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Jāmeklē darbs

Vecumnieku novada Dome
un Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) parakstījušas līgumu par aktīvā nodarbinātības
pasākuma «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» īstenošanu.
Projektā tiks iesaistīti sešus
mēnešus uzskaitē bijuši bezdarbnieki, kuri strādās algotu
pagaidu sabiedrisko darbu, par
to saņemot atlīdzību – 100 latu
mēnesī. 12 mēnešu laikā viņi
tiks nodarbināti četrus mēnešus. Pašlaik novadā ir izveidotas 39 darba vietas. Projekts
paredz, ka bezdarbniekiem
būs aktīvi jāmeklē darbs un
jāiesniedz apliecinājums par
dalību pārrunās.
Norīkojumu dalībai projektā izsniedz NVA rindas kārtībā.
L. GRINBERGA,
projekta koordinatore

Godina sporta laureātus
Aizdedz simbolisku olimpisko lāpu

Saņem žetonus

Valles vidusskolā 35. reizi
tika pasniegti žetoni. 12. klases
audzēkņiem svinīgajā sarīkojumā 4. februārī tos izdalīja iestādes direktors Česlavs Batņa un
klases audzinātāja Alda Zālmane.
11 divpadsmitie, kuri šogad gatavojas absolvēt skolu,
bija iestudējuši teatrālu uzvedumu. To caurvija sapņu motīvs.
Scenāriju veidojusi 12. klases
skolniece Liāna Kalniņa.
Tradicionāli žetonu vakarā
savu skolu apciemo arī absolventi. Šogad atkalsatikšanās
priekam ļāvās vairāk nekā simt
izglītības iestādes beidzēju. Kā
ierasts, pēc piederības zīmju
pasniegšanas ceremonijas visi
pulcējās latviešu valodas kabinetā, kur bijušie audzēkņi
stāstīja par savas dzīves tālākajām gaitām pēc skolas beigšanas, mudinot jauniešus novērtēt izglītības nozīmi.
25. izlaiduma absolventi un
viņu audzinātāja – kādreizējā
bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Ligita Ostapko – skolai uzdāvināja modernu mikroskopu.
Z. SKARA

Talantīgo sportistu Jāņa Nires (no kreisās), Dailas Žukauskas, Kristīnes Vietnieces, Reiņa Krēgera un Rolanda Kopa priekšnesums kopā ar grupu «Laikā pirms» izvērtās par sarīkojuma izklaides daļas «naglu».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ar sarīkojumu «Sporta
laureāts 2011» Vecumnieku
novadā aizsākusies jauna
tradīcija. Turpmāk katru
gadu kopā tiks pulcināti
labākie sportisti un treneri,
kuru aktivitāte un panākumi veicinājuši novada atpazīstamību.
20. janvārī Vecumnieku tautas namā tika sveikti skolēni
un pieaugušie, kuri pērn guvuši
atzīstamus rezultātus dažādās
sacensībās un turnīros, kā arī
treneri. Katrs laureāts piedalījās
simboliskas olimpiskās lāpas
aizdegšanā, tādējādi apliecinot
savu sportisko garu, azartu un
vēlmi tiekties pēc arvien jauniem
sasniegumiem.

Daudzina
Vecumnieku vārdu

Atklājot sarīkojumu, Vecumnieku novada Domes priekšsē-

dētājs Rihards Melgailis pauda
prieku, ka labās tradīcijas, kas
Vecumnieku pusē jau izsenis
vienojušas sporta mīļotājus, laikam ritot, ir vairojušās. «Sports
pieradina pārvarēt grūtības. Arī
man bieži vien ir bijis slinkums paņemt jau sakārtoto
sporta somu un doties uz zāli,
bet, tiekot pāri šīm izjūtām,
rodas gandarījums par treniņā
pavadīto laiku,» viņš sacīja.
Pašvaldības vadītājs gan sportistiem, gan viņu treneriem vēlēja neapstāties pie sasniegtā,
jo «vienmēr var vēl mazliet
ātrāk, vēl nedaudz augstāk un
tālāk».
Vecumnieku novada Domes
sporta skolas direktors Ivars
Sprancis atzīmēja, ka iestāde
savas darbības pirmajā gadā ir
labi pastrādājusi – ar godu audzēkņi pārstāvējuši novadu
Latvijas čempionātos, Jaunat-

nes olimpiādē un citu veidu
sacīkstēs, kur iegūtas 14 zelta,
15 sudraba un 13 bronzas medaļas. Pašlaik Sporta skolu apmeklē ap 150 audzēkņu, darbojas četras nodaļas: vieglatlētikas, basketbola, volejbola
un galda tenisa (kopā – 13 treniņgrupas), strādā astoņi treneri.
«Prieks, ka izdevies izveidot savu Sporta skolu un nu
mūsu audzēkņu nopelni daudzina Vecumnieku vārdu. Līdz
šim, kamēr treniņgrupas darbojās Bauskas un Aizkraukles
novada sporta skolu paspārnē,
panākumi tika «pierakstīti» citiem,» uzsvēra I. Sprancis.
Viņš piebilda, ka sarīkojums
sporta laureātiem dzimis zīmīgā laikā, jo šis ir olimpiskais
gads (augustā Londonā notiks
30. olimpiskās spēles).
à10. lpp.
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Ievēro teritoriālo
vienlīdzību

D

abā ir iestājusies īsta ziema,
atgādinot ikvienam, kādos
platuma grādos dzīvojam. Nevajag justies pārsteigtiem, ieraugot termometra stabiņu noslīdam
līdz –25°C atzīmei, jo Latvija
taču atrodas Ziemeļeiropā!
Visi atbildīgie dienesti – ceļu uzturētāji, komunālo pakalpojumu nodrošinātāji un citi –
cenšas savu darbu paveikt tā,
lai iedzīvotāji arī šādos laika
apstākļos neizjustu diskomfortu, proti, lai dzīvokļos būtu silti, bet uz ielas – droši. Šogad
snidzis ir tikai nedaudz, tāpēc
ietaupījušies budžeta līdzekļi,
kas paredzēti brauktuvju tīrīšanai. Ziemas beigas gan vēl ir
tālu un neizlietoto naudu plānot citiem ceļu uzturēšanas
darbiem būtu pāragri, lai gan
vajadzību ir daudz. Valsts iedalītie līdzekļi pašvaldības ceļu uzturēšanai jau trešo gadu
pēc kārtas sarūk. Šogad tie samazinājušies par aptuveni 20 procentiem, salīdzinot ar 2011. gadu. Lai situāciju vērstu par labu,
novada Dome mēģina rast iespēju atvēlēt papildu līdzekļus
no pamatbudžeta, kā arī piesaistīt projektu finansējumu ielu apgaismojuma izbūvei, rekonstrukcijai un citiem darbiem.
Apstiprināts novada Domes
budžets 2012. gadam. Tā izstrādes gaitā gāja diezgan «karsti»,
jo vajadzību ir nesalīdzināmi
vairāk nekā iespēju tās realizēt
ierobežotā finansējuma dēļ. Prioritāra ir pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību bāzes izdevumu
nodrošināšana (elektrība, komu-

«Priekšroka –
ūdenssaimniecības
objektu sakārtošanai.»
nālie pakalpojumi, darba algas,
nodokļi u. c.), līdzekļu paredzēšana struktūrfondu projektu
līdzfinansēšanai, kredītsaistību
pildīšana. Tikai pēc tam var plānot naudu dažādu institūciju
pārstāvju, deputātu un iedzīvotāju ierosināto ieceru īstenošanai.
rojektu realizēšanā priekšroka tiek dota ūdenssaimniecības objektu sakārtošanai
apdzīvotās vietās, kā arī iesākto
plānu pabeigšanai. Pašvaldība
cenšas ievērot arī teritoriālo
vienlīdzību – ja kādā ciemā vai
pagastā pērn noritējuši vērienīgāki darbi, šogad tur tiek paredzēts finansiāli mazāks projekts, remonts vai pirkums.
Darbu dunā nereti dažādas
neērtības nākas piedzīvot apkārtējiem iedzīvotājiem, iestāžu apmeklētājiem; iespējams,
pasliktinās kāda pakalpojuma
sniegšanas kvalitāte. Būsim pacietīgi un izturēsimies ar sapratni pret celtniekiem un projektu
vadītājiem, jo, kā mēdz teikt,
labs nāk ar gaidīšanu, silts – ar
sildīšanu!

P

GUNTIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku novada
domes
izpilddirektors

Skolu var slēgt dažādi
Atsauksme uz publikāciju «Slēgs Bārbeles pamatskolu»
(«Vecumnieku Novada Ziņas», nr. 1(56), 5. lpp.)
Šogad aprit 160 gadu, kopš
Bārbelē tika atvērta pirmā
skola. Pērn decembrī Vecumnieku novada Dome pieņēma
lēmumu Bārbeles pamatskolu
slēgt.
Pēdējos gados iedzīvotāju
un skolēnu skaits visā Latvijā ir strauji samazinājies. Mazās lauku skolas tiek slēgtas.
Tas ir saprotami, jo – nav skolēnu, nevar pastāvēt arī izglītības iestāde. Tomēr manī raisa izbrīnu secinājumi, kurus
izdarījuši daži cienījamie novada Domes deputāti.

Ir tikai spriedumi

Esmu skolotājs ar 45 gadu
darba stāžu. 13 gadu esmu nostrādājis divās mācību iestādēs par direktoru. Šajā laikā
nācies pieredzēt dažādas revīzijas un inspekcijas, taču visās
šajās pārbaudēs secinājumi tika izdarīti, balstoties uz konkrētiem faktiem. Novada Domes deputāti spriedumus par
skolas darbu izdara, neveicot
pat elementāru pārbaudi.
Ko nozīmē apgalvojums
«neiegūst konkurētspējīgu izglītību»? Skolā klases ir nelielas. Pedagogi var nodrošināt
katram bērnam individuālu
pieeju. Pašlaik 9. klasē ir seši
audzēkņi. Katru mācību stundu viņi tiek maksimāli nodarbināti. Izglītības iestādē ir visas tehniskās iespējas, lai skolēni sekmīgi apgūtu mācību
vielu. Absolventi veiksmīgi iestājušies un mācās gan Rīgas
prestižajās skolās, gan citur.

Īpašas
privilēģijas

Tādas privilēģijas kā bārbelieši, kuri var mācīties kaimiņu pagastos, kur nav apvienoto klašu, nebauda bērni nekur citur Latvijā. Katru rītu un
pēcpusdienu trīs autobusi vadā skolēnus uz trim vidusskolām, ceturtais dodas uz Ozolaines pamatskolu. Kādiem
gan brīnumiem būtu jānotiek
Bārbeles skolā, lai saglabātos
audzēkņu skaits?
Labākā situācijā ģeogrāfiski ir, piemēram, Skaistkalnes vidusskola, jo tai tuvumā
nav konkurējošu izglītības iestāžu. Būtu gan grūti iedomāties, kā šajā skolā tiktu nokomplektētas vidusskolas klases, ja Bauskas Valsts ģimnāzija noorganizētu ikdienas autobusu no Skaistkalnes uz
Bausku...
Skolu slēgšana turpināsies.
Šo procesu pašlaik apturēt nav
iespējams, taču iestādi var
slēgt dažādi. Kāpēc skolā palikušie darbinieki un audzēkņi
ir «jāaplej ar samazgām»?
Diemžēl tā notika arī pērn,
likvidējot Kurmenes skolu.
Daudzi «nekvalificētie» Bārbeles pamatskolas kadri jau
strādā citur, citi jaunu darba
vietu vēl meklēs. Kā lai cilvēki jūtas pēc šāda raksturojuma
un ko par viņiem domās jaunajā kolektīvā?
Ar cieņu,
V. BARENS,
Bārbeles pamatskolas
skolotājs

Tikai puikas vien!
Adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933.
Tālrunis: 63976100.
Izdevēja – Vecumnieku novada
Dome.
Redaktore – Žanna Zālīte.
E-pasts: zanna.zalite@gmail.com.
Iespiests SIA «Latgales druka».
Tirāža – 1100 eksemplāru.
Izdevumā «Vecumnieku Novada
Ziņas» publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Vecumnieku
novada Domes viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu
precizitāti atbild autors.

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 16. janvāra
līdz 6. februārim reģistrēta
četru mazuļu dzimšana. Pasaulē nākuši puikas vien! Vecāki
saviem dēliem devuši vārdus:
Adrians, Artūrs, Mārcis un
Mārtiņš.
Šogad reģistrēta divu pāru
laulība.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Marta Cīrule (1925. gada
15. novembris – 2012. gada
29. janvāris),

Aldona Ķipure (1927. gada 20. marts – 2012. gada
4. februāris).
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Jānis Apse (1936. gada
26. jūlijs – 2012. gada 16. janvāris),
Gunārs Žebers (1942. gada 9. decembris – 2012. gada
19. janvāris).
VALLES PAGASTĀ
Gunvaldis Skosa (1982. gada 30. maijs – 2012. gada 30. janvāris).

VECUMNIEKU PAGASTĀ
Jānis Kuiva (1931. gada
26. septembris – 2012. gada
19. janvāris),
Gunārs Beķeris (1931. gada 22. jūlijs – 2012. gada 29. janvāris),
Helēna Leitāne (1915. gada 1. aprīlis – 2012. gada 3. februāris).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Uz barikādēm – «Bārbeles divīzija»
Brīvības sardzē pie cerību ugunskuriem

Zigurds Ūdris (no kreisās) bija starp pirmajiem bārbeliešiem, kuri trauksmainajās 1991. gada janvāra dienās devās uz Rīgu. Par Latvijas brīvību iestājās arī
Alberts Livdanskis (otrais no kreisās), Ēriks Jumiķis, Guntis Sekste, Andris Seilis.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
1991. gada janvāra barikāžu
atceres vakarā «Ar mīlestību
Latvijai» piedalījās ap 30
interesentu. Saietu organizēja Bārbeles pagasta
bibliotēkas vadītāja Brigita
Krauze.
Atsaucot atmiņā sociālisma laiku, ļaudis varēja apskatīt plakātu izstādi «Pirmsatmodas ideoloģiskā telpa».

Ar kailām rokām

27. janvārī uzkalniņā pretī
tautas namam dega ugunskurs,
bet mājīgajā zālē tika gaidīti
vēsturisko notikumu aculiecinieki, kuri tālajās janvāra dienās no Bārbeles devās uz Rīgu,
lai kopā ar citiem tautiešiem
iestātos par Latvijas brīvību.
«Atcerēties barikāžu laiku tika
aicināts ikviens bārbelietis, bet
ielūgumi tika izsūtīti 46 valsts
neatkarības aizstāvjiem un viņu
ģimenēm. Uzaicinājumu saņēma arī tie, kuri pašlaik dzīvo
citur,» sacīja B. Krauze. Viņa
pirms vairākiem gadiem uzņēmās barikāžu dalībnieku apzināšanu un anketēšanu, organizēja Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes pasniegšanas ceremonijas. Valsts apbalvojumu
saņēmuši vairāk nekā 55 Bārbeles pagasta iedzīvotāji, t. sk.,
arī zemessargi.

