažādās vecuma
grupās Misas vidusskolā».

Vērtē eksperti

Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
3. konferenci–konkursu organizēja Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un
Zemgales plānošanas reģionu.
Konferences mērķis – veidot
skolēnos prasmi izstrādāt ZPD,
iepazīstināt jauniešus ar mūsdienu ZPD tematiku un metodēm, padziļināt viņu zināšanas
dabas, humanitāro un sociālo
zinātņu nozarēs.
Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3. konferencē–konkursā piedalījās skolēni no Jelgavas un
Jēkabpils, kā arī 24 novadu
ģimnāzijām un vidusskolām.
Konkursā bija pieteikti 147 darbi 19 sekcijās. Reģionālajam
konkursam iesūtīto ZPD vērtēšanā bija iesaistīti vairāk nekā
pussimts LLU mācību spēku,
kuru uzdevums bija novērtēt gan
darbu saturisko kvalitāti un
noformējumu, gan skolēnu prasmi prezentēt pētījumā iegūtos
rezultātus. Jaunieši savu veikumu prezentēja 17 ekspertu komisijām, kas izvērtēja darbus un
labākos no katras sekcijas izvirzīja uz Latvijas 36. skolēnu
zinātnisko konferenci, kas no
20. līdz 22. aprīlim notiks Rīgā.
Kamēr eksperti vērtēja dar-

«Skolēnu pētījums ir ieguldījums skolas, reģiona, Latvijas vai pat visas pasaules zinātnē.»
/Baiba Briede, LLU profesore/
bus, jaunieši varēja iepazīties
ar LLU piedāvātajām studiju
iespējām un tikties ar studentiem. Skolēni apmeklēja arī
LLU muzeju.

Lieliski panākumi

Noslēgums un rezultātu paziņošana notika LLU Lielajā
aulā. Konferences ievadā profesore Baiba Briede, uzrunājot
jauniešus, sacīja: «Ir ļoti daudz
inovatīvu pētījumu, kas izvirza
jūs cilvēku rindās, kas stiprinās Latvijas spēku.»
Visaugstāko vērtējumu –
1. vietu – ieguva arī Lauras
Strupas (darba vadītāja Sintija
Kreimane) pētījums. 2. vieta
piešķirta trim mūsu novada
skolēniem – Klintai Alpai (Ilze
Cīrule), Rihardam Landorfam
(Ingrīda Tamane), Terēzei Neliusai (Solveiga Vītola). Visi
šie jaunieši saņēma apliecinājumu, ka viņi pēc vidējās izglītības iegūšanas tiks uzņemti
LLU bez konkursa. Atzinības
rakstu mājās pārveda Aiga
Karelsone (Austra Auguste).
Paldies darbu vadītājiem.
Lai veiksme un panākumi mūsu jauniešiem Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē!
G. ROMANOVSKA,
novada skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu metodiskās
apvienības vadītāja
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Angļu valoda Anglijā

Divu nedēļu kursos gūst neatsveramu pieredzi

Eiropas valstu angļu valodas skolotāji nodarbībās. Priekšplānā – Misas vidusskolas pedagoģe Mārīte Ozola.
No 11. līdz 23. martam
kopā ar 28 citu Eiropas
Savienības (ES) valstu
pedagogiem piedalījos
angļu valodas skolotāju
kursos «Radošas aktivitātes
un motivējoši mācību
materiāli darbam
vidusskolas klasēs»
Lielbritānijā, Meidstonā.
Tā bija neatsverama pieredze – pavadīt divas nedēļas
angliski runājošā vidē, dzīvot
viesģimenē, kontaktēties ar
kolēģiem no gandrīz visas Eiropas, papildināt zināšanas,
piedaloties angļu valodas mācīšanas metožu darbnīcās, noklausīties lekciju par izglītības
sistēmu Anglijā, uzlabot savu
angļu valodu nodarbībās, apmeklēt vietējās skolas un, visbeidzot, doties izglītojošās
ekskursijās pa Kentas grāfistes pilsētām, redzēt Londonu,
Kenterberiju, Līdsas pili.
Tādas bija kursu laikā piedzīvotās galvenās aktivitātes,
tālāk – nozīmīgākās atziņas.

Obligātā lasīšana

Kolēģi no citām ES valstīm (Itālijas, Rumānijas, Grieķijas, Čehijas, Polijas, Vācijas,
Dānijas, Lietuvas) piekrīt, ka
problēmas, kas viņus uztrauc,
ir vienas un tās pašas. Proti,
daļai skolēnu trūkst motivācijas mācīties, ir disciplīnas un
uzvedības problēmas, nepietiekamas mācīšanās prasmes,
literatūras nelasīšana.
Interesanta pieredze – di-

vās angļu skolās, kuras apmeklēju, ir ieviestas ikdienas
obligātās lasīšanas 15 minūtes. To laikā skolēni lasa pašu
izvēlētās grāmatas. Mācību
gada laikā jāiepazīstas ar pieciem dažādu žanru (klasika,
detektīvs, fantastika u. c.) izdevumiem, par katru jāuzraksta recenzija, kas tiek vērtēta.
Bez šaubām, «topā» ir pasaules bestselleri «Krēsla», «Harijs Poters», pēdējā laikā arī
«Bada spēles».

Dzīvo viesģimenē

Satraucošus faktus minēja
kursu pasniedzēja Lūsija Norisa (Lucy Norris). 47 procenti
16 gadu veci skolēni Anglijā, obligāto izglītību beidzot,
nesaņem t. s. GCSE (pamatizglītības sertifikāts). Vislielākais bezdarbs ir 16 – 21 gadu
vecu jauniešu vidū. Viena
trešdaļa jauno skolotāju pamet darbu pedagoģijā pirmo trīs gadu laikā. Visās skolās ir videonovērošanas kameras (to pozitīvi vērtē gan vecāki, gan skolotāji). Tāpēc arī
vecajā, labajā Anglijā no šī
gada 1. septembra paredzētas
iespaidīgas izglītības sistēmas
reformas. Vai nav kas pazīstams?
Vienu no spilgtākajiem iespaidiem atstāja dzīvošana
viesģimenē. Būdama «atturīgā un vēsā» ziemeļniece, sākumā nebiju sajūsmā par šo
iespēju. Domāju – labāk būtu
apmesties hotelī, kur pati sev
saimniece. Bet... gribējās re-

Viena no modernākajām un labāk aprīkotajām skolām Meidstonā – Kornvolas akadēmija (Cornwallis Academy). Šo izglītības iestādi sponsorē miljardieris Bils Geits.
dzēt vidējas angļu ģimenes sadzīvi, kontaktēties, salīdzināt.
Man paveicās. Namamāte
Krisa mūs ar kolēģi no Francijas uzņēma ļoti laipni, kavēja
laiku sarunās, skaidroja sabiedriskā transporta sistēmu
Meidstonā, ieteica veikalus,
katru vakaru cienāja ar tradicionāliem un ne tik ierastiem
angļu ēdieniem. Pagaršoju pat
ceptu meža balodi un fazānu,
jo saimnieks ir mednieks.

