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Jāmaksā
nodoklis

Vecumnieku novada Domes Finanšu nodaļa sagatavojusi un izsūtījusi paziņojumus
par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadam,
informē nekustamā īpašuma
nodokļa administratore Brigita Reinvalde.
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksa jāveic ik ceturksni: līdz 2. aprīlim, 15. maijam, 15. augustam un 15. novembrim.
Tie, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo periodu,
tiek aicināti nokārtot savas
saistības ar pašvaldību, lai
vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda sankcijas, kas ir
0,05% no pamatparāda par
katru nokavēto dienu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Laiks posties
spartakiādei!

Pavasarī tiks organizēta
Skaistkalnes un Bārbeles pagasta ģimeņu spartakiāde. Tā
norisināsies trīs posmos un
noslēgsies maijā. Pirmie pārbaudījumi notiks jau marta
vidū Skaistkalnē.
Sacensībās var piedalīties
ģimenes komanda: juniors (-re)
no astoņu līdz 12 gadu vecumam, mamma un tētis.
Aicinu pieteikties ģimenes
līdz 1. martam, zvanot pa tālruni 28864042 vai rakstot e-pastā: <sbsports@inbox.lv>. Ar
nolikumu var iepazīties pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
Sacensību organizatori lolo cerības, ka iedzīvotāji izrādīs interesi un atsauksies aicinājumam. Ar prieku tiks uzklausīti priekšlikumi, kas saistīti
ar sacensību formātu, organizatoriskiem jautājumiem u. c.
Ē. ČERPINSKIS,
sporta darba organizators
Skaistkalnes un Bārbeles
pagastā

Vecumniekos ienāk «Elvi»
Veikalu saimei piepulcējas jauna tirgotava

«Elvi» veikala atvēršanas svētkos cilvēki stāvēja garā rindā, lai samaksātu par pirkumu. Dažādus
pārtikas produktus iegādājās Vecumnieku iedzīvotāja Liesma Cīparsone (priekšplānā), bet Baiba Veselova kopā ar tēvu Mārtiņu Novicki nopirka torti.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Pārtikas tirdzniecības
apvienības (PTA) «Elvi»
veikals Vecumnieku centrā
durvis vēra 23. februārī.

Novērtē piedāvājumu

Uzrunājot cilvēku pūli, kas
drūzmējās pie ieejas tirgotavā,
novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis jokoja, ka sanācis tikpat daudz ļaužu kā uz
nule notikušo referendumu. Pēc
lentes svinīgas pārgriešanas veikala vadītāja Linda Rudika aicināja visus telpās un drīz vien,
lai saņemtu iepirkuma groziņu,
bija jāgaida rindā. Klātesošos
uzmundrināja zaļie Elvīši, kuri dāļāja gan konfektes, gan balonus.
Bērni ātri izvēlējās kārumus
un steidzās pie kases norēķināties, taču vecākās paaudzes iedzīvotāji cītīgi pētīja plauktos
izvietoto preci un novērtēja sor-

timentu un cenas. Tās tika salīdzinātas ar prasīto par tādu pašu mantu citās ciema tirgotavās.
«Apelsīni te maksā lētāk. Iespējams, tas tikai šodien, lai piesaistītu pircējus,» sprieda Antonija Mačukāne. «Te ir krietni
lielāka izvēle, daudziem pārtikas produktiem atlaides. Piens
gan maksā tikpat, cik citur,» secināja Ieva Kanne. Ziedonis
Ozols vēl nebija paguvis aplūkot piedāvājumu, taču atzina, ka
«Elvi» ienākšana Vecumniekos
pārējo veikalu saimniekus rosinās pārskatīt savu cenu politiku un ieguvējs būs tikai pircējs.
Tirgotavu apmeklēja arī
citu ciema veikalu darbinieces,
ar interesi novērtējot preču izkārtojumu un cenas. «Nevaru
būt droša par to, ka man vēl
ilgi būs darbs,» domīgi sacīja
kāda pārdevēja.

Vajadzēs sasparoties

«No konkurences viedokļa – tas ir labi, no patērētāja –
arī labi. Grūti prognozēt, kā
sāncensība ietekmēs vietējos
uzņēmējus. Vēl vienas pārtikas
tirgotavas atvēršana citiem bodniekiem liks sasparoties,» aicināts vērtēt veikalu saimes paplašināšanos Vecumniekos, sacīja R. Melgailis. Pašvaldības
vadītājs uzsvēra, ka lielākā
problēma ir transporta novietošana centrā, jo pašlaik iespējas
ir ļoti ierobežotas.
SIA «Godiņi» valdes locekli Andri Lisovski, kuram Vecumniekos pieder trīs pārtikas
veikali, jaunās tirgotavas ienākšana pagastā nebiedē. «Lai cīnās
un darbojas! Šis bizness nebūt
nav rožu lauks, turklāt jaunpienācējam sevi ir jāpierāda un
tas nav vienā dienā izdarāms.
à3. lpp.
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Aste jāceļ pašiem
N

ovada Domes informatīvais izdevums «Vecumnieku Novada Ziņas» ir vēl līdz
galam neizmantots resurss pašvaldības iestāžu un uzņēmumu
atpazīstamības veicināšanā un
darba atspoguļošanā.
Varētu šķist, ka mūsu novadā nav jāveic nekādi īpaši pasākumi, lai to nodrošinātu. Kurš
gan nezina, ka izglītības iestādes skolo bērnus, tautas nami
apmierina sabiedrības alkas pēc
kultūras, bet to paspārnē esošie
amatieru kolektīvi un pulciņi
ikvienam ļauj radoši izpausties
un pilnveidot sevi tautas mākslā? Vai gan kādam vēl lieku
reizi jāatgādina, ka bibliotēkas
nodrošina iestādē esošās informācijas publisku pieejamību, bet
muzeji radīti tāpēc, lai sabiedrībā veicinātu izpratni par kultūrvides un vēstures vērtībām?
Tomēr – kas vienam ir
skaidrs un pašsaprotams, citam
var šķist grūti apjaušams, tāpēc savas nozares speciālistu un
amatpersonu pienākums ir radīt šo priekšstatu. Kā? Visvienkāršāk to izdarīt, regulāri sadarbojoties ar «Vecumnieku Novada Ziņām». Daudzi pēc savas
iniciatīvas vai pamudinājuma
to arī dara, taču ne visi. Tomēr
vilcināties un lolot cerību, ka
«atbrauks korespondents un fotogrāfs», nevajag, jo šādu darbinieku Domes izdevuma veidotāju «štatu sarakstā» nav.
Atceroties visiem labi zināmo
teicienu «kas sunim asti cels,
ja ne pats», aicinu visus «asti
celt pašiem», regulāri rakstot
un stāstot par savu darbu un
notikumiem, kas ar to saistīti.

«Sabiedrībai ir
tiesības zināt.»
Tiekoties gan ar Domes deputātiem un darbiniekiem, gan
iedzīvotājiem, esmu uzsvērusi,
ka pašvaldības izdevuma «sāls»
jeb priekšrocība ir iespēja ikvienam aktīvi iesaistīties «Vecumnieku Novada Ziņu» satura radīšanā. Veidot informētu
viedokli par novadā notiekošo –
tas ir arī Domes iestāžu un uzņēmumu vadītāju pienākums un
daļa sociālās un politiskās atbildības. Savukārt sabiedrībai
ir tiesības ar informatīvā izdevuma starpniecību uzzināt, kas
notiek iestādēs, kam ik gadu
pašvaldība piešķir finansējumu. Kā zināms, to veido arī
iedzīvotāju novada Domes budžetā ieskaitītie nodokļi.
ietējā izdevuma izmantošanai atpazīstamības veicināšanā un savas iestādes darba popularizēšanā ir vēl kāds
pozitīvs aspekts. Pēc gadiem
«Vecumnieku Novada Ziņām»
būs kultūrvēsturiska vērtība, jo
daudzu atmiņās senie notikumi
vairs nebūs saglabājušies, bet
izdevuma slejās tie stāstīs par
laiku, kurā mēs šodien dzīvojam. Ir taču vērts «savu asti
celt», apzinoties, ka novada
vēsturi rakstām visi kopā!

V

ŽANNA
ZĀLĪTE,
«Vecumnieku
Novada
Ziņu»
redaktore

Reiz bija... Bet varbūt
nemaz nebija?
Reiz kādas mazas karaļvalsts nomalē valdīja panīkums.
Dzīve bija ieslīdējusi rutīnā.
Karaļvalsts nostūra vairākiem
iedzīvotājiem sava ikdiena šķita tik garlaicīga, ka tā vien gribējās ieraudzīt lietas, kas patiesībā nebija, un norises, kas
nemaz nenotika. Taču, kā izrādās, tās tika saredzētas.
Šie ļautiņi gāja no rīta uz
darbu, bet vakarā – uz mājām.
Tas bija tik vienmuļi un neinteresanti! Viņiem kārojās kaut
ko vairāk – vismaz kaut ko sadzirdēt vai saredzēt.
Kādu rītu, kad ārā aukstums
bija pamatīgs, ejot uz darbu,

Cienījamie novada iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas zieds»
katram ir iespēja pasniegt
simbolisku lilijas ziedu
ikvienam, kurš paveicis
kaut ko labu. Nebaidīsimies
pateikt paldies cits citam!

Priecē ar mūziku

21. janvārī notika Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» kop-

ļautiņi ieraudzīja sniegā pastaigājamies skudru. Izstāstot šo
neparasto atgadījumu citiem,
sižets šķita tik pārsteidzošs, ka
vakarpusē, dodoties uz mājām,
skudra jau bija «pārvērtusies»
par ziloni. Mājas iemītnieki nespēja vien nobrīnīties un noticēt
tam, ka šajā karaļvalstī dzīvo
ziloņi. Beigās gan noticēja.
Pēc nedēļas ļaudis, dodoties uz darbu, pamanīja divas
skudras...
Karaļvalsts
IEMĪTNIEKS
P. S. Šis stāsts ir izdomājums, un jebkura līdzība ar reālo dzīvi ir tikai sakritība.
sapulce. Tikšanās neformālajā
daļā seniori kavēja laiku sarunās pie tējas un kafijas tases
un baudīja mierīgu mūziku.
Sirsnīgs paldies Ingum
Liepam, kurš atsaucās aicinājumam un bez atlīdzības priecēja sapulces dalībniekus, atskaņojot mūziku, kas ļoti gāja
pie sirds vecākās paaudzes
ļaudīm. Pateicamies par labsirdību. Tā gaišu dara ikviena
cilvēka iekšējo pasauli.
Pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» VALDE

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA
Novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis
apmeklētājus pieņem:
 pirmdienās no plkst. 8 līdz 13;
 ceturtdienās no plkst. 16 līdz 19 (iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruņiem
63976100, 63976566, 63976576).

Piedzimuši dvīnīši
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 6. līdz 24. februārim reģistrēta piecu bērniņu
dzimšana. Pirmo dokumentu –
dzimšanas apliecību – saņēmuši: Marks, Luiss, Ieva un dvīnīši Helma un Aleksis, kuri,
mīlestībā gaidīti, saviem vecākiem sagādājuši dubultu prieku
un rūpes.
Šajā laikā nav reģistrēta
laulība, taču septiņi pāri ir izsludināti un gatavojas savai
kāzu dienai.
Mūžībā aizgājuši:

BĀRBELES PAGASTĀ
Ilmārs Janševics (1939. gada 28. februāris – 2012. gada
22. februāris).
STELPES PAGASTĀ
Fjodors Masļakovs
(1949. gada 2. jūlijs – 2012. gada 20. februāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Jānis Klipa (1951. gada 10. oktobris – 2012. gada
5. februāris).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš
«Vecumnieku
Novada Ziņu»
marta numuriem –
2. un 15. marts.
E-pasts: <zanna.
zalite@gmail.com>.
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Pašvaldībai pieder 401 dzīvoklis
Ieplānoti līdzekļi uzturēšanai un remontam

Vecumniekos
ienāk «Elvi»

à1. lpp.
Vērtētājs jau ir pircējs un, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk
katram veikalam būs savs
klientu loks,» viņš sacīja.

Ieguvējs būs pircējs

Vecumnieku pagasta Misas ciemā vairākās mājās ir pašvaldībai piederoši dzīvokļi. Ēkā «Misas
kūdra 2» (attēlā) visi 12 dzīvokļi ir novada domes īpašums; blakus namos ir tikai pa kādam
privatizētam miteklim.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Pašvaldības dzīvojamajā
fondā ir 110 mājas
(401 dzīvoklis).
Vecumnieku pagastā atrodas 247 dzīvokļi, kas pieder
novada domei, Valles – 63,
Bārbeles – 31, Skaistkalnes –
23, Kurmenes – 21, Stelpes
pagastā – 16.
Daudzdzīvokļu namus Vecumnieku pagastā apsaimnieko divas pašvaldības kapitālsabiedrības: SIA «Kūdrinieks»
(ēkas Misas ciemā) un SIA «Mūsu saimnieks» (Vecumniekos).
SIA «Kūdrinieks», SIA «Mūsu saimnieks» un Valles paš-

valdības aģentūra sniedz arī
komunālos pakalpojumus –
nodrošina aukstā un karstā
ūdens padevi, siltumpiegādi.
No pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 384 ir izīrēti.
13 no 17 brīvajiem mitekļiem
ir sliktā kārtībā. Lai tos varētu
izmantot mājokļa jautājuma risināšanai, jāveic rekonstrukcija.
Par novada domes līdzekļiem neliels kosmētiskais remonts un renovācija tiek veikta katru gadu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta dzīvojamām mājām un neizīrētajiem
mitekļiem, jo saskaņā ar noslēgto īres līgumu, izīrētajos

PAZIŅOJUMS par Vecumnieku novada
teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam
izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2012. gada
25. janvāra lēmumu (sēdes protokols nr. 1.,4.§) «Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu» uzsākta Vecumnieku novada teritorijas plānojuma
2014. – 2026. gadam sagatavošana.
Teritorijas plānojuma pirmā redakcija tiks nodota apspriešanai 2012. gada oktobrī, bet galīgā redakcija tiks apstiprināta 2013. gada martā. Saistošie noteikumi tiks izdoti
2013. gada maijā.
Sešas nedēļas no sludinājuma publicēšanas dienas interesenti var iesniegt savus priekšlikumus, adresējot tos
Vecumnieku novada domei (adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933)
vai rakstot e-pastā: <vecumnieki@vecumnieki.lv>.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un
dzīvesvietas adrese.

pašvaldības dzīvokļos kosmētiskais remonts jāveic īrniekam par savu naudu.
2012. gadā dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontam
ieplānoti 20 000 latu, t. sk.,
dzīvojamās mājas un atsevišķu dzīvokļu remontam, ēkas
fasādes renovācijai, jumta sakārtošanai. Ja labi pildīsies
ieņēmumu plāns, veicot grozījumus budžetā, varēs piešķirt
papildu līdzekļus mājokļu apsaimniekošanai.
L. VASERMANE,
Attīstības un plānošanas
nodaļas nekustamo
īpašumu speciāliste