Sarīkojumā skanēja dzeja
un dziesmas, uz ekrāna tika
demonstrēti dokumentāli kadri no Vislatvijas tautas protesta manifestācijas, kas 1991. gada 13. janvārī Daugavmalā
Rīgā pulcināja ap 700 000 cilvēku. Toreiz latvieši visai pasaulei apliecināja savas alkas
pēc brīvības un neatkarības.
Uzrunājot bārbeliešus, B. Krauze uzsvēra, ka janvāra barikādes bija latviešu tautas zvaigžņu stunda, kad tika veidota
brīvības sardze un kurti cerību
ugunskuri. «Nekur pasaulē vēl
nebija pieredzēts, ka divas
trešdaļas tautas ar kailām rokām sargāja savu sapni. Varam
būt lepni, ka viņu vidū bija arī
Bārbeles pagasta ļaudis. Laikā, kad pie Iekšlietu ministrijas norisinājās apšaude, ēkā
dežurēja mūsu Māris Kļaviņš,
kurš tolaik strādāja Bauskas
milicijas nodaļā. Pašlaik viņš
dzīvo Ozolainē.»

Ja vajadzētu,
ietu atkal

«Man toreiz bija 35 gadi,
strādāju Bārbeles pamatskolā
par fizkultūras skolotāju. Vīri
no kolhoza brauca uz Rīgu, un
es viņiem pievienojos. Ja vajadzētu tagad iestāties par savas valsts brīvību, daudz ne-

Tālos janvāra notikumus atcerējās Valērijs Ķirķis
(no kreisās) un bijušais zemessargs Aivars Vecbiškens, ar kuru kopā uz barikādēm Zaķusalā
stāvēja sieva Gaida un dēls Andris.

domājot, ietu atkal!» pārliecinoši teic Valērijs Ķirķis.
Kad risinājās 1991. gada
janvāra notikumi, Ilgars Krauze bija Bārbeles ciema Tautas
deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs. Zīmīgi,
ka baltiešiem izšķirīgajās dienās viņš kopā ar kolhoza autocisternas vadītāju Gunāru
Kļaviņu bija devies uz Mažeiķiem «sarunāt» degvielu un par
asiņainajiem notikumiem Viļņā
uzzināja, gaidot vizīti pie naftas
pārstrādes rūpnīcas direktora.
Atgriezies mājās ar degvielu,
I. Krauze kopā ar kolhoza
priekšsēdētāju Jāni Kadiķi organizēja braucējus uz Rīgu.
Bārbelieši Zaķusalā bija apmetušies blakus Vecumnieku
vīriem. «Mūsu kaimiņi bija
izvietojuši lielu plakātu ar uzrakstu «Vecumnieku pulks».
Mazliet pagudroju un otrā dienā par mūsu klātbūtni barikādēs liecināja vēl iespaidīgāka
izkārtne – «Bārbeles divīzija»,» atcerējās I. Krauze.
Ar klusuma brīdi un dziesmu tika pieminēti tie barikāžu
dalībnieki, kuru vairs nav starp
bārbeliešiem: Kārlis Folkmanis, Vitolds Ģeķis, Edmunds
Kurtiņš, Mārtiņš Kļaviņš, Jānis Niedra, Eduards Zentelis,
Andris Gedrovičs, Juris Šņo-

re, Jānis Vasiļonoks, Voldemārs
Lācis un Guntis Kļaviņš.

Sargāsim savu
valodu!

Barikāžu atceres vakarā
valodas raisījās arī par gaidāmo
tautas nobalsošanu. Šķiet, atkal
ir pienācis brīdis, kad tauta var
stāvēt uz barikādēm. Būsim aktīvi 18. februārī, iesim uz referendumu un izmantosim savas
pilsoņu balsis kā barikādes,
sargājot savu – latviešu – valodu!
Aicināts prognozēt gaidāmā
referenduma iznākumu, I. Krauze pieļauj, ka no tiem, kuri aizies uz iecirkņiem, liels procents
varētu balsot «par» grozījumiem Satversmē, kas noteiktu
krievu valodai otras valsts valodas statusu. «Latvijā ir daudz
jauktu ģimeņu, arī ievērojams
skaits Latgales pusē dzīvojošo
ir noskaņoti «par», tāpat arī
varētu balsot jaunās paaudzes
krievi. Valsts prezidents Andris
Bērziņš sākotnēji pieļāva kļūdu, sakot, ka referendumā nepiedalīsies. Šis paziņojums nenoliedzami ir ietekmējis sabiedrisko domu, taču ceru, ka
Bārbelē un arī visā Vecumnieku novadā rezultāti būs labi,»
teic I. Krauze.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Dāvinājumu
saņems invalīdi
Invalīdi, kuru ienākumi
nepārsniedz 120 latu
mēnesī un invalīdi kopš
bērnības tiek aicināti
vērsties pie sociālajiem
darbiniekiem, lai saņemtu
a/s «Latvenergo» elektrības
norēķinu dāvanu kartes.
Vecumnieku novada Domes
Sociālais dienests 2010. gada
janvārī uzsāka a/s «Latvenergo»
elektrības norēķinu dāvanu karšu 500 kWh vērtībā izsniegšanu
trūcīgo ģimeņu ar bērniem un
garantētā minimālā ienākuma
pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām. Kopumā dienestam tika nodotas 715 dāvinājuma
kartes. Līdz šī gada 1. janvārim
izsniegtas 513 kartes. Atlikumā esošās 202 kartes bija jāizdala līdz šī gada 31. martam,
taču pirmās atbalsta kampaņas mērķa grupas klienti dāvinājumu jau ir saņēmuši.
Sociālais dienests ir panācis vienošanos ar a/s «Latvenergo» par neizsniegto pirmās
kampaņas karšu izmantošanu,
paredzot, ka pašvaldība ir tiesīga izlemt, kurām sociāli mazaizsargātajām mājsaimniecībām tās izdalīt.
Vecumnieku novada Domes sēdē 25. janvārī tika pieņemts lēmums pārpalikušās
elektrības norēķinu kartes
500 kWh vērtībā nodot invalīdiem, kuru ienākumi nepārsniedz 120 latu mēnesī un invalīdiem kopš bērnības.
Saņemt a/s «Latvenergo»
dāvinājumu var pēc deklarētās adreses pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka
vai Sociālajā dienestā Vecumniekos, līdzi ņemot invaliditāti apliecinošu dokumentu un
a/s «Latvenergo» līguma numuru. Šīs kartes tiks izsniegtas līdz 2013. gada 31. martam.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja

Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde
notiks
29. februārī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

Nodokļos iekasēts vairāk
25. janvārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Taps plānošanas
dokumenti

Pieņemts zināšanai pārskats par Vecumnieku novada
bāriņtiesas darbu 2011. gadā.
Pēc ziņojuma noklausīšanās
deputāti bāriņtiesas priekšsēdētājai Initai Sproģei uzdeva
jautājumus.
Par nepieciešamību izstrādāt Vecumnieku novada turpmākās attīstības plānošanas dokumentus klātesošos informēja
domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika. Viņa ieskicēja attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturu un atbildēja uz deputātu
jautājumiem. Teritorijas plānotājs, zemes ierīkotājs Jānis
Strēlis uzsvēra, ka nākamais
secīgais solis pēc šo dokumentu sagatavošanas ir teritorijas
plānojuma izstrāde 2014. –
2026. gadam. Katram pagastam ir savs plānojums, taču tas
ir novecojis un neatbilst jaunajai attīstības programmai, kas
tiks izstrādāta. Iedzīvotāji varēs iesaistīties šo dokumentu
sabiedriskajā apspriešanā.
Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 2 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā». Pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tie kopā ar paskaidrojuma rakstu tiks publicēti «Vecumnieku Novada Ziņās».

Ieņēmumu plāna
izpilde – 104,13%

Deputāti apstiprināja novada Domes 2011. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. Pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis informēja par ieņēmumu un izdevumu plāna izpildes rezultātiem. Pērn pamatbudžets ieņēmumos izpildīts par 104,13%,
izdevumos – par 95,19%. Plānotie nodokļi iekasēti 111,11%
apjomā.
Pamatbudžeta izpilde ieņēmumos ir Ls 5 434 744, izdevumos – Ls 5 469 269; atlikums (1.01.2012.) – Ls 771 560.
Speciālā budžeta izpilde ieņēmumos ir Ls 127 135, izdevumos – Ls 112 239; atlikums
(1.01.2012.) – Ls 46 060. Dāvinājumos un ziedojumos pērn
saņemti 656 lati, izdots – 51 lats;
atlikums (1.01.2012.) – Ls 1192.

Paredz piemaksas
speciālistiem

Veiktas izmaiņas lēmumā
«Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības darbiniekiem atbilstoši amatu klasifikācijas rezultātiem» (24.03.2010.).
Izpilddirektors Guntis Kalniņš iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām bibliotekāru,
enerģētiķa un amatiermākslas
kolektīvu vadītāju atalgojumā,
kas noteikts saskaņā ar apstiprināto nolikumu, kā arī piemaksām, ko par papildu pienākumu veikšanu saistībā ar
projektu realizāciju saņems

iesaistītie speciālisti. Diskusija izraisījās par pašvaldības
informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» redaktora amata slodzi, kas ir
0,73. Nolemts šo jautājumu
sagatavot izskatīšanai nākamajā Domes sēdē.
Saskaņoti Skaistkalnes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultāti. Izveidota jauna
amata vieta – tehnoloģiju laborants.

Apstiprina budžetu

Ar 11 balsīm «par» un četrām «pret» (Arvīds Zvirbulis,
Jānis Strēlis, Andris Lisovskis,
Valdis Rusiņš) pieņemti novada Domes saistošie noteikumi
nr. 1 «Par Vecumnieku novada
Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu
2012. gadam». Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir
Ls 5 051 001, izdevumi –
Ls 5 720 579, speciālā budžeta ieņēmumi – Ls 86 410, izdevumi – Ls 133 125. Līdz
10. februārim iestāžu un struktūrvienību vadītājiem jāsagatavo un jāiesniedz Finanšu
nodaļai tāmes atbilstīgi pieņemtajam budžetam.
Paskaidrojuma raksts par
budžetu 2012. gadam publicēts 6. – 9. lpp. Sīkāk ar plānoto naudas plūsmu var iepazīties pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv
(sadaļa «Novada Dome»/
«Budžets»).
Z. SKARA

Gaidīs iedzīvotāju priekšlikumus
Uzsākta Vecumnieku novada attīstības programmas
2013. – 2019. gadam un
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz
2030. gadam izstrāde.
Deputāti par to vienojās
Domes sēdē 25. janvārī.
Attīstības programmas mērķis ir nodrošināt Vecumnieku
novada attīstību ar perspektīvu
septiņiem gadiem, sekmējot
tautsaimniecības izaugsmi, saglabājot dabas un kultūras
mantojumu, kā arī radot veselīgu un labvēlīgu dzīves vidi

iedzīvotājiem. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķis ir
nodrošināt pašvaldības attīstību ilgtermiņa nākotnes redzējumā, vienlaikus atklājot teritorijas unikālās vērtības.
Ir apstiprināta vadības grupa šādā sastāvā: Rihards Melgailis, novada Domes priekšsēdētājs, Guntis Kalniņš, izpilddirektors, Rita Pole, Finanšu nodaļas vadītāja, Dace
Šileika, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, projektu
vadītāja, Jānis Strēlis, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs, zemes ierīko-

tājs, Dace Vilmane, Zemgales
plānošanas reģiona Attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja.
Par attīstības programmas un
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes atbildīgo personu
noteikta D. Šileika.
Iedzīvotāji tiks aicināti sniegt
priekšlikumus par aktuālākajām
problēmām un potenciālajām attīstības iespējām novadā, kā arī
piedalīties nozaru darba grupās.
Sīkāka informācija pa tālruni 63976486 (Dace Šileika).
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
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5. lpp.

Varēs lemt par nepamatoti izmaksāto
pabalstu atgūšanu

Veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Stājušies spēkā grozījumi
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā.
Tie paredz būtiskas izmaiņas sociālo pabalstu saņemšanas nosacījumos.
Sociālais dienests strādā, ievērojot regulējošo normatīvo
aktu prasības. Diemžēl tas klientos nereti rada neizpratni un neiecietību, gādājot iesniegšanai
pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī veicot līdzdarbības
pienākumus, kas ir pamats, lai
varētu pieņemt lēmumu par sociālo palīdzību vai pakalpojumu.
Jāuzsver, ka pašvaldības iestāde
arī turpmāk pildīs tiesību normas,
tāpēc iedzīvotājiem ir būtiski iepazīties ar grozījumiem likumā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtā un piektā daļa nosaka – pašvaldības Sociālajam
dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas, izņemot
šī likuma 37. panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās personas, iesaistīt:
1) darba un sociālo prasmju
saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos (līdz
12 stundām nedēļā, sadalot
tās pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto paš-

valdības funkciju veicējus.
Minētos pasākumus īsteno
pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt
peļņu. Pašvaldības sociālais
dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku,
abu pušu tiesības, pienākumus
un atbildību;
2) darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot darba līgumu uz
noteiktu laiku ar darbspējīgo
klientu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. pants
tiek izteikts šādā redakcijā:
(1) Personai darbspējīgā vecumā, kas vēlas saņemt sociālās
palīdzības pabalstu, izņemot
vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā, un nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai
pašnodarbināto saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu»), jāreģistrējas Nodarbinātības Valsts aģentūrā kā
bezdarbniekam, izņemot gadījumu, ja persona ir:
1) invaliditātes pensijas,
vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēja;
2) sieviete grūtniecības un
dzemdību atvaļinājuma laikā,
viens no bērna vecākiem vai
cita persona bērna kopšanas
periodā;
3) viens no bērna invalīda

vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
4) persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
(2) Sociālās palīdzības pabalstu klientam samazina par
personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir
atsevišķi dzīvojošai personai,
ja tā:
1) atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas
sociālās problēmas risināšanai;
2) sniegusi nepatiesas ziņas
vai atteikusies sniegt ziņas par
ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo
klienta spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties
pasākumos savas sociālās problēmas risināšanā;
3) atrodas prombūtnē ilgāk
par kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek
nodrošinātas personas pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas
izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā.
(3) Ja mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) ma-

teriālā vai sociālā situācija,
pašvaldības sociālais dienests
no jauna izvērtē klienta atbilstību sociālās palīdzības saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par
sociālās palīdzības pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt.
(4) Ja pašvaldības sociālais
dienests konstatē, ka klients
spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā, šim
dienestam ir tiesības atteikt
klientam sociālās palīdzības pabalstu.
Likums papildināts ar
39.1 pantu šādā redakcijā:
«Pašvaldības sociālais dienests
pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas
konstatē, ka attiecīgais pabalsts
ir nepamatoti izmaksāts klienta
vainas dēļ, klientam sniedzot
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru. Lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta izpildrīkojumu.»
Likums stājies spēkā
2011. gada 30. decembrī.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta
vadītāja

