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Vērtēs septiņas
izrādes

Novada 3. amatierteātru skate notiks 30. aprīlī Vecumnieku tautas namā. Tajā tiks izrādīti septiņu amatieru trupu iestudējumi (programma publicēta 6. lpp.).
Tāpat kā iepriekšējos gados,
arī šoreiz, kā to paredz nolikums, tiks vērtēts režisora un
aktieru darbs, scenogrāfija (vizuālais noformējums), kostīmi
un izrāde kopumā (arī sagatavotā afiša, programma u. c.).
Maksimāli iegūstamais punktu
skaits – 50.
Iestudējumus vērtēs Bauskas Tautas teātra aktieri un režisori Ināra un Edvīns Hegenbarti. Arī skatītāji varēs balsot
par izrādi, kas visvairāk iepatikusies.
Skate sāksies plkst. 10 un
turpināsies līdz vēlam vakaram.
Atbalstītāji tiks gaidīti visas dienas garumā. Jācer, ka iedzīvotāji izmantos iespēju bez maksas
noskatīties septiņas izrādes.
Skati rīko Vecumnieku tautas
nams sadarbībā ar novada Domi.
V. KAUFMANE,
tautas nama vadītāja

Piešķir
atvaļinājumu

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards
Melgailis 14. maijā dosies ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā.
Pašvaldības vadītājs izmantos
daļu no atpūtas dienām, kas viņam pienākas par laika periodu no 2011. gada 15. jūnija
līdz 2012. gada 14. jūnijam.
Saskaņā ar novada Domes
nolikumu priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus
pildīs vietnieks Jānis Kalniņš.
Pēc atvaļinājuma R. Melgailis
darbā atgriezīsies 29. maijā.
Kā to paredz likums, lēmumu par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības vadītājam
sēdē 25. aprīlī pieņēma Dome.
Z. SKARA

Lielajā talkā sakopj novadu

Savāc vairāk nekā 1200 maisu ar atkritumiem

Senioru kora «Atbalss» dalībnieki gādāja par Vecā ezera krasta sakopšanu. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Lielās talkas
dienā, 21. aprīlī,
Vecumnieku
novada ļaudis
aktīvi iesaistījās
apkārtnes sakopšanā.
Iedzīvotāji visos pagastos
uzposa sava ciema centru un
daudzdzīvokļu māju teritoriju,
izstaigāja ceļmalas un locīja muguras grāvju un ūdenstilpju tuvumā.
Novadā kopumā piepildīti
vairāk nekā 1200 Lielās talkas maisu, 21. aprīlī raženi
strādāja 555 talcinieki. Daudzi akcijas atbalstītāji sakopšanas darbos iesaistījās jau
iepriekš. Valles vidusskolas
saime savu gandrīz piecus
hektārus plašo teritoriju un
ceļmalas saposa jau 19. aprīlī, šajā dienā čakli strādāja arī
Skaistkalnes vidusskolas kolektīvs, bet Misas vidusskola
talkoja 18. aprīlī.

Katru pavasari

Čigānkalnā Vecumniekos
rosījās vietējās vidusskolas 1. –
4. klašu skolēni, audzinātājas un bērnu māmiņas. «Šogad
visiem ir darbarīki, tāpēc arī
raiti sokas lapu grābšana. Traucē vienīgi sakritušie zari un
pērnā zāle,» sacīja Anita Čerpinska, 1.b klases audzinātāja.
«Mazliet piekusis esmu, taču
man patīk kopā ar citiem talkot. Es grābu lapas, lasīju zarus un izmētātās bundžas,»
uzskaitīja Kristaps Alde no
1.b klases.
Bērni un skolotājas pārrunāja to, cik ātri sokas strādāšana,
ja darbiņu veic visi kopā, un cik
grūti būtu sakopt Čigānkalnu, ja
to vajadzētu paveikt vienam cilvēkam. Mazie skolēni atzina, ka
visiem atkritumus vajadzētu
mest tam paredzētās vietās, nevis kur pagadās, tad arī citiem
būtu mazāk darba talkas dienā.

Direktora vietniece mācību
darbā Rolanda Ķiņķevska piebilda, ka sākumskolas saime
Čigānkalnu sakopj ik pavasari. «Arī tad, kad vēl netika organizēta Lielā talka, nācām uz
šejieni ar grābekļiem un strādājām.»

Būtu jāraizējas

Paveikuši darbu, pašvaldības sagādāto cienastu – kliņģeri un sulu – baudīja Vecumnieku vidusskolas 5. – 12. klašu audzēkņi, iestādes direktors
Aivars Ķiņķevskis un skolotājas, kas strādāja Jaunā ezera
teritorijā.
«Katru gadu dižojamies
ar savākto atkritumu daudzumu, taču patiesībā būtu jāraizējas – cik daudz šajā laika posmā esam piemēslojuši, nodarot pāri dabai,» uzsvēra Andra Rušmane, 6.a klases
audzinātāja.
à3. lpp.
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2. lpp.

Prieks par paveikto Mežu īpašnieki
M

ēs bieži sakām, ka mī- «Vienoja gan
lam Latviju, tomēr ik
gadu pēc sniega nokušanas kopīgs darbs,
skatam paveras nepievilcīga gan ideja.»
aina – ceļmalās, mežmalās un
ūdenstilpēs ir atstāti «kvēlo varētu būt vienmēr? Varētu. Ja
mīlētāju autogrāfi». Tikai mēs vien mēs paši nenomestu zevisi kopā tos varam «izdzēst» mē čaukstošu papīru, upes
krastā nesasistu izdzertu puno Latvijas «vaiga».
Lielās talkas dienas rītā deli, veco ledusskapi neaizļaudis pulciņiem vien devās uz vestu uz tuvējo mežmalu un
tām vietām, kur daba gaidīja aizgājušo tuvinieku kapus nepalīdzību. Viss Vecumnieku no- pārvērstu par vecu stikla burvads sasaucās! Vietām skanēja ku un plastmasas pudeļu nozāģu dziesma, citur – grābekļu liktavu, Lielajā talkā mēs vasparīgie vēzieni, vēl kaut kur – rētu tikai izcirst vecos krūmus,
maisos mesto stikla pudeļu šķin- stādīt jaunus kociņus – veidot
da, bet pāri visam – talcinieku skaistu Latvijas ainavu.
ai nebūtu jauki apsēsties
joki un prieks par padarīto.
ezera krastā pie ziedoša
Šogad īpaša rosība valdīja
pie ūdeņiem. Vallieši sakopa ceriņu krūma un skatīties pāri
Krūzes līci, taurkalnieši – ezer- zilam ūdens klajam, kur balti
malu, Kurmenes ļaudis – Mē- gulbji peld, kur spāre nolaižas
meles malu, skaistkalnieši tal- uz ūdenslēpes un kāds puisēns
koja upes krastā pie Mēmeles mēģina noķert savu pirmo zivi?
muižas, stelpieši saveda kārtī- Pēkšņi atskanētu jauniešu balbā savu iecienīto peldvietu, sis: «Vai redzi? Mūsu ceriņš,
bārbelieši darbojās Rukšezera ko iestādījām Lielās talkas diekrastos, bet Vecumnieku ļau- nā, jau zied!» Piepildīsim visi
dis – gan Zvirgzdes mežmalās, kopā šo sapni!
gan Jaunā un Vecā ezera krasMīļie talcinieki – skolēni,
tos; tika sakopti arī Čigānkalns darba kolektīvi, domubiedru
un estrādes apkārtne, centra grupas, mūžam jaunie pensiokapsēta un Taļķes krasti. Arī nāri –, liels paldies jums, ka
Misā un Beibežos iedzīvotāji atnācāt un čakli strādājāt, uzčakli strādāja apkārtnes uzpo- turot dzīvu sapni par tīru Latšanā. Visu ciemu centru terito- viju!
rijās un daudzdzīvokļu māju
pagalmos draudzīgi rosījās ļauAIVARS
dis, kurus vienoja ne tikai koPETRUŠEVICS,
pīgs darbs, bet arī kopīga ideja –
novada
sakopta vide.
domes
Domāju, ne viens vien, pēc
Saimniecīpadarītā darba atliecot muguru un paveroties apkārt, iesau- bas nodaļas
cās «Cik skaisti!». Vai tā nevadītājs

V

var saņemt atbalstu
Meža īpašnieki tiek
aicināti apsvērt iespēju
izmantot Eiropas Savienības
fondu atbalstu meža
ekonomiskās vērtības
paaugstināšanai.
2012./2013. gadā tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā
arī kopšanā izmantojamu jaunu motorinstrumentu un aprīkojuma iegāde.
Kāpēc lietderīgi tieši tagad izmantot šo atbalstu?
 Īpašnieks var atgūt līdz
pat 60% no kopšanā un instrumentu iegādē ieguldītajiem līdzekļiem.
 Iespējams, ka pēc
2013. gada šāds atbalsts (jaunaudžu kopšanai) no Eiropas
Savienības fondiem vairs nebūs pieejams.
 Atbalsts būs ievērojams
atspaids tiem mežu īpašniekiem, kuru jaunaudzes ir nekoptas, bet 2012./2013. gadā
sasniegs tā saucamās obligātās kopšanas termiņu.
Projektu īstenošanas pieredze liecina, ka uz atbalstu atmaksājas pieteikties, ja īpašumā ir vismaz divi, trīs hektāri
kopjamu jaunaudžu.
Kāda nozīme ir jaunaudžu kopšanai?
Pēc jaunaudzes izkopšanas
paliekošie koki aug straujāk
un raženāk, līdz ar to mežs daudz
ātrāk sasniedz savu saimniecisko gatavību. Dažkārt pāraugušu jaunaudžu platībās ir iespējams iegūt pirmo koksnes ra-

žu – sīkkoksni, kuru saimnieks
var izmantot malkai.
Kādā termiņā var pieteikties atbalstam?
Pieteikumu sagatavošana
būtu jāuzsāk nekavējoties.
Kopšanas darbus var plānot šī
gada rudenī vai arī 2013. gadā. Taču jārēķinās, ka no pieteikuma sagatavošanas līdz
projekta apstiprināšanai var
paiet vairāki mēneši, tāpēc nevajadzētu vilcināties.
Par kopšanas nepieciešamību, projektu sagatavošanu un
atbalsta iespējām sīkāku informāciju var saņemt otrdienās
un ceturtdienās meža īpašnieku biedrības «Bārbele» birojā
Vecumniekos, Rīgas ielā 29a
(bijušās mežniecības telpās),
pie mežsaimniecības speciālistes Ņinas Biļķinas. Apmeklējuma laiku vēlams iepriekš
saskaņot pa tālruni 29165320.
Interneta lietotāji saziņai
var izmantot e-pasta adresi
<apvieniba.barbele@inbox.lv>,
meža īpašniekiem noderīgas
saites apkopotas interneta mājaslapā www.abmezi.lv sadaļā
«Atbalsts kopšanai».
J. FOLKMANIS,
meža īpašnieku biedrības
«Bārbele» vadītājs
Paldies Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valdei
par sagādāto patīkamo
pārsteigumu,
apsveicot mani mājās.
V. STRAUTIŅA

Piedzimuši trīs bērniņi

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 10. līdz
24. aprīlim reģistrēta trīs bērniņu – divu puisīšu un meitenītes – dzimšana. Dzimšanas apliecība izdota Braienam, Robertam un Aivai Gunitai.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Vitauts Žuoris (1930. gada
18. aprīlis – 2012. gada 15. aprīlis).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Egons Nerings (1934. ga-

da 10. septembris – 2012. gada 16. aprīlis).
VALLES PAGASTĀ
Līvija Zalaka (1942. gada
12. marts – 2012. gada 21. aprīlis),
Ivars Rozenbergs (1964. gada 23. aprīlis – 2012. gada
13. aprīlis),
Vilis Ezers (1930. gada
24. aprīlis – 2012. gada 23. aprīlis).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš
«Vecumnieku Novada
Ziņu» maija numuriem –
2. un 15. maijs.
E-pasts:
<zanna.zalite@gmail.
com>.
Tālrunis 22024545.
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Lielajā talkā sakopj novadu

Vecumnieku vidusskolas 1. – 4. klašu skolēni un audzinātājas
grāba lapas un lasīja zarus Čigānkalnā.
à1. lpp.
Skolēni grāba lapas, vāca pudeļu stiklus brīvdabas estrādes
apkaimē un atkritumus ezera
krastā, apejot tam apkārt.
21. aprīlī pagasta teritorijas sakopšanā viskuplākā skaitā iesaistījās Vecumnieku vidusskolas saime – 133 audzēkņi, 19 pedagogi un trīs skolēnu
mammas.