PTA «Elvi» komercdirektore Laila Vārtukapteine uzsvēra, ka veikals Vecumniekos ir
pirmā šogad atvērtā tirgotava,
taču pavisam Latvijā uzņēmumam ir 79 veikali. «Paldies
SIA «FL57» par atsaucību un
uzdrošināšanos bijušā būvmateriālu veikala «Namiņš» telpās iekārtot «Elvi». Vislielākais
ieguvējs būs pircējs. Ciemā pārtikas veikalu netrūkst, taču cilvēki varēs salīdzināt servisu,
cenas, kvalitāti un izlemt, kuram no tirgotājiem uzticēties,»
viņa sacīja. Savukārt tirdzniecības direktore Evija Andrijonoka
solīja, ka veikalā piedāvāto pārtikas, mājsaimniecības un sadzīves preču klāsts allaž būs plašs.
Pircēji varēs iegādāties arī sezonas preces – sēklas, svētku rotājumus, piknika rīkošanai nepieciešamas lietas un daudz ko citu.
Līdz ar «Elvi» atvēršanu pagastā izveidotas astoņas jaunas
darbavietas. Maiņas vecākā Jolanta Lankša līdz šim braukāja
uz Ķekavu, nu radusies iespēja strādāt tuvāk dzīvesvietai.
Veikala atvēršanas svētkos
apmeklētāji, kuri iegādājās preces par vismaz desmit latiem,
klienta karti saņēma bez maksas.
Katram dāvanā tika arī auduma iepirkuma maisiņš, bet pirmajiem simt pircējiem – «Druvas» lielā rīta baltmaize.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vecumnieku novada
lauku attīstības speciālistu
DARBA LAIKS
Aiga Saldābola
(tālrunis 28705298,
e-pasts: <aiga.saldabola@llkc.lv>):
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 16 – Stelpes pagasta pārvaldē,
otrdienās no plkst. 8.30 līdz 16 – Bārbeles pagasta pārvaldē,
trešdienās no plkst. 8.30 līdz 15 – Kurmenes pagasta pārvaldē,
ceturtdienās – semināri vai apmācības,
piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15 – Skaistkalnes pagasta pārvaldē.

Anita Smilškalne
(tālrunis 26330808,
e-pasts: <anita.smilskalne@inbox.lv>):

pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12 – Valles pagasta pārvaldē,
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 12 – Vecumnieku novada domē.
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Aicina kļūt par audžuvecākiem
Kāds bāriņtiesai bijis 2011. gads?
Novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas prioritāri
nodrošina bērna vai citas
rīcībnespējīgas personas
tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.

Jāpiecieš
neērtības

Novada bāriņtiesas sastāvā pērn notikušas izmaiņas.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece sakarā ar dzīvesvietas
maiņu no darba tika atbrīvota,
un šis amats taupības nolūkos
ir likvidēts. Līdz ar to palielinājies bāriņtiesas priekšsēdētājas darba apjoms.
Pašlaik bāriņtiesa strādā
sešu cilvēku sastāvā: priekšsēdētāja – Inita Sproģe, locekles: Bārbeles pagastā – Daina
Pelne, Kurmenes – Liena
Grinberga, Skaistkalnes – Vita
Siliņa, Stelpes – Kristīne Rulle, Valles pagastā – Gita Eriņa. Divas dienas nedēļā uz
Vecumniekiem brauc bāriņtiesas locekle V. Siliņa no
Skaistkalnes. Kopš vairs nav
priekšsēdētājas vietnieces, iedzīvotājiem jāsamierinās ar
neērtībām. Reizēm rodas situācija, kad apmeklētājs ir ieradies, bet iestādes durvis ir
slēgtas, jo nereti priekšsēdētājai ir jāapseko kāda ģimene
vai jāpiedalās tiesas sēdē. Saprotams, ka tas rada neapmierinātību. Dienās, kad noteikts
pieņemšanas laiks, ja nav
priekšsēdētājas, apmeklētāji
var vērsties pie bāriņtiesas locekles V. Siliņas. Līdz šim cilvēki bija pieraduši, ka iestādes durvis ir vaļā katru dienu,
un ikviens tika uzklausīts jebkurā laikā. Pagastu pārvaldēs
ir pieejama informācija par
bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laiku, kā arī par valsts nodevu apjomu, veicot notariālos apliecinājumus.

Arhivē dokumentus

Priekšsēdētājas prombūtnes laikā V. Siliņa veic notariālos
apliecinājumus. Kā to paredz
Bāriņtiesu likuma 60. panta
otrā daļa, bāriņtiesas priekšsēdētāja ar rīkojumu uzdevusi
novada bāriņtiesas loceklēm

Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagastā veikt apliecinājumus un
pildīt citus šī likuma 61. pantā
noteiktos uzdevumus.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu
likuma 6. punktu, novada Dome ir izstrādājusi un apstiprinājusi Bāriņtiesas nolikumu,
katrai bāriņtiesas loceklei ir izveidots amata apraksts. Liena
Grinberga ir atbildīga par arhīvu. Ir pabeigts darbs pie
2009. gada dokumentu arhivēšanas, turpinās 2010. gada materiālu sakārtošana.
Ir apstiprināts bāriņtiesas
arhīva, kā arī ekspertu komisijas nolikums.

Lēmumi nav
pārsūdzēti

2011. gadā pieņemti 79 lēmumi. Tie ir administratīvie
akti, kas stājas spēkā nekavējoties un ir pārsūdzami. Pērn
Administratīvajā rajona tiesā nav
pārsūdzēts neviens lēmums.
Lielākā daļa no lēmumiem
bijuši par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem – 15,
t. sk., bāriņtiesas priekšsēdētājas vienpersoniski pieņemtie –
seši (sešām personām divi lēmumi, jo divu nedēļu laikā no
vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas koleģiāli jālemj par
aprūpes tiesību atjaunošanu vai
atņemšanu), kuru ģimenēs aug
16 bērnu.
Atjaunotas aprūpes tiesības
divām mātēm (trīs bērni). Pieņemti 11 aizbildnības lēmumi
(iecelti un atlaisti aizbildņi), kā
arī aizgādnības lēmumi: trīs –
personām, viens – mantai. Sakarā ar a/s «Latvijas Krājbanka» slēgšanu pieņemti trīs lēmumi par uz bērna vārda izdarīto noguldījumu pārvirzīšanu
uz citu banku.
Ārpusģimenes aprūpē atrodas 51 bērns, t. sk.: audžuģimenēs – deviņi. Par bērniem
gādā audžuvecāki Dagdas, Jaunpils, Beverīnas un Bauskas novadā, kā arī Jelgavas pilsētā.
Aizbildņu ģimenēs ir 40
bērnu, ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – divi (vienam no
viņiem martā paliks divi gadi
un mazulis tiks nodots adopcijai, jo vecākiem aprūpes tiesības nevar atjaunot). Pērn ne-

viens bērns nav nodots adopcijai uz ārzemēm. Ar tiesas
spriedumu aizgādnības tiesības atņemtas vienam tēvam,
kura ģimenē auga viens bērns.
Pavisam bija iesniegti pieci
prasības pieteikumi. Tā kā atbildētāji neieradās uz tiesas
sēdi, lietu izskatīšana tika atlikta. Izmaiņas Civilprocesa
likumā lietas par aizgādnības
tiesību atņemšanu traucē izskatīt laikus (divu mēnešu laikā). 2011. gadā ierosinātas 37
lietas. Pašlaik aktīvas ir 113
lietas, ar kurām tiek strādāts.

Aizpilda reģistrus

Regulāri tiek aizpildīti seši
obligātie lietu reģistri (aizbildnība, aizgādnība gan personām, gan mantai, aprūpes
tiesību atņemšana un atjaunošana, adopcija, audžuģimenes)
un deviņi pārējie reģistri (iesniegumi, sūdzības; bāriņtiesas lēmumi; pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi; par
valsts pabalsta izmaksu bērnam; par bērnu mantas pārvaldīšanu; par vecāku aprūpē
esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē; zīmogu un spiedogu reģistrācija; par bērnu
ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē; viesģimenes
statuss un ievietošana).
2011. gadā novadā kopā
veikti 360 notariālie apliecinājumi, t. sk., Vecumniekos –
153, Vallē – 66, Bārbelē – 64,
Kurmenē – 27, Skaistkalnē – 26,
Stelpē – 24. Reģistrēto sarakstes dokumentu skaits – 657,
t. sk., saņemtie – 211, nosūtītie – 446.

Analizē
situācijas

Katra mēneša pēdējā piektdienā bāriņtiesas darbinieces
pulcējas kopīgā sanāksmē un
atskaitās par riska ģimenēm
savā pagastā. Tiek analizētas
situācijas un pieņemts lēmums,
kā turpmāk ar konkrēto ģimeni strādāt.
Novembrī bāriņtiesas locekles apmeklēja Pašvaldību mācību centra rīkoto semināru
par riska izvērtējumu, kas jāveic, atņemot vecākiem aprūpes tiesības, kā arī tās atjaunojot. Šis ir darbietilpīgs un visai

sarežģīts process, tādēļ iegūtā
informācija bija nepieciešama
un noderīga visām darbiniecēm.
Budžetā plānotos līdzekļus
bāriņtiesa pērn nav pārtērējusi
(ir pat ekonomija), ir iegādāts
viss darbam nepieciešamais.
Šogad lielāka summa pieprasīta datortehnikas iegādei un
esošo iekārtu uzlabošanai.
Pildot Ministru kabineta
noteikumus par bērnu ilgstošu
skolas neapmeklēšanu, liela
papildu atbildība ir uzlikta arī
bāriņtiesai. Kopā ar novada
Sociālo dienestu bāriņtiesa tikās ar skolu direktoriem, lai
pārrunātu šo sistēmu un vienotos, kā tai jādarbojas. Nav
cerību, ka šo institūciju spēkos ir situāciju mainīt. Ja bērns
neiet skolā ilgstoši un vecāki
viņu nespēj motivēt apzināties
izglītības nozīmi, bāriņtiesa var
sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, lai tiktu piemērots sods vecākiem par bērna personisko interešu un tiesībām uz izglītību nenodrošināšanu.

Iesaka
speciālistus

Pašlaik kopā ar Sociālā
dienesta speciālistiem daudz
tiek strādāts ar ģimenēm, kurās vecāki nenodrošina bērnu
izglītību un uzvedību skolā un
sabiedrībā. Diemžēl šādu saimju kļūst arvien vairāk. Ģimenēm tiek ieteikti speciālisti, atvases tiek sūtītas uz krīzes un
ģimeņu atbalsta centru vai pie
ārsta, ja ir aizdomas, ka uzvedības problēmu pamatā ir veselības traucējumi.
Aicinu iedzīvotājus, kuri
vēlas palīdzēt bērniem, kam
nav iespēju augt savā ģimenē,
un kuriem ir motivācija to darīt, kā arī, protams, piemēroti
dzīves apstākļi, pieteikties bāriņtiesā par audžuvecākiem.
Pašlaik Vecumnieku novadā ir
tikai divas audžuģimenes, bet
bērnu, kuri palikuši bez mātes
un tēva gādības un kuriem nepieciešama ārpusģimenes aprūpe, kļūst arvien vairāk.
I. SPROĢE,
Vecumnieku novada
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Uzdāvina slaukšanas iekārtu
Bārbeliete aprūpē 16 govju ganāmpulku
Bārbeles pagasta piemājas
saimniecības «Dālderi 2» 		
īpašniece Aija Miezīte
saņēmusi vērtīgu un negaidītu velti – slaukšanas iekārtu.
Tā ir akciju sabiedrības «Rīgas piena kombināts» dāvana
bārbelietei, kurai pieder 16 govju ganāmpulks.

Nodrošina iztiku

A. Miezīte un viņas mamma
Ilga Kurklinska gotiņas slauc ar
rokām. No 2004. gada saimniece pienu pārdod Rīgas kombinātam. Pārstrādes uzņēmuma speciālisti Egils Skrickis un Irēna
Bērziņa cildina savu klienti, jo
viņa allaž piegādā augstas
kvalitātes slaukumu, pārdomāti organizē piemājas saimniecības darbu, interesējas par
jaunumiem piena ražošanas
nozarē.
Govju pašreizējais skaits ir
pietiekams, lai varētu ģimenei
nodrošināt iztiku. Ienākumus
veido pārdotais piens, Eiropas
Savienības atbalsta maksājumi un valsts programmas līdzekļi lopkopības saimniecībām (šogad – 68 lati par vienu
slaucamu govi gadā).

Bullēnus pārdod

Ziemā ganāmpulks uzturas
rindu kūtiņās, kas atrodas pie
Bārbeles daudzstāvu namiem.

Bārbelietei Aijai Miezītei 26. janvārī slaukšanas iekārtu atveda a/s «Rīgas piena kombināts»
piena iepirkuma aģents Egils Skrickis (vidū) un konsultants Nikolajs Iļjinskis.
Foto – I. BOGDANOVS («Bauskas Dzīve»)
Presētā siena ruļļi ir novietoti
pagalmā. Lopiņi ēd cukurbietes, A. Miezīte pērk arī graudus,
maļ miltus un iegādājas kombinēto lopbarību, lai gotiņām
būtu veselīga un sabalansēta
barība. Visi mazie bullēni tiek
pārdoti, bet dažas telītes tiek
audzētas ganāmpulka atjaunošanai.

No pavasara līdz rudenim
lopi uzturas astoņus kilometrus
tālajās ganībās. Rītausmā un
vakarā saimniece brauc govis
izslaukt un padzirdīt. Rīgas
piena kombinātam produkciju
pārdod vismaz septiņas nelielas Bārbeles zemnieku saimniecības.
Par jauno slaukšanas iekār-

tu A. Miezīte ir ļoti priecīga,
taču neslēpj arī bažas: «Paies
laiks, iekams govis pieradīs.
Tās ļoti jūtīgi reaģē pat uz citas slaucējas pieskārieniem un
«norauj» pienu. Grūtāk būs ar
vecajām govīm, bet jauniņās,
šķiet, drīz vien samierināsies
ar automātisko «slaucēju».»
V. EGLE

Līdz 1. oktobrim – bez maksas
Tās palīgēkas, kas dažādu
iemeslu dēļ reāli vairs
nepastāv, bet ir iekļautas
Kadastra reģistrā un par
tām var tikt aprēķināts
nekustamā īpašuma nodoklis, līdz 1. oktobrim ir
iespējams izdzēst no
reģistra bez maksas.