Veicinās integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
2011. gada nogalē Vecumnieku novada dome parakstīja līgumu ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par
Eiropas Savienības Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekta
īstenošanu.
Projekts «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā», nr. 1DP/
1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/075,
tiek īstenots darbības program-

mas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos» ietvaros.
Projekta mērķis – attīstīt
un pilnveidot alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vecumnieku novadā personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām, lai uzlabotu sociālās un
funkcionālās prasmes, kā arī
lai veicinātu viņu integrāciju
sabiedrībā un darba tirgū.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:
 Projekta vadība;
 Atbalsta grupas izveide
personām ar funkcionāliem
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde;
 Atbalsta grupas izveide
bērniem no maznodrošinātām
un trūcīgām ģimenēm un motivācijas programmas izstrāde;
 Atbalsta grupas izveide
personām, kas atkarīgas no
psihoaktīvām vielām, un sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde;
 Speciālistu apmācība
darbam ar mērķa grupām;

 Konsultatīvs atbalsts sociālā darba speciālistiem (supervīzija);
 Projekta informācijas
un publicitātes nodrošināšana.
Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, tā ieviešanas laiks – no 2012. gada
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. Projektu realizēs Vecumnieku novada Domes struktūrvienība – Sociālais dienests.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 81 807,02.
Finansējumu pilnā apjomā nodrošina ESF.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu vadītāja
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Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodokļa

Paskaidrojuma raksts par 2012. gada Vecumnieku novada Domes budžetu
Pašvaldības budžets
2012. gadam Domes sēdē
tika apstiprināts 25. janvārī.
Plānotie pamatbudžeta
ieņēmumi – Ls 5 051 001,
izdevumi – Ls 5 720 579.
Pamatbudžeta faktiskais
līdzekļu atlikums šī gada
1. janvārī – Ls 771 560.
Budžets izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem «Par pašvaldībām»,
«Par budžetu un finanšu vadību»,
«Par pašvaldību budžetiem»,
«Par valsts budžetu 2012. gadam», Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā».
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagasta
pārvaldes, bet Vecumnieku pagasta teritorijā – Vecumnieku
novada dome.

Plānotie ieņēmumi trīs gadu skatījumā

1. Pamatbudžets.

Šogad netiek palielināta mēneša minimālā darba alga, kas
pašlaik ir Ls 200, nav mainītas
arī nodokļu likmes, kas ietekmētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izmaiņas.
2012. gadā valsts garantē
98% no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa prognozes. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījums
starp valsts un pašvaldību budžetiem ir šāds: 80% no Valsts
kases tiek ieskaitīti pašvaldību
budžetos. Tas veido 2012. gada
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognozi pašvaldībām (2011. gadā – 82%, 2010. gadā – 80%).
Prognozēto ieņēmumu sadalījums pa ceturkšņiem ir šāds:
1. ceturksnis – 20%, 2. – 24%,
3. – 27%, 4. ceturksnis – 29%.
Tas pašvaldībai jāņem vērā, plānojot naudas plūsmu.
Maksājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
2012. gadā ir Ls 550 990.
Šim gadam plānotais nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un ēkām ir Ls 280 890. Salīdzinot ar 2011. gada prognozi,
tas palielinājies par 6,7%.
2012. gadā pašvaldībām saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli tika dota iespēja noteikt
atsevišķas normas. Vecumnieku
novada Dome, izdodot saistošos

1.1. Ieņēmumi.
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti, pamatojoties uz likumā «Par
valsts budžetu 2012. gadam» ietvertajām normām, kas attiecas
uz pašvaldībām, kā arī uz Ministru kabineta noteikumiem «Par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā».
Pamatbudžeta ieņēmumu tāmes kopsavilkums atbilstīgi likuma «Par pašvaldībām» 17. pantam, kas paredz paskaidrojuma
rakstā atspoguļot ieņēmumus pa
budžeta klasifikācijas kategorijām ieņēmumu daļā, ir šāds:
 Nodokļu ieņēmumi – Ls
2 443 973 (48,4% no kopējiem
ieņēmumiem),
 Nenodokļu ieņēmumi –
Ls 21 900 (0,4%),
 Transfertu ieņēmumi
(transferts – naudas pārvedums
no vienas finansiālas iestādes uz
citu) – Ls 2 195 763 (43,5%),
 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 389 365 (7,7%).
Kopā – Ls 5 051 001.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2012. gadam, salīdzinot ar pagājušā gada plānu, ir
palielinājusies par 13,5%. Salīdzinot ar 2011. gada izpildi, tā ir
pieaugusi par Ls 69 116.
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ieņēmumi
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Transfertu ieņēmumi
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Budžeta iestāžu
ieņēmumi

2012. gads

noteikumus «Par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru zemei
un dzīvojamo ēku palīgēkām
2012. gadam», noteica, ka šajā
gadā pēc zemes kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās tā lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt 2011. taksācijas gadam aprēķināto nodokļa
apmēru par vairāk nekā 25 procentiem. Ar nodokli šogad neapliek dzīvojamo ēku palīgēkas.
Nenodokļu ieņēmumus veido:
procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem, valsts un pašvaldības
nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi.
Transfertu ieņēmumus veido
valsts un pašvaldību budžeta
transferti. Plānotie valsts kopējie
budžeta transferti 2012. gadā ir
Ls 2 073 106, t. sk., no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
iecerēts saņemt Ls 550 990.
2012. gadā kopējā prognozētā summa mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās
izglītības programmu, interešu
izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir Ls 797 008. Izglītības
un zinātnes ministrijas iesniegtais

mērķdotācijas sadalījums astoņiem mēnešiem ir Ls 533 741.
Tās lielums ir atkarīgs no skolēnu
skaita katrā mācību iestādē. Astoņu mēnešu mērķdotācija sadalīta, ņemot vērā audzēkņu skaitu 2011. gada 1. septembrī. Mērķdotācijas lielums 2012. gada astoņiem mēnešiem, salīdzinot ar
tās apjomu 2011. gada astoņos
mēnešos, sarucis par Ls 44 001.
Tas izskaidrojams ar skolēnu
skaita straujo samazinājumu mācību iestādēs.
Šogad plānots saņemt līdzekļus no Eiropas Savienības (ES)
struktūrfondiem pēc 2011. gada
projektu realizācijas, kā arī par
šogad īstenotajiem projektiem
(piemēram, Skaistkalnes pagasta tautas nama rekonstrukcija,
Vecumnieku autoostas pārbūve, ūdenssaimniecības attīstība
Skaistkalnē un Bārbelē u. c.).
2012. gadā pašvaldība varētu saņemt aptuveni 0,9 miljonus latu.
Pašvaldības budžeta transfertu ieņēmumus veido savstarpējie
ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem un sociālās palīdzības
funkciju nodrošināšanu. Kopējie
plānotie līdzekļi – Ls 120 000.
Līgumi par šiem pakalpojumiem
jānoslēdz līdz 1. aprīlim.
Budžeta iestāžu ieņēmumus
veido ienākumi no novada ie-
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7. lpp.

pieaugums – 13,5 procenti
Bibliotēkām paredzētie līdzekļi

Plānotie izdevumi
9,62%

Vispārējie valdības dienesti
(10% )

10%

1,24%

Sabiedriskā kārtība un
drošība (1,24% )

9,7%

Atpūta, kultūra, sports
(9,7% )
Pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana (27,87% )

40,61%

Veselības aprūpe (0,96% )
0,96%

27,87%

Izglītība (40,61% )
Sociālā aizsardzība (9,62% )

stāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem. Galvenie ieņēmumu veidi: skolēnu
ēdināšana, transporta pakalpojumi, ūdenspiegāde Skaistkalnē, Kurmenē, Valles pašvaldības aģentūras iekasējumi un
citi maksājumi.
2012. gadā kopējie plānotie
ieņēmumi ir par 3% mazāki nekā
pērn. Tas izskaidrojams ar to, ka
samazinājies projektu skaits, kas
tiek realizēti par ES līdzekļiem.
1.2. Izdevumi.
Budžeta izdevumi plānoti,
pamatojoties uz vairākiem faktoriem.
1. Tika aprēķināta budžeta nepieciešamība iestādēm, struktūrvienībām, funkcijām, ņemot vērā iepriekšējo gadu rādītājus, kuros nav būtisku izmaiņu (skolas, pansionāts, bibliotēkas, tautas
nami u. c.). Pamatojoties uz novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu, tika noteikti bāzes izdevumi šim gadam atbilstīgi
2011. gadam plānotajam budžetam, pieļaujot gan šo izdevumu palielinājumu, gan samazinājumu, ņemot vērā izmaiņas
funkciju nodrošināšanā.
2. Lai uzlabotu finanšu pārraudzības darbu, tika izveidotas
jaunas funkcijas, piemēram –
autobuss skolēnu pārvadāšanai
Kurmenē, bet likvidētās Kurmenes pamatskolas saimnieciskās
funkcijas tika sadalītas gan Kurmenes teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, gan Valles pirmsskolas izglītības iestādei.

Bārbele

Ls 9070

Beibeži

Ls 9536

Kurmene

Ls 9828

Misa

Ls 14 654

Skaistkalne

Ls 15 048

Stelpe

Ls 10 492

Taurkalne

Ls 11 211

Umpārte

Ls 7292

Valle

Ls 14 739

Vecumnieki

Ls 19 068

Pagastu pārvaldēm plānotais budžets

Ls 26 454

Bārbele

Ls 25 268

Kurmene

Ls 32 530

Skaistkalne

Ls 29 267

Stelpe

Ls 38 881

Valle
Ls 0

Ls 5 000

Ls 10 000

Ls 15 000

Ls 20 000

Ls 25 000

Ls 30 000

Ls 35 000

Ls 40 000

Grafiskie attēli – ŽANNA ZĀLĪTE
3. Budžeta veidošanas gaitā
tika sagatavotas izdevumu tāmes, organizētas tikšanās ar
iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un citām atbildīgām
personām, apkopoti priekšlikumi un iesniegti izskatīšanai Finanšu komitejā atbilstīgi novada Domes pieņemtajiem noteikumiem par 2012. gada budžeta sastādīšanas kārtību.
4. Atlīdzība 2012. gada budžeta tāmēs tika plānota atbilstīgi 2011. gada amatalgām, veicot nepieciešamās izmaiņas gan
amatu vietās, gan apmaksā. Visbūtiskākās izmaiņas atlīdzībā ir

pulciņu vadītājiem. Tā tika noteikta atbilstīgi Vecumnieku
novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas
nolikumam, ko Dome apstiprināja 2011. gada 28. decembrī.
2012. gadam plānotā atlīdzība novadā kopā (atalgojums +
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) ir Ls 2 456 132,
t. sk., arī pedagogiem (mērķdotācija).
5. 2012. gadā palielinājušies plānotie izdevumi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu, kā arī
2., 3. un 4. klases audzēkņu
bezmaksas ēdināšanai Vecum-

nieku novada mācību iestādēs.
Salīdzinājumā ar 2011. gadā plānoto šī summa ir pieaugusi par
aptuveni Ls 10 000.
Atvēlētie līdzekļi sociālajai
aizsardzībai ir 2011. gada līmenī. Pērn netika izlietota visa
plānotā nauda, jo tas nebija nepieciešams.
6. Deputātu priekšlikumi
Domes apstiprināto prioritāšu secībā iekļauti budžeta izdevumos.
Kopējie plānotie izdevumi
Vecumnieku novadā 2012. gadā
ir Ls 5 720 579, kas ir aptuveni
tikpat, cik bija paredzēts pērn.
à8. lpp.

8. lpp.
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Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodokļa
à7. lpp.
Valdības funkciju veikšanai
plānoti šādi izdevumi:
 Vispārējie valdības dienesti –
10% no kopējiem izdevumiem
(pašvaldības parādu procentu
nomaksa, izpildvara), t. sk., domes administrācija un pagastu
pārvaldes – 8%,
 Sabiedriskā kārtība un drošība
(bāriņtiesa, sabiedriskā kārtība,
ugunsdzēsēju dienesti) – 1,24%,
 Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana (t. sk., dažādu projektu realizēšana) – 27,87%,
 Veselības aprūpe – 0,96%,
 Atpūta, kultūra, sports – 9,7%,
 Izglītība – 40,61%,
 Sociālā aizsardzība – 9,62%.

2. Speciālais budžets.

Speciālā budžeta ieņēmumus veido ienākumi no autoceļu fonda, dabas resursu nodoklis un pārējie iekasējumi. Kopējie
plānotie
ieņēmumi
2012. gadā – Ls 81 410, izdevumi – Ls 114 302. Izdevumu
segšanai tiek izmantots līdzekļu atlikums, kas 2012. gada
1. janvārī bija Ls 32 892.
Pēc v/as «Latvijas Valsts
ceļi» sniegtās informācijas šogad līdzekļi novada ceļu un ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, salīdzinot ar 2011. gadu,
samazināsies par Ls 38 982.
Autoceļu fonda izlietojums
plānots proporcionāli katrai

Būsim «pret»!
Nacionālās nesaskaņas Latvijā ir iespējamas tikai tāpēc,
ka valstī nav vienotas informatīvās telpas – ļaudis runā dažādās valodās, iestājas par krasi
atšķirīgām vērtībām. Vladimira Lindermana rīkotā akcija par
otras valsts valodas ieviešanu
šo plaisu padziļina un apdraud
Latvijas kā valsts pastāvēšanas
pamatprincipus.
Aicinu ikvienu Latvijas pilsoni 18. februārī atbalstīt latviešu valodu kā Latvijas tautas
vienojošo faktoru un balsot
«pret» otras valsts valodas ieviešanu.
V. RUSIŅŠ,
Vecumnieku novada
Domes deputāts

pārvaldei pēc tās apsaimniekošanā esošo ceļu apjoma: Bārbelei – 15%, Kurmenei – 11%,
Skaistkalnei – 15%, Stelpei –
7%, Vallei – 12%, Vecumniekiem – 40% no kopējiem ieņēmumiem ceļu uzturēšanai. Tā
kā atsevišķi izdevumi plānoti
vienā no pagastiem, bet tiek izmantoti visos, proporcija var
tikt mainīta.
Ir izstrādāts trīs gadu plāns
autoceļu programmas īstenošanai.
Plānotie ieņēmumi no dabas resursu fonda ir Ls 5000,
izdevumi – Ls 18 168. Izdevumu
segšanai tiks izmantots līdzekļu atlikums 2012. gada 1. janvārī – Ls 13 168.
Dabas resursu fondu plānots
izlietot atbilstīgi likuma «Par
dabas resursu nodokli» noteiktajai kārtībai, proti, līdzekļus izmantos tikai tādiem pasākumiem,
kas saistīti ar vides aizsardzību,
atkritumu apsaimniekošanu un
citiem atbilstīgi izdevumu tāmei.