Saņem stipendiju

Jauniegūto pieredzi, protams, centīšos realizēt savā
darbā. Ceru, ka ieguvēji būs
visi – skola, audzēkņi un bērnu vecāki.
Un tagad uzmanību, kolē-

ģi pedagogi! Viss iepriekšminētais bija iespējams, jo uzdrošinājos piedalīties Valsts
Izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) izsludinātā projekta
ES Mūžizglītības programmas
«Comenius» apakšprogrammas
«Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide» konkursā
un ieguvu stipendiju šīs aktivitātes realizēšanai. Nepieciešamā informācija un vadlīnijas atrodamas VIAA interneta
vietnē <www.viaa.gov.lv/lat/
muzizglitibas_programma/comenius>.
Lai veicas!
M. OZOLA,
Misas vidusskolas
ģeogrāfijas un angļu
valodas skolotāja

Visapmeklētākā pils Anglijā – Līdsa.

Foto – M. OZOLA
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Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi nr
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku

SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2012. GADA 25. JANVĀ
Izdoti saskaņā ar likuma sadedzināšana sadzīves atkritu- II. Atkritumu
kotāju jānoslēdz 30 dienu laikā
«Par pašvaldībām» 43. panta mu sadedzināšanas iekārtās), apsaimniekošanas
pēc konkrētā nekustamā īpašutrešo daļu, Atkritumu apsaim- šo darbību pārraudzība, atkritu- dalījums zonās
ma, kurā tiek radīti atkritumi,
niekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 15. panta
trešo daļu un 39. panta pirmo
daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošajos noteikumos
ir lietoti šādi termini:
1.1. atkritumi – jebkurš
priekšmets vai viela, no kuras
tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests atbrīvoties;
1.2. sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai
citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem;
1.3. bioloģiski noārdāmie
atkritumi – organiskas izcelsmes
atkritumi, kuri var sadalīties aerobos vai anaerobos apstākļos. Tie
ir augi vai to daļas, lapas, zari,
zāle, pārtikas atkritumi, piemēram, dārzeņu, augļu, ēdienu atliekas, olu čaumalas u. tml.;
1.4. bīstamie atkritumi –
atkritumi, kuriem piemīt viena
vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;
1.5. ražošanas atkritumi –
atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā;
1.6. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi, izņemot bīstamos atkritumus, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, t. sk., kanalizācijas;
1.7. atkritumu radītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu
priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās
atkritumu sastāvs vai īpašības;
1.8. atkritumu valdītājs –
ikviena fiziska vai juridiska persona, kura atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
1.8.1. ir atkritumu radītāja,
1.8.2. ir fiziska vai juridiska
persona, kuras faktiskajā varā
atrodas atkritumi;
1.9. atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana,
uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (t. sk.,

mu apglabāšanas vietu aprūpe
pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā;
1.10. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš
ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos par piesārņojumu
noteiktajā kārtībā;
1.11. atkritumu apsaimniekošanas zona – Vecumnieku novada administratīvā teritorija, kurā atbilstīgi līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs
veic līgumā paredzētās darbības;
1.12. atkritumu dalītā savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to
veida un īpašībām, lai veicinātu
atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī
reģenerāciju vai apglabāšanu;
1.13. atkritumu poligons –
speciāli ierīkota un aprīkota vieta atkritumu apglabāšanai uz zemes vai zemē, kur nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
1.14. atkritumu uzglabāšana – atkritumu glabāšana tam
speciāli piemērotās un aprīkotās
vietās to turpmākai reģenerācijai
vai apglabāšanai, izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim
mēnešiem) to rašanās, šķirošanas
un savākšanas vietās daudzumos,
kas nerada kaitējumu videi vai
draudus cilvēku veselībai.
2. Citi šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst
terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.
3. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, tās dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī
kārtību, kādā veicami maksājumi
par atkritumu apsaimniekošanu.
4. Noteikumi ir saistoši visām
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām.

5. Vecumnieku novada administratīvā teritorija ietilpst
Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā
ar sadzīves atkritumu poligonu
«Brakšķi» Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā.
6. Vecumnieku novada administratīvā teritorija ir viena
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

III. Prasības atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai,
pārkraušanai un
uzglabāšanai

7. Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana,
pārkraušana, apglabāšana vai
pārstrāde ir atļauta tikai tam
paredzētajās vietās.
8. Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
drīkst nodarboties tikai komersants, kurš ir noslēdzis līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu
ar pašvaldību un kuram ir derīga
atļauja šādai darbībai un atbilstīgi specializētie transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces, kas
nepiesārņo vidi un ekspluatācijas laikā nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.
9. Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir:
9.1. iekļauties pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos atkritumus
un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā. Atkritumu radītājs
nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu tvertnē, kas
saskaņā ar noslēgto līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju ir
paredzēta konkrētā nekustamā
īpašuma apkalpošanai;
9.2. veikt atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem;
9.3. noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, kuram atbilstīgi normatīvo aktu
prasībām ir noslēgts līgums ar
Vecumnieku novada domi par
atkritumu apsaimniekošanu. Līgums ar atkritumu apsaimnie-