Iespēja sakārtot
īpašumus

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par
dabā neesošu palīgēku dzēšanu
no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni – 67038677.
Zvanot uz to, ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām bū-

vēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas procesu.
Kā zināms, sākot ar 2012. gadu, pašvaldībām ir tiesības izvēlēties ar nekustamā īpašuma
nodokli aplikt arī palīgēkas, kas
iekļautas Valsts zemes dienesta
uzturētajā Kadastra reģistrā.
Lielākā daļa pašvaldību ir nolēmušas vēl pagaidām to nedarīt, dodot iespēju iedzīvotājiem apzināt un sakārtot savus
īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu
iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv.
Līdz ar to būvju īpašniekiem ir
laiks informēt Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpašuma
sastāvā un aktualizēt datus atbilstīgi faktiskajai situācijai,
lai turpmāk netiktu aprēķināts

nodoklis par neesošām būvēm.
Informāciju par to, kādas
būves, t. sk., palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs nepastāv,
ir reģistrētas īpašuma sastāvā,
jebkurš var saņemt bez maksas portālos http://www.latvija.lv un www.epakalpojumi.lv,
izmantojot pakalpojumu «Mani
dati kadastrā», portālā http://
www.kadastrs.lv, zvanot pa tālruni 67038677, kā arī klātienē –
Valsts zemes dienesta Klientu
apkalpošanas centros.

Jāsaņem atzinums

Kopumā valstī varētu būt
vairāki tūkstoši palīgēku, kas
savulaik iekļautas Kadastra reģistrā, taču reāli dabā vairs nepastāv, jo ir nojauktas vai sabrukušas. Tomēr šīm palīgēkām

(šķūnīšiem, garāžām, siltumnīcām, piebūvēm) ik gadu tiek aprēķināta kadastrālā vērtība pēc
noteiktajiem kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada,
materiāliem un citiem parametriem atbilstīgi spēkā esošajai
likumdošanai. Savukārt pēc būvei noteiktās kadastrālās vērtības
pašvaldībām ir tiesības aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli.
Lai datus par palīgēku dzēstu no Kadastra reģistra, īpašniekam jāsaņem pašvaldības (būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā
būve dabā nepastāv. Šī izziņa
jāiesniedz Valsts zemes dienestā, un neesošā palīgēka no reģistra tiks izdzēsta. Pakalpojums
bez maksas būs pieejams līdz
šī gada 1. oktobrim.
Valsts zemes DIENESTS
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Rosina iedzīvotājus izprast un novērtēt
 Pērn administratīvā komisija izskatījusi 105 lietas
Vecumnieku novada administratīvā komisija ir Domes
izveidota institūcija, kas
savā darbā ievēro Latvijas
Republikas likumus, izskata
un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās.

Izzina vainas pakāpi

Gatavojoties lietas izskatīšanai, komisija jau laikus vispusīgi
un objektīvi noskaidro administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus, izzina personas vainas pakāpi, precizē, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi,
vai nodarīts mantisks zaudējums,
kā arī izpēta citus jautājumus,
kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Lēmums par soda piemērošanu tiek pieņemts saskaņā
ar likumu. Reizēm no likumpārkāpēja nākas saņemt pārmetumus par to, ka piemērotais naudas sods ir par lielu, taču ir normas, par kuru neievērošanu noteikts apjomīgs naudas sods,
īpaši, ja likums gada laikā tiek
pārkāpts atkārtoti.
Sods ir atbildības līdzeklis un
tiek piemērots, lai personu, kura ir izdarījusi administratīvo
pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā un lai citas
personas neizdarītu līdzīgus pārkāpumus (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK)
22. pants).
Administratīvās komisijas
sēdēs daudz laika tiek veltīts, lai
izprastu pārkāpuma izdarīšanas
iemeslus un veiktu motivējošu
sarunu, lai persona pati novērtētu savu nodarījumu un izvēlētos
ceļu uz pozitīvu pašrealizēšanos
un draugu pareizu izvēli. Sēdes
noslēgumā uzaicinātie pārstāvji tiek iepazīstināti ar soda izpildes kārtību un to, ka lēmums par
administratīvā soda uzlikšanu ir
obligāti izpildāms, kā to paredz
LAPK 290. pants. Savukārt
299. pants nosaka – pārkāpējam
sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30
dienu laikā no dienas, kad izsniegts lēmuma noraksts.

Saistības jāpilda

Apkopojums par 2011. gadā
izskatītajām administratīvajām
lietām atklāj, ka mūsu sabiedrībā pilsoniskā apziņa un likumu
cienīšana nav godā. Naudas sods

Atbildība pēc Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības un
administratīvās atbildības noteikumiem
Sodītās
personas

Saistošo noteikumu punkta skaidrojums
Par spļaušanu vai dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā

1

Par atrašanos sabiedriskā vietā, t. sk., dzīvojamo ēku koplietošanas telpās
u. c. vietās, kur tas nav atļauts, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena
iepakojumu

5

Par skaļu skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu sabiedriskās vietās,
ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu pie dzīvojamām mājām, kā arī jebkura
cita rīcība, kas rada troksni un traucē apkārtējo mieru

3

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti nakts laikā vai gada laikā atkārtoti
pēc administratīvā soda piemērošanas

2

Par atkritumu konteineru, urnu laušanu, bojāšanu, pārvietošanu vai atkritumu
ļaunprātīgu dedzināšanu

2

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības, kultūras, sporta, atpūtas,
tirdzniecības un citās sabiedriskās vietās

5

Kopā

18

piemērots 65 personām (no 93),
bet to samaksājušas tikai 20.
Iekasēts 271 lats, lai gan par administratīvajiem pārkāpumiem
bija uzlikti 1849 lati. Iespējams,
ļaudis ir pārāk tuvredzīgi, domājot, ka no soda varēs izbēgt.
Taču tā nav. LAPK 296. pants
paredz: ja lēmums par administratīvā soda uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi mēneša laikā, naudas soda piedziņu nodod tiesu
izpildītājam, kurš izpildes procesā piemēro Civilprocesa likuma noteikumus. Jābrīdina, ka
piespiedu izpildes izmaksas ir jāsedz vainīgajai personai. Izdevumos ietilpst valsts nodeva, tiesu izpildītāja amata atlīdzība,
izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi. Piedziņu var
vērst uz dažādiem personas ienākumiem: darba algu, stipendiju (mācību iestāžu audzēkņiem), valsts pensiju utt.
Ne vēlāk kā desmit dienas
pirms lietas nodošanas tiesu izpildītājam, persona saņem rakstveida brīdinājumu, kurā ietverta saistoša informācija parādniekam. Ir vērts pārdomāt savus ikdienas izdevumus un
izpildīt saistības, lai izvairītos
no šī procesa, kas prasīs gan
laiku un līdzekļus, gan dažādu
ziņu sniegšanu un obligātu iesaistīšanos piedziņas norisē.

Administratīvajā komisijā skatītie pārkāpumi
Izskatīto
lietu
skaits

Uz sēdi
ieradušās
personas

Lietas
izskatīšana
atlikta

Lietvedība
izbeigta

Brīdinājumu
saņēmušās
personas

105

57

9

3

28

Dod
paskaidrojumus

Pērn notikušas 15 administratīvās komisijas sēdes, izskatītas 105 lietas: izteikti 28 brīdinājumi, 65 personām piemērots
naudas sods, trīs lietās lietvedība izbeigta, deviņu lietu izskatīšana atlikta un tās skatītas atkārtoti. Atbildību par savu pārkāpumu izrādījušas un paskaidrojumus sēdē sniegušas 57 personas.
Jāuzsver, ka ir ļoti svarīgi būt
klāt lietas izskatīšanā un sniegt
paskaidrojumus, papildinformāciju, kā arī izteikt lūgumu. Tas
komisijas locekļiem dod pilnīgāku priekšstatu par notikušo
un ļauj pieņemt lēmumu par
soda apmēru.
Visvairāk protokolu sastādīts
pēc LAPK 173. panta pirmās
daļas – par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (15 lietas),
septiņas lietas skatītas pēc šī
panta otrās daļas – par tādu pa-

šu nodarījumu, ja tā rezultātā
bērns vecumā līdz 16 gadiem
izdarījis sīko huligānismu vai
lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības
personas norādījuma, vai atradies
dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu. Septiņas lietas skatītas
pēc šī panta trešās daļas (ja pirmajā un otrajā daļā minētie pārkāpumi izdarīti gada laikā atkārtoti
pēc administratīvā soda uzlikšanas), par ko tiek piemērots
sods no 150 līdz 250 latiem.
Jāvērš uzmanība uz LAPK
171.¹ pantu, kurš regulē alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais. Atbildību
par šādiem pārkāpumiem nācies
uzņemties astoņiem jauniešiem.
Arvien vairāk iezīmējas likuma
pārkāpumi, kas saistīti ar fizisko vai emocionālo vardarbību
pret bērnu – pērn pēc LAPK
172.² panta skatītas 18 lietas.
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pārkāpumu

Dzied Valmierā

Ar naudas sodu sodīto personu attiecība pret
samaksājušo skaitu

65

20

Uzlikts naudas sods

Samaksājuši

Uzliktā un iekasētā naudas soda apmērs

Spēja būt atbildīgam

Ls 1849

Naudas soda
summa

Ls 271

Samaksāts

0

Veikti grozījumi

500

Aicinu iedzīvotājus ik pa
laikam pārliecināties par deklarētās dzīvesvietas esamību. Pērn
sastādīti astoņi administratīvie
protokoli pēc LAPK 186. panta
otrās daļas, kas nosaka – par
dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek
naudas sodu līdz 250 latiem.
Visos gadījumos iedzīvotāji nav
zinājuši, ka izdeklarēti no dzīvesvietas, jo pašreizējā likumdošana šādu situāciju pieļauj.
Ikvienam ir jābūt atbildīgam
par saviem mājas sargiem – suņiem. Pēc LAPK 106. panta
pirmās un otrās daļas 2011. gadā
sastādīti astoņi protokoli. Par
pārkāpumu, ja tas izdarīts gada

1000

1500

bildības noteikumi» neievērošanu pērn sastādīti un izskatīti 18
protokoli. Visvairāk pārkāpumu
konstatēts pēc 21. (pieci gadījumi), 24. (trīs) un 34. (pieci)
punkta. 34. punkts paredz atbildību par iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu izglītības, kultūras, sporta, atpūtas,
tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs, par ko izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 latiem. Par gada laikā
atkārtoti izdarītu pārkāpumu uzliek naudas sodu no 20 līdz 50
latiem. 21. punkts paredz atbildību par atrašanos sabiedriskā vietā, tai skaitā, dzīvojamo ēku
koplietošanas telpās un vietās, kur
tas nav atļauts, ar atvērtu alus
vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, kas uzskatāms par tā
lietošanu. Par šādu pārkāpumu
tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 20 latiem.
Ja persona šādi uzvedusies gada
laikā atkārtoti, paredzētais naudas sods ir no 20 līdz 50 latiem.

2000

laikā atkārtoti, piemērojams
naudas sods no 10 līdz 500 latiem (fiziskām personām).
Jābrīdina tie ļaudis, kuri iecienījuši atpūtu pie dabas un
sabiedriskās vietās. Ar 2012. gada 1. janvāri veikti grozījumi
LAPK 171. panta otrajā daļā, kas
nosaka – par alkoholisko dzērienu un citu apreibinošu vielu
lietošanu sabiedriskā vietā un
atrašanos reibumā, ja tas izdarīts gada laikā atkārtoti pēc administratīvā soda saņemšanas,
uzliek naudas sodu no 100 līdz
250 latiem.
Par Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu «Vecumnieku novada sabiedriskās
kārtības un administratīvās at-

Liels paldies kolēģēm administratīvajā komisijā – Līgai
Vairai Šķiliņai, Andai Žukauskai,
Vitai Vēverei un Kristīnei Rullei, kuras ir veltījušas laiku, lai
pirms lietas izskatīšanas personu apmeklētu dzīvesvietā un
sīkāk noskaidrotu lietas apstākļus. Tas ļauj objektīvāk izvērtēt
situāciju un pieņemt taisnīgāku
lēmumu.
Noslēgumā uzsvēršu vārda
«atbildība» jēgu. Tā ir vienkārši noprotama no šī vārda skanējuma, proti, spēja būt atbildīgam,
rīkoties, atbildēt par saviem vārdiem, darbiem un domām.
Lai visiem Vecumnieku novada ļaudīm šis gads ir ģimenisks un lai vecāki ar savu piemēru un attieksmi to veicina!
Lai bērniem nepietrūkst izpratnes par šķietami vienkāršām
lietām, lai viņi zina, ko nozīmē
prast sarunāties, uzklausīt, kas
ir pienākums, atbildība un neērtības izjūta par apsolījumu,
kurš nav izpildīts! Lai vecākiem pietiek laika būt vairāk
kopā ar savām atvasēm!
A. BALGALVE,
Vecumnieku novada
administratīvās komisijas
priekšsēdētāja

Vecumnieku tautas nama
koris «Via Stella» diriģentes
Lienes Batņas vadībā Valmieras kultūras centrā
uzstājās 22. februārī.
Koncerta «Satiekamies dziesmā» organizatore bija Valmieras mūzikas skolas pedagoģe
un diriģente Ināra Zelča.
Valmierā Vecumnieku dziedātājas un diriģente L. Batņa izpelnījās klausītāju atzinību un
skaļus aplausus. Koncertā pirmo
reizi tika prezentēts kolektīva
dalībnieces un komponistes Madaras Pētersones skaņdarbs korim.
V. KAUFMANE,
Vecumnieku tautas nama
vadītāja

Sniedz koncertu

Pūtēju orķestra «Skaistkalne»
muzicēšana Vecumnieku
tautas namu pieskandināja
26. februārī.
Vien pāris desmiti klausītāju svētdienas pusdienlaikā izbrīvēja mirkli, lai baudītu gan
klasiķa J. S. Baha un pašmāju
maršu meistara G. Ordelovska
skaņdarbus, gan vairāku latviešu tautas dziesmu apdares un
pazīstamas R. Paula melodijas.
Bārstot jokus, kolektīva vadītājs Jānis Kalniņš komentēja
koncertam atlasītās melodijas un
iepazīstināja ar orķestra dalībniekiem. Izrādās, 37 mūziķu pulkā
nav tikai skaistkalnieši – dažādus instrumentus spēlē jaunieši
no Vecumniekiem, Bārbeles, Stelpes, Ozolaines u. c. Priekšnesuma izskaņā J. Kalniņš orķestrantiem aicināja pievienoties seniorus Jāni Lapu (bungas) un Ludvigu Enkuru (rags). Atskaņojot
populāro «Lācīti», kādreizējie
bijušā Vecumnieku pūtēju orķestra dalībnieki apliecināja, ka viņu
muzikālās iemaņas nav zudušas.
«Šis koncerts ir ģenerālmēģinājums pirms skolēnu pūtēju
orķestru skates, kas 2. martā notiks Jelgavā, un 5. Baltijas valstu
pūtēju orķestru konkursa, kas
17. martā norisināsies Valmierā,»
sacīja J. Kalniņš, uzsverot, ka
uzstāšanās kolektīvam bija ļoti
vajadzīga. «Skaistkalnes tautas
nama rekonstrukcijas laikā mēģinājumi noritējuši starp stalažām un būvgružiem, tāpēc esam
priecīgi par iespēju koncertēt
Vecumniekos.»
ŽANNA ZĀLĪTE
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Pauž atbalstu latviešu valodai

Pret Satversmes grozījumiem Vecumnieku novadā – 95,45% vēlētāju

Sēdušies zirga vilktās kamanās, ko rotāja Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs, vēlēšanu iecirkni Stelpē apmeklēja Jānis un
Ineta Klāviņi.
Foto – S. NELIUSA
Sen nepieredzēta vēlētāju
aktivitāte 18. februārī bija
vērojama Vecumnieku
novadā izveidotajos astoņos vēlēšanu iecirkņos.
Tautas nobalsošanā savu
politisko nostāju pauda 5079
iedzīvotāji (71,46%).
Viennozīmīgu atbalstu latviešu valodai izteica 4848 vēlētāji (95,45%), kuri nobalsoja
pret Satversmes grozījumiem,
kas paredz valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai.
Par divvalodības ieviešanu iestājās 220 vēlētāji (4,33%). Par
nederīgām tika atzītas 11 vēlēšanu zīmes (0,22%).