3. Finansēšana, saistības.
3.1. Parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts.
Vecumnieku novada Domes kopējās plānotās saistības
(kredītu atdošanas pamatsummas + kredītprocenti) pēc datiem 2012. gada 1. janvārī veido Ls 432 491.
Līdz šī gada 26. janvārim
saistībās nebija iekļauti plāno-

tie aizdevumi, jo nav saņemta
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļauja. Pēc tās
saņemšanas tiks veikti nepieciešamie grozījumi saistošajos
noteikumos.
Kopējais kredītsaistību apjoms kopā ar garantijām par
kredītiem, ko ņēmušas kapitālsabiedrības pret pamatbudžeta
ieņēmumiem, samazinot tos par
mērķdotācijām, ir 12,91%. Citas ilgtermiņa saistības 2012. gadā
ir Ls 28 994. Tās veido operatīvais līzings atbilstīgi noslēgtajiem līgumiem un saskaņojumam ar novada Domi.
3.2. Finansēšana.
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā – Ls 5 051 001,
izdevumi – Ls 5 720 579.
Izdevumu pārsniegums ir
Ls 669 578. Tas tiek finansēts
no pamatbudžeta atlikuma
2012. gada 1. janvārī, kas ir Ls
771 560. Plānotais budžeta atlikums 2013. gada 1. janvārī –
Ls 8448. Atlikuma izmaiņas –
Ls 763 112.
Starpība starp ņemtajiem
un atmaksātajiem kredītiem ir
Ls 93 534 (–)*.

4. Projekti, kas atspoguļo
novada ekonomisko un
sociālo situāciju.
Pašvaldības uzdevumi
turpmākajos trijos gados.

Projektu realizēšana atspoguļo novada ekonomisko un
sociālo situāciju, jo tiek īstenoti tādi plāni, kas uzlabo gan novada infrastruktūru, gan pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem.
Projekti tiek realizēti dažādos termiņos. Dažu ieceru īstenošana pārsniedz plānotā budžeta ietvarus, un to realizācijas laiks ir trīs un vairāk gadu.
Projektu veikšanai tiek izmantoti pašvaldības budžeta līdzekļi,
mērķdotācija infrastruktūras sakārtošanai, Lauku atbalsta dienesta (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, Sorosa fonda
līdzekļi, kredītlīdzekļi u. c.
Kopējā paredzētā summa
projektu realizēšanai veido
1,08 miljonus latu. Papildus šīm
iecerēm plānoti ūdenssaimniecības projekti Vecumniekos
(Kohēzijas fonda līdzekļi).

Aktuālākais –
ūdenssaimniecība

Projekti, kurus plānots iesākt un realizēt 2012. gadā un
turpināt nākamajos gados:
1. Skaistkalnes pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija,
2. Ūdenssaimniecības attīstība Bārbeles ciemā,
3. Ūdenssaimniecības attīstība Skaistkalnes ciemā,

18. februārī – tautas nobalsošana
18. februārī notiks referendums par likumprojektu
«Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē».
Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un
104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī
pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.
Tautas nobalsošanas zīmē būs
jautājums «Vai jūs esat par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas
statusu?». Iespējamie atbilžu varianti ir «Par» un «Pret». Ja vē-

lētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu
valodai otras valsts valodas statusu, viņam tautas nobalsošanas
zīmē jāatzīmē atbilde «Par». Ja
vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde
«Pret».
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
tautas nobalsošanas dienā būs
no pulksten 7 līdz 22. Tiesības
piedalīties referendumā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas
pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos referendumā, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.
Tiem, kuri veselības dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balso-

šanu savā atrašanās vietā. To
var izdarīt līdz 18. februārim.
Balsošana tiks organizēta arī
vēlētājiem ieslodzījuma vietās
(jāpiesakās pie ieslodzījuma vietas administrācijas līdz
16. februārim).
Tautas nobalsošana šajā
jautājumā jārīko, jo Saeima
2011. gada 22. decembrī noraidīja vairāk nekā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu vākšanā atbalstīto likumprojektu
«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē».
Vēlētājiem ir pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas diennakts uzziņu tālrunis 67049999.
Zvanot uz to, iespējams saņemt
atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Vecumnieku novada
vēlēšanu KOMISIJA
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9. lpp.

pieaugums – 13,5 procenti
4. Apgaismojuma izbūve
Kurmaņa un Rīgas ielā Skaistkalnē,
5. Ielu apgaismojuma izbūve Kurmenes pagastā,
6. Ūdenssaimniecības attīstība Beibežos,
7. Ūdenssaimniecības attīstība Vallē,
8. Vecumnieku novada mācību iestāžu informatizācija,
9. Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā,
10. Speciālistu piesaiste Vecumnieku novada domē.
2012. gadā tiks aktualizēti
un uzsākti realizēt ūdenssaimniecības attīstības projekti:
1. Ūdenssaimniecības attīstība Skaistkalnes ciemā;
2. Ūdenssaimniecības attīstība Bārbeles ciemā;
3. SIA «Mūsu saimnieks»
realizēs projektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Vecumnieku pagasta Vecumnieku ciemā»;
4. Tiks uzsākts darbs pie
ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijas Vallē un Beibežos.

Remontēs jumtus
un telpas

Atbalstīti vienreizējie pasākumi, kurus kā priekšlikumus
iesniedza iestāžu, struktūrvienību vadītāji, Domes deputāti,

iedzīvotāji, novada darbinieki,
nevalstiskās organizācijas u. c.
Tie ir šādi:
Bārbeles pagastā
Avotu un Bauskas ielas apgaismojuma rekonstrukcija,
Zemitānu ēkas fasādes rekonstrukcija,
«Mežvidu» jumta sakārtošana,
Tautas nama telpas remonts,
ugunsdrošo aizkaru iegāde.
Skaistkalnes pagastā
Pašvaldības dzīvokļu remonts,
Telpu remonts pagasta bibliotēkā,
Tautas nama telpu remonts
(nav iekļauts ēkas rekonstrukcijas projektā),
Skaistkalnes vidusskolas ēku
mitruma uztvērējs,
Ēku un klašu remonts darbmācības telpās.
Stelpes pagastā
Dzīvojamās mājas «Palejas»
remonts,
Koridora remonts pagasta
bibliotēkā,
Stelpes pamatskolas zāles
remonts,
Stelpes pamatskolas ārdurvju remonts.
Valles pagastā
Valles pagasta pārvaldes ēkas
jumta remonts,
Ielu apgaismojuma (no skolas

līdz krustojumam) rekonstrukcija Vallē,
Valles pagasta bibliotēkas
jumta remonts,
Telpu remonts Valles bibliotēkā,
Tualešu remonts Valles vidusskolā,
Tualešu remonts bērnu grupiņās pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa»,
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Cielaviņa» ēkas jumta remonts.
Vecumnieku pagastā
Ugunsdzēsēju depo boksa
grīdas kapitālais remonts,
Iebrauktuves sakārtošana pie
Cīruļu ielas 5. nama Vecumniekos,
Bērnu laukuma iekārtošana
Vecumnieku parkā,
Darba kabinetu remonts Vecumnieku veselības centrā,
Datortelpas remonts Vecumnieku bibliotēkā,
Koridora remonts Umpārtes
bibliotēkā,
Telpas remonts Misas bibliotēkā,
Vecumnieku tautas nama
mazās zāles remonts,
Kosmētiskais remonts Misas tautas namā,
Ventilācijas ierīkošana Vecumnieku vidusskolas sporta
zālē,
Vecumnieku vidusskolas bērnudārza remonts,

Ventilācijas uzlabošana Misas vidusskolas sporta zālē,
Misas bērnudārzam piegulošā celiņa bruģēšana,
Pansionāta «Atvasara» jaunā korpusa aprīkošana ar signalizāciju.
Tiks turpināta videonovērošanas kameru uzstādīšana novadā, kā arī veikti citi pasākumi, kas atspoguļoti tāmēs.
Trīs gadu attīstības projektā
(2012. – 2014. gadam) ietvertas šādas aktivitātes:
1. Sporta zāle Stelpē. Šī gada budžetā iekļauti Ls 12 000
projekta izstrādei un citiem
darbiem;
2. Sociālās rehabilitācijas
un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība;
3. Energoefektivitātes projekts novada izglītības iestādēs;
4. Sporta zāle Skaistkalnē;
5. Vecumnieku vidusskolas
pārbūve.
Gan šogad, gan turpmākajos gados pašvaldības pienākums ir gādāt par novada iedzīvotāju sociālo aizsardzību, kā
arī nodrošināt visas funkcijas,
ko paredz likums «Par pašvaldībām».
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs
* tiek segti iepriekš ņemtie kredīti, citas saistības.

18. februārī

17. februārī

16. februārī

15. februārī

14. februārī

12. februārī

13. februārī

11. februārī

279

Kurmenes tautas nams

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

7 – 22

288

Valles pagasta pārvalde

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

7 – 22

289

Taurkalnes bibliotēka

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

7 – 22

344

Bārbeles tautas nams

9 – 13

9 – 13

9 – 13

13 – 17

9 – 13

13 – 17

9 – 13

13 – 17

7 – 22

355

Skaistkalnes pagasta
pārvalde

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

9 – 13

12 – 16

12 – 16

9 – 13

7 – 22

356

Stelpes pagasta pārvalde

10 – 14

9 – 13

9 – 13

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

7 – 22

359

Vecumnieku tautas nams

10 – 14

9 – 13

9 – 13

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

7 – 22

360

Misas tautas nams

10 – 14

9 – 13

9 – 13

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

10 – 14

7 – 22

Atrašanās
vieta

10. februārī

Iecirkņa nr.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Vecumnieku novadā

10. lpp.
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Sporta laureāti aizdedz simbolisku

Simboliskajā olimpiskajā lāpā svecītes aizdedz treneres Gitas
Briņķes audzēknes, Valles vidusskolas meitenes. Pērn Latvijas
skolēnu 64. spartakiādē viņas ieguva 2. vietu tautas bumbā.
à1. lpp.
I. Sprancis pateicās novada Domes vadībai – priekšsēdētājam
Rihardam Melgailim, vietniekam
Jānim Kalniņam un izpilddirektoram Guntim Kalniņam –,
kas allaž atbalstījusi sportistu
vajadzības. Interešu izglītības
iestādes direktors vēlēja nezaudēt sportisko garu, turpināt trenēties un cītīgi strādāt, jo konkurence arvien pieaug.

79 piemiņas medaļas

Ar skaļiem aplausiem tika
sveikti veiksmīgākie sportisti –
gan skolēni, gan pieaugušie.
Balvas laureātiem sporta tūrismā un tautas bumbā pasniedza
Ivars Sprancis, galda tenisā, airēšanā, motosportā un volejbolā – Jānis Kalniņš, regbijā un
basketbolā – Guntis Kalniņš,
vieglatlētikā – Rihards Melgailis, piemiņas veltes pieaugušajiem dartā, vieglatlētikā, svara
bumbas celšanā un volejbolā –
Guntis Kalniņš. Pavisam tika
pasniegtas pašvaldības gādātas
79 piemiņas medaļas. Veltes saņēma arī šoferi Augusts Stūriška, Ivars Zadovskis un Valdis
Kuzma, kuri sportistus veduši
uz treniņiem un sacensībām.
R. Melgailis sporta pedagogiem un treneriem Guntim Vēverim un Pēterim Lungevičam
pasniedza pašvaldības Atzinības rakstus par godprātīgu darbu jauno sportistu sagatavošanā un audzināšanā, veicinot
Vecumnieku novada atpazīstamību.

I. Sprancis pateicās visiem
sporta atbalstītājiem, līdzjutējiem un vecākiem, jo augstie
sasniegumi – tas ir ikviena novada iedzīvotāja nopelns.

«Katram gribas
būt atzītam»

Latvijas junioru vīriešu izlases dalībnieks volejbolā, Vecumnieku vidusskolas 12. klases audzēknis Andris Zadovskis
bija priecīgs par saņemto piemiņas medaļu, taču atzina, ka
pats smagākais vēl priekšā. Aprīlī viņš dosies uz Ankaru, kur
notiks Eiropas čempionāta otrā
kvalifikācijas kārta. Latvijas junioru izlasei būs jāsacenšas ar
sportistiem no Austrijas, Portugāles, Vācijas, Turcijas un Slovākijas. «Nav tik vienkārši savienot mācības ar sportiskām
aktivitātēm, taču, kā šodien tika uzsvērts, – sportisti grūtības
nepazīst. Ir jāpiespiež sevi un
tad jau viss izdosies!» teic optimistiski noskaņotais jaunietis.
«Katram gribas būt atzītam.
Tas mudina censties un trenēties, lai sasniegumi būtu vēl labāki,» atklāj Misas vidusskolas
12. klases audzēknis Krišjānis
Spalva, kurš jau vairākus gadus ir aizrāvies ar sporta tūrismu. No bijušā Bauskas rajona
izglītības iestādēm tūrisma pulciņš pašlaik darbojas vienīgi
Misā. «Iespējams, nākotnē novada Domes sporta skolā tiks
izveidotas treniņgrupas arī tūrismā. Ļoti svarīga ir materiālā
bāze. Pašlaik inventāru gādā-

Vecumnieku novada vīriešu volejbola komandas nopelnīto
kausu Ivaram Sproģim pasniedz domes izpilddirektors Guntis
Kalniņš (no labās). 2011. gadā sportisti Latvijas Tautas sporta
asociācijas ziemas čempionātā izcīnīja sudrabu.
jam saviem spēkiem, palīdz arī
skola.»