Ezers – tīrāks

Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales
reģionālās brigādes Bauskas
daļas Vecumnieku posteņa vecākais inspektors, posteņa komandieris Māris Plēsnieks kopā ar dēlu, 12. klases skolnieku Rolandu Plēsnieku, ar laivu
apbrauca apkārt Jaunajam ezeram. Viņi no ūdens izķeksēja
divus maisus ar plastmasas pudelēm, skārdenēm, saldējuma
un šokolādes iepakojumu u. c.
«Šogad ūdenstilpe ir krietni
tīrāka, pērn savācām, šķiet,
piecus vai septiņus maisus ar
atkritumiem, kas gulēja ūdenī.
Vispiemēslotākā zona – sākot
no Sarkanās skolas līdz estrādei, braucot gar kapsētas kalnu,» tā M. Plēsnieks.
Jaunā ezera krastā ar zāģiem darbojās SIA «Jaunolis»
vīri kopā ar palīgiem. Viņi attīrīja ūdenstilpi no bebru nogāztajiem kokiem, turpat uz
vietas tos arī sagarināja. Vecumnieku novada domes administrācijas darbinieki tīrīja
Taļķes upes krastu netālu no
Jaunā ezera. Gita Putniece sakopa kapsētas apkārtni un atpūtas vietu pie ezera baznīcas
tuvumā. «Cilvēkiem vajadzē-

tu būt apzinīgākiem un skatīties, kur izmest atkritumus.
Talkas dienā visi ar lielu entuziasmu tīra un poš, bet reizēm
jau pēc pāris nedēļām atkal
zemē mētājas pudeles un vējš
dzenā papīrus,» viņa ievērojusi.
Vietējiem talciniekiem, kas
tīrīja baznīcas un kapsētas teritoriju, pievienojās arī divas
ģimenes no Ikšķiles, kas sakopa ezera malu gar kapiem. Viņi pa ceļam uz pikniku briežu
dārzā piestāja Vecumniekos, lai
iesaistītos vides sakopšanā.

Pie Jaunā ezera Vecumniekos dūšīgi strādāja arī četrus gadus
vecā Estere Sprance un trīsarpus gadus vecais Ralfs Tomsons,
kuri kopā ar savām mammām – skolotājām Ivetu Evarti un
Kristu Tomsoni – rosījās līdz ar citiem talkas dalībniekiem.

Senioru «loms»

Jautrā noskaņojumā Vecā
ezera krastu pretī labiekārtotajai pludmalei no atkritumiem
atbrīvoja Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» aktīvisti. «Esam
trīspadsmit talkotāju. Vācam
to, kas guļ nomests zemē un
peld pa ūdens virsu. Lūk, mūsu «loms» – divpadsmit maisu
ar stikliem, plastmasu un cita
veida drazām,» ar paveikto lepojas Dzintra Artemjeva, piebilstot, ka ezermalā uziets ievērojami daudz stikla blašķīšu.
Viņa pieļāva, ka ar spirtotajiem
dzērieniem iestiprinājušies atpūtnieki un makšķernieki. Kārlis Heniņš atzīmēja, ka pārsvarā visi talkotāji ir senioru
kora «Atbalss» dalībnieki.
Pensionāri sakopa arī birzīti Upes ielā, bet dažas sievas
pēc tam vēl devās uzpost centra kapsētu, kur jau no rīta rosījās vietējās draudzes pārstāvji un citi interesenti. Grupiņa «Viršu» aktīvistu, tāpat
kā citus gadus, strādāja atpū-

Māris Plēsnieks (no kreisās) kopā ar dēlu Rolandu vāca atkritumus, ko vējš bija sanesis Jaunā ezera meldros.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tas vietas sakopšanā Zvirgzdē.
«Liels paldies pašvaldības
Saimniecības nodaļas vadītājam Aivaram Petruševicam,
kurš mūs apciemoja un atveda
pīrādziņus un sulas. Tas bija
tik sirsnīgi!» – sajūsmu neslēpa pensionāri, kuri strādāja
pie ezera. A. Petruševics atzīmēja, ka, gatavojoties tradicionālajai talkai, pašvaldība
Vecumnieku pagasta talciniekiem sarūpēja astoņus kliņģerus un ap pusotra simta pīrādziņu, kas kopā ar sulām un
minerālūdeni tika nogādāti vietās, kur rosījās akcijas dalībnieki.
«Pēc talkas biju ļoti labā
noskaņojumā, jo daudz tika
paveikts pagasta teritorijas sakopšanā. Jutos tik pacilāta un
spēka pilna, ka vakarā vēl aiz-

braucu uz Jelgavu apsveikt
draudzeni jubilejā,» atklāj pensionāre Vija Strautiņa.

Strādā individuāli

21. aprīlī Vecumnieku pagasta sakopšanā organizēti piedalījās vairāk nekā 200 iedzīvotāju, taču daudzi strādāja
individuāli, tīrot savu māju apkaimi, tuvumā esošās ceļmalas, grāvjus un citus objektus.
Rosība valdīja Vecumnieku tirgus laukumā, kur no
pulksten 9 līdz 15 čakli strādāja tautas nama senioru deju
kopas «Ozols» dalībnieki. «Tika sakopta teritorija, stādītas puķes, darināti soliņi,» atklāj tirgus pārvaldnieks Ingus
Liepa, kurš talkas izskaņā vīrus un sievas cienāja ar desiņām.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Aicina rakstīt
stāstus

Apgāds «Jumava» sadarbībā
ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) izsludina manuskriptu konkursu «Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana Latvijas novados».
Tā mērķis – celt Latvijas
novadu pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, saglabāt tautas vēsturi, mūsu vecvecāku un vecāku stāstus nākamajām paaudzēm.
Apgāds «Jumava» 20 darbības gadu laikā ir bijis aktīvs
kultūrvēsturisko stāstu izdevējs.
Turpinot grāmatu sēriju par
Latvijas kultūrvēsturi, novados dzīvojošie vēsturnieki, literatūras zinātnieki, novadpētnieki un citi interesenti, kuri ir
pierakstījuši, veidojuši un saglabājuši informāciju un aprakstus par savu novadu un tā
notikumiem, tiek aicināti veidot manuskriptus, rakstīt stāstus un iesniegt tos konkursa
žūrijai izvērtēšanai.
Konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda «Jumava» grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti,
ko nominēs žūrija un kas saņems balvas no «Jumavas».
Darbu iesniegšanas termiņš – 2. jūlijs. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 1. oktobrī, bet laureāta grāmata nāks
klajā 2013. gadā.
Sīkāka informācija – LPS
interneta mājaslapā www.lps.lv
un izdevniecības «Jumava» mājaslapā www.jumava.lv.
Latvijas Pašvaldību
SAVIENĪBA
ATGĀDINĀJUMS
Nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas
kārtējais termiņš
ir 15. maijs.

Tos, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo periodu,
aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību, lai vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas, kas ir
0,05% no pamatparāda
par katru nokavēto dienu.
Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri maksājumus veic
laikus, ievērojot noteikto
termiņu!

Vecumnieku
novada dome

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi
nr. 3 «Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas
saskaņošanas kārtība Vecumnieku novadā»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ
2012. GADA 29. FEBRUĀRĪ.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par šanu ir atbildīgs zemes īpašnieks zuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar
pašvaldībām» 21. panta pirmās vai tiesiskais valdītājs.
pacēlušos sakņu sistēmu vai
daļas 16. punktu, 43. panta pircitādi bīstamus) ar vizuāli remās daļas 9. punktu un Minis- 2. Iesniegumu
dzamām pazīmēm, kas izraisa
tru kabineta 2006. gada 29. au- izskatīšana un atļaujas
riska situāciju, atļauts cirst bez
gusta noteikumiem nr. 717 «Kār- izsniegšana.
izpilddirektora atļaujas, ja pirms
2.1. Lai saņemtu saskaņoju- darbu veikšanas ir veikta situātība koku ciršanai ārpus meža
mu koku ciršanai, persona Ve- cijas fotofiksāža vai izpilddizemes» 12. punktu.
cumnieku novada domē ie- rektors informēts telefoniski.
1. Vispārīgie noteikumi. sniedz:
2.7. Avārijas kokus, kas ra1.1. Saistošie noteikumi no2.1.1. motivētu iesniegumu dušies dabas stihiju rezultātā,
saka saskaņojuma kārtību ārpus par koku ciršanu, norādot ze- atļauts novākt bez izpilddirektomeža zemes augošu koku cirša- mes vienības kadastra apzīmē- ra rakstiskas atļaujas, pēc darbu
nai Vecumnieku novada pašval- jumu un atrašanās vietu;
veikšanas viņu par to informēdības pārziņā esošajos gadījumos.
2.1.2. zemesgabala robežu jot.
1.2. Šie noteikumi ir saistoši plānu vai skici (shēmu), kurā
2.8. Izpilddirektora pieņemvisām fiziskajām un juridiskajām attēlota koka atrašanās vieta at- to lēmumu var apstrīdēt Vecumpersonām Vecumnieku novada bilstīgi tā novietojumam dabā.
nieku novada Domes adminisadministratīvajā teritorijā.
2.2. Pēc personas iesniegu- tratīvo aktu strīdu komisija
1.3. Vecumnieku novadā ko- ma un nepieciešamo dokumen- Administratīvā procesa likumā
ku ciršanas atbilstību dabas aiz- tu saņemšanas izpilddirektors noteiktajā kārtībā.
sardzības un attiecīgās teritorijas mēneša laikā izskata iesniegumu
apsaimniekošanas un izmantoša- un, nepieciešamības gadījumā 3. Atbildība par saistošo
nas normatīvajiem aktiem, kā arī pieaicinot citus speciālistus vai noteikumu neievērošanu.
koku ainavisko un ekoloģisko ekspertus, pieņem lēmumu par
3.1. Par šo noteikumu nenozīmīgumu un koku nozīmi bio- saskaņojumu vai motivētu at- ievērošanu un pārkāpšanu vailoģiskās daudzveidības saglabā- teikumu.
nīgās personas atbild saskaņā
šanā izvērtē Vecumnieku novada
2.3. Lēmumu par saskaņo- ar Civillikumu un AdministraDomes izpilddirektors. Izpilddi- jumu noformē koku ciršanas tīvā pārkāpuma kodeksu.
rektors šo pienākumu veikšanai atļaujas formā.
3.2. Administratīvais sods
var piesaistīt administrācijas
2.4. Koku ciršanas atļaujas šo noteikumu pārkāpēju neatspeciālistus vai pilnvarot saska- termiņš ir viens gads.
brīvo no pārkāpuma novēršaņojuma sniegšanu kādai no ad2.5. Atļaujai koku ciršanas nas un zaudējumu atlīdzības.
ministrācijas amatpersonām.
R. MELGAILIS,
laikā jāatrodas darba izpildes
1.4. Par koku aizsardzību, vietā.
Vecumnieku novada
kā arī par to ciršanas organizē2.6. Avārijas kokus (nolūDomes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 3
«Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas
kārtība Vecumnieku novadā»
1. Nepieciešamības
pamatojums.
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2006. gada
29. augusta noteikumu nr. 717
«Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes» 12. punktu. Šī normatīvā akta izstrāde nosaka pašvaldības amatpersonām un novada
iedzīvotājiem tiesiskā regulējuma saskaņošanas kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes.
2. Īss satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka
saskaņojuma kārtību ārpus meža zemes augošu koku ciršanai
Vecumnieku novada pašvaldī-