valdījuma, lietošanas vai īpašuma tiesību iegūšanas vai atkritumu apsaimniekotāja maiņas;
9.4. informēt atkritumu apsaimniekotāju, ja mainās radīto
atkritumu apjoms, un vienoties
par nepieciešamo tvertņu daudzumu un to izvešanas grafika
izmaiņām;
9.5. pēc pašvaldības vai dzīvojamo māju apsaimniekotāja
pieprasījuma sniegt ziņas par to
iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā
vai veic saimniecisko darbību;
9.6. pie iestāžu, uzņēmumu,
atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas
durvīm novietot tvertnes sīkajiem
sadzīves atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu iztukšošanu.
10. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu ar noteikumu,
ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem
īpašumiem veic viena persona, ar
kuru atkritumu apsaimniekotājs
slēdz līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu, un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.
11. Daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas līgumu, var
deleģēt savu atbildību par radīto
atkritumu savākšanu nekustamā
īpašuma (tā daļas vai dzīvojamās
telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu
ir atbildīgs apsaimniekotājs.
12. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tie nerada draudus cilvēku veselībai, kaitējumu
videi vai citu personu mantai.
Bez piegulošo teritoriju tiesisko valdītāju saskaņojuma komposta veidošanas vietas iekārto
ne tuvāk par trim metriem no
piegulošo teritoriju robežām.
13. Ražošanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim
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nolūkam paredzētas tvertnes vai
citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.
14. Ražošanas atkritumi no
būvniecības novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar
nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju vai apsaimniekotāju
un atkritumu apsaimniekotāju
saskaņotā vietā.
15. Atkritumu radītājs, kas
ir saimnieciskās darbības veicējs,
vienojas ar nekustamā īpašuma,
kurā tas veic saimniecisko darbību, apsaimniekotāju par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu
uzkrāšana un maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, vai
patstāvīgi slēdz līgumu par tās
darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu.
16. Publisko pasākumu organizētājam ir jāslēdz līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju par
atkritumu tvertņu izvietošanu
pasākuma vietā un pasākuma
laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām tvertnēm.
17. Publisko pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 24 stundu
laikā pēc pasākuma noslēguma.
18. Nešķirotu sadzīves atkritumu tvertnes (konteineri, urnas
u. tml.) var būt atkritumu apsaimniekotāja vai arī atkritumu
radītāja īpašums un par to tehnisko un sanitāro stāvokli atbild to
īpašnieks.
19. Atkritumu radītājs drīkst
lietot tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņota parauga
tvertnes.
20. Atkritumu tvertnēs atkritumus drīkst ievietot līdz tās
augšējai malai.
21. Atkritumi pēc to savākšanas ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums.

IV. Sadzīves bīstamo
atkritumu
apsaimniekošana

22. Par sadzīves bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu atbild šo atkritumu radītājs.
23. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
23.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
23.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par gadu tā,

lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
23.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas,
ja normatīvajos aktos nav paredzēta cita kārtība.
24. Atkritumu radītāji no
sadzīves bīstamajiem atkritumiem atbrīvojas:
24.1. nogādājot tos uz speciāli ierīkotām vietām;
24.2. iesaistoties atkritumu
apsaimniekotāja un pašvaldības
rīkotajās akcijās;
24.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu nodošanu.
25. Dalīti tiek savākti šādi
sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
25.1. sadzīves bīstamie atkritumi, t. sk., videi kaitīgās preces,
piemēram, neizjauktas elektropreces, dienasgaismas lampas,
akumulatori, riepas u. c. – dalīto
atkritumu pieņemšanas laukumā vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;
25.2. baterijas – dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai
ievietot publiskās vietās pieejamos konteineros (elektropreču
tirgotavās, lielveikalos u. c.);
25.3. par pārējo sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

V. Šķidro sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana

26. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu,
pienākumi:
26.1. noslēgt līgumu par
šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;
26.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu,
nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro
sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
26.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
26.4. segt šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;

26.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā
tiek konstatēti bīstamie atkritumi,
kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un
prasība;
26.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar
citām vielām, kas var sekmēt
to sastāva izmaiņas, kas neatbilst atkritumu apsaimniekotāja attīrīšanas tehnoloģijai.
27. Aizliegts novadīt neattīrītus sadzīves šķidros atkritumus, t. sk., sadzīves notekūdeņus gruntī, meliorācijas grāvjos
un lietus kanalizācijas tīklā.

VI. Minimālais
atkritumu izvešanas
biežums

28. Atkritumu izvešanas biežumu nosaka atkritumu valdītājs,
līgumā vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju, bet ne retāk kā:
28.1. Vecumnieku novada
apdzīvoto vietu (Vecumnieki,
Misa, Beibeži, Valle, Taurkalne, Skaistkalne, Bārbele, Stelpe, Kurmene) teritorijās:
28.1.1. no viendzīvokļa mājas – reizi mēnesī;
28.1.2. no daudzdzīvokļu mājas – reizi nedēļā;
28.1.3. no juridiskas personas valdījumā esoša īpašuma –
reizi mēnesī;
28.2. ārpus šo saistošo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajām apdzīvotām vietām –
reizi divos mēnešos.
29. Atkritumu radītājs ir atbildīgs par savā nekustamajā
īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu
līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu viņam ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums.
30. Precizēta atkritumu izvešana tiek noteikta atkritumu
apsaimniekotāja un atkritumu
radītāja noslēgtajā līgumā.
31. Ja nekustamā īpašuma
lietošanai ir sezonāls raksturs,
radītajam atkritumu daudzumam paredz atbilstīgu atkritumu izvešanas grafiku ne retāk
kā reizi gadā.
32. Citu atkritumu veidu izvešanas biežums tiek noteikts atkri-

tumu apsaimniekotāja un atkritumu radītāja noslēgtajā līgumā.

VII. Aizliegumi atkritumu
apsaimniekošanā

33. Atkritumus aizliegts:
33.1. dedzināt;
33.2. izvietot neparedzētās
un nepiemērotās vietās;
33.3. ierakt zemē.
34. Atkritumu tvertnēs aizliegts:
34.1. ievietot degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, vielas, infekcijas
slimības izraisošus, šķidrus, liela
izmēra, būvniecības, t. sk., būvju
nojaukšanas, ražošanas, ielu, parku un dārzu u. c. atkritumus;
34.2. cieši sablīvēt, ieskalot,
iesaldēt vai sadedzināt. Šādos
gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādas
tvertnes iztukšošanu noteikt
papildu samaksu.
35. Dalīto atkritumu savākšanas tvertnē aizliegts ievietot cita
veida atkritumus, t. sk., nešķirotos
sadzīves atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par tvertnes iztukšošanu noteikt papildu samaksu.
36. Aizliegts veikt citas darbības ar atkritumiem, kas rada
vides piesārņojumu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
37. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu sadzīves bīstamos atkritumus, kā
arī sajaukt bīstamos atkritumus
ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u. c.)
ievietošana sadzīves atkritumu
tvertnēs vai novietošana pie tām.