Novada vēlēšanu iecirkņu komisiju pārstāvji atzina, ka šis referendums neatstāja vienaldzīgus arī tos
balsstiesīgos, kuri līdz šim
nav izmantojuši savas pilsoņa tiesības. Vairākiem iedzīvotājiem spiedodziņš pasē par
piedalīšanos tautas nobalsošanā 18. februārī bija vienīgā
atzīme.
Kopumā pret Satversmes
grozījumiem bija 74,8%, par –
24,88% balsstiesīgo, bet 0,32%
vēlēšanu zīmes bija nederīgas,
informē Centrālā vēlēšanu komisija.
Z. SKARA

Vecumnieku vēlēšanu iecirkņa komisijai bija jāsašķiro un jāsaskaita 1975 tautas nobalsošanas zīmes.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Tautas nobalsošanas rezultāti Vecumnieku novadā
Nr.

Iecirknis

279
288
289
344
355
356
359
360

Kurmene
Valle
Taurkalne
Bārbele
Skaistkalne
Stelpe
Vecumnieki
Misa

Nobalsojušo
skaits
369
500
89
517
753
369
1975
507

PAR

PRET

Nesaprotami

8
12
14
9
22
14
100
41

361
488
75
506
728
354
1870
466

0
0
0
2
3
1
5
0

Novadā

5079

220

4848

11

Procentos

71,46

4,33

95,45

0,22

Vēlētāju aktivitāte tautas nobalsošanā Vecumnieku novadā
Vēlētāju
skaits*

Plkst. 8

%

Plkst.
12

%

Plkst.
16

%

Plkst.
20

%

iecirknī

279

Kurmene

569

4

0,7

160

28,1

265

46,6

322

56,6

330

39

369

64,9

288

Valle

686

10

1,5

276

40,2

389

56,7

458

66,8

469

31

500

72,9

289

Taurkalne

116

1

0,9

37

31,9

70

60,3

80

69

83

6

89

76,7

344

Bārbele

662

21

3,2

291

44

425

64,2

496

74,9

507

10

517

78,1

355

Skaistkalne

1052

20

1,9

380

36,1

658

62,5

722

68,6

730

23

753

71,6

356

Stelpe

697

8

1,1

187

26,8

277

39,7

338

48,5

345

24

369

52,9

359

Vecumnieki

2512

82

3,3

907

36,1

1490

59,3

1790

71,3

1823

152

1975

78,6

360

Misa

813

14

1,7

261

32,1

400

49,2

478

58,8

485

22

507

62,4

5079

71,46

Nr.

Iecirknis

2012. gada 18. februāris

Balsotāji
mājās

kopā

%

Novadā
7107
160 2,3 2499 35,2 3974 55,9 4684 65,9
4772
307
*Vēlētāju sadalījums pa pagastiem ir nosacīts, kopējais skaits – no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas.
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Uzmundrina un satura kopā
 Svarīgos brīžos padomu prasa Anniņai
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» aktīvisti 17. februārī apaļā un skaistā jubilejā – 70. dzimšanas dienā –
sveica Annu Vājeiku.

Agronome un
skolotāja

Tālajos 60. gados Vecumniekos uz dzīvi apmetās jauns
pāris – Anna un Centonis Vājeiki, kuri viens otru bija atraduši,
studējot Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. Ilgus gadus
Centonis strādāja gan par galveno agronomu, gan saimniecības
«Vecumnieki» vadītāju. Viņš
aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē. Tikpat enerģiska
un uzņēmīga bija Anna, kura
uzsāka agronomes gaitas kolhozā «Mičurins». Vēlāk viņa
nokļuva Vecumnieku vidusskolā, kur par bioloģijas skolotāju
nostrādāja 30 gadu.
Vājeiki izaudzinājuši un
izskolojuši divus bērnus – dēlu Ivaru un meitu Artu, kuri
izveidojuši savas ģimenes un
lolo atvasītes. Ivaram ir dēls
Vents, bet Artai trīs brašuļi –
Kalvis, Druvis un Vidvuds.

Bauda kultūru

Biedrības «Virši» dalībnieki ir ļoti pateicīgi, ka Anniņa,
kā viņu ieraduši uzrunāt pagasta seniori, visus vientuļos un
dzīvi mīlošos pensionārus uz-

Pērn Pļaujas svētkos Bārbeles pagasta Ausekļu dzirnavās priekšnesumu sniedza senioru dāmu deju kopa «Rudens rozes» no
Vecumniekiem. Kolektīvā kopš tā izveidošanas darbojas Anna
Vājeika (priekšplānā otrā no kreisās). Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
mundrina, atbalsta un satura kopā. Ja kādam ir jāpieņem svarīgs lēmums, allaž tiek uzklausīts Anniņas viedoklis, un tieši
viņai tiek prasīts padoms.
Biedrības aktīviste rūpējas
par to, lai pagasta vecākās paaudzes ļaudis justos vietējai
sabiedrībai piederīgi. Viņa iesaistījusies dāmu deju kopā
«Rudens rozes» un mudina arī
citus lietderīgi pavadīt brīvo
laiku. Pērn augustā Anniņa ierosināja doties ekskursijā uz
Lietuvu un pati šo braucienu
arī noorganizēja. Vēl joprojām
visi to atceras un piemin, kavējoties jaukās pārdomās.
Anniņa seniorus mudina

apmeklēt arī teātra izrādes Rīgā. Vairākkārt viņa uzrunāja
pensionārus, gādāja biļetes, ieguldot savus personiskos līdzekļus, apzināja visus braukt
gribētājus, meklēja transportu.
Pēc latviešu dziesmu spēles
«Tikai tā!» noskatīšanās Nacionālajā teātrī radās iekāre
braukt vēl un vēl, jo iespēja
baudīt kultūru – tā ir liela vērtība.
Liels paldies Anniņai par
uzņēmību un darbotiesprieku.
Lai laba veselība un lai neapsīkst enerģija!
PAŠDARBNIEKI no
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši»

Aicina uz
izstādi
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkā līdz 1. martam
apskatāma Latvijas
Nacionālās bibliotēkas
sagatavotā ceļojošā izstāde
«Matīss Siliņš».
Matīss Siliņš (1861–1942)
daudziem ir nezināma, taču
ļoti nozīmīga persona Latvijas
vēsturē. Viņš ir pirmais latviešu kartogrāfs, kas sastādījis un
izdevis kartes latviešu valodā,
uzmanību pievēršot ne tikai
lielajiem ģeogrāfiski nozīmīgajiem objektiem, bet arī detaļām. Kartēs uzrādīti gan lauku
ceļi un mazpazīstamas vietas,
gan mācītājmuižas, fabrikas,
pasta stacijas, krogi un citi objekti.
Vēloties saglabāt valsts kultūrvēsturiskās vērtības, M. Siliņš apbraukājis visu Latviju,
vācot etnogrāfiskos materiālus, kas vēlāk eksponēti Valsts
Vēsturiskajā muzejā (tagad –
Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs). No 1924. līdz 1934. gadam viņš bija šīs iestādes direktors.
Savulaik M. Siliņš bijis arī
«Konversācijas
vārdnīcas»
ģeogrāfijas nozares redaktors.
Par ieguldījumu Latvijas
kultūras vērtību saglabāšanā
1926. gadā viņš saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeni.
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas
vadītāja

Vēlas iemūžināt senos rokdarbus
Skaistkalnes pagasta bibliotēka sadarbībā ar izdevēju Dzintru Šulci aicina
skaistkalniešus izmantot
izdevību un iemūžināt
ģimenes vēsturiskos
materiālus – rokdarbus.
Katrā mājā droši vien ir saglabājies kaut fragments no agrāko gadu izšuvuma, kāds adīts
un daudzkārt pielāpīts cimds,
varbūt kāds mustura zīmējums.
Iespējams, rokdarbi labi saskatāmi senās fotogrāfijās. Aicinu
ikvienu pārskatīt savus skapjus,
kumodes un pūra lādes, lai neļautu aiziet nebūtībā vērtīgam
kultūrvēsturiskam materiālam.
Senie rokdarbi vai attēli tiks
fotografēti, un īpašnieks tos va-

rēs saņemt atpakaļ. Būtu labi,
ja pie izšuvuma, adījuma vai
kāda cita darinājuma tiktu pievienotas ziņas par darba autoru
(varbūt ir pat saglabājies viņa
portrets?), mājām utt. Aktīvākie
dāvinājumā saņems grāmatas.
Ja izdosies savākt nepieciešamo apjomu, taps grāmatiņa
par Skaistkalnes senajiem rokdarbiem. Materiālu iesniedzējiem tiks garantēti trīs šī izdevuma bezmaksas eksemplāri.
Sīkāka informācija bibliotēkā pie Daigas Jakuškas (tālrunis 63933318) vai pie grāmatas veidotāju pārstāves Dzintras
Šulces (29453609).
D. JAKUŠKA,
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkas vadītāja

Varbūt kādam skaistkalnietim mājās glabājas pirms daudziem
gadu desmitiem adīts cimdu pāris?
Foto no http://www.garezers.org.
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Tūrisma izstādē – arī Vecumnieku nov
Svētki gan apmeklētājiem, gan organizatoriem
Izstāžu centrā Ķīpsalā
Rīgā jau 19. reizi tika
aizvadīta lielākā un
apmeklētākā starptautiskā
tūrisma izstāde Baltijas
valstīs «Balttour 2012».
No 10. līdz 12. februārim
hallē «Atklāj pasauli» varēja vērot pasaules tūrisma galamērķu
prezentācijas, pirkt ceļazīmes
un iepazīties ar aģentūru piedāvājumiem, bet halles «Apceļo
Latviju» apskate bija jāveic ar
devīzi «Baudi nesteidzoties».
Latvijas halle pārsteidza ar
daudzveidīgu un atraktīvu tūrisma produktu piedāvājumu. Izstādi interesanti bija apmeklēt
arī tiem, kuri ceļot nemaz negatavojas – varēja vien nobrīnīties,
ko tikai iespējams dabūt gatavu,
lai piesaistītu viesus un viņu naudiņu.

Cienā ar maizi

Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novada pārstāvji kopīgā stendā prezentēja savā teritorijā skatāmo, baudāmo,
izzināmo.
Vecumnieku novada «stūrītī» Bārbeles pagasta brīvdabas
muzeja «Ausekļu dzirnavas»
saimnieks Mārtiņš Mediņš stāstīja par savu objektu, cienāja ar
paša dzirnavās cepto maizi un
uzspēlēja akordeonu. Valles pagastā esošā atpūtas kompleksa
«Makšķernieku paradīze» vadītājs Miervaldis Bērziņš informēja par iespējām saistoši pavadīt
brīvo laiku gan makšķerniekiem,
gan ikvienam atpūtniekam.
Skaistkalnes pagasta muzeja
«Novadnieki» vadītāja un vides gide Laima Indriķe stendā
strādāja visas trīs dienas, reklamējot Vecumnieku novada tūrisma objektus un prezentējot
jauno bukletu par Skaistkalni.
25. februārī Bauskas Tūrisma
informācijas centrā (TIC) tikās
visu četru novadu «Balttour 2012»
iesaistītie pārstāvji, lai analizētu
veikumu un domātu jau par nākamā gada izstādi un citiem
mārketinga pasākumiem.

Atpūta no
pārsātinātības

Daudzi apmeklētāji izteica
atzinību par mūsu stenda noformējumu – košas, piesaistošas

krāsas, vienkāršs un nepretenciozs izpildījums, kas lieliski akcentēja visu četru novadu «pērles». Pie mums varēja atpūsties
no dažviet valdošās pārsātinātības un mierīgi apgūt informāciju.
Domāju, ka starpnovadu tūrisma sadarbības modelis bijušā Bauskas rajona teritorijas
robežās ir veiksmīgs. Vecumnieku novadā nav tādu megaobjektu, lai atmaksātos vieniem
pašiem veidot tūrisma mārketinga institūciju vai struktūrvienību. Turklāt izcilu profesionāļu tūrisma vadības jomā nemaz
nav tik daudz. Bez nepieciešamās izglītības un zināšanām šajā nozarē vajadzīgs arī talants
menedžmentā jeb, latviski sakot,
plānošanā, organizēšanā, motivēšanā un kontrolē. Latvijā tas
ir īpaši svarīgi, jo «apgūstamā»
teritorija nav liela, vietējie to
izzina ātri un arvien ir nepieciešams kaut ko uzlabot, papildināt, radīt no jauna.
Uzskatu – Bauskas TIC un
Zemgales tūrisma asociācijas
vadītāja Inese Turkupole-Zilpure profesionāli veic savu
darbu un veiksmīgi vada tūrisma plūsmu starpnovadu ietvaros. Viņa izstrādāja arī stenda
koncepciju, jo, tiekoties darba
grupās pirms izstādes, citiem
vispār nebija viedokļa par tā
noformējumu. Šajā gadījumā ir
svarīga pieredze un pat tehniskās zināšanas – kā un ko var
piestiprināt atvēlētajā platībā,
kā netraucēt kaimiņu stendam
un vēl ļoti daudz svarīgu sīkumu, bez kuriem neiztikt.