Audzēkņi ļoti cenšas

Sporta laureātu godināšanas
sarīkojumā piedalījās jaunais
motokrosists Tomass Šileika no
Skaistkalnes. «Viņš ir priecīgs
par izrādīto uzmanību, taču to
neatklāj, bet es gan droši varu
sacīt, ka ļoti lepojos ar dēlu un
esmu gandarīta, ka novada pašvaldība šādi izrāda godu sportistiem, kas guvuši panākumus
un popularizē Vecumnieku vārdu,» teic Dace Šileika.
Līga Macarovska Stelpes pamatskolā par sporta skolotāju
strādā jau 15 gadu, piecus no
tiem viņa trenē arī vieglatlētus,
kas līdz interešu izglītības iestādes izveidošanai Vecumniekos
darbojās Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
paspārnē. «Ar bērniem esmu
apmeklējusi sporta laureātu
godināšanas sarīkojumus Bauskā. Ļoti daudzi sportisti un treneri sabrauca, saņēma balvas un
devās prom. Svētki savās mājās vienmēr būs sirdij tuvāki.
Te bērni un treneri ir savstarpēji pazīstami, ievēroju, ka vakara gaitā veidojās domubiedru
grupiņas – jaunie sportisti tērzēja, mielojās ar cienastu. Sarīkojumā labi jutās arī treneri,»
gaisotni raksturo L. Macarovska.
Viņa atzīmēja, ka novadā aizsākto tradīciju pozitīvi vērtē
audzēkņu vecāki, jo atzinības
izteikšana bērnam ir liels stimuls

iesākto turpināt. «Prieks, ka bērni apjauš – fiziskās aktivitātes
ir nepieciešamas. Zinu, ka skolēniem nav viegli savienot mācības ar nodarbībām Mūzikas
un mākslas un Sporta skolā, taču
viņi ļoti cenšas. Manā grupā ir
22 audzēkņi, bet uz treniņiem
nāk daudz vairāk bērnu, jo viņi
apzinās, ka garīgai un fiziskai
attīstībai ir jābūt līdzsvarā. Reiz
kāds puisis sacīja: «Es nevaru tikai mācīties, man ir arī jātrenējas.» Paldies novada vadībai.
Esmu gandarīta par jaunajiem
sportistiem izrādīto uzmanību.
Paldies vecākiem, kuri ieinteresēti seko līdzi savu bērnu sportiskajām aktivitātēm.»
Treneris galda tenisā Ainars
Eņģelis no Skaistkalnes pauda
pārliecību, ka šādi pasākumi ir
ļoti vajadzīgi. «Bērniem ir svarīgi sajust, ka viņus novērtē.
Šis sarīkojums ir lielisks veids,
kā satuvināt novada sportistu
saimi – pieaugušos un jauno
paaudzi, kas pārstāv tik atšķirīgas disciplīnas.»

Kāpj uz skatuves
un dzied

Pēc svinīgās ceremonijas,
kuras scenārijā bija iekļauti pianistes Līgas Eglītes un Mūzikas un mākslas skolas audzēknes
Amandas Paulas Aldes (čells),
kā arī Vecumnieku pagasta hiphop deju izpildītāju (vadītāja
Iveta Putrane) priekšnesumi,
svētku dalībniekus izklaidēja grupa no Jelgavas «Laikā pirms»,
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olimpisko lāpu

Visvairāk panākumu pērn bijis novada vieglatlētiem, arī treneres Līgas Macarovskas (no kreisās) audzēknēm.

Latvijas Sporta veterānu savienības sacensībās vieglatlētikā pērn
3. vietu gan trīssoļlēkšanā, gan šķēpa mešanā ieguva Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis.

Sporta laureātiem tika pasniegtas stiklā veidotas piemiņas medaļas.
kuru vada LNT muzikālā šova
«O!Kartes akadēmija» dalībnieks
Ivars Galiņš. Vakara gaitā atklājās, ka sportiskie jaunieši ir arī
ļoti muzikāli, jo, pierunājuši
I. Galiņa puišus spēlēt pavadījumu, viņi izpildīja vairākas populāras dziesmas. Piemēru no audzēkņiem ņēma arī Valles vidusskolas direktors Česlavs Batņa
un Sporta skolas vadītājs Ivars
Sprancis, kuri arī kāpa uz skatuves.
Lai gan daudzi laureāta balvas saņēmēji un aicinātie viesi
pēc iestiprināšanās devās savās
gaitās, izturīgākie ballējās līdz
pat pusnaktij.
Sporta darba organizators
Skaistkalnes un Bārbeles pagastā Ēvalds Čerpinskis bija gandarīts par sportistu saimei sarīkotajiem svētkiem: «Lai pašvaldībai pietiek uzņēmības un spēka šo tradīciju turpināt!»
ŽANNA ZĀLĪTE

Pēteris Lungevičs un Guntis Vēveris (bildē pa labi) saņēma pašvaldības Atzinības rakstus par godprātīgu darbu jauno sportistu sagatavošanā un audzināšanā.

Vecumnieku pagasta hip-hop deju izpildītāju atraktīvais priekšnesums lieliski iederējās sportiskajā gaisotnē, kas valdīja sarīkojumā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Simbolisko olimpisko lāpu gatavoja un sportistu saimei dāvināja SIA «Pakāpiens» (vadītājs Egils Reinbergs).

12. lpp.
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Atjauno senās
tradīcijas

Biedrība «Jaunatne smaidam» uzsākusi projekta
«Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē»
īstenošanu.
Projekta ietvaros paredzēts
darināt tautas tērpus Bārbeles
pagasta vidējās paaudzes deju
kopai «Bārbele» un izveidot
latviešu gadskārtu tradīciju
skolu, kas veicinātu gadu simtiem seno ieražu, kas tika piekoptas Latvijā, svinot gadskārtu godus, atjaunošanu.
Tradīciju skolas ciklā paredzētas astoņas nodarbības.
Ar deju kolektīva atbalstu
praktiski tiks īstenoti svinību
rituāli – rotaļas, danči, masku
gājieni, zīlēšana, dziedāšana
u. c., iesaistot šajās izdarībās
gan bārbeliešus, gan interesentus no citiem pagastiem un
apdzīvotām vietām. Latvisko
tradīciju izzināšana un apgūšana ir ļoti būtiska, jo šīs šķietami aizmirstās vērtības bagātina ikviena cilvēka ikdienu
un paplašina redzējumu daudzās dzīves jomās.
23. decembrī Bārbelē tika
atzīmēti ziemas saulgrieži, bet
11. februārī ļaudis tiek aicināti
latvisko tradīciju garā svinēt
Meteņdienu.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma
«Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā»
ietvaros. Tā kopējais finansējums ir Ls 13 073,42, kas pilnā apjomā saņemts no Eiropas
Savienības fondu līdzekļiem.
Projekta īstenošanai nav nepieciešams līdzfinansējums, jo
biedrībai «Jaunatne smaidam»
ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Vienoti un saliedēti

Latviešu tauta nepadevās provokācijām
Barikāžu dienu atceres
pasākumu Stelpes pamatskolā vadīja vēstures
skolotāja Aloida Baķe.
Viņa ir daudzu Atmodas
laika notikumu dalībniece.
18. janvārī skolas zālē pulcējās skolēni un pedagogi.
Skanēja dzeja, barikāžu dalībnieku atmiņu fragmentus lasīja 8. klases audzēkņi, ļaujot
ikvienam iztēloties, kāda noskaņa valdīja Rīgā 1991. gada janvāra dienās.
Skolēniem bija iespēja uzzināt daudz jaunu faktu par
Latvijas valsts neatkarības atgūšanu, kas notika pakāpeniski.

Plaša manifestācija

Viss sākās 1985. gadā,
kad par Padomju Savienības
komunistiskās partijas centrālās komitejas ģenerālsekretāru kļuva Mihails Gorbačovs, kurš uzsāka PSRS «pārbūvi», tādējādi samazinot režīma kontroles stingrību pār
politiskajiem procesiem. Tas
arī ir viens no PSRS sabrukšanas iemesliem. Latvijas iedzīvotāji pēc šiem notikumiem
uzsāka savu ceļu uz neatkarības atgūšanu.
1986. gadā darbību izvērta Latvijas cilvēktiesību aizstāvības grupa «Helsinki–86».
1987. gada 14. jūnijā tā organizēja ziedu nolikšanu Rīgā
pie Brīvības pieminekļa, pieminot 1941. gada Latvijas pilsoņu deportācijas upurus.
23. augustā tika sarīkota ziedu nolikšana PSRS – Vācijas
karā bojāgājušo zaldātu un
civiliedzīvotāju atcerei. Akcija izdevās, taču daudzus, kas
tajā piedalījās, milicija piekāva un arestēja.
1988. gadā tika nodibināta Latvijas Tautas fronte (LTF),
un, Atmodai pieņemoties spēkā, Mežaparkā notika plaša
manifestācija. Plīvoja sarkan-

11. februārī plkst. 17
Kurmenē –
ERUDĪCIJAS VAKARS
pieaugušajiem.
Jautājumi un uzdevumi patīkamā
gaisotnē ar garšīgām balvām.
Dalības maksa – Ls 1.
Uz tikšanos Baltajā skolā (3. stāvā)!
Sīkāka informācija pa tālruni 28669855.

Skolotājai Aloidai Baķei, stāstot par vēsturisko barikāžu laiku,
palīdz skolēni Sabīne Mikalone, Elgars Manušs un Arvis Gerts.
Foto – S. NELIUSA
baltsarkanie karogi. Par Augstākās Padomes priekšsēdētāju
kļuva Anatolijs Gorbunovs, kurš
atbalstīja LTF dibināšanu.

Sadodas rokās

1989. gadā Rīgā notika Latvijas PSR Interfrontes dibināšanas kongress. Šī organizācija
bija kā pretspēks LTF, to pamatā pārstāvēja nelatvieši. Interfrontes dalībnieki bija pret
Latvijas neatkarības atgūšanu.
Nozīmīgs notikums 1989. gada 23. augustā bija akcija «Baltijas ceļš». Atzīmējot Molotova–Ribentropa pakta 50. gadadienu, apmēram divi miljoni
cilvēku bija sadevušies rokās
un izveidojuši ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas. Šīs demonstrācijas mērķis – pievērst pasaules uzmanību Baltijas valstu vēsturiskajiem notikumiem, no kuriem tās
cietušas. 1989. gada 3. septembrī notika akcija «Lūgšana jūrai». Cilvēki pulcējās pie Baltijas jūras un dziedāja latviešu
dziesmas.
1990. gada 4. maijā LPSR
Augstākās Padomes deputāti
balsoja par Latvijas Neatkarības deklarāciju.
Sākās Latvijas tautai nozī17. februārī plkst. 19
Bārbeles tautas namā
notiks Vecsaules pagasta
amatierteātra
IZRĀDE
«Trīs košas dāmas»
(Monika Zīle).
Režisore – Gunta Siliņa.
Ieeja – par ziedojumiem.

mīgais 1991. gads un barikāžu
laiks (13. – 27. janvāris). Ar
kravas tehniku un kailām rokām ļaudis no visas Latvijas devās uz Rīgu barikādēt tiltus,
Radio māju un televīzijas centru
Zaķusalā, Augstākās Padomes
ēku un citus nozīmīgus objektus, lai pasargātu tos no bruņotā
OMON. Barikāžu laikā kopumā Latvijā tika nogalināti septiņi cilvēki. 21. augustā Latvija
atguva neatkarību. 1991. gads
ir arī PSRS sabrukuma laiks.

Bez ieročiem

Iecere veidot barikādes apliecināja latviešu tautas gudrību. Tā atklājās arī, klausot aicinājumam pretoties OMON
bez vardarbības. Latvieši nepadevās provokācijām un nedeva
iemeslu uz sevi šaut. Gudrība
slēpjas arī tajā apstāklī, ka ļaudis prata bez ieroču palīdzības
aizsargāt Rīgu no OMON, barikādējot to. Tauta parādīja lielu vienotību un saliedētību.
Par notikumiem, kas risinājušies pirms vairāk nekā divdesmit gadiem, esmu lasījis laikrakstos, internetā, daudz uzzināju no mūsu iepriekšējā vēstures
skolotāja I. Pavinkšna. Par barikāžu laiku stāsta arī dokumentālas liecības – fotogrāfijas, videomateriāli.
Ja man vajadzētu atrasties
uz barikādēm un aizstāvēt Latviju, es noteikti to darītu. Esmu
pateicīgs visiem, kuri cīnījās,
lai Latvija atgūtu neatkarību.
E. BUIKO,
Stelpes pamatskolas
7. klases audzēknis
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Svētki aizrit mūzikas un mākslas zīmē
 Kopā var paveikt lielas lietas

Katrs Mūzikas un mākslas skolas pedagogs saņēma dāvaniņu.
Ar sirsnīgu koncertu noslēdzās Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas 15 gadu
jubilejai veltītu pasākumu
cikls.

Skolas himna

22. decembra vakarā tautas
namā pulcējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi un
pedagogi, skolēnu vecāki, absolventi un viesi. Rūpīgi pārdomātās koncertprogrammas vadītāja un scenārija līdzautore bija
skolas absolvente Terēze Neliusa, kurai palīdzēja rūķi –
Aleksandra Hadžimoratova un
Zane Griķe no Stelpes pamatskolas. Priekšnesumus sniedza
kokles, čella, klavieru, akordeona
un pūšamo instrumentu klases
audzēkņi, ar skanīgu dziedājumu klātesošos iepriecināja bērnu koris «Via Stella». Noslēgumā kopā ar kori uzstājās pedagogi, izpildot Mūzikas un mākslas skolas himnu «Labais burvis», ko komponējis Jānis Lūsēns.
Ar lielu interesi zālē sēdošie noskatījās vietējā fotogrāfa
Artūra Zuikas savulaik filmēto videomateriālu, kurā iemūžināta Mūzikas skolas atklāšana 1996. gadā. Svētku dalībniekiem tika demonstrēta arī Vizuāli plastiskās mākslas programmas jaunāko klašu audzēkņu
un skolotājas Antras Gustsones veidotā filmiņa, kas tapusi par godu skolas 15. dzimšanas dienai. Jubilejai veltītajā sarīkojumā skola prezentēja
izglītības iestādes jauno logo
un pārējās grafiskās zīmes.