bas pārraudzībā noteiktajos gadījumos.
3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Saistošajos noteikumos ietvertās tiesību normas pašvaldības budžetu neietekmē, jo
projekts šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto
ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
Saistošie noteikumi neskar
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.
Saistošo noteikumu izpildi
nodrošina Vecumnieku novada
Domes izpilddirektors. Saistošie noteikumi izskatīti Vecumnieku novada Domes sēdē un
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas», kā arī ievietoti pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs
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5. lpp.

Sveic olimpiāžu laureātus

Ceremonijā godina 83 skolēnus un 51 pedagogu
Novada mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju
apbalvošanas ceremonija
Vecumnieku tautas namā
notika 20. aprīlī.
Jau trešo pavasari ar ziediem, gudrām grāmatām, dāvanu kartēm, kalkulatoriem un krāsām tika sveikti laureāti, viņu
skolotāji un izglītības iestāžu
administrācija.

Sniedz koncertu

Dalībniekus priecēja koncerts, ko bija sagatavojušas Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas pasniedzējas Līga Eglīte
un Māra Lagzdiņa. Skolēnus
apsveikt palīdzēja novada pašvaldības sociālā pedagoģe Dace Dukāte.
Sarīkojumā tika sumināti
83 audzēkņi, kuri mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvuši
1., 2., 3. vietu un atzinības, kā
arī pedagogi (kopskaitā – 51),
kuri palīdzējuši skolēniem sasniegt šos rezultātus.
Vislielākais laureātu skaits
bija Vecumnieku vidusskolai –
42 skolēni un 21 pedagogs,
Misas vidusskolai – 16 un deviņi, Valles vidusskolai – deviņi un seši, Skaistkalnes vidusskolai – deviņi un astoņi,
Stelpes pamatskolai – pieci un
pieci, Bārbeles pamatskolai –
divi skolēni un divi pedagogi.

Daudz talantīgu
jauniešu

Īpaši jāuzteic novada skolu
talantīgākie jaunieši: Vecumnieku vidusskolā – Rihards
Landorfs, Kalvis Ņikiforovs,

Vecumnieku vidusskola var lepoties ar olimpiāžu laureātu viskuplāko pulku un vairāk nekā 20 pedagogiem, kuri skolēnus atbildīgajiem pārbaudījumiem sagatavojuši.
Foto – D. DUKĀTE
Terēze Neliusa, Rinalds Petjukēvičs, Roberts Kļaviņš un Raivis Zaharāns, Misas vidusskolā – Anna Vaļecka un Katrīna
Antonova, Valles vidusskolā –
Kristaps Stikuts un Laura Strupa, Skaistkalnes vidusskolā – Aiga Karelsone, Sintija Siliņa un
Kaspars Valškevičs, Stelpes pamatskolā – Edvīns Buiko un
Aleksandra Hadžimuratova,
Bārbeles pamatskolā – Ilze
Ģeķe.
Paldies visiem skolēniem
un pedagogiem par ieguldīto
darbu un lai veicas, gatavojoties pavasara valsts pārbaudījumu sesijai!
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības metodiķe

No Stelpes pamatskolas mācību priekšmetu olimpiādēs veiksmīgi startējuši pieci skolēni, kurus sagatavojuši pieci pedagogi.

Deviņiem Valles vidusskolas audzēkņiem panākumus palīdzējuši kaldināt seši skolotāji.

Bārbeles pamatskolā 9. klases audzēknes Ilzi Ģeķi (otrā no
kreisās) un Evu Jermaku uz mācību priekšmetu olimpiādēm
virzīja skolotājas Gunta Penķe (no kreisās) un Dina Godļevska
(no labās).
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6. lpp.

Kontrolē pieņemto lēmumu izpildi
Vairāk nekā 30 administratīvo pārkāpumu lietas
«Cilvēks – tā ir atbildība.»
Tā savulaik teicis
A. Sent-Ekziperī.
Atbildība ir svarīga vērtība
ikvienam. Lai ko ļaudis
darītu, viņi ir atbildīgi par
to, kas notiek.

Uzsāk piespiedu
piedziņu

Likumu normu pārkāpumi
visbiežāk notiek tad, ja cilvēki
neprot lietderīgi un gudri saplānot savu laiku, izturas neiejūtīgi pret līdzcilvēkiem, kā
arī reizēm apzināti pārkāpj likumu. Tā rezultātā aiz bezdarbības un pārprastas brīvības
izjūtas dzimst dažādu pasākumu plāni, kuri ne vienmēr atbilst sabiedrībā pieņemtajām
normām. Tiek izdarīti pārkāpumi, par kuriem ikvienam ir
jāuzņemas atbildība. Vērojumi rāda, ka atbildības slieksnis katram ir ļoti atšķirīgs.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos Vecumnieku novada
Domes administratīvā komisija piecās sēdēs ir izskatījusi,
izvērtējusi un pieņēmusi lēmumus 31 administratīvā pārkāpuma lietā, uz sēdēm aicinot atbildētājus. Pašlaik aktīvi
tiek kontrolēta pieņemto lēmumu izpilde, notiek sadarbība ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Izsūtīti 19 brīdinājumi par
naudas soda piedziņas nodošanu tiesu izpildītājam. Pēc
brīdinājuma saņemšanas to
samaksājušas astoņas personas, piespiedu piedziņa ir uzsākta četrām personām, piecām tiek gatavoti materiāli.
Aicinu naudas sodu samaksāt noteiktajā termiņā, lai neradītu liekus izdevumus un lai
izpaliktu darbības, kas saistītas
ar piespiedu piedziņu.

Attiecības skaidro
bērnu klātbūtnē

Visvairāk administratīvo pārkāpumu protokoli – deviņi –
sastādīti pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
(LAPK) 172.2 panta pirmās
daļas – par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu.
Lielākoties šajos gadījumos attiecības starp vecākiem tiek kārtotas mazgadīgu bērnu klātbūtnē, kuri gūst emocionālas trau-

Administratīvie pārkāpumi (2012. gada janvāris – marts)
Administratīvo pārkāpumu raksturs
Fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu
Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana
Nepamatota speciālo dienestu izsaukšana
Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

Skaits
9
5
3
3

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana (ja to izdarījis nepilngadīgais)
Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana izglītības iestādēs
Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana, ja bērns atradies dzērumā
Alkoholisko dzērienu lietošana, atrašanās reibumā (ja to izdarījis nepilngadīgais)
Būvniecības noteikumu pārkāpšana
Elektroenerģijas izmantošanas noteikumu pārkāpšana
Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana, ja pārkāpums izdarīts gada laikā atkārtoti

2
2
2
2
1
1
1

mas. Bieži vien arī kāds no vecākiem ir alkohola reibumā.
LAPK par šādiem nodarījumiem paredz izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz
50 latiem. Par notikušo tiek informēta Vecumnieku novada
bāriņtiesa, un tās pienākums ir
apsekot šīs ģimenes un veikt
pārrunas, lai vairs neatkārtotos
situācijas, kad bērni cieš vecāku nesaskaņu un strīdu dēļ.
Pieci protokoli sastādīti pēc
LAPK 173. panta pirmās daļas – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Par to paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 100 latiem.
Divas administratīvās lietas skatītas pēc šī panta otrās daļas –
par vecāku aprūpes pienākumu
nepildīšanu, ja bērns līdz 16 gadiem atradies dzērumā. Par to
tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods no 50 līdz
150 latiem. Pēc 173. panta trešās daļas (pārkāpums pēc administratīvā soda uzlikšanas izdarīts gada laikā atkārtoti) skatīti
divi protokoli. Piemērojamais
naudas sods ir no 150 līdz 250
latiem.
Joprojām aktuālas ir lietas,
kas tiek skatītas pēc LAPK
106. panta pirmās daļas (trīs
lietas), – dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana,
par ko fiziskām personām var
izteikt brīdinājumu vai uzlikt
naudas sodu no pieciem līdz
250 latiem.
Pēc LAPK 202. panta pirmās daļas – apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana – skatītas trīs lietas. Par

to fiziskām personām tiek uzlikts naudas sods no 25 līdz
100 latiem.

Organizēti un
saprātīgi

Vēršu iedzīvotāju uzmanību
uz to, ka komisija izskata administratīvos pārkāpumus pēc būtības un piemēro atbildību pēc
konkrēta likuma panta. Soda apmēru nosaka likums, pēc kura
ir paredzēta atbildība.
Komisija, uzliekot sodu, ņem
vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, atbildību mīkstinošus un pastiprinošus apstākļus. Lai objektīvāk to visu izvērtētu un piemērotu adekvātu
sodu, ļoti svarīgi ir ierasties uz
sēdi un sniegt papildinformāciju un paskaidrojumus, izteikt

lūgumu utt. Sēdes ir arvien vairāk apmeklētas, taču ir gadījumi, kad uzaicinātās personas
neliekas ne zinis par savas administratīvās lietas virzību.
Atkal ir jāakcentē vārds «atbildība». Tā segums ir jāieliek
ģimenē.
Līdz ar pavasara atnākšanu gan bērni, gan pieaugušie
vairāk atrodas brīvā dabā, tālu
vairs nav arī skolēnu vasaras
brīvdienas. Aicinu novada iedzīvotājus būt organizētiem
un saprātīgiem atpūtas brīžos
un allaž paredzēt sekas savai
rīcībai. Esiet vairāk kopā ar
cilvēkiem, kuri laiku pavada
piepildīti un ar noteiktu mērķi!
A. BALGALVE,
novada administratīvās
komisijas priekšsēdētāja

Vecumnieku novada amatierteātru
skates PROGRAMMA
Vecumnieku tautas namā
30. aprīlī
tiks izrādīti šādi uzvedumi:
plkst. 10 – A. Banka «Sausā lapa». Režisore Baiba Škrjaba. Vecumnieku tautas nama amatierteātris;
plkst. 11.30 – V. Plūdons «Eža kažociņš». Režisore Lilita
Berliņa. Stelpes pagasta amatierteātris «Urguči»;
plkst. 13 – Ā. Alunāns «Mūsu pokāls». Režisors Ingus
Pavinkšnis. Bārbeles tautas nama amatierteātris «Bārbelīši»;
pusdienas pārtraukums no plkst. 14 līdz 15;
plkst. 15 – A. Upīts «Dzimumdienas rītā». Režisore
Sandra Vēvere. Misas tautas nama amatierteātris;
plkst. 16.30 – G. Drezova «Kāzas «Bazūnēs»». Režisore
Gunta Drezova. Dramatiskais teātris «Kurmene»;
plkst. 18 – Š. O’Keisijs «Iesākuma beigas». Režisore Aija
Skosa. Skaistkalnes tautas nama amatierteātris «Gadījums»;
plkst. 19.30 – A. Niedzviedzis «Trīsarpus atraitnes». Režisore Aija Skosa. Valles dramatiskais kolektīvs.
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7. lpp.