VIII. Atkritumu
apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtība

38. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) atkritumu radītājiem vai
valdītājiem nosaka Vecumnieku novada Dome ar lēmumu.
39. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
39.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
à10. lpp.
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administratīvajā teritorijā»
à9. lpp.
39.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā;
39.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā.
40. Maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu
Vecumnieku novada Dome nosaka, pamatojoties uz līgumu,
kas noslēgts starp pašvaldību un
komersantu, kurš izraudzīts,
publisko iepirkumu regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā organizējot publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.
41. Līdz līguma noslēgšanas
dienai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, paliek iepriekš apstiprinātā
maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi).
42. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt maksas aprēķina izmaiņu projektu ar pamatojumu un lūgt Vecumnieku
novada Domi pārskatīt maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
43. Vecumnieku novada Dome mēneša laikā pēc atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķina izmaiņu projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaim-

niekošanas maksas noteikšanu
un lēmumu 10 dienu laikā publicē pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
44. Apstiprinātā atkritumu
apsaimniekošanas maksa stājas
spēkā 30. dienā pēc lēmuma publicēšanas pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv,
ja lēmumā nav noteikts citādi.
45. Maksu par citu atkritumu veidu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai valdītājam
vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

IX. Atbildība par
noteikumu neievērošanu

46. Par saistošajos noteikumos paredzēto pienākumu nepildīšanu vai šo noteikumu prasību pārkāpšanu fiziskas un juridiskas personas var saukt pie
administratīvās atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa noteiktajā kārtībā un
apmērā.
47. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo saistošo
noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi
noformēt Valsts policijas darbinieki un Vecumnieku novada
Domes pilnvarotas personas.
48. Administratīvais sods
šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma un tā radīto seku novēršanas.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 2 «Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā»
1. Nepieciešamības
pamatojums.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (28.10.2010.)
8. panta pirmās daļas 3. punktu.

2. Īss satura izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka:
1. Sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu) apsaimniekošanas kārtību Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
2. Teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās.

3. Prasības atkritumu savākšanai (t. sk., arī minimālo
sadzīves atkritumu savākšanas biežumu), pārvadāšanai,
pārkraušanai un uzglabāšanai.
4. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību.
5. Atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par
plānoto ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

Atkritumu radītājs ar saviem ikmēneša maksājumiem

sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu.

4. Informācija par
plānoto ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Atkritumu radītājs slēdz lī-

gumu ar atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā
īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu
izvešanu, ņemot vērā īpašumā
radīto atkritumu daudzumu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs
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Krāsu dienā liek lietā izdomu
Atklāj mīlestību pret dabu
Jau trešo gadu, sagaidot
pirmo pavasara saulīti,
Vecumnieku novadā tika
rīkota Krāsu diena.

Sagaida zaķis

Pasākumā pirmsskolas vecuma bērniem, kas 13. martā
norisinājās Misas vidusskolā,
piedalījās 22 audzēkņi no visām
novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupiņām.
Šī gada Krāsu dienas tēma
«Kas dzīvo mežā?», darbu izpildes tehnika – kolāža.
Mazos māksliniekus sagaidīja zaķis, kas bija atskrējis no
meža. Jāteic, viņš bija ļoti ziņkārīgs, un bērni nespēja vien
atbildēt uz visiem garauša jautājumiem. Zaķis bija arī ļoti
liels palīgs. Viņš rūpējās par
to, lai mazie mākslinieki justos labi un droši. Meža iemītnieka iedvesmoti, bērni radīja
jaukus un lieliskus darbiņus.

Nebeidz pārsteigt

Kolāžu vērtēšanā iesaistījās
visi līdzi atbraukušie pedagogi.
Katra bērna veikums bija pelnī-

Krāsu dienas dalībnieki lepojas ar saņemto atzinību.
jis atzinību. Audzēkņu izdoma
un radošā pieeja tēmas attīstībā
bija pārsteidzoša. Atšķirīgs bija
darbu veidošanā izmantotais materiāls un tehniskais izpildījums,
taču tiem visiem bija arī kas kopīgs – bērnu mīlestība pret dabu.

Lai gan par pirmsskolas
pedagoģi strādāju jau ilgus
gadus, bērnu darbiņi mani nekad nebeidz pārsteigt, jo katrā
ir kas īpašs, interesants un iedvesmojošs. Paldies bērniem,
paldies Misas vidusskolas pirms-

Foto – A. DREIMANE
skolas skolotājām un darbiniekiem par sirsnīgo uzņemšanu!
S. SAMA,
Vecumnieku novada
pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītāja

Sadziedas «Zem lielās rūķa cepures»
Pirmsskolas vecuma
bērnu sadziedāšanās
svētki «Zem lielās rūķa
cepures» Bērnu un
jauniešu centrā «Rīgas
skolēnu pils» notika
25. martā.
Rīgā bija sabraukuši audzēkņi no dažādām Latvijas
mācību iestādēm. Svētkos piedalījās arī Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» bērnu
ansamblis «Cielavēni» (vadītāja – mūzikas skolotāja Aina
Vovere).
Pasākums norisinājās četrās grupās. Katrs kolektīvs uzstājās ar vienu dziesmu un rotaļu. Nosacījums – lai izrādītie priekšnesumi iepriekš nebūtu publicēti un visiem zināmi.
Pulcēšanās Rīgas skolēnu
pilī izvērtās par īstiem draudzības un sadziedāšanās svētkiem. Arī jautrības netrūka.

Mazie «Cielavēni» un skolotāja Vita Putniece ir apmierināti ar
izdevušos rotaļu.

Mārtiņš Šukelis (no kreisās) un
Emīls Siljānis pie Rūķa cepures.
Foto – M. ŠUKELE

Bērni bija azartiski, gan dziedot dziesmas kopā ar citiem
kolektīviem, gan mācot savas
rotaļas un piedaloties draugu
spēlēs.
Sava roka katram bija jāpieliek Rūķa cepures tapšanā.

ca arī «Cielaviņas» mūzikas
skolotāja Aina Vovere.
Bērnu ansamblim «Cielavēni» šī bija īsta svētku diena.
R. ZVIRBULE,
pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa» vadītāja

Nokrāsotas tika gan galvasrotas detaļas, gan vaigi un rokas.
Par mājīgu gaisotni un
rosību rūpējās Debesu gaiši
zilais rūķis un Rozā romantiskais rūķis. Viņiem talkā nā-

12. lpp.
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Maskas, bungas un pavasarīgas kolāžas
Mākslas programmas audzēkņi atklāj savu raksturu
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā valda pavasarīga rosība. Aktīvi darbojas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi.

Būt citam, bet pašam

Jau otro gadu bērni piedalās Rīgas Jauno tehniķu centra
rīkotajos konkursos. Šoreiz 1.,
2., un 4. klases audzēkņi gatavoja maskas.
Masku darināšana vienmēr
ir aizraujošs process, kas atklāj
gan katra bērna raksturu, gan
«rokrakstu». Medicīniskās ģipša
saites precīzi atveido sejas vaibstus, kas daudziem ir pārsteigums. Saistoša ir iejušanās mežonīga Amerikas indiāņa vai
«sastīvinātas» galma dāmas vai
kunga lomā no rokoko laikiem.
23. martā audzēkņi apskatīja masku izstādi un piedalījās konkursa noslēguma pasākumā, kas patīkamā gaisotnē
norisinājās Rīgas Jauno tehniķu centra izstāžu zālē. Konkursam bija iesniegti vairāk nekā
200 darbu no dažādām izglītības iestādēm. Kompetenta žūrija mākslas skolu konkurencē
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolai piešķīra 2. vietu par
galma ākstu (autors – Ričards
Pabrūklis) un atzinību par indiāņu meiteni (Katrīna Lavrinoviča).