Atzinības raksti

Mūzikas un mākslas skolas saime direktorei Ivetai Lavrinovičai pasniedza dāvanu –
kastīti, kurā ir «daudz laimes
un daudz informācijas», piekodinot, ka tā jāatver vienatnē, sveču gaismā, baudot vīnu.
Pedagoģe Liene Batņa, kura
skolā strādā kopš iestādes izveidošanas, pateicās I. Lavrinovičai par uzņēmību un prasmi ap sevi pulcināt labus skolotājus, jaukus cilvēkus un
lieliskus kolēģus.
Daudz sirsnīgu vārdu iestādes kolektīvam veltīja apsveicēji – novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis un izpilddirektors Guntis Kalniņš, Vecumnieku vidusskolas, Mazzalves pamatskolas, Iecavas un Bauskas
mūzikas skolas pārstāvji, Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Mūzikas
katedras vadītāja Laimrota
Kriumane, Vecumnieku pagasta vēstures muzeja vadītāja
Aloida Baķe, tautas nama darbinieces Valda Kaufmane un
Baiba Škrjaba, skolotāja Aldona Alenčika, mācītājs Juris Morics un citi.
«Prieks, ka varam lepoties
ar Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu panākumiem un būt
gandarīti – viņi ir mūsējie.
Paldies bērniem, vecākiem un
skolotājiem par to, kas sasniegts,» sacīja R. Melgailis.
Viņam bija uzticēts pasniegt
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Atzinības
rakstus skolotājiem Antrai

Čella klases audzēkne Kate Drava skolotājas cienā ar piparkūkām.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Veltes «no tautas» – pelēkos zirņus un speķi – Ivetai Lavrinovičai pasniedz vietējās kultūras iestādes pārstāves Baiba Škrjaba (vidū) un Valda Kaufmane.
Foto – A. ZUIKA
Gustsonei, Andai Sproģei, Artim Skujam, Aigaram Dziļumam, Solvitai Lokai, Mārai
Lagzdiņai, Lienei Batņai, Līgai Eglītei, Līgai Opincānei
un Ivetai Lavrinovičai. Novada Domes Atzinības rakstus
par sekmīgu mācību procesa
organizēšanu, māksliniecisko
darbību un sasniegumiem audzēkņu izglītošanā saņēma
Mūzikas un mākslas skolas
kolektīvs un iestādes direktore
I. Lavrinoviča.

Dāvanas un torte

«Paldies visiem par ieguldīto darbu, organizējot jubilejas mēneša pasākumus. Varu
būt gandarīta, ka man ir tik la-

ba kolēģu komanda un tik atsaucīgi līdzcilvēki, ar kuriem
kopā var paveikt lielas lietas,»
sacīja I. Lavrinoviča, uzsverot
arī vecāku un sabiedrības atbalstu. Katrs, kurš sniedzis
palīdzīgu roku svētku sarīkošanā, saņēma dāvaniņu. Veltes
tika arī skolotājiem, iestādes
saimnieciskajam personālam,
audzēkņiem, pašvaldības pārstāvjiem u. c.
Pēc koncerta pedagogi,
audzēkņi, absolventi un viesi
devās uz Mūzikas un mākslas
skolu, lai baudītu svētku noskaņu neformālā gaisotnē un
cienātos ar dzimšanas dienas
torti.
ŽANNA ZĀLĪTE

14. lpp.
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«Nosirmojošā paaudze» prot priecāties
Kurmenes pagasta pensionāri lustējas kuplā pulkā
Tradicionālajā sarīkojumā
ap 50 vecākā gadagājuma
ļaužu no Kurmenes pagasta
centra un tālākām apdzīvotām vietām baudīja novada
pašvaldības sarūpēto cienastu, lustējās un ļāvās sagatavotajiem pārsteigumiem.

Skan glāžu mūzika

Klātesošos ar neparastu
priekšnesumu 19. janvārī iepriecināja ogrēnieši Linda un
Artūrs Manguļi, kuri demonstrēja, ka pudeles un glāzes var izmantot ne tikai dzērienu glabāšanai un baudīšanai, bet arī muzicēšanai. Bārstot jokus un
strinkšķinot ģitāru, A. Mangulis atklāja, ka spēlēt šos neparastos instrumentus var iemācīties ikviens, esot tikai cītīgi
jātrenējas. Mūziķis mudināja
Pūķa gadā glāzes un pudeles
labāk izmantot dažādu toņkārtu
izvilināšanai, nevis citam nolūkam, lai gads neizvērstos par
«zaļā pūķa gadu». Mākslinieki atskaņoja vairākus populārus skaņdarbus gan glāžu, gan
pudeļu jeb, kā sacīja pašdarinātā instrumenta autors, litrofona versijā, seniorus iepriecināja arī A. Manguļa izpildītās
dziesmas ar novadnieka Knuta Skujenieka vārdiem.
Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts bija
gandarīts, ka ļaudis kopā sanākuši tik kuplā pulkā. Tautas nama saimniece Sarmīte Ķīse atcerējās, ka pērn ballēšanās notikusi laikā, kad ārā valdījis mīnus 20 grādu liels sals, tāpēc arī
apmeklētāju bijis mazāk. Pavisam pagastā ir ap 190 pensionāru, šogad ielūgumi uz sarīkojumu tika nosūtīti 90 ģimenēm. A. Kondrāts visiem vēlēja veiksmīgu 2012. gadu: «Lai
laba veselība, lai piepildās visas cerības, bet, ja ir kāds kreņķis, – droši nāciet uz pagastmāju, mēs centīsimies palīdzēt!»
Ar klusuma brīdi tika pieminēti pērn mūžībā aizgājušie
pensionāri.

Sveic jubilārus

Kā jau ierasts, tradicionālajā
ballē notika jubilāru sumināšana. Pērn apaļa gadskārta apritējusi 36 senioriem: 65. dzimšanas
dienu nosvinējuši seši, 70 gadu

Uz rotaļās iešanu Ziemassvētku vecītim neviens nebija jāskubina.
jubileju – septiņi, 75 gadu – desmit, 80 gadu – astoņi, 85 gadu –
divi, 90 gadu – divi, bet 95. šūpļa svētkus pagājušajā gadā atzīmējusi pagasta vecākā iedzīvotāja Leontīne Grise. Katram bija
sarūpēta dāvaniņa – krūzīte un
«vitamīni» (novada purvos audzētas lielogu dzērvenes) un rozes zieds. Jubilāriem tika pasniegts arī kalendārs 2012. gadam, ko ciemakukulī bija atveduši reģionālā laikraksta
«Bauskas Dzīve» pārstāvji, bet
Manguļu ģimene un S. Ķīse
saņēma Bauskas literātu apvienības dalībnieku kopīgi veidoto dzejas krājumu «Trešais
vārds», kas nācis klajā pērn.
Sarunas pie galdiņiem mijās
ar dejām, bet vakarpusē pie
kurmeniešiem ieradās Rūķis
(vietējās amatierteātra kopas dalībniece Andžela Briča), kurš
nekādi nevarēja sasaukt Ziemassvētku vecīti (Gunta Drezova).
Kad tas beidzot izdevās, pārsteigums visiem bija liels, jo viņam
līdzi no siltajām zemēm bija atceļojusi pavisam neparasta
Sniegbaltīte (Linda Mangule),
kura, aplausiem skanot, izpildīja vēderdejas. Rūķis pie eglītes
aicināja svētku dalībniekus, izvaicāja par labajiem darbiem,
kas paveikti pērn, un mudināja sniegt priekšnesumus.
à15. lpp.

Ziemassvētku vecītis nespēja vien nopriecāties par daiļās
Sniegbaltītes graciozajiem deju soļiem.

Lai kurmeniešiem 2012. gadā labi klātos, pagasta pārvaldes
vadītājs Agris Kondrāts un tautas nama saimniece Sarmīte Ķīse
glāžu mūzikas pavadījumā nodejoja valsi.
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Sarīko labdarības tirdziņu
Iegādājas jaunas spēles un rotaļlietas
Ja cilvēks tic brīnumam,
tad nekas nav
neiespējams.
/M. Zīverts/

Mēdz sacīt, ka Ziemassvētki
ir brīnumu laiks. Tā patiesi
ir, jo necerēti notikumi
norisinājās arī Stelpes
pamatskolā.
Decembra vidū tika sarīkots
labdarības tirdziņš. Tā mērķis –
iegūto naudu ziedot jaunu rotaļlietu iegādei pirmsskolas
grupām. Tirdziņā piedalījās visu
klašu audzēkņi. Skolēni pārdošanai bija sagādājuši pašdarinātus rotājumus, apsveikumus,
vaska sveces, ābolus, dažādas
sulas, cepumus, mīkstās rotaļlietas. Neticami – par pārdotajām lietām izdevās ietirgot
53,20 latu! Šo summu papildināja Andreja un Valentīnas
Rūtiņu-Rūtenbergu ģimenes
30 latu ziedojums.
Izglītības iestādes direktores Dagmāras Venclovas aicinājumam ziedot rotaļlietu iegādei atsaucās arī Vecumnieku
novada Domes deputāti Valdis
Rusiņš un Svetlana Vāverniece. Mazie bērni pirmsskolas

«Nu mums būs vēl interesantāk!» prāto Stelpes pamatskolas
pirmsskolas grupas audzēkņi Krists Užulis (no kreisās), Rolands
Muižzemnieks, Zanda Macarovska un Megija Lukjanova, kopā ar auklīti Valentīnu Rūtiņu-Rūtenbergu aplūkojot jaunās
rotaļlietas.
Foto – D. GRIDJUŠKO
grupās saņēma jaunas attīstošās spēles un skaistas rotaļlietas.
Liels paldies visiem!
Stelpes pamatskolas
pirmsskolas grupu bērnu
un skolotāju vārdā –
I. GRANTIŅA

Stelpes pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītājs –
tālr. 63945108.
Lietvede–kasiere, sociālā
darbiniece, bāriņtiesas
locekle – 63945076.
E-pasts:
<stelpe@vecumnieki.lv>.

Aicina uz izstādi
Jau otro gadu Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
telpās ik sestdienu smaržo
tēja un kafija un kopā
sanāk dāmas, kuras vēlas
apgūt ko jaunu, jauki
pavadīt laiku, dalīties
pieredzē un ieklausīties
cita citas padomos.

Kopš 2010. gada rudens pulciņš interesentu apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu «Rokdarbi». Dažāda vecuma sievietes ir uzdrīkstējušās
ļauties jaunām idejām netradicionālo rokdarbu tehnikās: filcēšanā, dekupāžā, pērļošanā u. c.
18. februārī no plkst. 11
līdz 13 ikviens interesents tiek
aicināts aplūkot radošo darbu
izstādi un iemēģināt roku kādā
no neparasto nodarbju veidiem
(piemēram, apfilcēt ziepju gabaliņu, izveidot auskarus utt.).
Darbošanās notiks Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
mākslas klasē (1. stāvā).
Rokdarbu studija savā pulciņā uzņem arī jaunas dalībnieces. Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 27803063 vai rakstot e-pastā: <iveta.beerzina@
gmail.com>.
I. BĒRZIŅA,
rokdarbu studijas
vadītāja

«Nosirmojošā paaudze» prot priecāties
à14. lpp.

Jauka izklaide

«Katru gadu šis sarīkojums
izvēršas jaukā izklaidē. Bez
manas klātbūtnes neviena balle vēl nav notikusi,» nosmēja
Visvaldis Drezovs. Bijušais
kolhoza «Komjaunietis» priekšsēdētājs pensionāra godā ir
jau 12 gadu. Pērn viņš un dzīvesbiedre Rita atzīmējuši kāzu 40. gadskārtu.
Pie kurmeniešiem ciemojās Vecumnieku pagasta vēstures muzeja vadītāja Aloida
Baķe. «Esmu gandarīta, ka Kurmenes pagastā «nosirmojošā paaudze», kā seniorus šī rīta Latvijas Radio 1. programmā izskanējušajā raidījumā
«Kā labāk dzīvot?» nodēvējis
medicīnas doktors Jānis Zaļkalns, prot priecāties, jo arī
novecot ir jāmāk aktīvi,» viņa
sacīja.
ŽANNA ZĀLĪTE

Mariju Kaminsku 80 gadu jubilejā sveic Agris Kondrāts.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Jānim Zālītim pērn apritēja 75 gadi. Viņš labprāt izdancināja savu kaimiņieni Aļuti Samu.

16. lpp.
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Piedalās Tatjanas dienas konkursā
Rada interesi par krievu kultūru, mūziku un tradīcijām
Skaistkalnes vidusskolas
meiteņu ansamblis kļuvis
par Tatjanas dienai veltītā
konkursa uzvarētāju savā
grupā.

Tēmas mainās

Jau 13 gadu Latvijas krievu
valodas un literatūras skolotāju
asociācija, Latvijas krievu kultūras biedrība un inovāciju izglītības centrs «Ideja» ar Krievijas vēstniecības Latvijā un
Rīgas Domes atbalstu organizē
krievu kultūras un izglītības
svētkus Latvijā – Tatjanas dienu. Šī konkursa mērķis ir radīt
interesi skolēnos un pedagogos
par krievu kultūru, mūziku,
tradīcijām, kā arī atklāt un atbalstīt talantus.
Pasākuma ietvaros interesentiem ir iespēja piedalīties
dažādās aktivitātēs – gan radošo darbu, izteiksmīgās runas
un horeogrāfijas, gan vizuālās
un izpildītājmākslas konkursos,
kas decembrī un janvārī norisinās visā Latvijā. Katru gadu
tiek piedāvāta cita tēma. Šī gada
konkursa motīvs bija «Pasaka
krievu kultūrā».

Apliecina sevi

Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi jau kopš 2004. gada piedalās Tatjanas dienai veltītajos
konkursos. Vairākkārt ir iegūtas

22. janvārī koncertā Rīgā, uz Maskavas nama skatuves, Skaistkalnes vidusskolas audzēknes prata
uzburt skanīgu un ziedošu pasauli.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
godalgotas vietas, izpelnoties
žūrijas un skatītāju ovācijas Rīgā – gan uz Imantas kultūras
nama, gan Maskavas nama skatuves. Konkurss devis iespēju
talantīgajiem Skaistkalnes vidusskolas bērniem parādīt sevi un iepriecināt citus. Izglītības iestādes absolventes Dace Lazarēviča, Lāsma Zeltiņa,
Vita Štrobindere, Inese Skustā, Klinta Kaļķe, Santa Getmančuka un Līva Erdmane
veiksmīgi piedalījušās iepriek-

šējo gadu rīkotajās aktivitātēs.
Šogad konkursā, kas norisinājās 14. janvārī, uzvarēja vidusskolas meiteņu ansamblis.
Jaunietes izpildīja krievu estrādes mākslinieces Natašas Koroļovas dziesmu «Mazā pasaule». Ansambļa dalībnieces Santa Romaņenkova, Kitija Pole,
Kristiāna Drevinska, Dace Ābeltiņa, Kristiāna Medika, Sintija Siliņa, Sandra Ņērbule, Liene Šlajeva, Elīna Kaminska,
Zane Štrobindere un Evija Tē-

raude pierādīja, ka īsais gatavošanās laiks nav šķērslis labu
rezultātu sasniegšanai. Arī pērn
meitenes ieguva godalgotas vietas, bet Zane Štrobindere tika
atzinīgi novērtēta kā soliste.
Konkursam audzēknes gatavoja skolotājas Sarmīte Zariņa, Ingrīda Zemļinska un
Lolita Silakaktiņa.
L. SILAKAKTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
ārpusklases darba
organizatore

Cenšas iekarot goda pjedestālu
Skaistkalnes vidusskolā mācās ap 200 audzēkņu – katrs ar
savu raksturu, talantu, viedokli,
dzīves mērķi, sapņiem un cerībām. Ikviens skolēns ir interesants un uzmanības vērts.
26. janvārī notikusī saruna
ar 7. klases audzēkni Tomasu
Šileiku bija par viņa aizraušanos – motokrosu. Saviem skolasbiedriem un pedagogiem zēns
pastāstīja par sevi un šo sporta
veidu, par jau sasniegto un iecerēto jaunajā, 2012. gada sezonā.