Tēli bez
identitātes

Šķiet, Vecumnieku novada
«stūrītī» kaut kas īsti kārtībā tomēr nebija. Trūka vienojošā momenta. Tas varēja būt, piemēram,
kopīgs maršruts, tematiska vienas dienas programma vai kas
cits, bet tāds, kas veidotu jēgpilnu mūsu novada identitāti.
Izstādes laikā Latvijas hallē
varēja sastapt visdažādākos tēlus: viduslaiku dāmas un kungus, renesanses kruzuļainos un
parūkainos prinčus un princeses, cietuma sargus, krievu un
citu armiju karavīrus, pirtniekus, tautumeitas, saimnieces,

Tūrisma izstādē «Balttour 2012» Vecumnieku novadu daudzināja
Bārbeles pagasta Ausekļu dzirnavu saimnieks Mārtiņš Mediņš (no
kreisās), Skaistkalnes pagasta muzeja «Novadnieki» vadītāja un
vides gide Laima Indriķe un Valles pagasta atpūtas kompleksa
«Makšķernieku paradīze» vadītājs Miervaldis Bērziņš.
krogusdāmas, medniekus, biteniekus, rokerus, meža garus,
dažādus dzīvniekus, citplanētu
viesus u. c. Katrs no tiem pārstāvēja vai raksturoja kādu objektu. Šo raibo kompāniju papildināja kāds jaunais pāris,
kas visas trīs dienas zem rokas
cēli pastaigājās pa izstādes teritoriju. Tā varēja būt apmēram
19. – 20. gs. mijas aristokrātu
līgava garā šlepē ar tamborētu
saulessardziņu un līgavainis ar
cilindru galvā. Tā viņi staigāja
un staigāja... Saulessargam jau
bija nolūzusi ķepiņa, šlepe kļuva arvien pelēkāka un pelēkāka. Kas viņi bija un ko gribēja vēstīt – tas tā arī nebija saprotams. Tēlam bez identitātes
nav jēgas.

Mainījies
pieprasījums

Varētu diskutēt, vai novadam
būtu vajadzējis vairāk vizuāli

informatīvā materiāla. Trušu pilsētiņa ar savu atsevišķo stendu
minimalizētas pilsētiņas veidolā reklamējās jau kā Bauskas
novada Codes pagasta objekts.
Skaistkalnes un Ausekļu dzirnavu buklets, «Makšķernieku
paradīzes», SIA «Brīvnieki JS»
(laivošana pa Mēmeli) un Pīlādžu mototrases piedāvājums –
it kā nav daudz pa visu novadu.
Taču mainījies ir izstādes apmeklētāju pieprasījums.
Pirms vairākiem gadiem tika paņemts viss, ko piedāvāja,
un apmeklētājs devās mājās ar
milzīgu kaudzi makulatūras,
kuru diez vai pēc tam spēja
«sagremot». Tagad, aplūkojot
bukletu kaudzītes, bieži tika
jautāts: «Vai jums ir kaut kur
tas viss kopā?» Mēs ar prieku
piedāvājām Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada kopējo apjomīgo tūrisma
karti, kurā ir īsi apraksti un bil-

Nr. 3(58) 2012. gada februāris

11. lpp.

vada «pērles»

Ar mīlestību veikta darba
apliecinājums
Ļoti vēlējos apmeklēt
starptautisko tūrisma izstādi
«Balttour 2012». Paldies
kolēģim Mārtiņam
Mediņam, kurš 11. februārī
mani turp aizvizināja.

Trīs dienu garumā izstādes dalībniekus un apmeklētājus priecēja amatiermākslas kolektīvu priekšnesumi. Vecumnieku novadu
pārstāvēja deju kopa «Valle». Skatītāji ar aplausiem atbalstīja
dejotāju atraktīvo sniegumu.
Foto – V. CELMIŅŠ
dītes par tūrisma objektiem un
pakalpojumu sniedzējiem. Kartes latviešu valodā pat beidzās.
Labi, ka drīz tiks iespiesta šī izdevuma jaunā versija. Tagad informāciju ir iespējams atrast arī
interneta vidē, tādēļ varbūt nebūtu lietderīgi veidot atsevišķu apjomīgu materiālu par objektiem, kas jau iekļauti un
pietiekami raksturoti kopējā
kartē.
Liels bija pieprasījums arī
pēc starpnovadu pasākumu saraksta. Par laimi, tāds bija izveidots, tomēr turpmāk to gribētos redzēt vizuāli saistošāku.
Tas droši vien prasītu papildu
līdzekļus, bet, reaģējot uz pieprasījumu, atmaksājas ieguldīt.

Gada svarīgākais
notikums

Starptautiskā tūrisma izstāde–gadatirgus ir viens no tūrisma nozares gada svarīgākajiem
notikumiem un tradicionāli atklāj jauno tūrisma sezonu, tādēļ šogad iesākto sadarbību
vajadzētu turpināt un jau tagad
domāt par «Balttour 2013».
Vēlos atgādināt visiem ar
tūrisma nozari saistītajiem ļaudīm Tūrisma attīstības valsts
aģentūras direktora Armanda
Slokenberga teikto: «Tūrisma
produktam ir jābūt ļoti kvalitatīvam un interesantam, pakalpojuma sniedzēja mērķis arvien
vairāk ir nevis tikai nopelnīt
naudu, sniedzot pakalpojumu
tūristam, bet gan panākt to, lai

Visu dienu abās hallēs tūrisma firmu piedāvājumus pētīja un mūsu un kaimiņvalstu reģionu apskates objektus un izstrādāto produkciju iepazina
un vērtēja daudz ļaužu.
Bauskas puses novadi sevi
reklamēja kopīgi veidotā stendā. Zemgalieši apskatei piedāvāja pilis Bauskā, Rundālē un
Mežotnē, apmeklētāju uzmanību piesaistīja dažādu vēsturisko laikmetu dziesmas, kuras,
mainot apģērbu, uz akordeona
atskaņoja Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja
speciālists Aigars Urtāns.

Truši un gailis

Bukletu «Skaistkalne» latviešu
valodā izdevusi Vecumnieku
novada Dome. Tajā atrodama
informācija par dažādiem apskates objektiem.
Foto no Bauskas Tūrisma
informācijas centra arhīva.
viņš aizbrauktu mājās apmierināts, gribētu atgriezties vēlreiz
un ieteiktu šo tūrisma produktu
izmantot arī citiem – radiem,
draugiem un paziņām.»
Lai arī izstādes sagatavošana un darbs stendā ļoti nogurdināja, nu jau pēc pieredzes
varu teikt – tie ir svētki gan apmeklētājiem, gan organizatoriem. Tie ir svētki, kuros valda
atvērtība, viesmīlība, jautrība
un šoreiz arī patiess lepnums
par savu Latviju.
L. INDRIĶE,
Skaistkalnes pagasta
muzeja «Novadnieki»
vadītāja

Dzīvīgs un interesants bija
Vecumnieku novada piedāvājums. 2009. gada rudenī Bārbeles pagastā darbu uzsāka brīvdabas muzejs «Ausekļu dzirnavas». Kopš tā laika ik pavasari
un rudeni tur norit lauku darbu
demonstrējumi, atklājot dabas
un latvisko tikumu mijiedarbību, sasaistot kopā vairākas paaudzes un ļaujot uzvirmot rosībai un priekam. Nevienu interesentu vienaldzīgu neatstāja
datorekrānā rādītās Sējas un
Pļaujas svētku izdarības. Klātesošie varēja nobaudīt arī Ausekļu dzirnavu krāsnī cepto
rupjmaizi.
Skaistkalne apskatei piedāvāja ievērojamo katoļu baznīcu, kam sena un bagāta vēsture.
Kur vēl citur var aplūkot karsta
kritenes un uzzināt par to rašanās «dīvainībām»!
Valles pagasta «Makšķernieku paradīzes» īpašnieks
Miervaldis Bērziņš iekārtoto
objektu aicināja izmantot gan
apskatei un makšķerēšanas sacensību rīkošanai, gan dažādiem saviesīgiem pasākumiem.
Pēc gaiļa dziedāšanas atrodams mūsu pagasta diemžēl nu
jau bijušais tūrisma objekts
«Trušu pilsētiņa», kas turpmāk
darbosies Bauskas novada Codes pagastā. Eksponētie garauši mācēja sevi demonstrēt – izkoptā izrādīšanās prasme un

skaistie kažoki bija apskatāmi
visā pilnībā. Savu teritoriju un
tai piederīgos modri uzraudzīja
gailis.

Medus un zilie māli

Izstādē piedalījās visi Latvijas reģioni, piedāvājot ļoti dažādu un bagātīgu materiālu klāstu. Kurzemes pusē gatavotie
sklandurauši nekur citur nebija
ieraugāmi. Latgales reģiona
Andrupenes sētā ceptā saldskābā maize ar saulespuķu sēklām
un māla bļodā pašu mājās kultais sviests, kam pierīvēti ķiploki un pētersīļu zaļumi, garšoja lieliski. Medus no Zilo ezeru
zemes druvās vāktajiem ziediem, zilie māli ārstnieciskiem
nolūkiem, skaistā keramika,
austie linu dvieļi un galdauti –
tas viss priecēja ikvienu izstādes apmeklētāju.
Plaši pārstāvēti bija Daugavas un Gaujas krastu pagasti un
pilsētas, kas lepojās ar brīnišķīgiem kokapstrādes meistaru darbiem, dabas (Sigulda, Līgatne,
Lubāns u. c.) un vēstures (Cēsis,
Alūksne u. c.) izpētes materiāliem. Pie sevis ciemiņus aicināja arī lielās pilsētas – Rīga,
Jelgava, Ventspils, Valmiera u. c.

Patīkamas emocijas

Dienas gaitā uz skatuves mainījās pašdarbnieki, dažādu paaudžu izpildījumā piedāvājot
atšķirīgu žanru priekšnesumus.
Ar jestru sniegumu izstādes
dalībniekus un apmeklētājus
sveica mūsu novada amatiermākslas kolektīvs – vidējās paaudzes dejotāji no Valles. No
tālās Apes ceļu uz Rīgu bija mērojusi folkloras kopa, kurā saderīgi dziedāja un runāja četras
paaudzes.
Vakarpusē, atgriežoties mājās, pārņēma patīkamas emocijas. Prieks par redzēto un piedzīvoto bija liels. Manuprāt, izstāde «Balttour 2012» bija daudzu darbīgu Latvijas saimju ar
mīlestību veikta darba apliecinājums. Bija jūtama tieši ģimenes lieliskā sadarbība – izdoma,
varēšana, savu talantu izpausme. Prieks, ka visos novados ir
stipri un bagāti ļaudis! Tā turēt
un turpināt!
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
vēstures muzeja vadītāja
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Mīlestība

Tu biji uguns
Manās lūpās sārtās,
Kā roze atvēros
Reiz smilšainajās kāpās.

«Sõla» aicina uz «Pastaigu»
Vallē muzicē jauktais koris

Es aizmirsos,
Pār mani as’ras lija,
Jo saules svelme
Klēpi sasaistīja.
Tas bija sen,
Sirds vēl joprojām smeldz,
Tas mīlestības dzelksnis
Dziļi bija dzelts.

Dievs nāk ar
mīlestību rokās

Dievs nāk ar mīlestību rokās
Un viņa acīs gaisma mirdz,
Tā vienmēr bijis laika lokā,
Ka Dievs ar mīlestību rokās,
Nāk pretī viņiem,
diviem vien
Un abus saules stariem sien,
Dievs nāk ar mīlestību rokās
Un tikai viņiem laimi sniedz.
Dievs šodien diviem laimi
sniedz
Un mīlestībai uzceļ tiltu,
Un uzlūko ar skatu siltu,
Dievs šodien diviem laimi
sniedz,
Un gaida tikai vārdu: Jā!
Tu, mana mīļā, vienīgā,
Dievs šodien diviem laimi
sniedz
Un mīlestību neaizliedz.
«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt
arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris «Sõla» ar skanīgām dziesmām priecēja publiku Valles saieta namā.
Foto – Č. BATŅA
Ar koncertprogrammu
«Pastaiga» Valles saieta
namā 11. februārī viesojās
Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) jauktais koris
«Sõla».
Kolektīvs savā repertuārā
bija iekļāvis latviešu populārās un klasiskās romantiskās
mūzikas hītus, kas aranžēti
jauktajam korim. Koncertu papildināja brīvmāksliniece Mārīte Ločmele, kura lasīja stāstus
no savas topošās grāmatas,
un ielu muzikants – akordeonists Juris Baško.
Koris «Sõla» ir ierindojams Latvijas jaukto koru pir-

majā trijniekā. Par kolektīva profesionalitāti un krāšņo skanējumu klausītāji varēja pārliecināties koncertā. Pozitīvās emocijas,
ko sniedza priekšnesums, atspoguļojās zālē sēdošo smaidīgajās
sejās un aplausos. Iespējams,
mūzikas mīļotāji atceras kora
panākumus 2008. gadā, kad «Sõla» izcīnīja 3. vietu koru karos
24. vispārējo latviešu Dziesmu
un 14. deju svētku laikā Rīgā.
LKA jauktais koris «Sõla»
dibināts 1998. gadā. Tajā dzied
gan LKA studenti un absolventi, gan jaunieši no citām izglītības iestādēm un augstskolām
un dažādām darbavietām. Kora
mākslinieciskais vadītājs kopš

2004. gada ir Kaspars Ādamsons. Ar kolektīvu strādā divi
diriģenti – Kaspars Vēvers un
Rūdolfs Bacāns, bet vokālā
pedagoģe kopš 2008. gada ir
Ilze Latkovska.
Pēdējo trīs gadu laikā
«Sõla» guvusi vairākus nozīmīgus panākumus. Pērn kolektīvs ieguva 1. vietu jaukto
koru kategorijā, dalītu 3. vietu
baroka un renesanses mūzikas
kategorijā, 4. vietu mūsdienu
mūzikas kategorijā un konkursa Grand Prix 12. starptautiskajā koru konkursā «Tallinn 2011», kas norisinājās
Igaunijā.
Č. BATŅA

Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta
biedrība jau sesto gadu
izsludina konkursu
«Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs».
Šogad balvas saņems tie
iestāžu darbinieki, kuri izveidojuši bibliotēku par sava pagasta «gaismas pili», informē
LNB pārstāve Sanita Kitajeva.
Lasītāji un apmeklētāji tiek aicināti konkursam pieteikt bibliotekārus, kuri laipni un pacietīgi konsultē, organizē akti-

vitātes dažāda vecuma un interešu iedzīvotājiem, veido
bibliotēku par radošas gaisotnes centru un rūpējas par
mājīgu vidi, kur labprāt pulcējas un brīvo laiku pavada
pagasta ļaudis.
No katra Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales – tiks apbalvots viens
bibliotekārs. Pagājušajā gadā Latvijas bibliotekāru konkursā titulu «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs»
Zemgales reģionā ieguva Ve-

cumnieku pagasta Misas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šlikaite, bet 2007. gadā – Bārbeles
pagasta bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze.
«Ticam, ka Latvijā ir daudz
bibliotekāru – gaismas nesēju
un iestāžu, kuras var dēvēt par
gaismas pilīm! Aicinām lasītājus izmantot iespēju ar konkursa starpniecību pateikt paldies
saviem bibliotekāriem, īpaši
pagastos, kur nav citu kultūras
iestāžu, kur bibliotēka ir kļuvusi par pagasta «sirdi», sabiedrisko un kultūras centru, par

vietu, kur mājīgā un radošā vidē labi jūtas vietējie ļaudis,»
teic LNB Atbalsta biedrības
valdes priekšsēdētāja Undīne
Būde.
Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 23. martam LNB
Atbalsta biedrībai (adrese:
Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001; e-pasts: <gaisma@gaisma.lv>). Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruņiem 29355624,
67843767 (Sanita Kitajeva)
vai rakstot e-pastā: <sanita@
gaisma.lv>.
Z. SKARA

Nr. 3(58) 2012. gada februāris

13. lpp.