Kas tie tādi?

Ģipša saites pārvērtības piedzīvoja arī citās mākslas vēstures nodarbībās.
5. klases audzēkņi pētīja

1. un 2. klases audzēkņiem piestāv indiāņu trakulības.
spāņu sirreālista H. Miro darbus un ieklausījās savā zemapziņā. Intuitīvi izvēlētie tēli
no mākslinieka gleznām pārtapa trīsdimensionālās figūrās. Tās eksponētas Mūzikas
un mākslas skolas 2. stāvā.
H. Miro savā daiļradē apvienojis figuratīvo ar abstrakto, tādēļ nezinātājam šie telpiskie darbi var šķist dīvaini.

Gaida Lieldienas

Gaidot Lieldienas, jaunāko klašu audzēkņi strādāja
gan ar mālu, gan tekstilmate-

Mākslinieka H. Miro tēli 5. klases audzēkņu redzējumā.

riāliem. Bērnu rokās tapa māla
putniņi – gan krāsaini kā pašas
Lieldienas, gan klusināti raibi
kā putnu oliņas mežā.
Trūkties dabūja arī paši krāsainākie lupatiņu krājumi, zeķītes un ziemas cimdiņi. 3. klases audzēkņi darināja pavasarīgas kolāžas no cietinātiem tekstilatgriezumiem, bet 2. klases
bērni cītīgi meistaroja savu zeķu zvēru – Lieldienu zaķīti.
Sagatavošanas klases audzēkņi tika pie pašu gatavotām,
raibām Lieldienu bungām, kuras tika arī sparīgi iemēģinā-

Foto – A. GUSTSONE
tas vienas nodarbības garumā.
Vislielākais prieks par
pirmsskolas izglītības programmas «Karuselis» bērniem,
kuri veidoja skaistus tušas batikas lakatiņus. Bērni sēja audumā akmentiņus un mazas
rotaļlietas. Rezultāts bija tik
pārsteidzošs, ka mazie savus
darbus pat neatpazina.
Lai nezūd darbošanās prieks
arī turpmāk!
A. GUSTSONE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas skolotāja

3. klases audzēkņa Kristera Čepuļa darinātā tekstilkolāža.
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Interesenti mācās izveidot blogu
No 26. līdz 30. martam
Latvijā notika Eiropas
e-prasmju nedēļa.
Šogad tās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešiem
un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas specialitātēm.

Dažādas nodarbības

E-prasmju nedēļa Latvijā
tika organizēta Eiropas Savienības informatīvās kampaņas
«European e-skills week 2012»
ietvaros.
Latvijā e-prasmju nedēļa notiek jau trešo reizi, un to koordinē
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Valsts aģentūra «Kultūras informācijas sistēmas» ir viens no
šī projekta nacionālajiem partneriem sadarbībā ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

E-prasmju nedēļas laikā
katru dienu bibliotēkās visā
Latvijā notika dažādas nodarbības un apmācības studentiem,
skolēniem un uzņēmējiem.

Top prezentācijas

Misas bibliotēkā skolēni
varēja iegūt vērtīgas zināšanas,
sadarbojoties ar Didzi Ozolu.
Speciālists soli pa solim parādīja, kā var izveidot blogu
(blogs jeb emuārs – tīmekļa
vietne jeb web lapa, kuru parasti uztur viena persona, kas
tajā publicē rakstus par sev
aktuālām tēmām, ikdienas piedzīvojumiem, kā arī ievieto attēlus vai video materiālus).
15 dalībnieki uz vietas praktiski varēja izmēģināt katrs izstrādāt savu blogu. Arī Misas bibliotēkai būs sava tīmekļa vietne. Tajā ikviens varēs iepazīties ar visiem jaunumiem. Vēl
tikai mazliet jāpiestrādā, lai tā
būtu vizuāli pārskatāma.
E-prasmju nedēļā pieci Misas vidusskolas audzēkņi – Linda Kalniņa, Aleksandrs Sado-

E-prasmju nedēļā aktīvi iesaistījās Misas vidusskolas audzēkne
Linda Kalniņa (priekšplānā no kreisās).
Foto – S. ŠLIKAITE
vins, Mārtiņš Alekšūns un brāļi
Lauris un Nauris Vildes – veidoja prezentācijas par Misas
vēsturi. Kad darbiņš būs paveikts, prezentācijas varēs apskatīt visi bibliotēkas apmeklētāji. Otrs eksemplārs būs atrodams Misas vidusskolas muzejā.
E-prasmju nedēļas mērķis

Virsmāsa. Apzinīga un akurāta
Tieši Joku dienā – 1. aprīlī – pirms 70 gadiem pasaulē nākusi Vecumnieku
iedzīvotājiem labi zināmā,
var pat sacīt – leģendārā,
medmāsa Gaida Kalēja.

Sabiedriski aktīva

Būdama vēl pavisam jauna,
viņa Vecumniekos ieradās no
Skaistkalnes, līdzi nesot jaunī-

bas degsmi un lielu enerģiju.
G. Kalēja aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē – spēlēja volejbolu, dziedāja Gunāra Bruno
Baloža vadītajā sieviešu ansamblī.
Kad viņa uzsāka darba gaitas Vecumnieku slimnīcā, par
galveno ārsti tur strādāja Inta
Ozola. Labas attiecības mediķei
bija arī ar otru dakteri Rasmu
Eriņu (vēlāk – Heniņu), kura
iestādi bija vadījusi pirms tam.
Gaida piedzīvojusi arī tautā
iemīļotā daktera Vernera Palameika laikus.
G. Kalēja strādāja par virsmāsu un paralēli vadošajam darbam apguva rentgenlaborantes
profesiju. Ārsti mainījās, un
virsmāsai bija jāprot ar visiem
sadzīvot.

Laba kulināre
Virsmāsa Gaida Kalēja Vecumnieku slimnīcā nostrādājusi
vairākus gadu desmitus. Šis
uzņēmums tapis 1973. gadā.
Foto no albuma.

G. Kalēja allaž bija pamanāma arī vizuāli – vienmēr
kārtīga, saposta un, mediķu valodā runājot, pat sterila. No Gaidas daudz ko varēja mācīties.
Viņa bija akurāta un apzinīga
savā darbā un no pārējā personāla, protams, prasīja to pašu.