Vecāku atbalsts

Jau kopš divu gadu vecuma,
kad tētis Aivars viņu pirmo
reizi uzsēdināja uz motocikla,
Tomass neatlaidīgi un pārliecinoši cenšas iekarot motokrosa
goda pjedestālu. Pašlaik viņš jau

ir Latvijas čempions savā vecuma grupā, guvis labus rezultātus
arī Eiropas čempionātos, paguvis sevi apliecināt sacensībās
daudzviet Eiropā: Vācijā, Holandē, Itālijā, Anglijā un citur.
Tomass ir iepazinis sportista
dzīves plusus un mīnusus, izbaudījis gan uzvaras prieku un gandarījumu, gan zaudējuma rūgtumu, regulāros treniņos pavadījis daudzas pēcpusdienas un
vakarus, savukārt sacensībās aizvadījis neskaitāmas nedēļas nogales. Zēns uzsver vecāku atbalstu un spēju motivēt viņu
vajadzīgajos brīžos – visās sacīkstēs un treniņos mamma vai
tētis ir kopā ar viņu, palīdz, iedvesmo, gādā par sadzīvi un
risina organizatoriskos jautājumus.

Māca domāt

Tomasu aizrauj motorizētā
sporta veida dinamika, ātrums,
brīvība un adrenalīns. Motokross attīsta ne tikai fiziski;
tas māca domāt un rīkoties,
izvērtēt situāciju un pieņemt
pareizo lēmumu. Lai ziemas
laikā sevi uzturētu formā, zēns
skrien, labprāt spēlē hokeju,
brauc uz baseinu un trenažieru
zāli Lietuvā.
Februārī sākas jaunā sezona, un Tomass dosies uz Eiropu turpināt iekarot motokrosa
virsotnes, bet mēs, viņa skolasbiedri un skolotāji, turēsim
īkšķus. Lai veicas!
L. SILAKAKTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
ārpusklases darba
organizatore

14 gadu vecais Latvijas čempions motokrosā Tomass Šileika mācās Skaistkalnes vidusskolas 7. klasē.
Foto no T. Šileikas albuma.
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Nakts turnīrā uzvar vallieši
Nakts turnīrs telpu futbolā
kopā pulcināja deviņas
komandas no Valles, Vecumniekiem, Jaunjelgavas,
Mazzalves, Misas, Bārbeles
un Iecavas.
Lai gan pieteikumus bija
iesniegušas 12 vienības, turnīrā, kas norisinājās 27. janvārī,
piedalījās deviņas. Sacensības
sākās pulksten 20, bet noslēdzās – četros no rīta.
Komandas tika ielozētas divās apakšgrupās. A grupā sacentās: «Valle», «Vecumnieki»,
«Mazzalve», «Jaunjelgava»,
«Molten» (Misa), B grupā: «Kāda starpība» (Bārbele), «Grēcinieki» (Iecava), «Valle 2», «Labii!» (Valle/Kurmene).
Pusfinālā uzreiz tika abu
apakšgrupu pirmās vietas ieguvēji – «Valle» un «Kāda
starpība». Komandas, kas ierindojās otrajā vietā, spēlēja ar
pretējās grupas trešās vietas
ieguvējiem: «Vecumnieki» pret
«Valle 2» (5:0), «Mazzalve»
pret «Grēcinieki» (0:3).
Vienības, kas tiekas pusfinālā, tika izlozētas. Laukumā izgāja «Grēcinieki» un «Kāda starpība» (0:1); «Valle» un «Vecumnieki» (3:1).
Par 3. vietu sacentās «Grēci-

Nakts futbola turnīra godalgoto komandu dalībnieki: Valles sportisti (vidū), «Kāda starpība» no
Bārbeles (no kreisās) un Vecumnieku futbolisti.
Foto – A. ZENTELIS
nieki» un «Vecumnieki» (0:3).
Lai noteiktu turnīra uzvarētāju, cīņā par pirmo vietu
iesaistījās «Valle» un «Kāda
starpība». Pamatlaiks beidzās
ar rezultātu 1:1, bet pēcspēles
soda sitienos uzvarēja «Valle»
(2:1). Komandā spēlēja: Edijs
Asmonavičs, Rihards Ķikurs,
Kristaps Strups, Jānis Krēmers,
Jānis Kļaviņš, Jānis Rudzinskis,
Oļegs Domšarovs, Kristaps
Bričs un Arturs Kupčiuns.

Prieks, ka turnīrā spēcīgākie izrādījās Vecumnieku novada futbolisti, kuri izcīnīja
zelta, sudraba un bronzas medaļas, kā arī ieguva kausus.
A. KUPČIUNS,
futbola turnīra organizators
Vecumnieku novada
Domes sporta skola
Tālruņi: 29342335 (direktors),
26518167 (metodiķe).

Konkurence ir liela, cīņas – ļoti sīvas
Skolu audzēkņiem sākusies
ļoti intensīva un interesanta
sacensību sezona. Zēniem
un meitenēm jāparāda
savas prasmes dažādos
sporta veidos gan novada,
gan Zemgales reģiona
sacīkstēs.

Tautas bumba
un florbols

13. janvārī novadā norisinājās sacensības tautas bumbā.
Meiteņu konkurencē nepārspētas palika pērn Latvijā otras spēcīgākās komandas pārstāves no Valles vidusskolas,
2. vietu izcīnīja Vecumnieku,
3. – Misas sportistes. Zēnu grupā uzvarētāju laurus šoreiz plūca Misas vidusskolas puiši, kuri
aiz sevis atstāja konkurentus no
Vecumnieku un Valles vidusskolas.

27. janvārī Valles vidusskolas
sporta zālē norisinājās florbola sacensības 6. – 7. klašu audzēkņiem. Meiteņu grupā ļoti
sīvā cīņā (tikai pēc bullīšu sērijas), pārspējot Valles vidusskolas meitenes, uzvaru guva
Misas vidusskolas sportistes.
Zēnu cīņās šoreiz piedalījās arī
viesu komanda – puiši no Mazzalves. Viņi demonstrēja atzīstamu meistarību, kas apgūta, spēlējot Latvijas florbola jaunatnes līgā. Ciemiņi pārliecinoši
ierindojās 1. vietā, 2. – Vecumnieku vidusskolas sportisti, 3. vietā – Misas jaunie florbolisti.

Laukumā iziet
basketbolisti

Vienlaikus norisinās arī
Zemgales reģiona sacensības,
kurās startē novada skolu uzvarētājkomandas. Tā kā mūsu

novada sportistiem jāsacenšas
ar pilsētu lielo skolu vienībām,
kurās iekļauti audzēkņi, kas
trenējas gan klubos, gan sporta
skolās, saprotams, ka konkurence ir liela un cīņas – ļoti sīvas.
Pirmie no mūsu novada uz
Zemgales reģiona sacīkstēm
devās Misas vidusskolas 8. –
9. klašu basketbolisti. Brauciens uz Ķekavu 17. janvārī
izrādījās veiksmīgs – Misas
vidusskolas zēnu komanda izcīnīja 2., meiteņu – 3. vietu.
24. janvārī Kandavā startēja
mūsu novada paši mazākie
basketbolisti. 4. – 5. klašu grupā 3. vietu ieguva gan Vecumnieku vidusskolas meiteņu, gan
Misas vidusskolas zēnu komanda.
31. janvārī Ķekavā norisinājās vidusskolu kausa izcīņas
sacensības basketbolā. Mūsu

Nakts turnīra rezultāti
1. vieta – «Valle»
2. vieta – «Kāda starpība»
(Bārbele)
3. vieta – «Vecumnieki»
4. vieta – «Grēcinieki» (Iecava)
5. – 6. vieta – «Valle 2» un
«Mazzalve»
7. vieta – «Jaunjelgava»
8. vieta – «Molten» (Misa)
9. vieta – «Labii!» (Valle/
Kurmene)

novadu pārstāvēja abas Vecumnieku vidusskolas komandas.
Labāk veicās jaunietēm, kuras
izcīnīja 3. vietu. Jaunieši, startējot vājinātā sastāvā, ierindojās 6. vietā starp Zemgales reģiona izglītības iestādēm.
Paldies par cīņas sparu.
Arī februāris solās būt tikpat
spraigs. Veiksmi startos!
P. LUNGEVIČS,
Vecumnieku novada
izglītības iestāžu sporta
metodiskās apvienības
vadītājs
11. februārī plkst. 18
Valles vidusskolas sporta
zālē norisināsies Latvijas
čempionāta volejbolā
Nacionālās līgas spēle.
Sporta kluba «Vecumnieki»
komandas pretinieki –
Jēkabpils SC.

18. lpp.

Gaida atbalstu

«Eko O» iecerējis
izgatavot septiņas
orientēšanās kartes.
Orientēšanās ir tautas sporta
veids, kurā var iesaistīties ikviens interesents neatkarīgi no
vecuma, dzimuma un pieredzes. Orientēšanās var būt gan
kā pastaiga mežā, gan sportiska sacensība.
Biedrības «Jaunatne smaidam» struktūrvienība – tūrisma un orientēšanās sporta
klubs «Eko O» – vēlas «iekustināt» Vecumnieku novada mežus. Lai šo ieceri īstenotu, nepieciešams izgatavot
kartes. Šī projekta ietvaros
plānots iegūt līdzfinansējumu
Valles, Vecumnieku, Kurmenes, Bārbeles un Stelpes pagasta orientēšanās karšu izgatavošanai. Kopumā taps
septiņas kartes, kas aptvers
24 km² plašu teritoriju. Tas
būs nozīmīgs ieguldījums
orientēšanās sporta attīstībai
Vecumnieku novadā, kā arī
dos iespēju Latvijas orientieristiem iepazīt vēl nezināmas
vietas. Kartes būs brīvi pieejamas ikvienam orientēšanās
sporta entuziastam.
Nodot savu balsi par projektu var interneta mājaslapās
www.labiedarbi.lv un www.
draugiem.lv/special/labiedarbi/ līdz 29. februārim. Balsošana norisinās vienlaikus abos
portālos. Tā kā process ir sinhronizēts, balsis summējas. Viena persona vienu projektu var
atbalstīt tikai vienu reizi (identifikācija – pēc tālruņa numura
vai lietotāja profila).
Vairāk par projektu un tūrisma un orientēšanās sporta
klubu var uzzināt www.draugiem.lv/ekoo vai www.jaunatne-i.lv.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Nr. 2(57) 2012. gada februāris

Veicina orientēšanās sporta
attīstību
«Eko O» aktivitātes 2011. gadā
Pagājušais gads tūrisma un
orientēšanās klubam
«Eko O» bija pirmais
aktīvais darbības gads.
Sākuma periods katrai jaunai biedrībai ir izzināšanas
laiks un, lai «iegrieztu aktivitāšu ratu», vajadzīgi domubiedri, zināšanas, inventārs un
finansējums. «Eko O» mērķis
2011. gadā bija piesaistīt interesentus, piedalīties semināros, sacensībās, popularizēt klubu un orientēšanās sportu, atrast finansējumu un ar projektu palīdzību iegūt inventāru.
Pamatā tas arī ir izdevies, dažās jomās iespēts pat vairāk
nekā bija cerēts.

Treniņi un pirmās
sacensības

Gads sākās ar semināru apmeklēšanu, karšu zīmēšanu un
Zviedrijas pieredzes izzināšanu
orientēšanās sporta klubu attīstībā. Martā «Eko O» kļuva par
Latvijas Orientēšanās federācijas dalībnieku. Februāra beigās tika organizēti treniņi telpās,
bet līdz ar pavasara atnākšanu
tie noritēja Vecumnieku pagasta Zvirgzdes mežos.
Pamazām pieauga dalībnieku skaits, radās iespēja apmeklēt dažādas sacensības, Pierīgas tautas orientēšanās seriālu
«Magnēts», Jelgavas «Alni»
un prestižos Latvijas kausa izcīņas posmus. Klubs piedalījās Latvijā lielākajās sacensībās «Kāpa 2011», kas norisinājās trīs dienas (1300 dalībnieku), kurās «Eko O» pārstāvēja
trīs sportisti. Konkurence bija
spēcīga, meži – kā džungļi,
bet tomēr katrs spēja apliecināt savu varēšanu.

Orientēšanās sporta nodarbības
Vecumnieku pagasta sporta zālē
KATRU PIRMDIENU no plkst. 19.30 līdz 21.30
interesenti bez vecuma ierobežojuma tiek gaidīti uz
orientēšanās sporta nodarbībām.
Treniņi telpās notiks līdz aprīlim, pēc tam – brīvā dabā.
Nodarbību laikā būs iespējams orientēties speciāli
izveidotā labirintā, veikt lokanības un spēka vingrinājumus,
apgūt teoriju, lai sagatavotos skrējienam pa mežu.
Tā ir lieliska iespēja lietderīgi pavadīt pirmdienas vakarus!
Kontaktinformācija pa tālruni 22075406 (Mārtiņš) vai
rakstot e-pastā: <martins.steinalts@jaunatne-i.lv>.

Pērn jūlijā, Liliju svētku laikā, parkā pie Vecumnieku tautas
nama ikviens interesents varēja pārbaudīt savas spējas orientēšanās minisprintā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vasaras mēnešos tika organizēts orientēšanās minisprints
gan Vecumnieku, gan Iecavas
un Bauskas novadā, kā arī citviet Latvijā. Bērni un jaunieši
ar interesi iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs Ģimeņu dienas svinību un Liliju svētku
laikā, kas norisinājās Vecumniekos, un Jauniešu dienās Bauskā, aizrautīgi lavoties pa izveidoto labirintu un meklējot kontrolpunktus.

Finišē ar ieskaitītu
rezultātu

Augustā došanās uz sacensībām kļuva biežāka. Klubu
stafetēs, kas ir iespaidīgs pasākums, pavisam piedalījās
600 dalībnieku jeb 60 klubu
vienības. Arī «Eko O» izdevās
savākt komandu un nostartēt
godam, proti, finišēt ar ieskaitītu rezultātu. Sasniegums ir
vērā ņemams, jo dalībniekiem
pieredze bija niecīga – daži no
komandas iesaistīties šajā sporta disciplīnā bija pamēģinājuši
labi ja piecas reizes. Lielāko
nervozitāti izrādīja tieši mazāk pieredzējušie orientieristi –
viņi uztraucās par to, ka «iegāzīs» komandu un netiks sasniegts cerētais rezultāts. Par
laimi, viss izdevās, un ikviens
sportists guva neaizmirstamas
emocijas.
Septembra sākumā klubs
organizēja Orientēšanās dienu
Vecumnieku novadā, piedalī-

jās dažādās sacensībās, izcīnot
piecas medaļas.
Laika apstākļi sportistus lutināja gan rudenī, gan ziemā.
Aktīva rosība notiek ziemas
«Magnētā», kur kluba pārstāvji
ik pa laikam brīvdienās piedalās.
Noorganizēts pasākums, kurā
plānotas aktivitātes 2012. gadam. Klubs (un arī novads) tika
popularizēts orientieristu gada
ballē.