Ābecītes svētkos pārsteigumu netrūkst
Bērni draiskojas kopā ar Zaķi, Vilku un Laumiņu
Zaļā ceturtdiena –
5. aprīlis – Stelpes
pamatskolā bija patīkamu
pārsteigumu pilna.

Droši un gudri

Viss sākās ar tradicionālajiem Ābecītes svētkiem. Astoņi
sešgadīgie – Adrians Lapsiņš,
Kristers Latūns, Kristaps Krieviņš, Kaspars Kukojs, Rihards
Sekste, Līga Zakrevska, Kristofers Pankrats un Rodrigo Lapsiņš – kopā ar audzinātāju Ivetu Grantiņu bija sagatavojuši
interesantus priekšnesumus, lai
iepazīstinātu pārējos ar savām
prasmēm, kas iegūtas divu gadu garumā. Mazie runāja dažādus dzejoļus par burtiņiem,
uzdeva arī mīklas saviem skolasbiedriem. Prieks par to, cik
viņi jau kļuvuši droši un gudri.
Mēs – lielie – arī centāmies sagādāt kādu pārsteigumu.

Pārbaudījām viņu veiklību, asprātību un novēlējām būt centīgiem un paklausīgiem. Mazie
tika nopērti ar pūpoliem (lai
aug lieli un apaļi!) un dāvanā
saņēma gan Lieldienu olas, gan
dažādus vitamīnus un saldumus.
Ilgākai piemiņai paliks skolasbiedru gatavotās kartītes un
lielie, krāšņie baloni.

Interesantas rotaļas

Bet tas vēl nebija viss!
Vislielākais izbrīns klātesošos
pārņēma tad, kad zālē iesoļoja
liels, apaļš Zaķis, varens Vilks un
mīļa Laumiņa. Sākās īsts pārsteigumu kaleidoskops – jautras spēles, interesantas rotaļas,
dažādi atraktīvi uzdevumi!
Lai gan bijām ļoti piekusuši,
gribējās vēl un vēl kopā ar Zaķi, Vilku un Laumiņu draiskoties un priecāties.
Šī svētku diena ilgi paliks

Stelpes pamatskolas sešgadīgie kopā ar savu audzinātāju Ivetu
Grantiņu Ābecītes svētkos.
Foto – D. VENCLOVA
atmiņā gan sešgadīgajiem, gan
mums, viņu viesiem.
Visus priecēja jauki uzpostā zāle. Par to paldies skolotājiem L. Skābuliņai, I. Grantiņai,
L. Berliņai un G. Puziņam.

Paldies skolotājai S. Neliusai
par sagādāto pārsteigumu kaleidoskopu.
A. M. ARCIHOVSKA,
Stelpes pamatskolas
5. klases skolniece

Stelpieši dodas ciešanu atceres ceļā
jumu, cerību un atkal celšanos, par lūgšanu un aizlūgšanu – par sevi, saviem tuvajiem
un līdzcilvēkiem.
Krustaceļa dalībnieki ļāvās lūgšanai «Mūsu Tēvs»,
lūdza svētību Stelpes pagasta
ļaudīm un pievienojās lūgšanai, kas sekoja apcerei katrā
apstāšanās vietā.

Šogad Stelpes pagastā
pirmo reizi notika
Krustaceļš.
Krustaceļš ir viens no populārākajiem tautas dievbijības izpausmes veidiem Romas
katoļu baznīcā, kas mūsdienās
ieguvis ievērību arī citās konfesijās.

Atskārst un
piedzīvot

Bērni un pieaugušie, kas
piedalījās gājienā, ir pateicīgi skolotājai Aloidai Baķei,
kura iepazīstināja un atgādināja ikvienam par Kristus ciešanu ceļu, katrā no 14 apstāšanās stacijām veidojot stāstījumu par notikumiem Viņa pēdējos dzīves mirkļos un to
nozīmi mūsdienu sabiedrībā
un katra indivīda dzīvē. Atskārst un piedzīvot pret mums
vērsto Kristus mīlestību, Viņa
vēlmi veidot personiskas, dzīvas, ar spēku piepildītas attiecības ar katru cilvēku – tā ir
realitāte toreiz un šodien, cauri
laiku laikiem.
Paldies skolotājai Lilitai
Berliņai, kura pastāstīja par
Stelpes skolas pirmo direktoru
A. Spudiņu. Viņš ticis izsūtīts,
jo ar visu sirdi nodevies dar-

Spēks un
dziedināšana

6. aprīlī – Lielajā piektdienā – Stelpē notika Krustaceļa gājiens.
Foto – D. JANKOVSKIS
bam un mīlējis savu dzimto
zemi Latviju. Paldies Stelpes
pamatskolas direktorei Dagmārai Venclovai, kura sniedza
nelielu ieskatu izglītības iestādes vēsturē, atzīmējot, ka kara
laikā skola bijusi gan patvērums, gan atvieglojums un
glābiņš ievainotajiem.

Taisnība un
netaisnība

Krustaceļā ikviens tika aicināts pārdomāt, cik mēs Kristum «ļaujamies», cik uz Viņu

paļaujamies, cik gribam un spējam, cik uzticamies, lai ielaistu Viņu savā dzīvē – domās,
rīcībā, attieksmē. Ejot šo ceļu,
tikām mudināti uzmanīgi izvērtēt, kas ir taisnība un netaisnība, savu nostāju par drosmi iestāties pret vairākumu, par
dzīves ceļa grūtībām un to
pieņemšanu pazemībā, par kritienu neizbēgamību fiziskā un
garīgā nozīmē, par saviem un
līdzcilvēku kritieniem – vājumā, nedrošībā, mazticībā, grēkā, par piedošanu, iedrošinā-

Krustaceļa dalībnieki saņēma brīnišķīgu liecību par Jēzus
Kristus spēku un dziedināšanu
Aloidas Baķes dzīvē. Viņa spēks
ir tas, kas dziedina, pārmaina,
māca, vada, atjauno, ceļ, dod
jēgu un piepildījumu.
Arī es varu liecināt par šiem
gadiem, ko vadu kopā ar Jēzu
Kristu, – tā ir citāda dzīve, tajā
ir daudz vairāk paļāvības, miera, drosmes, prieka. Lai kas arī
notiktu, es zinu, ka ir kāds, kas
vienmēr būs nemainīgs un uzticams, kas nekad mani neatstās,
kurš mīl ar beznosacījuma mīlestību.
Ikviens, kurš devās Krustaceļā, saņēma garīgu stiprinājumu.
L. JANKOVSKA
Stelpē

8. lpp.
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Jubilejas sarīkojumā dejas mijas ar atm

Ļaujas vaļaspriekam un sagādā jaukus mirkļus sava pagasta iedzīvotājie
Vidējās paaudzes deju
kopas «Bārbele» 55 gadu
jubilejas sarīkojumā raiti
šķīrās soļu raksti un tika
ritināts atmiņu pavediens.
14. aprīļa vakarā deviņi pāri par prieku sev un svētku viesiem Bārbeles pagasta tautas namā izdancoja 14 deju priekšnesumus, kas uzvesti mēneša laikā. «Jubilejas koncertā dejojām
no sirds. Vai ik pārdienu pulcējāmies kopā, lai divas, trīs stundas veltītu šīs programmas sagatavošanai,» sacīja kolektīva vadītāja Agita Seglicka. Viņa vada
arī divas jauniešu kopas – Bārbeles «Rakarus» un «Vēverīšus»
(Vecumnieku tautas nams).

Aktīva kultūras dzīve

Uz svinībām bija sanākuši
un sabraukuši bijušie dejotāji,
kuri glabā gaišas atmiņas par
kolektīvā pavadīto laiku. Izstaigāt vēstures taku 55 gadu garumā klātesošajiem palīdzēja
vietējā amatierteātra «Bārbelīši» dalībnieki Sandra Ancveire
un Valdis Rusiņš. Vakara vadītāji
atsauca atmiņā 1957. gadu, kad
Rīgas Politehniskā institūta
students Uldis Šteins, vadot vasaras brīvdienas Bārbelē, izveidoja deju kolektīvu. Aplūkojot
uz ekrāna rādītās senās fotogrāfijas, seniori varēja atminēties,
bet citi – iztēloties aktīvo kultūras dzīvi 60. un 70. gados, kad
dejotāji ar lielu atbildību piedalījušies Bauskas rajona Dziesmu un deju svētkos, Bārbelē rīkotajos atskaņas koncertos un
citos sarīkojumos. Kolektīva vadītāji mainījušies, bet visilgāk
soļu rakstus mācījušas Ruta Šalte (vēlāk – Upelniece) un Biruta Hegenbarte. Agita Seglicka
ar vidējās paaudzes dejotājiem
strādā jau desmit gadu. Viņa saskaitījusi, ka šajā laikā uzvestas
49 dejas.
Gatavojoties jubilejai un pētot kolektīva vēsturi, atklājies,
ka no 1976. līdz 1985. gadam
soļu raksti Bārbelē nav šķetināti, vienīgi kolhoza jaunieši svētku reizēs parūpējušies par kādu
deju priekšnesumu.

Četri laulāti pāri

Kolektīvs piedalījies pēdējos piecos vispārējos latviešu

Vidējās paaudzes deju kopa «Bārbele» un kolektīva vadītāja Agita Seglicka (otrajā rindā vidū ar
ziediem) kopā ar bijušajiem dalībniekiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Dziesmu un deju svētkos, kuplinājis svētkus «Rīgai 800», rādījis savu prasmi neskaitāmās
skatēs un sadančos, kā arī ielīksmojis skatītājus, koncertējot gan savās mājās, gan citviet.
2005. gadā dejotāji devušies
braucienā uz Slovākiju, bet
2006. gadā – uz Slovēniju.
55 gadu laikā kolektīvu par
savu saukuši 194 dejotāji.
Svētkos īpaši tika sumināti
tie kādreizējie un esošie dalībnieki, kuri dejai bijuši uzticīgi vairāk nekā desmit gadu. Visilgāk
dancojis Guntis Sekste (28 gadus), Judīte Sekste (24), Aldis
Krasovskis (19), Kaspars Ķēniņš (17), Andris Ķēniņš (16),
Aivars Apse (15) un citi. Brigita Piebalga kolektīvā darbojusies
14 gadu. «Dejoju no 1958. līdz
1961. gadam. Tad dzima bērni
un bija citas rūpes. Vaļaspriekam laiku atkal varēju atlicināt
70. – 80. gados,» teic bārbeliete, kurai par senajiem notikumiem ir vislabākās atmiņas.
Deju kolektīvā viņa bija salikta
pārī ar Jūlianu Piebalgu, un abi
kļuvuši par pāri arī dzīvē.
«1961. gadā gredzenus mija divi pāri no kolektīva – mēs un
Upelnieki, kā arī divi dalībnieki, kuri savas otras pusītes bija
nolūkojuši citur.» Arī pašlaik
deju kopā «Bārbele» ir četri

laulāti pāri – Ansoni, Bračkas,
Ķēniņi un Mediņi.