Ne visiem tas patika, taču tie,
kuri to pieņēma, bija tikai ieguvēji.
Gaida kopā ar dzīvesdraugu
Jāni Kalēju ir izaudzinājuši divus bērnus, ar kuriem lepojas.
Viņa ir izteikts ģimenes cilvēks.
Mediķei ļoti patīk darboties gan
dārzā, gan rosīties pa māju. Viņa ir laba kulināre.
Vecumnieku iedzīvotāji
G. Kalēju vērtē kā sava aroda
profesionāli, kurai piemīt cildenums un lieliskas organizatores spējas. Savulaik mediķe
bijusi pagasta deputāte, darbojusies Tautas kontroles komisijā. Viņa ikvienu uzticēto pienākumu veica ar lielu atbildību.
Lai laba veselība un mīlestība ģimenē!
Laika un darba gaitu
sabiedrotās – bijušās
Vecumnieku slimnīcas
MEDIĶES

ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanu un
pielietošanu, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
Plašāka informācija – interneta vietnē www.eprasmes.lv.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja
Atzīmējot
Bārbeles tautas nama
vidējās paaudzes deju
kolektīva
55 gadu jubileju,
14. aprīlī plkst. 19
Bārbeles tautas namā –
Lielās svinības.
Visi mīļi aicināti uz
jubilejas sarīkojumu!
Īpaši tiks gaidīti bijušie
dalībnieki un deju
kolektīva vadītāji.
Uz koncertu
ieeja bez maksas.
Plkst. 22 – balle
kopā ar grupu «Sākums».
Pašdarbniekiem (bijušajiem
un esošajiem) un aicinātajiem viesiem ieeja bez
maksas, pārējiem – Ls 2.

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais izdevums iznāk divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas termiņš «Vecumnieku Novada Ziņu»
aprīļa otrajam numuram – 16. aprīlis.
E-pasts: <zanna.zalite@gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

14. lpp.
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Veido Mammas Dagmāras parku
Briežu dārzs pārtop jaunā atpūtas vietā
Apmēram desmit kilometru
no Vecumniekiem, braucot
uz Bauskas pusi, pie Lādzēnu
dīķiem, šogad plānots atvērt
jaunu atpūtas vietu –
Mammas Dagmāras parku.
Šajā vietā jau gandrīz astoņus gadus ir iekopts briežu
dārzs teju 300 hektāru platībā,
kurā dzīvo vairāk nekā 100 dzīvnieku: brieži, dambrieži un mufloni. Tagad tur nolemts iekārtot
atpūtas vietu, kas ikvienam
ļaus iepazīt briežu dzīvi, atpūsties un vienlaikus uzzināt daudz
jauna par zaļo dzīvesveidu.
Jau vairākus mēnešus ainavu arhitekti, teritorijas plānotāji un citi speciālisti strādā,
lai izveidotu skaistu, izglītojošu un ilgtspējīgu vidi. Šogad
teritorija tiks iekārtota tā, lai
pavasarī vai vasaras sākumā
varētu uzņemt pirmās ekskursantu grupas.
Vienlaikus norit darbs arī
pie citiem dabas parka elementiem un tiek meklēti sadarbības
partneri, īpaši no tuvākās apkaimes, lai atpūtas vieta būtu
maksimāli interesanta.

Mammas Dagmāras parkā dzīvo brieži, dambrieži un mufloni. Attēlā – dambriežu bariņš pavasarī.
Foto – A. EGLĪTIS (no «Hercogiste Eko projekts» arhīva)

Dabas izzināšana
un izglītošanās

Šajā parkā īpaša vērība
tiek veltīta dabas izzināšanai
un izglītošanai jautājumos par
cilvēka mijiedarbību ar dabu.
Daudziem bērniem, kuri dzīvo
pilsētās, nav iespēju uzzināt
un vērot, kā aug mājlopi, kā
no zemes laukā spraucas burkāni un kā zied kartupeļi.
Atpūtas vietas izveide paredzēta pa posmiem – paralēli
teritorijas iekārtošanai ekskursiju vajadzībām. Šogad tiks stādīti augļu koki un iekopts
dārzs, kurā varēs lūkot, kā aug
dažādi augi un dārzeņi, paredzēts izveidot arī siltumnīcu.
Dārzā izaudzētos lauku labumus plānots pagatavot vietējā
kafejnīcā, kā arī piegādāt kādam no SlowFood restorāniem
(pasaulē pazīstamās kustības
SlowFood dalībnieki iestājas par
labu, tīru un godīgu pārtiku).
Šogad Mammas Dagmāras
parkā tiks uzsākta arī mini fermas iekārtošana. Tā ļaus bērniem iepazīt vistu, pīļu, kazu,
trušu, rukšu, zosu un citu mājputnu un mājlopu dzīvi.

Mammas Dagmāras parka teritorija ir vairāk nekā 300 hektāru
plaša, ar skaistām pļavām un vareniem ozoliem.
Jaunajā atpūtas vietā būs arī
izglītojošas izstādes, dabas taka, rotaļu laukumi, zaļā kafejnīca, tiks organizēti dažādi
tematiskie pasākumi. Nākotnē
plānota arī viesnīca un bērnu
nometņu organizēšana.

Meklē sadarbības
partnerus

Lai šīs ieceres īstenotu, atpūtas vietas veidotāji cer uz
vietējo Vecumnieku novada
iedzīvotāju iesaistīšanos. Ja ir
kāds amatnieks, kas gribētu
pārdot vai uz vietas darbnīcā
gatavot briežu dārza tematikai
atbilstīgus suvenīrus, piemēram, filcētus briedīšus, ja ir
kāds dabas mīļotājs un zinātājs, kas ir ar mieru iesaistīties

ekskursiju vadīšanā, aicinām
uz sadarbību.
Tiek domāts arī par to, kas
nākotnē varētu vadīt lauku
viesnīcu. Šim darbam piemērots būtu viens vadītājs(-a) vai
ģimene, kam viesnīca varētu
būt arī dzīvesvieta. Lieliski, ja
šiem cilvēkiem būtu pieredze
lauksaimniecībā, ēdināšanas jomā vai lauku tūrismā, bet vissvarīgākā, protams, ir interese
un motivācija attīstīt šo projektu ilgtermiņā.
Ir pārliecība, ka Mammas
Dagmāras parks kļūs par interesantu atpūtas vietu, jo pagājušā gada rudenī, uzņemot ciemos Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas audzēkņus, redzējām, ka bērniem pie mums ļoti

Graciozi un teju vai sinhroni briežu govis vēro viesus.
patīk. Skolēni iepazina briežu
dzīvi, iestādīja ozolzīles, lai
gadu gaitā vērotu, kā aug ozoli, un vēlāk tos iedēstītu parka
teritorijā.
Ceram, ka jau šogad Mammas Dagmāras parku varēs
apmeklēt Vecumnieku novada
ļaudis, kā arī tālāki ciemiņi.
Gaidām sadarbības piedāvājumus un ierosinājumus, lai
kopīgi izveidotu pievilcīgu tūrisma objektu. Ar projekta vadītāju Diānu Laipnieci var sazināties, rakstot e-pastā: <diana.laipniece@gmail.com>.
I. ZACMANE,
«Hercogiste Eko projekts»
komunikāciju speciāliste
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Strauji griežas sacensību karuselis
Marts mūsu novada izglītības iestāžu sportistiem
sākās ar spēkošanos basketbola laukumos.