Rokdarbu studijā – atvērto durvju diena
Apmeklētāji mācās filcēt un pērļot
Rokdarbu studijas dalībnieču sarīkotā izstāde un
piedāvātā iespēja darboties
praktiski Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolā
pulcināja vismaz pāris
desmitu interesentu.
18. februāra priekšpusdienā zinātkārākie devās lūkot, ko
sestdienu nodarbību laikā un
brīvajos brīžos mājās «sastrādājušas» dāmas, kurām tuvi
rokdarbi.

Radoša noskaņa

Apmeklētājus pārsteidza
meistarīgi veidotās lietas, kas
tapušas dažādās tehnikās. Ikviens vēlējās aptaustīt apgleznotās zīda šalles, pērļotās rotaslietas, daudzveidīgos filcējumus un citus darinājumus.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas pedagoģe Iveta Bērziņa profesionālās ievirzes izglītības programmu «Rokdarbi» vada kopš 2010. gada
rudens. Viņa pauž prieku par
dažāda vecuma sieviešu uzdrīkstēšanos ļauties jaunām
idejām netradicionālo rokdarbu tehnikās: filcēšanā, dekupāžā, pērļošanā u. c. Nodarbību
laikā sestdienu rītos allaž valda
radoša un darbīga noskaņa.

Izrāda interesi

Pašlaik prasmes apgūst sešas dāmas, taču I. Bērziņa cer,
ka sarīkotā atvērto durvju diena un izstādē redzētais iedrošinās vēl kādu savu brīvo laiku veltīt rokdarbiem. Interese
par filigrāno darbošanos, ne-

Dekupāžu pie Līgas Veismanes (vidū) apgūst Valentīna Kordasa (no labās) un Līga Lauriņa.
pieciešamajiem materiāliem un
to iegādes iespējām bija liela.
Astra Orlovska ierādīja, kā
no sīkām pērlītēm pagatavojami auskariņi, kaklarotas, piespraudes. «Šī ir lieliska iespēja tikt pie oriģinālas greznumlietas. Veikalā nopērkamie izstrādājumi nekad nebūs tik
mīļi, kā pašas darinātie.»
Sarkanu gredzentiņu savai
meitai «uzpērļoja» Jolanta Belojeva, kura Mūzikas un mākslas skolā kopā ar bērniem un
dzīvesbiedru bija ienākusi pavisam nejauši.

Kopā ar rokdarbu studijas dalībnieci Ingu Kučieri (no labās)
pērļu auskariņus gatavo Katrīna Kordasa no Misas.

Dāvanu kastīti Oļesjas
Burkevicas vadībā uzmeistaroja Līga Lauriņa. Daudzi bija
izbrīnīti, ieraugot prasmīgo floristi apmeklētāju pulkā, taču
viņa attrauca, ka jebkuras jaunas iemaņas ikvienam nāk tikai par labu. Pie studijas dalībniecēm ciemojās arī Vecumnieku novadā populārā rotu
meistare Lidija Reinberga.
Apmeklētāju darbošanos
vēroja Mūzikas un mākslas
skolas direktore Iveta Lavrinoviča. Iestādes vadītāja atzinās, ka viņai trūkstot pacietī-

bas knibināties ar tik smalkām
lietām, taču viņa ļoti augstu
novērtē to cilvēku veikumu,
kuriem rokdarbi patīk un padodas. I. Lavrinovičas meitiņa
Katrīna labprāt darbojās līdz
ar citiem un dekupāžas tehnikā pagatavoja glītu atslēgu
piekariņu, kā arī iemēģināja
savu roku filcēšanā, uzklausot
Daigas Šulckas padomus.
Kā «apfilcēt» ziepītes un
pagatavot vaska sveci ierādīja
Brigita Stenclava, kura studijā
darbojas kopš tās izveides.
ŽANNA ZĀLĪTE

Astra Orlovska (no labās) Jolantai Belojevai izrāda izstādē eksponētos darbus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Rosina domāt
un analizēt

Laiks pieder mums?
Mēs piederam laikam?
Laikam...
/M. Zālīte/

Novada skolu publiskās
runas konkurss norisinājās
10. februārī Vecumnieku
tautas namā.
Tā devīze «Es piedzimu
laikā...» rosināja skolēnus domāt, analizēt, pārliecinoši paust
savu viedokli par mūsdienu
sasniegumiem un problēmām.
Neparastais šogad – bilingvālais aspekts, jo runa bija jāprezentē divās valodās.
8. – 9. klašu grupā Neretas
novada Mazzalves pamatskolas audzēkne Baiba Santa Vanaga atraktīvi pauda savu viedokli gan angļu, gan latviešu
valodā, bet Linda Pūķe no Vecumnieku vidusskolas izvēlējās runāt krieviski un latviski.
10. – 12. klašu skolēni tika
vērtēti divās grupās. Angļu un
latviešu valodā radošākās un izteiksmīgākās runas bija Skaistkalnes vidusskolas audzēknēm
Sandrai Ņērbulei un Zanei
Štrobinderei. 3. vietu izcīnīja
Arnita Trule (Misas vidusskola) un Oskars Rullis (Vecumnieku vidusskola). Tiesneši atzinīgi vērtēja Sabīnes Sokolovskas (Valles vidusskola) sniegumu.
Krievu – latviešu valodā
1. vietu izcīnīja Uļjana Kisiļica (Misas vidusskola), atraktīvi paužot lieliski argumentētu
viedokli par mūsdienu plusiem un mīnusiem. 2. vietu ar
emocionālu runu ieguva Anna
Kupča (Vecumnieku vidusskola), 3. – Adelīna Čakša
(Vecumnieku vidusskola).
Priecēja tiesnešu un konkurentu pozitīvā attieksme un
uzmanība, uzklausot ikvienu
prezentāciju.
O. VIZULE,
Vecumnieku novada
svešvalodu metodiskās
apvienības vadītāja
Katru ceturtdienu plkst. 18
Vecumnieku tautas namā –
FLORISTIKAS PULCIŅA
nodarbības, ko vada
Latvijas Amatniecības
kameras florista amata
meistare Līga Lauriņa.
Sīkāka informācija pa
tālruni 26317951.

Veic aizraujošus eksperimentus

Daudz jaunu ideju un interesantu demonstrējumu
Pasākums «Aizraujošie
eksperimenti dabaszinībās» novada
izglītības iestāžu
5. – 6. klašu audzēkņiem
notika Vecumnieku
vidusskolā.
26. janvārī skolēni aizrautīgi demonstrēja mājās sagatavotos īpašos (ne no mācību grāmatām) izmēģinājumus, skaidroja to norisi un iegūto rezultātu. Šogad pasākumā piedalījās
sešu skolu komandas, kas draudzīgā gaisotnē dalījās ar dabaszinību stundās apgūtajām teorētiskajām zināšanām un pētnieciskajām prasmēm.

Liek «spēlēt»
glāzēm

Stelpes pamatskolas meitenes Elīna Adrija Bērziņa,
Marta Marija Matuševa, Sintija Zvirbule un Karīna Balode,
veicot eksperimentu, puķupodā iestādīja balonu, aplaistīja
to un pāris minūšu laikā no zemes patiešām «izauga» balona
puķe. Otrs stelpiešu sagatavotais demonstrējums lika aizdomāties arī skolotājām. Izrādās, ja tiek dedzināta parafīna
svece, tā uz stikla atstāj melnu
plankumu, bet no vaska gatavotā ne – stikls paliek tīrs.
Varbūt tomēr veselīgākas ir
vaska svecītes?
Skaistkalnes vidusskolas
audzēkņi Lauris Vītoliņš, Roberts Štrobinders, Otto Jānis
Jansons un Artūrs Stīpnieks
lika «spēlēt» glāzēm un demonstrēja statisko elektrību.
Ļoti pamatīgs viņu veikums
bija vienas Skaistkalnes ielas
apgaismojuma izbūve (gluži
kā Eiropas fondu projekts!),
kurā atklājās, kā elektriskajā
ķēdē darbojas virknes un paralēlais slēgums.

Spoks un putu
briesmonis

Arī ciemiņi no kaimiņu –
Neretas – novada Mazzalves
pamatskolas Rolands Rubenis,
Deivids Vanags, Kārlis Artūrs
Ziemelis un Mārcis Girgensons rādīja savas prasmes enerģijas izmantošanā, liekot strādāt
trim motoriņiem reizē paštaisītai motorlaivai. Saistošs bija
zēnu spoku stāsts, kura laikā

Vecumnieku vidusskolas komandas puiši Denis Ņeverovs (no
kreisās), Pīters Patriks Sprūds, Armands Zvirbulis un Matīss Gertsons rāda savu eksperimentu.
Foto – I. TAMANE
no baltas mājas izlīda balta
spoka roka, lai visus klātesošos pasveicinātu.
Valles vidusskolas jaunais
fiziķis Mārtiņš Zvirbulis demonstrēja gumijas spēka pielietojumu ūdens laiviņas peldē
un riteņu ripināšanā, bet viņa
kolēģe ķīmiķe Laima Kampa klātesošajiem izskaidroja,
kāpēc svece nodziest, ja tai
uzliek virsū glāzi un kāpēc
zem šī apgāztā trauka ieplūst
ūdens. Ļoti spilgts bija abu
valliešu demonstrētais putu
briesmonis. Izdevās patiešām
īsts 2012. gada pūķis!

Iegūst dzelzs
skaidiņas

Misas vidusskolas komanda – Anna Jaunzeme, Marika
Sadovina, Samanta Kalniņa un
Lauris Kazlausks –, ieradusies
kopā ar saviem līdzjutējiem,
veikli «komandēja» piparu parādi ūdenī, «dresēja» ūdens
čūsku un veidoja cukurgrauda
kristālu starus ūdenī.
Mājinieki, Vecumnieku vidusskolas 5.b klases zēni Matīss Gertsons, Pīters Patriks
Sprūds, Denis Ņeverovs un
Armands Zvirbulis, demonstrēja eļļas lampas pagatavošanu
un, izšķīdinot brokastu pārslas,
ieguva dzelzs skaidiņas.
Tik daudz jaunas informācijas un interesantu demonstrējumu vienas stundas laikā!
Pasākums turpinājās ģeogrāfijas kabinetā pie interaktīvās tāfeles. Apgāda «Zvaigzne

ABC» redaktori Linda Lamstere-Segliņa un Dainis Builis skolēnus iepazīstināja ar
jauno interaktīvo mācību materiālu CD formātā. Vēl viena stunda aizritēja, aktīvi izmēģinot saistošus uzdevumus
par dabaszinību tēmām, strādājot uz skārienjūtīgās tāfeles.

Simpātiju balvas

Šī pasākuma mērķis nebija
sacensība. Galvenais – lai
skolēni cits citam parāda, ko ir
iemācījušies, atklājuši, izgudrojuši, pārbaudījuši un, mājās
aizbraukuši, izmēģina jaunas
idejas. Paldies skolotājām, kas
palīdzēja ar padomu un atbalstīja ar nepieciešamajiem materiāliem, – Inetai Karelsonei,
Ingai Zvilnai, Austrai Almanei, Andai Freimanei un Ditai
Startai. Tikšanās noslēgumā
bērni uzdāvināja savas sarūpētās simpātiju balvas komandai, kuras sniegums viņiem
bija paticis vislabāk. Visu skolu pārstāvji saņēma arī skaistus pateicības rakstus, konfektes un pildspalvas no Vecumnieku novada Domes, kā arī
grāmatas no apgāda «Zvaigzne ABC». Lai pētniecības
gars nepazūd arī ikdienas mācību stundās! Uz tikšanos nākamgad!
I. TAMANE,
Vecumnieku novada
ģeogrāfijas un dabaszinību
metodiskās apvienības
vadītāja
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Kopā ar vecākiem veido grāmatas
Iejūtas autoru, ilustratoru un izdevēju lomā
Janvāra pēdējā nedēļa Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas
grupās izvērtās īpaši izzinoša, radoša un darba pilna.
Pastiprināta uzmanība bija
veltīta grāmatām, to tēliem,
autoriem un ilustratoriem.
Bērniem tika organizētas dažādas aktivitātes, iesaistot šajā
procesā arī vecākus.

Liela atsaucība

Paši mazākie – divus gadus
vecie bērni – kopā ar audzinātājām izgatavoja savas grāmatiņas vākus, bet vecāki palīdzēja
tās radoši piepildīt – zīmēja,
līmēja utt. Tika radīts arī kalendārs 2012. gadam.
Otrajā grupiņā darbs tika
sākts jau laikus. Decembrī vecāki sadalīja skolotāju ieteiktos
tematus, kas pārsvarā bija saistīti ar dabas tēmu (kukaiņi,
putni, gadalaiki utt.) un cilvēku
dzīvi (profesijas, svētki utt.).
Mājās, ziemas tumšajos vakaros,
notika zīmēšana, līmēšana un
radošas domāšanas pasākumi,
kuru rezultātā tapa katras ģimenes veidota grāmatiņa.
Grāmatu nedēļā bērni savu
izdevumu gatavoja arī paši.
Pateicoties par lielo palīdzību,
tapa dāvaniņas mammām un
tētiem – grāmatzīmes.
Četrgadīgie piektās grupas
bērni kopā ar vecākiem tika
rosināti izveidot grāmatiņu par
gadalaiku, kurā viņi piedzimuši. Atsaucība bija ļoti liela, darbiņi – skaisti un dažādi. Daži
vecāki pateicās skolotājām par
ideju radīt šādu grāmatiņu – tas

Grāmatu nedēļas laikā Vecumnieku vidusskolas sākumskolas
teātra pulciņa «Ziķeri» dalībnieki rādīja dzejas uzvedumu.
Foto – L. PETERĀNE
licis atcerēties dzīves skaistākos brīžus un mazuļa dzimšanu,
sirsnīgākas veidojās vecāku un
bērnu attiecības.