Brauc uz balli

Viesu pulkā bija arī Jānis
Upelnieks un viņa brālis Ēriks,
kuru tēvs Augusts Upelnieks
savulaik saimniekojis Bārbeles tautas namā. «Dejoju no
1960. līdz 1967. gadam. 1961. gadā apprecējos ar Rutu Šalti, kura vadīja kolektīvu,» stāsta bijušais bārbelietis, tagad – rīdzinieks J. Upelnieks. «Vēroju šodienas dalībnieku koncertu un
salīdzināju viņu sniegumu ar
mūsu uzstāšanos. Tagad deja ir
daudz spēcīgāka.» Arī Ērika

Upelnieka sieva Vasilisa divus
gadus ir mācījusi deju soļus
bārbeliešiem.
Ausma Muižzemniece kolektīvā darbojusies no 1956. līdz
1967. gadam. Viņa atceras, ka
sākumā bijuši tikai četri pāri,
tad – seši, vēlāk jau astoņi. Mēģinājumi notikuši trīsreiz nedēļā. Liels notikums bija braukšana uz Bausku, uz rajona Dziesmu un deju svētkiem.
«Parasti uz Bausku mūs aizveda jau iepriekšējā vakarā, lai
varētu sagatavoties un nākamajā rītā pulcēties gājienam. Nezinu, kurš ierosināja, ka jāmeklē auto, lai brauktu atpakaļ uz

«Bārbeles» brašie puiši izpilda deju «Es bij’ puika, man bij’ vara».
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miņām

12. maijā – Sējas svētki

em

Kolēģus sveica Vecumnieku tautas nama pašdarbnieki, vēlot
bārbeliešiem iemēģināt savu soli arī citos deju ritmos.
Bārbeli, jo tur tiek spēlēta balle. Ko mēs? Protams, braucām!
Trakākais bija tas, ka pa ceļam
mašīnai «saplīsa» kardāns. Viss
gan beidzās laimīgi un svētkus
arī nenokavējām,» jaunības trakulības atklāj pensionāre.
«Dejošana – tā ir mana sirdslieta. Uzsākot skolas gaitas, jau
pratu valsi – lielākie puikas iemācīja. Bērnībā bijām kā traki uz
patafona klausīšanos!» smejas
A. Muižzemniece, kurai 30. aprīlī būs 79 gadi. Viņa teic, ka
mundrumu izdevies saglabāt
dejojot un strādājot.

Pasniedz
Atzinības rakstu

Deju kolektīvu godos sveica Bārbeles pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Našeniece. «Paldies par to, ka savu brīvo laiku
veltāt dejai, lai svētkos sagādātu jaukus mirkļus pagasta iedzīvotājiem. Paldies Agitai Seglic-

kai par sekmīgu un mērķtiecīgu
darbu desmit gadu garumā,
paldies kolektīva dalībniecei un
tautas nama vadītājai Tatjanai
Kadiķei, kura palīdzējusi saturēt kopā dejotāju saimi un radīt
šos svētkus,» viņa sacīja. Novada Domes izglītības, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs Arvīds Zvirbulis un
deputāts Mārtiņš Mediņš deju
kolektīvam «Bārbele» pasniedza pašvaldības Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu tautas
dejas kultūras mākslas uzturēšanu 55 gadu ritumā, veicinot
Bārbeles pagasta un Vecumnieku novada atpazīstamību.
Dejotājus sumināja pašdarbības kolektīvi no Valles, Vecumniekiem un pašmāju saimes – Bārbeles tautas nama.
Vakara izskaņā notika ballēšanās grupas «Sākums» spēlētās mūzikas ritmos.
ŽANNA ZĀLĪTE

Bārbeles deju kolektīvs. 60. gadi. Vadītāja Ruta Upelniece.
Foto no deju kopas «Bārbele» arhīva.

Sējas svētkos tiks demonstrēts, kā norit lauku apstrāde pēc sentēvu metodēm. Foto no «Vecumnieku Novada Ziņu» arhīva.
Bārbeles pagasta Ausekļu
dzirnavu brīvdabas muzejā
12. maijā notiks Sējas
svētki.
Kā jau ierasts, apmeklētājiem
būs iespēja vērot pavasara darbu norisi lauku sētā un amatnieku aktivitātes, kā arī aplūkot
seno darbarīku un agregātu plašo kolekciju. Svētkos, kuri ieguvuši noturīgu vietu novada kultūras notikumu piedāvājumā,
piedalīsies latvisko tradīciju kopēji un popularizētāji: deju kolektīvs «Valle», Stelpes pagasta

amatierteātris «Urguči» un Bārbeles pagasta lauku kapela «Savējie».
Ausekļu dzirnavās tiks gaidīts ikviens seno arodu pratējs,
amatnieki un citi interesenti
(pieteikties pa tālruni 29197412).
Apmeklētājiem būs iespēja gan
vērot, gan iemēģināt savu roku
daudzējādos darbos un seno
amatu prasmēs, kā arī iesaistīties dažādās izdarībās.
Uz tikšanos!
Brīvdabas muzeja «Ausekļu
dzirnavas» saimnieks
M. MEDIŅŠ

SVĒTKU PROGRAMMA
12. maijā plkst. 11 – svētku atklāšana.
No plkst. 11.30 varēs vērot un izmēģināt savus spēkus dažādos
lauku sētas darbos:
 Zemes pirmssējas sagatavošanā ar tehniku un zemkopja darba
rīkiem;
 Labības un zālāju sēšanā ar sētuvi un dažādu veidu sējmašīnām;
 Kartupeļu stādīšanā;
 Jumta dēlīšu zāģēšanā ar dēlīšu zāģi;
 Baļķa zāģēšanā ar rokas zāģiem un motorzāģiem.
Būs senās tehnikas demonstrējumi.
AMATNIECĪBAS DARBI: grozu pīšana, baļķu grebšana, metāla kalšana, slotu siešana, aušana, dzijas vērpšana, adīšana, striķu vīšana,
lubiņu plēšana, akmeņu plēšana, māla podu veidošana u. c.
MĀJSAIMNIECĪBAS DARBI: putras vārīšana, sviesta kulšana, maizes
un pīrāgu cepšana dzirnavu ēkas maizes krāsnī, veļas mazgāšana un
gludināšana, kandžas tecināšana, zirga apkalšana, graudu malšana ar
rokas dzirnavām, malkas zāģēšana ar rokas zāģiem u. c.
Plkst. 13.30 visi tiks aicināti pie lielā putras katla.
Līdz plkst. 15 tiks demonstrēti visi iepriekšminētie darbi, ļaujot
ikvienam tos iepazīt, kā arī nesteidzoties visu apskatīt.
Uzstāsies deju kolektīvs «Valle», Stelpes pagasta amatierteātris
«Urguči» un Bārbeles pagasta lauku kapela «Savējie».
Darbosies tirdziņš. Būs iespēja iegādāties amatniecības izstrādājumus.
Svētku laikā par jautrību gādās lauku muzikants Albīns Baļčūns.
Ieejas maksa: pieaugušajiem – Ls 1,50; pensionāriem un skolas vecuma bērniem līdz 12 gadu vecumam – Ls 1; skolēnu grupām, kurās
ir vairāk nekā 10 personu – Ls 1 no cilvēka; bērniem līdz sešu gadu
vecumam un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ieeja bez maksas.

10. lpp.

Nr. 7(62) 2012. gada aprīlis

Jūtas līdzatbildīgi resursu taupīgā lietošanā
Konkursā iegūst galveno balvu
Šajā mācību gadā biedrība
«Zaļā josta» organizēja konkursu «Caur izpratni –
aktīvai rīcībai».
Tā mērķis bija likt skolēniem aizdomāties un būt līdzatbildīgiem par taupīgu resursu lietošanu, samazinot CO2
izmešu daudzumu, kas sekmē
klimata pārmaiņu procesus.

Veic pētījumu

Lai varētu piedalīties konkursā, bija nepieciešams veikt
skolas energoefektivitātes auditu, izpētot siltumenerģijas zudumus dažādās vietās, nosakot
elektroenerģijas patēriņu, izvērtējot ūdenssaimniecības efektivitāti un atkritumu apsaimniekošanu.
Šo darbu godprātīgi veica

10. klases skolēni, sadaloties
grupās un nopietni strādājot.
Dati aprēķinu formulām tika
iegūti, gan pētot skolas plānu,
gan iedziļinoties saņemtajos izmaksu rēķinos un veicot praktiskus mērījumus. Bija jānosaka
izglītības iestādes kopējā platība, jāaprēķina siltuma zudumi
caur sienām, durvīm, jumtu, jāizvērtē ūdens patēriņš.
Pētījumu veicot, bija nepieciešams izstrādāt arī darbības
plānu tuvākam un tālākam laika periodam un realizēt to. Skolēni devās arī uz Vecumnieku
novada domi, lai ar izpilddirektoru Gunti Kalniņu pārrunātu pašvaldības ieceres skolas vides sakārtošanā.
Darbā tika iesaistīta visa
skola – janvārī 10. klašu skolēni vadīja audzināšanas stun-

das, un katra klase izstrādāja
ieteikumus, kā skolu padarīt
zaļāku, videi draudzīgāku. Uz
klašu durvīm parādījās atgādinājumi par pareizu klašu vēdināšanu, elektroenerģijas taupīšanu. Norisinājās arī citas aktivitātes, kuru mērķis – savākt
ziedojumus elektrospuldžu nomaiņai pret ekonomiskajām.
Tika organizētas diskotēkas
jaunāko klašu skolēniem.

Videi draudzīga
skola

5. martā skolēni savu veikumu prezentēja Zemgales reģiona konkursā un ieguva iespēju 20. martā startēt konkursā Rīgā. 6. martā Vecumnieku
vidusskolā viesojās Latvijas televīzijas 1. programmas raidījums «Vides fakti».

Valsts konkursā konkurence bija sīva – 15 izglītības iestādes no visas Latvijas pretendēja uz galveno balvu.
Liels bija prieks un gandarījums, uzzinot, ka to ieguvusi
Vecumnieku vidusskola.
Izglītības iestāde saņēma
biedrības «Zaļā josta» apliecinājumu, ka mūsu skola ir videi
draudzīga mācību iestāde, kā arī
500 latu un biļetes braucienam
uz zinātnes centriem Tallinā un
Somijā. Tomēr pats galvenais ieguvums – skolēni ir sapratuši, ka
par izglītības iestādē notiekošo
arī viņi ir līdzatbildīgi un ka
tikai darbojoties ir iespējams
kaut ko mainīt. Lai izdodas visas ieceres sekmīgi realizēt!
I. CĪRULE,
Vecumnieku vidusskolas
skolotāja

Skolēnus saista praktiska darbošanās
Bārbeles pamatskola
turpina darbu Latvijas
un Šveices sadarbības
programmas projektā
«Visu daru es ar prieku!».
Aktivitātes pamatā norit
pēc Latvijas mazpulku padomes izstrādātā plāna.