Līdzekļi izmantoti
lietderīgi

2011. gads bijis ļoti aktīvs.
Paldies kluba dalībniekiem un
biedrībai «Jaunatne smaidam».
Paldies Vecumnieku novada Domei, kas piešķīra finansējumu
orientēšanās attīstībai. Saņemtie līdzekļi izmantoti lietderīgi –
«Eko O» ir iestājies Latvijas
Orientēšanās federācijā, segta
dalības maksa vairākās sacensībās un ēdināšanas izmaksas
Orientēšanās dienā Vecumnieku novadā. Tas ir liels ieguldījums gan kluba, gan orientēšanās sporta attīstībā novadā.
Šis gads solās būt vēl rosīgāks. Notiks regulāri treniņi,
biežāka būs piedalīšanās sacīkstēs, tiks piesaistīti jauni
dalībnieki un organizētas sacensības Vecumnieku novada
teritorijā.
M. ŠTEINALTS,
tūrisma un orientēšanās
kluba «Eko O»
vadītājs
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19. lpp.

Aicina iesaistīties akcijā
Organizēs «Sēlijas tīrības dienas»

Sēlijas Vides aizsardzības
asociācija (SVAA) ir
sabiedriskā labuma organizācija, kuras pamatuzdevums ir vides aizsardzības
jautājumu risināšana.
Biedrība aicina ikvienu interesentu atbalstīt Sēlijas teritorijas sakopšanu, iesaistoties
akcijā «Sēlijas tīrības dienas».
Tās mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, kā arī ar
neiecietību vērsties pret piemēslotājiem. Paralēli talku organizēšanai, ļaudis var iesaistīties netīro, piemēsloto vietu
apzināšanā, par tām informē-

jot plašāku sabiedrību. Tas rosinātu noteikto teritoriju apsaimniekotājus būt aktīvākiem
kārtības uzturēšanā.
Šogad tradicionālā Lielā
talka plānota, akcentējot ūdeņu un teritoriju tīrību. Upju un
ezermalu sakopšana tiks organizēta nevis tikai vienā dienā,
21. aprīlī, bet visu pavasari un
vasaru. SVAA vēlas sadarboties ar makšķernieku biedrībām
un iedzīvotājiem, kuri zinātu
vietas, kas būtu jāsakopj. Ļoti
nepieciešami būtu vietējie aktīvisti, kuri varētu veikt kuratoru pienākumus, kā arī reģistrēt nesakoptās teritorijas.
Jau vairāki uzņēmumi iesaistījušies Sēlijas vides sakārtošanā, katrs sniedzot savām spējām atbilstīgu ieguldījumu – finansējumu, ekipējumu, darbaspēku u. c. Nozīmīgs
ir jebkura veida atbalsts, jo
mūsu novados ir ļoti daudz
skaistu, bet nesakoptu pļavu,

ceļmalu, pagalmu, mežu un
upmalu. Tikai kopīgiem spēkiem šīs vietas iespējams sakārtot.
Sēlija jeb Augšzeme ir
kultūrvēsturiska teritorija Latvijā, kas aptver daļu no mūsdienu Vecumnieku, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Jēkabpils,
Viesītes, Neretas, Aknīstes, Salas, Krāslavas, Krustpils, Daugavpils un Ilūkstes novada,
sākot no Valles pagasta rietumos pie Zemgales robežas,
līdz pat Kaplavai Baltkrievijas
pierobežā.
Aicinu ikvienu izskatīt iespēju atbalstīt akcijas «Sēlijas
tīrības dienas» norisi. Sīkāka
informācija mājaslapā www.
svaa.lv, zvanot pa tālruni
26467085 (Jāzeps Valainis) vai
rakstot e-pastā: <info@svaa.lv>.
J. VALAINIS,
Sēlijas Vides
aizsardzības asociācijas
prezidents

Reklamēs
novadu

No 10. līdz 12. februārim
Rīgā, Starptautiskajā izstāžu
centrā Ķīpsalā, norisināsies
tūrisma izstāde
«Balttour 2012».
Bauskas Tūrisma informācijas centra stendā plaši pārstāvēts būs Vecumnieku novads.
Apmeklētāji tiks iepazīstināti
ar bagātīgo seno darbarīku klāstu, kas aplūkojams Bārbeles pagasta Ausekļu dzirnavās, un gūs
priekšstatu par tradicionālajiem
Sējas un Pļaujas svētkiem. Aktīvās atpūtas cienītājiem saistoša būs informācija par «Makšķernieku paradīzes» piedāvātajām iespējām Valles pagastā,
bet dzīvnieku mīļotāji varēs uzzināt, kā klājas Trušu pilsētiņas iemītniekiem Vecumniekos.
Vai karsts ir karsts? Par to interesentiem stāstīs gide Laima
Indriķe no Skaistkalnes.
Plašo kultūras programmu
11. februārī kuplinās vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Valle».
Z. SKARA

Piedzēries pusaudzis guļ sniegā
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas Vecumnieku novadā reģistrēti
no 18. janvāra līdz
7. februārim.

Nocērt 11 priedes

18. janvārī ap plkst. 12.30
Valles
pagastā
aizturēts
1964. gadā dzimis automobiļa
«Ford Transit» vadītājs. Viņš
pie transportlīdzekļa stūres bija sēdies alkohola reibumā.
Braucēja izelpā konstatētas
0,739 promiles alkohola. Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.
20. janvārī policija saņēmusi iesniegumu par nodarījumu, kas noticis pērn decembrī.
Vecumnieku pagastā, a/s «Latvijas Valsts meži» Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirknī, nelikumīgi nocirstas 11 augošas priedes.
Uzsākts kriminālprocess.
23. janvārī pēc plkst. 19
Vecumnieku pagasta Misā aizturēts 1970. gadā dzimis auto-

mašīnas «VW Passat Variant»
vadītājs. Viņš pie spēkrata stūres bija sēdies «kunga dūšā».
Mēraparāti braucēja izelpā konstatēja 0,88 promiles alkohola.
Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.

Pazūd sivēns

24. janvārī plkst. 14.20 Vecumniekos notika divu spēkratu sadursme. Tajā iesaistīts
automobilis «Opel Vectra», ko
vadīja 1965. gadā dzimusi sieviete, un «Opel Corsa». Ceļu
satiksmes negadījumā bojāti
transporta līdzekļi. Sastādīts
saskaņotais paziņojums.
24. janvārī ap plkst. 12
Skaistkalnē, Zaļajā ielā, aizturēts 1990. gadā dzimis vīrietis,
kurš pārvietojās ar automobili
«VW Golf» bez transportlīdzekļa vadītāja apliecības. Viņš
bija arī pamatīgā skurbulī.
Braucēja izelpā konstatētas
2,38 promiles alkohola. Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 23. janvāra plkst. 9
līdz 24. janvāra rītam Skaistkalnes pagastā no neaizslēgtas
kūts nozagts sivēns. Par notikušo sākts kriminālprocess.

Nozog motociklu

25. janvārī plkst. 4.30 Stelpē no traktora degvielas tvertnes nozagti aptuveni 20 litri
dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
25. janvārī policijai ziņots,
ka Valles pagastā garnadži, atlaužot durvis, iekļuvuši šķūnī.
Nelūgtie viesi piesavinājušies
1962. gada izlaiduma motociklu «Jawa ČŽ» melnā krāsā un
malkas zāģa stacionāro vārpstu. Noziegums pastrādāts laikā no 11. līdz 25. janvārim.
Par notikušo sākts kriminālprocess.
29. janvārī plkst. 4 Vecumnieku pagasta Misā nenoskaidrotos apstākļos no ceļa nobrauca un ietriecās kokā automašīna «Opel Vectra». Negadījumā
cieta 1994. gadā dzimis jaunietis. Par notikušo policija saņēma informāciju no ārstniecības iestādes.
Par zādzību Kurmenes pagastā, kas notikusi laikā no
25. decembra līdz 29. janvārim,
likumsargiem ziņots 29. janvārī. Atlaužot saimniecības
ēkai durvis, nelūgtie ciemiņi
līdzi aiznesuši motorzāģi, tri-

meri, zāles pļaujmašīnu, elektrisko motorzāģi un dārza
traktoriņu «Husqvarna». Par
notikušo sākts kriminālprocess.

Iebrauc grāvī

3. februārī plkst. 17.45
Kurmenes pagastā 1932. gadā
dzimis automobiļa «Ford Mondeo» vadītājs neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu – transportlīdzeklis uz glumā ceļa saslīdēja un iebrauca grāvī. Negadījumā miesas bojājumus
guva mašīnas vadītājs un
1944. gadā dzimusi pasažiere.
5. februārī plkst. 14.30 no
Vecumniekiem slimnīcā nogādāts 1998. gadā dzimis pusaudzis, kurš pēc alkohola lietošanas bija pakritis un gulēja sniegā. Puisi laikus pamanīja citi
jaunieši un ienesa siltumā –
katlumājā. Par notikušo policija saņēma informāciju no ārstniecības iestādes. Uzsākta administratīvā lietvedība.
D. PURVIŅA,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
vecākā inspektore

20. lpp.
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Bet varbūt laime ir tā, ka esam,
Bezgala alkas dvēselē nesam.
Atdodam – zaudējam, ņemam un dodam,
Vējos un puteņos aizvēju rodam.
			
/D. Avotiņa/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Valdim Grīnam 60. dzimšanas dienā,
Danutei Klincārei 75 gadu jubilejā un
Harijam Duberim 80. mūža gadskārtā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Saule slīd pār pamali tik strauji,
ka tikai tik paspēju,
kā pasniegt plaukstu ilgotā virzienā.
Cerot, ka liktenis plaukstā ieliks
mazu daļiņu no tā,
ko sapņoju, klausoties vējā,
liekot bēdu zem akmens
un pasitot knipi sāpēm.
			
/M. Laukmane/
Sirsnīgi suminām Jutu Rozēnu 50 gadu jubilejā,
Mariju Ozoliņu, 65. dzīves gadskārtu sagaidot,
Antoņinu Puziņu 80. šūpļa svētkos,
Gunāru Skusto 85. dzimšanas dienā.
Mīļi sveicieni jubilejā Līgai Baļčūnei.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Kā rudzu stats mūžs siets un vīts,
Kā viena diena tas, šķiet, aizvadīts.
Nu atzīmēsim to, kas gūts, –
Mūžs pāri pusei aizdabūts.
/V. Kokle-Līviņa/
Sveicam mūsu jubilārus:
Valdi Remesu 60. šūpļa svētkos, Emīliju Auziņu
un Ināru Ādamu 70. dzimšanas dienā, Broņislavu Beču,
80 gadu slieksni pārkāpjot!
Valles pagasta pārvalde
Vairāk just, nekā sirds spēj to teikt,
Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt.
Vairāk saprast, kā prātam ļauts.
Baltas kājas no rīta aut.
/M. Zālīte/
Sirsnīgi suminām Valentīnu Kamaldiņu,
Ludvigu Enkuru, Dmitriju Pavlovu un
Intu Kalniņu 70 gadu jubilejā,
Imantu Rušmani 75. šūpļa svētkos,
Vilmu Silpaušu un Zentu Bēku
90. dzimšanas dienā
un Benediktu Igauni 92. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests
Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien,
Un ne attapties, ne atpakaļ tos saukt.
Jālūdz atvasarai, lai tā spēku aizdod,
Jālūdz putniem, lai tie gadiem pēdas jauc,
Jālūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kā lai atpakaļ tos trakos gadus sauc.
			
/H. Heislers/
Mīļi sveicam Ludvigu Enkuru 70 gadu jubilejā.
Daudz laimes un stipru veselību!
Lai vēl ilgi negurst rokas un sirds,
lai neapsīkst prieks, sagaidot nākamos gadus!
Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» valde

11. februârî plkst. 20

Bârbeles tautas namâ – Valentîndienas koncerts

«Daudz laimes mîlçtâjiem!».

Koncertâ piedalîsies:
Kurmenes tautas nama dramatiskais kolektîvs ar «Anekdoðu
ðovu», ritma deju grupas meitenes, kâ arî Bârbeles tautas
nama deju kolektîvi «Bârbele» un «Rakari».

Plkst. 22 – balle.
Spçlçs grupa «Pilnmçness».
Ir iespçja rezervçt galdiòus,
piesakoties pa tâlruni 28377045.
Ieejas maksa ballç – Ls 2.

17. februārī
Aizkraukles novada kultūras namā notiks
pirmais vietējās pārtikas amatniecības festivāls
«Gardēdis 2012».
Tajā varēs baudīt mājās gatavotus nacionālās virtuves gardumus.
PROGRAMMĀ:
plkst. 15 – konference,
plkst. 16 – festivāla atklāšana.
Aicināti piedalīties interesenti no Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas, Jaunjelgavas un Vecumnieku novada, kuri vēlas izpausties pārtikas gatavošanas mākslā (ražotāji, meistari, mājsaimnieces, kas glabā senas receptes u. c.).
Festivālā notiks degustācija, kuras laikā tiks piešķirtas
balvas septiņās kategorijās:
 Latviešu tradicionālais produkts ar senu recepti,
 Inovatīvs (jauns) produkts,
 Produkts bērniem,
 «Aizkraukles rajona partnerības» teritorijas produkts,
 Produkts ar dzimtas stāstu,
 Labākais noformējums,
 Dižprodukts.
Festivāla laikā – koncerts, mūzika un dejas.
Sīkāka informācija, rakstot e-pastā:
<alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv>
vai zvanot pa tālruņiem 65121978, 29487108.
25. februārī plkst. 11
Valles pagasta bibliotēkā
tiek rīkota
RADOŠĀ DARBNĪCA.
Varēs apgūt tapošanu un
lakatu aušanas tehniku.
Pasniedzēja – Skaidrīte Baturoviča.
Līdzi jāņem grābeklis un dzija.
Uz tikšanos!
Ja tev skumji, mans draugs,
nāc pie manis.
/A. Čaks/
25. februārī plkst. 20
Stelpes pamatskolā notiks
KONCERTS
«Krodziņā pie Čaka».
Uzstāsies krodziņa viesi no Rīgas,
Daugavpils, Bauskas, Īslīces,
Bārbeles un Stelpes.
Plkst. 22 – balle pie galdiņiem.
Spēlēs Jurgita un Raitis.
Ieejas maksa ballē – Ls 1,50.