Darina jaunu vāku

Piecgadīgie bērni skolotājas Ligitas Briedes grupā grāmatu nedēļas laikā izveidoja
divus kopīgus darbiņus.
Audzēkņi iepazina pasaku
«Milzis», paši izdomāja tai turpinājumu un sižetu attēloja zīmējumos. Tā tapa grāmata «Milzis».
Bērni no mājām bija atnesuši savu mīļāko izdevumu. Tā
kā šajā vecumā notiek aktīva
burtu iepazīšana, audzēkņi iejutās grāmatu ilustratoru lomā
un izveidoja savai mīļākajai
grāmatai jaunu vāku, norakstot
izdevuma nosaukumu un veidojot savu noformējumu. Bēr-

nu darbiņus skolotāja apkopoja
izdevumā «Manas mīļākās pasakas».
Otra piecgadīgo audzēkņu
grupa Lilijas Peterānes vadībā
iepazina bērnu mīļākās grāmatas, kā arī izveidoja katrs savu
darbiņu «Ziema klāt!». Vāks tika darināts grupā, bet saturs papildināts mājās ar vecāku palīdzību. Liels bija skolotājas
prieks par veikumu, bet īpašu
gandarījumu sagādāja zēnu un
meiteņu stāstījums par pašu
veidoto grāmatu.

Ciemojas bibliotēkā

Sešus gadus vecie bērni
grāmatas par Latviju kopā ar
vecākiem gatavoja jau rudenī.
Grāmatu nedēļā viņi atnesa savu mīļāko izdevumu un devās
ciemos uz Vecumnieku bibliotēku, gatavoja papīra masu no

dažādiem atlikumiem (vecām
avīzēm, olu bretēm) un līmes.
Citu dienu tika darināti vāki
savai grāmatiņai «Putni ziemā»,
izmantojot burzītu papīru, un pīta grāmatzīme no trim dzijas
pavedieniem. Darbu pie šīs grāmatiņas topošie skolēni turpinās, izzinot tēmu «Putni – nometnieki».
Visu grupu bērnus iepriecināja Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas teātra pulciņa «Ziķeri» audzēkņi un tā vadītāja
Antra Zikova, parādot notikumus Rūķu skolā. Sirsnīgs paldies skolotājai A. Zikovai par
atsaucību un izdomu, no dažādu
autoru dzejas veidojot interesantu un izzinošu uzvedumu.
Pirmsskolas pedagoģēm bija
patiess prieks un gandarījums
vērot savu bijušo audzēkņu radošās izpausmes.
Grāmatu nedēļai noslēdzoties, katrā grupā notika izstāde – prezentācija. Citam pie
cita ciemojoties, tika papildinātas bērnu zināšanas par grāmatām, to noformējumu, izmantotajām valodām un skaņu
efektiem. Bērni apskatīja izdevumus arī vecajā drukā, ko
kādreiz lasījuši vecvecāki.
Liels paldies audzēkņu ģimenēm par apbrīnojamo atsaucību. Paldies skolotājām par radošo izdomu, neizsīkstošo enerģiju un ieguldīto darbu bērnu
izglītošanā.
D. ALDE,
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece
izglītības jomā pirmsskolā

Ir iespēja doties uz kosmosa nometni ASV
Arī šogad divi konkursa
«Mums pieder debesis»
uzvarētāji dosies uz Amerikas Savienotajām Valstīm
(ASV).
Lai piedalītos konkursā un
nokļūtu starptautiskajā kosmosa
nometnē ASV, skolēniem jāsagatavo un jāiesniedz konkursa
darbs, kas saistīts ar kosmosu.

Gaida pieteikumus

Konkurss šogad noritēs jau
trešo reizi pēc kārtas. Tā organizators – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) – aici-

na visus aktīvos Latvijas skolēnus izmantot šo lielisko iespēju. Lai piedalītos konkursā,
nepavisam nav jābūt izcilniekam matemātikā vai fizikā. Nolikums paredz, ka konkursa
darbu iespējams veidot jebkurā
žanrā – tas var būt dzejoļu krājums, glezna, skulptūra, dziesma vai deja. Protams, žūrija ar
interesi lasīs arī dažādus referātus un zinātniskos pētījumus.
Pieteikumi tiks gaidīti līdz
2. aprīlim. Žūrijas balsojums
noteiks divus uzvarētājus – puisi
un meiteni –, kuri vasarā dosies

uz starptautisko kosmosa nometni jauniešiem Alabamā.

Neaizmirstams
piedzīvojums

Iepriekšējo gadu uzvarētāji
var apliecināt, ka nometne ir neaizmirstams piedzīvojums. Pastaiga pa Mēness virsmu, kosmosa kuģa palaišanas simulācija, astronautu zemūdens apmācības un dažādu trenažieru
izmēģināšana – tas spēj aizraut
ikvienu. Nenovērtējama ir iespēja uzlabot savas angļu valodas prasmes, kā arī satikt un sa-

draudzēties ar citiem jauniešiem
no vairāk nekā 20 valstīm.
Sīkāka informācija par konkursu, kā arī nolikums un pieteikuma anketa atrodama interneta vietnē www.draugiem.lv/
kmpd, kā arī VATP mājaslapā
www.vatp.lv (sadaļā «Kosmoss/
Mums pieder debesis»). Atbildes uz interesējošiem jautājumiem var saņemt, zvanot pa
tālruni 26180733 (Ilze Eglāja)
vai rakstot e-pastā: <ilze.eglaja@vatp.lv>.
I. EGLĀJA,
VATP pārstāve
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Jāiesaista nevalstiskās organizācijas
Stratēģija ir, tās īstenošana – nesokas
Daudziem vārdu salikums
«jaunatnes politika» saistās
ar kaut ko valstisku, kas
nebūt nav attiecināms uz
dzīvi mūsu novada pašvaldībā, taču tā nav. Jau labu laiku
Jaunatnes likumā ir noteikta
pašvaldību atbildība jaunatnes politikas īstenošanā.
Jaunatnes politikas mērķis
ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu,
līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jauno paaudzi
un nodrošinot vieglāku pārejas
periodu, bērnam kļūstot par pieaugušo. Pašvaldību loma jaunatnes politikas īstenošanā ir pavisam vienkārša – plānot īstenot
un nodrošināt institucionālo sistēmu.

Plānot un radīt

Ko nozīmē strādāt ar jaunatni? Atbalstīt un veicināt jauniešu ierosmes, radot labvēlīgus

Pēc pieredzes –
uz Vidzemi

Vecumnieku pagasta
kultūras iestāžu darbinieces
15. februārī devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Kocēnu novadu.
Ziemeļvidzemē tika apskatīts rekonstruētais Vaidavas kultūras nams, Bērzaines saieta
nams (to atjaunojuši Rīgas
Amatniecības skolas audzēkņi),
kā arī Bērzaines tautas nams.
Tālāk ceļš veda uz Kocēniem. Pagasta 1. bibliotēkā ciemiņus no Vecumniekiem laipni
sagaidīja Kocēnu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Atbraucējiem tika izrādīta
gan plašā un mājīgā bibliotēka,
gan sporta komplekss ar moderniem trenažieriem un viesnīciņu.
Objektu apskate noslēdzās Kocēnu kultūras namā.
Vakarā kultūras darbinieces
apmeklēja Valmieras Drāmas
teātra izrādi «Gribu, bet baidos».
Brauciens bija vērtīgs, jo iespēja izzināt citu pieredzi allaž
dod jaunus impulsus turpmākajam darbam.
V. KAUFMANE,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

apstākļus viņu intelektuālajai
un radošajai attīstībai; nodrošināt iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas
un kompetences neformālās izglītības ceļā; gādāt par to, lai jauniešiem būtu iespēja lietderīgi
izmantot brīvo laiku; nodrošināt attīstības vajadzībām atbilstīgas informācijas pieejamību.
Ko nozīmē plānot darbu ar
jaunatni? Ievērot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts
jaunatnes politikas attīstības
plānošanas dokumentus; ņemt
vērā Eiropas institūciju un valstu praksi; izvērtēt esošo situāciju atbilstīgi vispārējiem rādītājiem darba ar jaunatni vērtēšanai un citām metodikām; izstrādāt reālu stratēģiju un atrast
instrumentus, kas uzlabo jauniešu dzīves kvalitāti un piedāvā alternatīvas esošo problēmu
novēršanai vai mazināšanai;
iesaistīt šajā procesā jaunatnes
organizācijas un jauniešus.

Ko nozīmē radīt institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni? Ir noteikta pašvaldības institūcija, kas atbildīga par darbu ar jaunatni; pieņemts darbā
jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jauno paaudzi;
izveidota un darbojas jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
(starpinstitūciju platforma); darbojas jauniešu centrs, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; darbojas jauniešu
dome, kas sekmē pašvaldības
jauniešu sadarbību, pieredzes
apmaiņu un iniciatīvu darbā ar
jaunatni.

Vajadzīgs atbildīgais

Jau labu laiku Vecumnieku
novadam ir arī sava jaunatnes
politikas attīstības stratēģija.
Tomēr tās īstenošana tā īsti nesokas. Trūkst atbildīgās institū-

cijas. Biedrība «Jaunatne smaidam» aicina novada Domi pieņemt lēmumu par atbildīgo šajā jomā. Ir tik daudz veidu, kā
panākt lietu virzību jautājumos,
kas saistīti ar jaunatnes politikas realizēšanu. Ideālākais variants ir nevalstisko organizāciju iesaistīšana šajā procesā
un funkciju deleģēšana.
Paldies Vecumnieku novada Domei par atbalstu un sadarbību 2011. gadā. Lai šogad
tā izveidojas vēl ciešāka! Nevalstiskās organizācijas ir pašvaldību sadarbības partneres.
Aicinu biedrību un organizāciju ierosinājumus uztvert kā
sadarbības piedāvājumu, nevis
kā prasības. Pašvaldību pieredze
un nevalstisko organizāciju idejas ir lielisks tandēms Vecumnieku novada attīstības virzīšanai.
R. MANUILOVS,
biedrības
«Jaunatne smaidam»
valdes loceklis

Bārbelē svin Meteņdienu
Meteņu atzīmēšana latvisko
tradīciju garā Bārbelē uz
aktivitātēm brīvā dabā
aicināja ikvienu interesentu.

Iet rotaļās

Iespējams, aukstā laika dēļ
sanākušo pulciņš parkā pretim
tautas namam 11. februārī bija
neliels, tomēr tas neatturēja ļauties Meteņdienas izdarībām –
jaunieši, sastājušies aplī, dziedāja, minēja mīklas un gāja rotaļās.
Projektu «Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana Bārbelē» īsteno biedrība «Jaunatne
smaidam». Šīs organizācijas valdes loceklis Renārs Manuilovs
bija sagatavojis stāstījumu par
Meteņdienas ieražām. Metenī
jeb Vastlāvī, kas ir veclatviskā
pavasara diena, veikti dažādi rituāli, kas simbolizē auglību.
Zināmākie – laišanās no kalna
ar ragaviņām, budēļos iešana,
pīrāgu cepšana un grūdeņa vārīšana ar cūkas galvas pusi u. c.

Darinās tērpus

Deju kolektīva «Rakari»
jaunieši un vadītāja Agita Seglicka atzina, ka iecere Bārbelē

Bārbeles pagasta tautas nama jauniešu deju kopas «Rakari»
dalībnieki un vadītāja Agita Seglicka ar prieku iesaistījās pavasara gaidīšanas svētku izdarībās. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
izveidot latviešu gadskārtu
tradīciju skolu ir atbalstāma.
23. decembrī tika svinēti
ziemas saulgrieži, 11. februārī – Meteņdiena, bet pavisam
iecerētas astoņas nodarbības.
Ar vidējās paaudzes deju kolektīva atbalstu praktiski tiks
īstenoti dažādi mūsu senču godu rituāli – rotaļas, danči, masku gājieni, zīlēšana un dziedāšana, iesaistot šajās izdarībās
ikvienu interesentu.

Projekta «Latviešu gadskārtu tradīciju piedzīvošana
Bārbelē», kas tiek īstenots ar
Eiropas Savienības struktūrfonda atbalstu, kopējais finansējums ir vairāk nekā 13 000
latu. Par šiem līdzekļiem taps
etnogrāfiskie tērpi vidējās paaudzes deju kopai «Bārbele».
Nākamā nodarbība notiks
martā, kad Bārbelē iecerēts atzīmēt latviskās Lieldienas.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Nodarbības turpināsies līdz jūnijam
Bārbeles mazpulkā valda rosība
Ikgadējā biedrības
«Latvijas mazpulki»
konferencē «Par dabu un
cilvēkiem 21. gadsimtā»
piedalījās arī Bārbeles
mazpulka pārstāvji.
Sanāksmē, kas Latvijas
Universitātes Mazajā aulā notika 28. janvārī, Zemkopības
ministrijas rīkotā konkursa «Sējējs» veicināšanas balvu grupā
«Rītdienas sējējs – mazpulka
dalībnieks» saņēma bārbelietis Emīls Godļevskis. Viņš bija viens no astoņiem balvas
kandidātiem. Par konkursa
dalībniekiem šajā grupā varēja būt biedrības «Latvijas
mazpulki» pārstāvji, kuri aktīvi darbojas organizācijā ne mazāk kā piecus gadus un kvalitatīvi un radoši īsteno projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm.

Var piedalīties
visi

Konferencē tika apspriesti
Latvijas mazpulku uzdevumi
šim gadam. Pūres zinātnieki
aicināja palīdzēt saglabāt Latvijas rāceņu sēklu materiālu
un izdalīja sēklas. Selekcionārs Jānis Vasarietis dāvināja
jaunas zemeņu šķirnes sēkliņas. Bija organizētas universitātes mācību spēku lekcijas
par demogrāfisko situāciju
Latvijā un pētījumiem klimata
izmaiņu jomā.
Saieta dalībnieki pārrunāja
arī Latvijas mazpulkos īstenotās aktivitātes Latvijas un
Šveices sadarbības programmas projektā «Visu daru es ar
prieku!». Tā realizēšanai finansējumu piešķīris Latvijas
Sabiedrības integrācijas fonds
ar Latvijas–Šveices sadarbības
programmas «NVO fonds» atbalstu. Kopš 2011. gada septembra 30 vietās Latvijā strādā skolotāji – seniori un mazpulku vadītāji, projekta aktivitātēs iesaistot ap 380 bērnu un
jauniešu. Bārbeles mazpulkā
nodarbības notiek katru pirmdienu un otrdienu pēc stundām. Tā kā skolēnu skaits izglītības iestādē ir neliels, tajās
var piedalīties ikviens, kas to
vēlas. Aktivitātes norit pēc
Latvijas mazpulku padomes

Šī gada ziema ir īsti piemērota tam, lai organizētu aktivitātes brīvā dabā.
apstiprināta plāna. Skolēniem
nekas nav jāgādā pašiem, visus materiālus ir sarūpējusi Latvijas mazpulku padome.