Gatavo norādes
un sēj puķes

Skolēniem vislabāk patīk
praktiska darbošanās. Bērni
ar aizrautību darināja lampas,
zēni, izmantojot projekta īstenošanas vajadzībām sarūpētos dedzināmos aparātus, no
koka gatavoja norādes uz dabas un vēstures objektiem Bārbeles pagastā, kas tiks uzstādītas maijā. Projekta dalībnieki
sagatavoja zemi un kastītēs iesēja puķes, kas vasarā ziedēs
dobēs pie skolas.
Ļoti interesants bija Lieldienu gaidīšanas laiks. Izglītības iestādē viesojās Ozolaines draudzes prāvests Romualds Baļčūns, kurš noturēja svētbrīdi skolas kapelā un
ziedoja līdzekļus Lieldienu
svinībām skolā un teātra izrādei. Svētku nedēļā tika vākti un apkopoti ticējumi par
Lieldienām, gatavoti zīmējumi.

Olu krāsošanas darbnīcā bērni ļāva vaļu fantāzijai.

Apdrukā cepurītes
un krekliņus

Zaļajā ceturtdienā darbojās trīs olu krāsošanas darbnīcas, kurās oliņas košas un
neparastas tapa, izmantojot
dažādas metodes. Pēc tam tika iekārtota izstāde. Gan audzēkņiem, gan skolas darbiniekiem bija iespēja balsot par
skaistāko olu. Uzvarētāji saņēma balvas. Skolas zālē pe-

dagoģes Ainas Voveres vadībā
skanēja Lieldienu dziesmas.
Jautrās atrakcijās piedalījās gan
pirmsskolas bērni, gan skolēni.
Projekta «Visu daru es ar
prieku!» dalībnieki ir veikuši cepurīšu apdrukāšanu, bet
16. un 17. aprīlī skolotājas
Guntas Penķes vadībā bērni
apdrukāja projektā dāvātos
krekliņus.

Foto – V. BARENS
Lielās talkas nedēļā tika
apkopta skolas un Bārbeles
sēravota apkārtne, bet aprīļa
pēdējā nedēļā mazpulcēni rosīsies Pilveru pilskalnā, kā arī
izstrādās vasaras individuālos
projektus un grupas projektu
«Ūdeņi Bārbeles pagastā un to
izmantošana».
V. BARENS,
286. Bārbeles
mazpulka vadītājs
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Ciemos atnāk divi zaķi
Iesaistās akcijā «Krāso! Sūti! Svini!»

Kopā ar Lieldienu zaķiem bija jautri un interesanti.
Foto – V. ANDREJEVA

Kurmenes pirmsskolas bērni piedalījās a/s «Balticovo» konkursā «Krāso! Sūti! Svini!». Lūk, audzēkņu veidotais darbiņš.
Foto – Z. SAULE

Pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa» Kurmenes pirmsskolas grupā
«Rūķu skola» 11. aprīlī
bērni gaidīja ciemos
Lieldienu zaķi.
Liels bija pārsteigums, kad
ieradās divi aizkavējušies zaķi.
Bērni kopā ar garaušiem Kurmenes tautas namā meklēja krāsainas olas un vēlāk tās ripināja.

olas. Diena aizritēja jautri un
omulīgi.
Gaidot Lieldienas, Rūķu
skolas saime iesaistījās akcijā
«Krāso! Sūti! Svini!». Tās ietvaros uzņēmums «Balticovo»
aicināja ikvienu piedalīties zīmējumu un foto konkursā.
Bērni varēja izpausties, gan
zīmējot, gan veidojot praktisku vai asprātīgu piedāvājumu

Pa starpām gadījās arī pa kādai
baltai. Lai palīdzētu Lieldienu
zaķiem, zēni un meitenes kopā
ar vecākiem oliņas krāsoja gan
cerību, gan zemeņu un citās
krāsās.
Mazie kurmenieši piedalījās
dažādās atrakcijās un stafetēs,
runāja Lieldienu tautasdziesmas
un ticējumus. Bērni noskaidroja, kāpēc zaķis Lieldienās dēj

olu iepakojuma otrreizējai lietošanai, to nofotografējot un
nosūtot uz «Balticovo» norādīto e-pastu.
Lieldienu gaidīšanas laiks
Kurmenes pirmsskolas grupā
«Rūķu skola» bija gaišs un
priecīgs.
Z. SAULE,
Kurmenes pirmsskolas
skolotāja

Kurmenē svin Lielo dienu
Kā ik pavasari, arī šogad
lieli un mazi kurmenieši
svinēja Lielo dienu.

Pārsteigumu sagādāja laika
apstākļi. 8. aprīlī sniga, taču tas
netraucēja baudīt svētku priekus.

Saņem
saldas balvas

Kurmenes iniciatīvu centra jaunieši Vineta Andrejeva,
Kristīne Krēgere, Jānis Krēgers un poļu puisis Marcins,
tērpušies gaiļu un zaķu maskās,
bija sarīkojuši jautru izklaidi.
Tā kā plānotā šūpošanās parkā
izpalika, Lieldienu zaķis (Marcins) un Gailis (Jānis) mazos
izšūpoja improvizētās šūpolēs.
Bērni varēja sacensties olu ripināšanā. Netrūka tādu veiksminieku, kuri mājās aiznesa trīsreiz vairāk olu, nekā bija paņēmuši līdzi.
Lieldienu zaķi – Vineta un
Kristīne – jautrus brīžus sagādāja, iesaistot klātesošos vēl nere-

dzētās rotaļās un spēlēs. Malā
nesēdēja arī mammas un tēti,
kuri divās komandās sacentās
Lieldienu stafetē. Protams, visi tika pie saldām balvām, kā
jau svētkos ierasts.

Aplausi
un smiekli

Vakarā pirms balles kurmenieši un viesi varēja noskatīties dramatiskā teātra «Kurmene» pirmizrādi – «Kāzas
«Bazūnēs»» (autore un režisore Gunta Drezova). Jau krietni
pirms pulksten astoņiem vakarā zāle pildījās ar skatītājiem. Pārsteidzoši, cik Kurmenē
tomēr ir daudz jauniešu!
Pēc uzveduma izrādīšanas
nācās atskārst, ka nekas tā neiepriecina amatierteātra aktierus, kā pilna zāle ar smaidīgiem
ļaudīm, aplausi, smiekli un atzinīgi vārdi. Arī ieteikumi un
pamatota kritika ir ļoti svarīga
un vērā ņemama, jo pašdarbnieki uzticas savam skatītājam

Izrādē «Kāzas «Bazūnēs»» galvenos tēlus atveido Irēna Samule
(no kreisās), Egidijs Kondrots, Jānis Drezovs un Jānis Krēgers.
Foto – M. KRJAŽKOVS
un vēlas sagādāt prieku pagasta iedzīvotājiem.
Paldies kurmeniešiem, kuri
allaž kuplā pulkā vēro dramatiskā teātra «Kurmene» iestudējumus. Paldies aktieriem,
paldies fotogrāfam Mārtiņam

Krjažkovam par jaukajām bildēm!
30. aprīlī izrādi varēs noskatīties Vecumniekos, kur notiks novada amatierteātru skate.
G. DREZOVA

12. lpp.

Uzmirdzēs
«Deju varavīksne»
Mātes dienai veltīts
koncerts «Deju varavīksne»
11. maijā plkst. 19
notiks Vecumnieku
tautas namā.
Tajā būs iespēja vērot visdažādākos deju stilus Rīgas
deju kolektīvu un studiju sniegumā. Ikviens varēs izbaudīt
gaisotni un emocijas, kas valda ik ritmā un kustībā.
Koncertā piedalīsies indiešu deju, salsas un tango pratēji, ikviens varēs iepazīt capoeiras deju, kā arī stepu un džeza deju, uzzināt, kāda ir baškīru
un tatāru dejas kultūra. Skatītāju sirdis priecēs arī latviešu
tautas dejas.
Koncertu organizē Jaunatnes deju organizācijas pārstāve
Zane Vēciņa sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu. Sīkāka
informācija, rakstot e-pastā:
<zane@nacdejot.lv> vai zvanot pa tālruni 29355701.
Pēc koncerta – balle. Spēlēs
grupa «Pilnmēness» no Jelgavas.
Z. SKARA
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Iziet apmācību kursu
Aprīlī novada bibliotekāriem notika mācības bibliotēku interešu pārstāvniecības pamatjautājumos.
Apmācības tika īstenotas
projekta «Trešais tēva dēls»
bibliotēku interešu pārstāvniecības iniciatīvas «Bibliotēka
man, es bibliotēkai» ietvaros.
To mērķis – pilnveidot
prasmes, lai zinātu, kā ietekmēt lēmumu pieņemšanu, nodrošinot bibliotēkām labvēlīgu politiku vai finansējumu
un cita veida resursus atbalstam ilgtermiņā.
Apmācības notika trīs dienas vairākās grupās. Mūsu novada bibliotekāriem pirmās apmācību dienas aizritēja Bauskas
Kultūras centrā 4. un 5. aprīlī.
Trešā mācību diena kopā ar
atbalstītājiem notika 11. aprīlī
Vecumnieku tautas namā un
tajā piedalījās Vecumnieku,
Beibežu, Umpārtes un Stelpes
bibliotēkas vadītājas.
Iestāžu vadītāju un lasītāju

Bibliotēku vadītājas Gunta Spira no Beibežiem (no kreisās),
Rita Matuševa no Stelpes, Inese Dātava no Umpārtes un Hedviga Linīte no Vecumniekiem kopā ar lektori Sandru Ošleju
(vidū).
Foto – V. KAUFMANE
vārdā paldies atbalstītājiem, kuri
piedalījās seminārā un pārstāvēja bibliotēku intereses – Vecumnieku novada Domes izpilddirektoram Guntim Kalniņam, tautas nama vadītājai
Valdai Kaufmanei, kā arī Sarmītei Vēverei, Valentīnai Jermacā-

nei, Baibai Škrjabai. Paldies arī
lektorei Sandrai Ošlejai par
interesanto un noderīgo apmācību kursu.
I. DĀTAVA,
Vecumnieku pagasta
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

Krelles un kompozīcijas Izsludināts fotokonkurss
No 30. marta līdz 17. aprīlim
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkā bija apskatāma
Vecumnieku tautas nama
floristu pulciņa izstāde
«Laika uzrunāšana».
Interesentiem bija iespēja
apskatīt brošiņas un rotas, darinātas no stieplītēm un pērlītēm, filca krelles un pērļu aproces, no dabas materiāliem veidotas sienas kolāžas un kompozīcijas, stikla dekorus.