Tautas bumbā –
3. vieta

2. martā Valles vidusskolas
sporta zālē norisinājās basketbola sacensības (3:3) 8. – 9. un
4. – 5. klašu skolēniem. Dalībnieku sabrauca daudz, t. sk., arī
ciemiņi no Neretas novada Mazzalves pamatskolas. Sacensību
noslēgumā komandas sarindojās šādi: 8. – 9. klašu grupā
meitenēm 1. vietā – Misas vidusskolas pirmā komanda, 2. – Vecumnieku vidusskola, 3. vietā –
Misas vidusskolas otrā komanda; zēnu konkurencē 1. vietā –
Misas vidusskolas pirmā komanda, 2. – Misas vidusskolas otrā
komanda, 3. vietā – Valles vidusskola.
9. marts mūsu novada skolu sportistiem ir pagaidām
veiksmīgākā diena. Valles vi-

dusskolas mazās meitenes valsts
finālsacensībās tautas bumbā
Jelgavā izcīnīja 3. vietu. Šo panākumu kaldināja L. Kampa,
Anete Kļaviņa, A. Zaldāte, Airita Cimermane, D. Purviņa,
M. Zirnīte, E. Ezerniece, Airisa
Cimermane, E. Grūbe, D. Nipere, Agnese Kļaviņa. Paldies
sportistēm par lielisko panākumu, paldies skolotājai G. Briņķei.

Sudrabs un bronza

Vienlaikus Valles vidusskolas sporta zālē sacentās 3:3
basketbolisti 6. – 7. un 10. –
12. klašu grupā. Kā vienmēr,
uzvara rokās tik viegli vis nedevās, jo komandu spēku
samēri ir diezgan līdzīgi.
6. – 7. klašu grupā meitenēm
1. vietā ierindojās Valles vidusskolas, 2. – Vecumnieku,
3. vietā – Misas vidusskolas
komanda. Zēnu konkurencē
1. vietu izcīnīja Misas vidusskolas, 2. – Vecumnieku, 3. vietu – Valles vidusskolas puiši.
10. – 12. klašu grupā meitenēm šoreiz pārākas bija Ve-

Nozog vagonu riteņus
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 28. marta
līdz 10. aprīlim.

Sabojā vārtus

Laikā no 26. marta plkst. 15
līdz 29. marta plkst. 9 Skaistkalnes pagastā no mājas pagalma nozagts elektrosūknis.
Laikā no 1. aprīļa plkst. 6
līdz 2. aprīļa plkst. 10 Valles
pagastā kādam īpašumam tika
sabojāti sētas vārti.
Naktī no 3. uz 4. aprīli Vecumniekos, Ceriņu ielā, automobilim BMW-520 izsists logs
un sabojāta slēdzene. Demolētājs piesavinājies automagnetolas vāciņu. Uzsākts kriminālprocess.
4. aprīlī plkst. 19.20 Vecumnieku pagastā, autoceļa
Ķekava–Skaistkalne 35. kilometrā, aizturēts 1961. gadā
dzimis mopēda vadītājs. Vī-

rietis ceļu satiksmē piedalījās,
būdams iereibis. Braucēja izelpā konstatētas 0,58 promiles
alkohola.

Brauc dzērumā

6. aprīlī pēc plkst. 22 Vecumnieku pagastā ceļa Ķekava–Skaistkalne 30. kilometrā
aizturēts 1974. gadā dzimis
automobiļa «Audi A6 Avant»
vadītājs. Viņš transportlīdzekli vadīja, būdams alkohola reibumā (2,51 promile).
9. aprīlī plkst. 15 Vecumniekos, SIA «Pakāpiens» kokapstrādes cehā, izcēlās ugunsgrēks. Īssavienojuma dēļ aizdegās autopacēlājs «Toyota».
10. aprīlī policijai ziņots
par konstatēto zādzību Vecumnieku pagasta Misā. Laikā no
26. marta līdz 10. aprīlim no
a/s «Misas kūdra» teritorijas
pazuduši šaursliežu dzelzceļa
vagonu astoņi riteņu pāri. Uzsākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

cumnieku vidusskolas jaunietes, kas ieguva 1. vietu. 2. vietā – Misas vidusskolas pirmā
komanda, 3. vietā – Misas vidusskolas otrā komanda. Jauniešiem, taktiski pareizi nospēlējot, 1. un 2. vietu sadalīja Misas vidusskolas komandas, atstājot 3. vietā Vecumnieku
vidusskolas sportistus.
20. martā Ķekavā sacentās
Zemgales reģiona paši jaunākie basketbolisti – 3. – 4. klašu skolēni. Mūsu novadu pārstāvēja Vecumnieku vidusskolas meitenes un Misas vidusskolas zēni. Starts izdevās
veiksmīgs. Ļoti līdzīgā cīņā,
mērojoties spēkiem ar Ķekavas basketbolistēm, Vecumnieku meitenes ieguva 2. vietu un
sudraba medaļas. Atzīstami cīnījās Misas vidusskolas zēni.
Izšķirošajā spēlē uzvarot Bauskas vienaudžus, viņi ierindojās
3. vietā, godam nopelnot bronzas medaļas.