Izstādē idejas smēlās ne
viens vien bibliotēkas apmeklētājs. Novadniece Dzintra Šulce atzinīgi novērtēja
darbu autoru izdomu un prasmes. Paldies Latvijas Amatniecības kameras florista
amata meistarei Līgai Lauriņai par vēlmi darboties, aizraut citus un vairot skaistumu!
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

Vecumnieku floristu veidotie darbi iepriecināja Skaistkalnes
pagasta bibliotēkas apmeklētājus.
Foto – D. JAKUŠKA

Portāls aktīviem
lauksaimniekiem Farming.lv
izsludinājis fotokonkursu
«Latvijas lauku ainiņas».
Tā mērķis – mudināt iedzīvotājus līdz jūnija vidum tvert
mirkļus caur fotoobjektīva aci
un dalīties savos iespaidos par
Latvijas laukiem pavasarī un vasarā, informē interneta vietnes
pārstāve Liene Stuce. Fotokonkurss dod iespēju ikvienam atklāt savu interesanto, netradicionālo, dažkārt varbūt pat ironisko,
smieklīgo vai jautro skatījumu
uz Latvijas lauku darbiem, iedzīvotāju ikdienu, svētkiem un
citiem dzīves mirkļiem.
Fotokonkursā var piedalīties

ikviens interesents. Attēli jāievieto portāla Farming.lv lapā
sociālajā vietnē Facebook.com/
www.farming.lv. Katrs dalībnieks var iesniegt līdz desmit
savām labākajām fotogrāfijām
vienā albumā. Aprakstā ir jāiekļauj vārds un uzvārds, kā
arī neliels komentārs par foto
tapšanu, dodot galerijai atbilstīgu nosaukumu.
Trīs konkursa dalībnieki, par
kuru fotogrāfijām apmeklētāji
būs balsojuši visvairāk, saņems
Farming.lv un sponsoru sarūpētas balvas.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 27746511 vai rakstot
e-pastā: <farming@farming.lv>.
Z. SKARA

3. maijā plkst. 13
Vecumnieku pagasta Umpārtes bibliotēkā
notiks izzinošs pasākums
«Zini, ko tu pērc un ēd – ķīmija sadzīvē».
Ikvienam būs iespēja iziet E vielu labirintu pārtikas produktos, piedalīties ķīmijas eksperimentos ar sadzīvē izmantojamām vielām kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 3. kursa studenti Mārīti
Dambergu.
Laipni gaidīti visi interesenti!
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13. lpp.

Ne vienmēr valoda ir barjera
Pasaka «Pelnrušķīte» – oriģinālā interpretācijā

Skolēnu brīvdienu laikā no
11. līdz 18. martam Stelpes
pagastā bija sapulcējušies
24 jaunieši no četrām
Eiropas Savienības valstīm.
Viņu mērķis – pierādīt, ka
valodas barjerai ne vienmēr ir
izšķiroša loma, lai paveiktu
kaut ko sev un plašākai sabiedrībai tīkamu. Jaunieši bija apvienojuši savas radošās idejas,
lai sasniegtu apmaiņas projekta «No Language? No Barrier!»
(«Nav valodas? Nav barjeras!»)
mērķi un radītu iespēju Vecumnieku novada iedzīvotājiem
vienu vakaru vērot neparastu
visiem zināmās pasakas «Pelnrušķīte» uzvedumu Stelpes pamatskolā.

Atklāj savas
emocijas

Projekta idejas autore ir
biedrības «Stelpīte» projektu
vadītāja Inga Andronova, kuras vadībā jaunieši no Latvijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas apguva prasmi sazināties,
neizmantojot verbālās komunikācijas iespējas. Lai būtu papildu motivācija un interese
piedalīties šāda veida aktivitātēs, jau projekta sākumā tika
izvirzīts noteikums, ka dalībniekiem ir jāatbilst noteiktām
prasībām, proti, ir jābūt ar samērā vājām vai vispār bez angļu valodas zināšanām.
Apmaiņas projekts sākās
ar dažādu veidu iepazīšanās
aktivitātēm. Tām sekoja uzdevumi, ar kuru palīdzību jaunieši iepazina Stelpi un uzzināja dažādus faktus par Vecumnieku novadu un Latviju.
Pēc tam norisinājās ļoti intensīvs darbs pie izrādes sagatavošanas. Ar Kurmenes ritma
deju grupas pārstāvju Sandras
Ņērbules un Agneses Vidovskas līdzdalību tika apgūtas
dejas kā komunikācijas veids.

Jaunieši no četrām valstīm Stelpē apguva prasmi sazināties, neizmantojot verbālās komunikācijas iespējas.
Foto – I. ANDRONOVA
Ar vizuālās un tēlotājmākslas
palīdzību jaunieši atklāja savas emocijas, turklāt šo nodarbību laikā tapa dekorācijas teātra izrādei. Dalībnieki noskaidroja, ka arī mūzika ir lielisks
veids, kā radīt noskaņu un paust
izjūtas, ja nav kopīgas valodas,
lai to izdarītu.

Nacionālie vakari

Katru darba dienas vakaru
jauniešiem bija iespēja uzzināt
kaut ko vairāk citam par citu,
jo tika rīkoti nacionālie vakari. Tajos varēja nobaudīt dalībvalstu tradicionālos ēdienus un iemācīties dejas un
rotaļas, kas raksturīgas šīm
zemēm.
Jaunieši uzzināja arī dažādus vēsturiskus un valstiski
nozīmīgus faktus par citām kultūrām, turklāt katras dalībvalsts
pārstāvji bija īpaši sagatavojušies šīm aktivitātēm. Piemēram, tika organizētas sacensības, lai noskaidrotu, kurš dalībnieks ir viszinošākais jautājumos par tēmu «Polijas
slavenākie cilvēki». Igaunijas
pārstāvji iepazīstināja ar populārākajiem mūziķiem, lietuviešu grupa visus pārsteidza
ar jaukajiem suvenīriem, bet
latvieši priecēja citus, izpildot
tautas dziesmas.

Uzmundrina viesus

Rosīgās darba nedēļas noslēgumā visiem interesentiem
bija iespēja vērot sagatavoto
izrādi. Tā bija piesātināta ar
emocijām un palīdzēja gan jauniešiem, gan skatītājiem atklāt
pavisam jaunu un oriģinālu pasakas «Pelnrušķīte» interpretāciju. Šī izrāde bija lieliska
kulminācija nedēļu ilgušajam
darbam, un jaunieši bija ļoti
gandarīti par paveikto. Tie, kuri izrādi nevarēja apmeklēt, drīz
to varēs noskatīties interneta
vietnē www.youtube.com.
Apmaiņas projekts un tā
iznākums noteikti nebūtu tik
veiksmīgs, ja to neatbalstītu
tik daudzi Vecumnieku nova-

da iedzīvotāji. Liels paldies
Bārbeles pagasta tautas nama
jauniešu deju kolektīva «Rakari» atraktīvajiem puišiem
L. Štelfam, R. Lācim, J. Seglickim un projekta dalībniekam J. Auziņam. Viņu iestudētā deja A. Seglickas vadībā
bija lielisks uzmundrinājums
ciemiņiem no Eiropas Savienības valstīm un izrādes apmeklētājiem. Paldies dejotājām no Kurmenes un viņu vadītājai A. Bričai, paldies Stelpes pamatskolas vadībai par
doto iespēju izmantot telpas.
Projektu finansiāli atbalstīja
Eiropas Savienības programma «Jaunatne darbībā».
Z. PELŪDE

14. lpp.
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Noliek vīrus pie vietas!
Mājīgajās Bārbeles sociālā
centra telpās 7. aprīļa rītā
sākās Lieldienu zoles
turnīrs.
Lai gan daļa potenciālo
spēlmaņu bija devusies Bauskas virzienā, arī Bārbelē pulcējās pietiekami daudz dalībnieku no Skaistkalnes, Kurmenes un Vecumniekiem, tika
pārstāvēti arī mājinieki.

Neiet kārts

Pavisam tika izspēlētas
piecas kārtas, katrā pa 25 partijām. Sākoties pēdējai kārtai,
pie pirmā galda satikās vai arī
turpināja spēlēt Romis Adakovskis, Ilze Vasiļjeva, Jānis
Stankevičs (visi no Skaistkalnes) un Kaspars Soms (Bārbele). Tā kā pie pirmā galda visu
turnīra laiku bija četri dalībnieki, katras partijas izspēle
bija ļoti svarīga.
Jau otrajā izspēlē vīrus pie
vietas nolika I. Vasiļjeva – zo-

le bezstiķī un +19, bet pie 15
izspēles viņai jau bija nulle.
Lai kā centās R. Adakovskis,
fortūna bija pagriezusi muguru. Nu negāja viņam kārts tāpat kā Modrim Ķipuram (Kurmene)!

Zaudē trešo vietu

Sākot pēdējo izspēli, taktisku kļūdu pieļāva Jānis Stankevičs. Zaudējot kā lielais pēdējo izspēli, viņš zaudēja arī
trešo vietu. Šī J. Stankeviča
kļūme ļāva Naurim Apsem ieņemt vietu uz apbalvojamo pjedestāla.
Turnīra noslēgums bija šāds:
Naurim Apsem – 3. vieta, Romim Adakovskim – 2. vieta.
Par Lieldienu turnīra uzvarētāju kļuva vienīgā daiļā dzimuma pārstāve Ilze Vasiļjeva.
Nākamais zoles turnīrs plānots maija otrajā pusē Skaistkalnē. Uz tikšanos!
Ē. ČERPINSKIS,
Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta sporta darba
organizators

Vai ķersim vimbas?
Latvijas upēs sākusies
vimbu makšķerēšanas
sezona.
Beidzot vēsais laiks ir atkāpies, ar katru dienu paliek
siltāk, Mēmelē ūdens līmenis
sāk kristies un vimbas dodas
nārstot. Ikviena azartiska copētāja sirdī valda nemiers. To varu sacīt no savas pieredzes.
Ir saņemta informācija, ka
Bauskā vimbas ir, un tas nozīmē – pavisam drīz tās sasniegs
arī Skaistkalni. Būtu saistoši

sarīkot makšķerēšanas sacensības, pulcinot kopā visus novada copmaņus, lai Mēmelē pie
Skaistkalnes ķertu vimbas.
Priekšlikumi tiek gaidīti līdz
29. aprīlim (e-pasts: <sbsports@
inbox.lv>, tālrunis 28864042).
Lai sarosās vīri un sievas!
Zinu, ka azartisku makšķernieku mūsu novadā netrūkst.
Ē. ČERPINSKIS,
Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta sporta darba
organizators

Tiekas četras komandas
Biedrība «Jaunatne
smaidam» 7. aprīlī
Vecumniekos rīkoja
piedzīvojumu sacensības
«visVARIS. Uzņēmējspējas».

To mērķis bija dot iespēju
interesentiem saturīgi pavadīt
brīvo laiku un ar neformālās
izglītības metodēm gūt priekšstatu par uzņēmējspējām. Praktiski pildot dažādus uzdevumus, sacensību dalībnieki stiprināja savas prasmes strādāt komandā, pieņemt lēmumus, riskēt

uzņemties iniciatīvu un radoši
domāt.
Sacensībās piedalījās četras
komandas: no Rundāles novada, Rīgas, Aizkraukles un Ventspils. Deviņos kontrolpunktos dalībnieki pārvarēja zemo virvju
šķēršļu joslu, ar komandas spēju piepildīja burku ar ūdeni,
pārvarēja bīstamo «purvu», lika puzli un veica vēl virkni radošu uzdevumu.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

SAULAINES PROFESIONĀLĀ
VIDUSSKOLA
2012./2013. mācību gadā
uzņems audzēkņus
šādās izglītības programmās:
Ar pamatskolas izglītību:
 Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs),
mācību ilgums 4 gadi,
 Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas
mehāniķis) – 4 gadi (jauna programma),
 Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu
speciālists) – 4 gadi,
 Autotransports (automehāniķis) – 4 gadi,
 Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) – 4 gadi.
Ar septiņu klašu izglītību:
 Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) – 3 gadi.
Ar vidējo izglītību:
 Sekretariāta un biroja darbs (klientu apkalpošanas
speciālists) – 1,5 gadi (jauna programma), Eiropas Sociālā
fonda (ESF) stipendija,
 Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) – 1 gads (jauna
programma), ESF stipendija.
Iespēja praktizēties ārzemēs.
Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju visās izglītības programmās līdz Ls 50 mēnesī.
Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: meiteņu ansamblis, dejošana, sporta pulciņi.
Ir dienesta viesnīca (Ls 5 mēnesī).
Dokumentu iesniegšana – sākot ar 11. jūniju, darbdienās no plkst. 9 līdz 16.
Uzņemšanas komisijas sēdes notiks 10. jūlijā un 14. augustā plkst. 10.
Tālruņi: 63925183, 63925179.
E-pasts: <saulaine@saulainespv.lv>.
Interneta mājaslapa: <www.saulainespv.lv>.
Vecumnieku novada
lauku attīstības speciālistu
DARBA LAIKS
Aiga Saldābola (tālrunis 28705298,
e-pasts: <aiga.saldabola@llkc.lv>):
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 16 – Stelpes pagasta pārvaldē,
otrdienās no plkst. 8.30 līdz 16 – Bārbeles pagasta pārvaldē,
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 15 – Kurmenes pagasta
pārvaldē,
ceturtdienās – semināri vai apmācības,
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15 – Skaistkalnes pagasta
pārvaldē.
Anita Smilškalne (tālrunis 26330808,
e-pasts: <anita.smilskalne@inbox.lv>):
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12 – Valles pagasta pārvaldē,
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12 – Vecumnieku novada domē.
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15. lpp.

Apdraud dzīvību, veselību un īpašumus
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
darbinieki martā piedalījās
piecos izbraukumos.

Deg klēts

15. martā Stelpes pagasta
«Prātiņos» dega klēts 40 m²
platībā.
22. martā Vecumnieku pagastā pie Misas dzelzceļa pārbrauktuves liesmas bija pārņēmušas atkritumus 0,5 m² platībā.
23. martā Vecumnieku pagasta Misā dega kūla 280 m²
platībā.
Šajā laikā divas reizes veikta tehnikas pārbaude pēc apkopes.

Jāievēro noteikumi

VUGD atgādina, ka kūlas
dedzināšana ir aizliegta. Tā
apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumus. Pašlaik, kad
zāle un zeme ik dienu kļūst arvien sausāka, uguns liesmas
strauji izplatās un kļūst nekontrolējamas. Visbīstamāk kūlu
dedzināt ir gados vecākiem
ļaudīm, kuri, mēģinot pašu spēkiem liesmas apdzēst, saelpojas dūmus un nespēj vairs izkļūt no teritorijas, ko pārņēmusi uguns. Pērn kūlas dedzināšanas laikā Latvijā kopumā
cieta divi un bojā gāja viens
cilvēks, šogad dzīvību zaudējis jau viens cilvēks.

Šajā periodā VUGD kontrolē, kā tiek ievērotas Ministru
kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu nr. 82 «Ugunsdrošības noteikumi» prasības.
Ja konstatēts pārkāpums, tiek
uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK). Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts – ikvienas personas
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības,
kas var izraisīt ugunsgrēku.
Savukārt 20. punkts nosaka –
objekta teritorija sistemātiski
jāattīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10
metru plata josla jāatbrīvo no
sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām. Noteikumu 21. punkts paredz, ka zemes īpašnieks (valdītājs) veic
visu nepieciešamo, lai objekta
teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Saskaņā ar LAPK 179. pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu tiek uzlikts naudas
sods: fiziskām personām – no
20 līdz 200 latiem, juridiskām –
no 200 līdz 1000 latiem. Par
kūlas dedzināšanu fiziskām
personām uzliek naudas sodu
no 200 līdz 500 latiem vai piemēro administratīvo arestu
līdz 15 diennaktīm.

Samazina atbalstu

Tāpat kā pērn, arī šogad
VUGD sadarbosies ar Lauku
atbalsta dienestu (LAD), informējot par kūlas dedzināšanas vietām. Tur, kur būs lies-

Pērn Vecumnieku kausa izcīņas sacensībās ugunsdzēsības sportā spēkiem un veiklībā mērojās astoņas komandas.
Foto no «Vecumnieku Novada Ziņu» arhīva.
mojusi sausā zāle, zemes
īpašniekiem tiks samazināts
Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
Pagājušajā gadā LAD veicis pārbaudes 97 zemnieku
saimniecībās, 75 par kūlas dedzināšanu samazināts valsts
un ES atbalsts.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 32 LAD
klientiem par degušo lauku atbalsts netika piešķirts, ja šī platība bija pieteikta kādam no pasākumiem programmās «Maksājumi lauksaimniekiem par
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu
teritorijas», «Natura 2000» un
«Agrovides maksājumi».
2011. gadā par dedzinātajām
platībām lauku attīstības atbalsts
netika izmaksāts 24 500 latu
apmērā. Savukārt 43 atbalsta

26. maijā plkst. 10 Vecumniekos pie Vecā ezera notiks gadskārtējās Vecumnieku
kausa izcīņas sacensības ugunsdzēsības sportā. Tajās uzaicinātas piedalīties VUGD Zemgales reģiona brigādes struktūrvienību, kā arī pašvaldību
ugunsdzēsēju komandas.
Gaidām interesentus un
līdzjutējus!
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

2,5. kilometrā, notika auto sadursme ar meža dzīvnieku. Stirna izskrēja uz ceļa
1980. gadā dzimuša vīrieša
vadītā automobiļa «Audi A4»
priekšā. Bojāts transporta līdzeklis.
23. aprīlī pēc plkst. 19
Bārbeles pagastā aizturēts
1976. gadā dzimis velosipēda
vadītājs. Braucējs bija alkohola reibumā (1,04 promiles).
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Traktortehnikas
apskates
Vecumnieku
novadā:
BĀRBELES PAGASTĀ
9. maijā plkst. 10.30
centrā pie baznīcas,
KURMENES PAGASTĀ
7. maijā plkst. 11 pie
bijušā pasta,
VALLES PAGASTĀ
7. maijā plkst. 13 pie
SIA «Krīči» veikala.
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras
Bauskas un Aizkraukles
nodaļa

Auto saduras ar stirnu
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 11. līdz
24. aprīlim.
11. aprīlī plkst. 13.20 Skaistkalnē, Kurmaņa ielā, aizturēts
1972. gadā dzimis vīrietis,
kurš pārvietojās ar mopēdu.
Braucējs bija alkohola reibumā (0,73 promiles) un bez vadītāja apliecības.

12. aprīlī plkst. 5.30 Vallē uzlauztas veikala «Vesko»
ārdurvis. Uzsākts kriminālprocess.
21. aprīlī plkst. 16.40 Bārbeles pagastā uz ceļa Ķekava–
Skaistkalne aizturēts 1950. gadā dzimis vīrietis. Viņš stūrēja velosipēdu alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības. Mēraparāti viņa izelpā
konstatēja 1,42 promiles alkohola.
21. aprīlī plkst. 20.50 Vecumnieku pagastā, autoceļa
Vecumnieki–Nereta–Subate

pretendentiem par sausās zāles dedzināšanu tas tika samazināts par 5015 latiem.
/VUGD Preses centra
informācija./

Aicina uz
sacensībām
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Kad pavasara vēsmas pūš
Un ziedu smarža augšup ceļas,
Kad, puķēm smaidot, ielejas
Ar saules gaismu pilnas smeļas –
Tad arī manās krūtīs plaukst,
Kā pumpurīši vaļā raisās,
Man liekas, it kā dvēsele
Tad liljām līdzi ziedēt taisās.
		
/J. Poruks/
Saulainu sveicienu sūtām
Dzintrai Vesperei un Rutai Sekstei
50. šūpļa svētkos!
Bārbeles pagasta pārvalde
Gadi ir dīvaini dārgumi, draugs!
Birst tie kā ziedi no ābeles salnā...
Nobirst kā ziedi
Un aizspurdz kā putni,
Pagaistot zilajā kalnā.
					
/J. Vanags/
Vēlam veselību un izturību
Jānim Zoričam 60 gadu jubilejā un
Laimonim Grasim 65. dzimšanas dienā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Vienkārši būt – bez nopelniem,
ko darbā vai sasniegumos gūt.
Būt – kā rasai, kas saulē atmirdz
kā dārgakmens un ātri žūst.
Būt – kā upei augstu kalnos,
kas pārgāzēs traucoties plūst.
Būt – baudīt vēju, lietu un sauli...
Un savu – kaut mazo pasauli.
/I. Baltpurviņa/
Sirsnīgi sveicam Āriju Grosbergu,
Daci Šveimerausu un Ēriku Sļipecku
50 gadu jubilejā
un Jāni Šēperu 60. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde

Nepaej laimei garām,
Nobirs kā roze tā,
Mūžības sirmais arājs
Iears to velēnā.
Nepaej brīnumam garām,
Nemeklē tālu to –
Vējš varbūt lazdu skarā,
Ziedā to iešūpo.
/A. Krūklis/
Sirsnīgi suminām Līviju Pluci un
Induli Sakalauski 75 gadu jubilejā, Intu Skuju un
Liliju Grigucēviču 80. dzimšanas dienā, Mildu Dūmiņu un
Vilmu Kalēju, 85. mūža gadskārtu sagaidot.
Novada Sociālais dienests
27. aprīlī plkst. 20
Vecumnieku tautas namā
A. Ločmeles lugu
«Tēva meitas» izrādīs
Birzgales tautas nama
amatierteātris.
Režisore –
Mārīte Skābarniece.

28. aprīlī plkst. 19.30
Misas tautas namā ar
A. Kronenberga un
R. Paula
dziesmuspēli
«Mazais ganiņš»
viesojas
Vecsaules amatierteātris.

28. aprīlī plkst. 20 Bārbeles tautas namā notiks
tradicionālā lauku ļaužu BALLE
kopā ar Manguļu ģimeni.
Sarīkojums notiks pie galdiņiem.
Ieeja – bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālruni 28377045.
9. maijā aicinām
uz pavasarīgi jautru tikšanos
Skaistkalnē pasākumā

«Pavasaris Šēnbergā».

Plkst. 13.40 – gājiens no vidusskolas uz estrādi,
plkst. 14 – koncerts.

Skaistkalnes vidusskolas kolektīva vārdā –
direktore S. Vāverniece

Saliec gadus – vienu otram blakus,
Atskaties, vai gājums nebij velts.
Ilgi mini līču loču taku,
Meklēdams to neatrasto aku,
Kurā sirdij lielu spēku smelt.
		
/H. Heislers/
Vislabākos novēlējumus sūtām
Savērijai Rušmanei un
Vladimiram Pronozovam
55 gadu jubilejā un
Staņislavam Raukaitim 65. šūpļa svētkos!
Stelpes pagasta pārvalde
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu – cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
			
/K. Apškrūma/
Sveicam Staņislavu Raukaiti jubilejā!
Daudz laimes un stipru veselību!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»

Vecumnieku tautas namā 5. maijā plkst. 18.
Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
Biļetes cena – Ls 2, koncerta dienā – Ls 3.