Liela konkurence

24. martā Rīgā, Skonto
hallē, norisinājās volejbola

turnīra «Lāse» finālsacensības.
Jāuzsver, ka priekšsacīkstēs piedalījās 655 komandas no 254
skolām. Finālsacensībās Rīgā
tikās paši labākie sportisti no
katra novada. Vecumnieku novadu pārstāvēja trīs komandas.
Vislabāk veicās Vecumnieku
vidusskolas jauniešiem, kuri
30 vienību konkurencē ieguva
augsto 5. vietu.
Atgādināšu, ka 2006. gadā
Vecumnieku vidusskolas jauniešu komanda trenera Aiņa
Plūmes vadībā izcīnīja 1. vietu, vēl divas reizes volejbolisti
«Lāses» kausa finālsacensībās
ir ieguvuši 2. vietu.
Ne tik labi veicās meitenēm. Vecumnieku vidusskolas
pamatskolas komanda ierindojās 22. vietā, Valles vidusskolas jaunietes – 28. vietā.
Nākamie starti būs vieglatlētikā, kad skolēni no sporta
zālēm pārvietosies uz stadioniem. Lai veicas!
P. LUNGEVIČS,
Vecumnieku novada
sporta skolotāju metodiskās
apvienības vadītājs

TRAKTORTEHNIKAS APSKATES
Vecumnieku novadā:
BĀRBELES PAGASTĀ 9. maijā plkst. 10.30
centrā pie baznīcas,
KURMENES PAGASTĀ 7. maijā plkst. 11 pie bijušā pasta,
SKAISTKALNES PAGASTĀ 4. jūnijā plkst. 10.30 Mēmeles
garāžās, plkst. 11.30 – Skaistkalnes darbnīcās,
STELPES PAGASTĀ 18. aprīlī un 25. maijā plkst. 10.30 pie
pagasta pārvaldes,
VALLES PAGASTĀ 7. maijā plkst. 13 pie SIA «Krīči» veikala,
VECUMNIEKU PAGASTĀ 8. jūnijā plkst. 10.30 Beibežu
darbnīcās, plkst. 11.30 – Vecumnieku darbnīcās.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Bauskas un Aizkraukles nodaļa

16. lpp.
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No šūpuļa līdz šai dienai
Caur dārziem ilgi iets.
No ziedošas ābeles vienas
Pie deniņiem pieķēries zieds.
Ritums nemainās, tāpēc
Viss savu gaitu iet.
Nest augļus – mūžīgās slāpēs
Cilvēks un ābele zied.
		
/J. Silazars/
Sirsnīgi sveicam
Petru Jakutaviču 70. dzimšanas dienā
un Vladislavu Ķērpi 90 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Tad tikai dzīvē viss notiek,
kad sirds atrod avotu iztekas,
kad elpa atkausē ledus rakstus,
kad sirdī skrien bezgala šalkas,
kad sirdī skrien mīļums kā upe.
		
/M. Laukmane/
Sirsnīgi suminām visus aprīļa
jubilārus. Pavasarīgus sveicienus sūtām Vitālijam Aļģim
Garlauskam un Rihardam Mazuram 50 gadu jubilejā,
Dzintrai Arsobai 60. dzimšanas dienā, Maldai Bukai,
Dzintrai Dūmiņai, Aijai Pavinkšnei, Irēnai Tālbergai,
70. dzīves pavasari sagaidot, Irmai Abražunei un
Broņislavai Galviņai 90. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Dievs, dod labu veselību
Dzīves kalnā augšup iet.
Un ar gadu bagātību
Kalna galā sauli sniegt.
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam un stipru
veselību vēlam Ainai Zvirbulei
un Gunāram Irbinskim
80 gadu jubilejā!

Valles pagasta pārvalde

Tikai gadi...
Gadi steidzas tālāk,
Neprasot, vai spēsi līdzi tikt.
Taču sirds – tā spraigo dienu vālā
Zin, cik soļu nepareizi likts.
		
/H. Heislers/
Saulainus sveicienus sūtām
Gaidai Kalējai 70 gadu jubilejā, Teresai Maloičikovai,
Līvijai Dimantei un Inārai Stariņai 75. dzimšanas dienā,
Vasilijam Kudrjavcevam 80. šūpļa svētkos, Elzai Katkovskai
85. mūža gadskārtā un Mirdzai Kopai 91. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests
No svina laimi neleju,
Kad pierē zogas krokas,
Es dzīves laimi sajūtu
Kā jaunību un mūžību.
		
/J. Grots/
Lielajā jubilejā – 70. dzimšanas dienā –
sakām paldies Gaidai Kalējai par cēlo mediķes
darbu, izaudzinātajām atvasēm, līdzdalību
un atbalstu biedrībai «Virši». Lai laba veselība,
lai sirdī mājo mīlestība un dvēseli piepilda gaišums!
Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» valde

Ne jau vienmēr
ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr
ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
		
/V. Ļūdēns/
Sirsnīgi sveicam un vēlam veselību
mūsu laika virsmāsai
Gaidai Kalējai nozīmīgajā jubilejā!
Bijušās kolēģes Vecumnieku slimnīcā:
Larisa, Aldona, Astrīda, Taņa, Vaļa, Vija
Katra diena – atslēga priekam,
Katrā asnā – cerību rīts,
Lai tu redzi – pat mazākā niekā
Dieva dzīvības brīnums ir vīts.
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam un priecājamies
kopā ar stomatoloģi Andu Beināri,
kļūstot par vecmāmiņu
mazmeitiņai un mazdēliņam.
Bijušās kolēģes ambulancē, tagad – pensionāres
14. aprīlī plkst. 17
Kurmenē, Baltajā skolā
(3. stāvā), –
ERUDĪCIJAS VAKARS pieaugušajiem.
Spēle erudītiem ar
jautājumiem un atjautības
uzdevumiem.
Uzvarētājam balvā būs dāvanu karte no grāmatnīcas.
Dalības maksa – Ls 1.

19. aprīlī plkst. 16
Kurmenes
tautas namā –
«Tīņi uzdarbojas».
9. popgrupu,
solistu un deju grupu
festivālā aicināti
piedalīties
Vecumnieku, Stelpes,
Skaistkalnes,
Jaunjelgavas, Aizkraukles,
Ogres un Kurmenes
dziedātāji un dejotāji.
Īpašā viešņa –
LNT šova «Latvijas zelta
talanti 2012» fināliste
Agita Gabranova.

20. aprīlī plkst. 13
Stelpes pamatskolā –
TIKŠANĀS ar
Romas Katoļu Baznīcas
arhibīskapu – metropolītu
Zbigņevu Stankeviču.
Īpaši aicināti jaunieši.
21. aprīlī plkst. 19
Stelpes pamatskolā –
KONCERTS.
Krievu romances izpildīs
Evita Zālīte (balss) un
Aivars Hermanis (ģitāra).
Ieeja – Ls 1.

28. aprīlī plkst. 20
Bārbeles tautas namā notiks tradicionālā
lauku ļaužu BALLE
kopā ar Manguļu ģimeni.
Uz pasākumu tiek aicināti visi Bārbeles pagasta iedzīvotāji,
it īpaši vecākās paaudzes ļaudis.
Sarīkojums notiks pie galdiņiem.
Ieeja – bez maksas.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28377045.
Zvanīt tiek aicināti arī tie, kuriem būs nepieciešams transports, lai nokļūtu uz sarīkojumu un mājās.