Trīs dienu
nometne

Ar lielu aizrautību skolēni
iesaistījās krūzīšu apgleznošanā, iepirkuma maisiņu apdrukāšanā, saistoša bija gatavošanās valsts svētkiem, masku
veidošana, piparkūku cepšana, sveču dekorēšana, aktivitātes sniegā, «sniega ogas» un
puzuru darināšana u. c. Nodarbības bērniem vada Bārbeles pamatskolas pedagogi. Izgatavotās lietas tiek eksponētas apskatei, bet pēc izstādes
skolēni tās var nest uz mājām.
Projektā paredzētās nodarbības turpināsies līdz vasarai.
Jūnijā Jelgavas novada Jaunsvirlaukas vidusskolā notiks
Zemgales sešu mazpulku –
projekta dalībnieku – trīs dienu nometne, bet projekts Zemgales mazpulkiem noslēgsies
ar tikšanos Pļaujas svētkos
Bārbeles pagasta Ausekļu
dzirnavās.
18. februārī Bārbeles mazpulcēni iesaistījās orientēšanās sacensībās «Pazīsti Bārbeli pēc fotogrāfijas».
V. BARENS,
286. Bārbeles mazpulka
vadītājs

Veiksmīgākie «sniega ogas» gatavotāji.

Mazpulka dalībnieks Emīls Godļevskis Zemkopības ministrijas
rīkotajā konkursā «Sējējs» saņēma veicināšanas balvu.
Foto – V. BARENS
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Cīnās par katru punktu
Valles vidusskolas 10. un
12. klases meitenes
piedalījās Zemgales
reģiona volejbola
sacensībās, kas notika
Jelgavas novada Svētē.

Kļuvušas
neatlaidīgākas

21. februārī spēkiem mērojās sešas komandas. Valles
sportistes ieguva 4. vietu. Meitenes ir priecīgas par šo sasniegumu, jo puse komandas dalībnieču trenējas tikai gadu, un
pieredze ir neliela.
Vallietes cīnījās, cik vien
spēja! Salīdzinājumā ar sniegumu «Lāses kausa 2012» pusfināla sacensībās, kas tika aizvadītas Bauskas novada Codes
pagastā, šoreiz dalībnieces bija
neatlaidīgākas, līdz ar to spēle

ritēja spraigāk. Zaudējumu nācās piedzīvot tikai ar nelielu
pretinieču pārsvaru. Volejbolistes tiecās pēc katra punkta un
lepojās ar paveikto. «Vienmēr
jau var vēl labāk,» atzina spēlētājas, lolojot cerību sasniegt
daudz augstāku rezultātu.

Nākas piekāpties

Tiekoties ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pārstāvēm, Valles vidusskolnieces guva pārliecinošu uzvaru ar rezultātu
2:0, bet Tukuma 2. vidusskolas
komandai gan nācās piekāpties
(2:1). Arī turpmāk veiksme
nebija valliešu pusē, jo līdz uzvarai pietrūka tikai daži punkti. Sacīkšu laikā nācās gan pārdzīvot neveiksmes, gan līksmot
par negaidītiem panākumiem.
Komandā spēlēja: Laura
Strupa, Dace Rāviņa, Katrīna
Ohņevska-Valezuka, Sabīne
Sokolovska, Olga Domšarova,

Valles vidusskolas volejbolistes (uzbrūk – Laura Strupa, 5. nr. –
Dace Rāviņa, 9. – Sabīne Ročāne, 2. – Ingrīda Šahnova) laukumā tiekas ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas pārstāvēm.
Foto – A. ZEMOVIČA
Sigita Rāviņa, Ingrīda Šahnova un Alise Zemoviča. Paldies
sporta skolotājai Gitai Briņķei, kura atbalstīja meitenes,
un, protams, komandas dalīb-

niecēm, kuras aizstāvēja Valles vidusskolas godu.
L. STRUPA,
Valles vidusskolas
12. klases audzēkne

Turnīra tabulā – pašlaik astotajā vietā
No 22. janvāra līdz
11. februārim sporta
kluba (SK) «Vecumnieki»
volejbola komanda
aizvadījusi piecas
Nacionālās līgas spēles.
Ir izcīnītas uzvaras un gūti
svarīgi punkti kopvērtējumā.

Pirmā «sausā»
uzvara

22. janvārī SK «Vecumnieki» vīri viesojās Jaunmārupē, kur tikās ar vietējo volejbola klubu (VK) «Mārupe».
Pirmajā setā uzvarēja mājinieki (25:21), bet otrajā mūsu vīri
prata atspēlēties (25:20). Trešajā partijā atkal pārāki bija
mārupieši (25:21), taču ceturtajā pārsvaru guva Vecumnieku sportisti (25:23), nodrošinot vēl vienu punktu turnīra
kopvērtējumā. Izšķirošajā setā
mūsējie bija spiesti atzīt VK
«Mārupe» pārākumu (10:15).
Spēle beidzās ar rezultātu 2:3.
29. janvārī volejbolisti devās uz Vidzemi, lai mērotos
spēkiem ar cēsniekiem. Abu
komandu pirmajā tikšanās reizē Cēsu volejbolisti bija pārliecinoši labāki (3:0). Arī šī
sastapšanās solījās izvērsties
itin saspringta, taču mūsu vīri
atradās uz pozitīva viļņa, jo

divās iepriekšējās spēlēs tika
izcīnīti punkti.
Cēsu vienības sastāvā nebija Agra Leiša, kurš papildinājis VK «Biolars» komandas
rindas, līdz ar to mūsu sāncenšiem vairs nebija tik spēcīga
saspēles vadītāja. Vecumniekiem jau otro spēli pēc kārtas
vadīja Pēteris Plūme. Izmantojot vidzemnieku «vājās vietas», mūsu vīri pirmajā setā guva pārliecinošu uzvaru
(25:19), bet otrajā darbojās
vēl meistarīgāk. Lai gan cēsnieku treneris centās variēt ar
sastāvu un lauzt spēles gaitu,
trešajā partijā Vecumnieku
sportisti izrādījās spēcīgāki
(25:20) un sacensību laukumā
noslēdza ar pirmo «sauso» uzvaru šajā sezonā.

Bezierunu sakāve

SK «Vecumnieki» komanda mājas spēli aizvadīja 4. februārī, Valles vidusskolas sporta zālē uzņemot Nacionālās
līgas līdervienību SK «Limbaži». Respekts pret limbažniekiem mūsējiem neļāva parādīt
labāko sniegumu, un tas noveda pie bezierunu zaudējuma ar
rezultātu 0:3 (21:25, 16:25,
22:25). Šajā spēlē lielas problēmas sagādāja servju uz-

ņemšana, kam sekoja paredzami uzbrukumi, ar ko pretinieki
tika galā itin viegli.
9. februārī mūsu komanda
Hanzas vidusskolas sporta zālē Rīgā tikās ar vēl vienu turnīra līdervienību – SK «RTU».
Spēle bija ļoti interesanta un
pavērsieniem bagāta. Pirmajā
(21:25) un otrajā setā (21:25)
mūsu komandai nesekmējās
darbošanās aizsardzībā. Ar
katru nākamo partiju tika atrasts optimālais virknējums,
un pašaizliedzīgā cīņā trešajā
setā tika gūta uzvara (25:22).
Ceturtajā daļā ritēja līdzīga cīņa, taču tad mūsu vīru veiksmīgā kopspēle apstājās un
nevienam neizdevās uzņemties līdera lomu un «pavilkt»
komandu (20:25). Spēles iznākums – 1:3.

Negrasās padoties

11. februārī SK «Vecumnieki» komanda gatavojās aizvadīt svarīgāko spēli, lai tiktu
izpildīts pirms sezonas noteiktais uzdevums iekļūt nākamajā kārtā. Valles vidusskolas
sporta zālē Vecumnieku komandai pretī stājās principiālākie pretinieki – Jēkabpils
SC. Mūsējie bija labākajā sastāvā, un to arī apliecināja pir-

majā setā parādītais sniegums
un izcīnītā pārliecinošā uzvara
(25:17). Arī otrais sets aizritēja mūsu vīru zīmē (25:23).
Trešajā daļā savu spēli pamazām atrada pretinieki. Mūsējo
apjukums vienkāršās epizodēs
un muļķīgās kļūdas, pieņemot
nepamatotus lēmumus, atspoguļojās arī rezultātā (19:25).
Ceturtajā setā laukumā norisinājās bezkompromisa cīņa.
Neviena no komandām negrasījās padoties. Seta izskaņā
tuvāk uzvarai bija konkurenti
(23:20), taču, veiksmīgi sastrādājoties, Vecumnieku vīri
rezultātu vispirms izlīdzināja
(23:23), tad – «svinības» atlika vēl uz dažām izspēlēm. Ar
atkārtotu uzbrukumu Uģis
Dambrovskis cīņai pielika «sulīgu» punktu (27:25).
Pēc šīs uzvaras (3:1) pār
Jēkabpils SC mūsu komanda
nostiprinājusies turnīra tabulas astotajā vietā.
Pēdējo pamatturnīra spēli SK «Vecumnieki» aizvadīs
3. martā plkst. 18, kad savās
mājās (Valles vidusskolas sporta zālē) uzņems Burtnieku novada komandu.
J. PLŪME,
sporta kluba «Vecumnieki»
volejbola komandas treneris
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Apkures sezonā dūmeņi jātīra regulāri
Jāuztur darba
kārtībā

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa darbinieki janvārī piedalījās
astoņos izbraukumos.

Deg sodrēji

2. janvārī Vecumnieku pagasta «Dzērvēs» uz saimniecības ēkas bija uzgāzies elektrības
stabs.
8. janvārī Valles pagasta
«Mazjušos» no piedūmotas ēkas
tika izglābti cilvēki.
18. janvārī Vecumniekos,
Rīgas ielas 9. nama skurstenī,
dega sodrēji.
20. janvārī Kurmenes pagasta «Skaparos» liesmoja dūmenis. To bija izraisījusi sodrēju aizdegšanās.
24. janvārī Vallē, Liepu ielā 5, pēc neatliekamās palīdzības dienesta lūguma tika atvērtas kāda dzīvokļa durvis.

Aukstā laikā strauji pieaug
ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits. Ik dienu glābēji izbrauc uz vismaz pieciem
ugunsgrēkiem, lai slāpētu liesmas, kas veļas laukā no skursteņa.
Kā liecina VUGD statistika, ik gadu Latvijā tiek dzēsts
ievērojams skaits ugunsgrēku,
kuri izcēlušies apkures sistēmu
nepareizas izbūves, bojājumu
vai ekspluatācijas dēļ. 2010. gadā reģistrēti 906 (dzīvību zaudējuši 27 cilvēki), pērn – 905
(15) šādi gadījumi. Visbiežāk
aizdegšanās notikusi, neievērojot cietā kurināmā apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumus:
2010. gadā – 489, 2011. gadā –
582 šādi gadījumi.
Apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces jāuztur
darba kārtībā un jāekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un apkures ierīču izbūvi
reglamentējošo būvnormatīvu
ugunsdrošības prasībām. Krāš-

ņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko kārtību reizi
trijos gados jāpārbauda sertificētam skursteņslaucītājam, sastādot par to aktu. Jāpārliecinās arī par ventilācijas kanālu
tehnisko kārtību.
Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes
iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas
laikā jāpārbauda un jāattīra:
ķieģeļu dūmvadus – ne retāk kā
reizi gadā, ķieģeļu dūmvadus
ar oderējumu un metāla dūmvadus – ne retāk kā reizi divos
gados, ventilācijas kanālus – ne
retāk kā reizi trijos gados.

Nedrīkst pārkurināt

Apkures iekārtas un ierīces
jāpārbauda divas reizes gadā,
ja ekspluatācijas noteikumos
nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, jāattīra no sodrējiem.
Dūmeņi, krāšņu un pavardu
dūmkanāli no sodrējiem jāatbrīvo pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk
kā: reizi mēnesī – ilgdedzes ap-

kures krāsnīm, divas reizes mēnesī – citām apkures ierīcēm.
Aizliegts: izmantot bojātas
apkures iekārtas un dūmvadus,
pārkurināt krāsnis, atstāt bez uzraudzības iekurtās apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās
ekspluatācijas noteikumi, novietot uz apkures sistēmām un
to ierīcēm degtspējīgus mate
riālus, pieļaut šķidrās degvielas vai gāzes noplūdi, novietot
kurināmo un citus degtspējīgus
materiālus kurtuves priekšā tuvāk par 1,2 metriem, iekuršanai
izmantot viegli uzliesmojošus
šķidrumus, izņemot speciāli
šim nolūkam paredzētos, kurināt krāsnis un plītis ar malku,
kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus, izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu
dūmu novadīšanai.

/VUGD preses centra informācija./

M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

Nodeg garāža, auto un pirtiņa
Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvalde informē par
notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 8. līdz
26. februārim.

Dod «kukuli»
policistam

11. februārī policijai ziņots
par zādzību, kas notikusi Bārbeles pagastā laikā no 20. decembra līdz 11. februārim.
Atspiežot un izceļot loga rāmi,
no mājas aiznests motorzāģis
«Hecht», krūmgriezis «Alko»
un augsnes frēze «Edward».
Par notikušo sākts kriminālprocess.
12. februārī Vecumniekos,
Rīgas un Baložu ielas krustojumā, aizturēts 1951. gadā dzimis autovadītājs. Lai netiktu
noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par ātruma
pārsniegšanu, vīrietis policijas
darbiniekam deva naudu – 30
eiro (21 lats). Uzsākts krimināl-

process pēc Krimināllikuma
323. panta pirmās daļas – par
kukuļdošanu valsts amatpersonai. Paredzētais sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz
pieciem gadiem vai arests, vai
piespiedu darbs, vai naudas
sods līdz 120 minimālajām
mēnešalgām. Šogad Zemgales
reģionā fiksēti jau pieci kukuļdošanas gadījumi policijas
darbiniekiem.
13. februārī plkst. 22.20
Bārbeles pagastā, ceļa Ķekava–Skaistkalne 47. kilometrā,
aizturēts 1975. gadā dzimis automašīnas «VW Passat Variant»
vadītājs. Vīrietis pie transportlīdzekļa stūres bija sēdies, būdams «kunga dūšā». Mēraparāti viņa izelpā konstatēja 1,82
promiles alkohola. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Notiek sadursme

18. februārī plkst. 8.45
Bārbeles pagastā, ceļa Bauska–Aizkraukle 31. kilometrā,
notika divu automobiļu sadursme. 1965. gadā dzimis automašīnas «VW Golf Variant»

vadītājs, pārvietojoties pa slidenu brauktuvi, neizvēlējās drošu ātrumu. Viņa vadītais spēkrats ieslīdēja pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar automobili «Mitsubishi Galant».
Bojāti transporta līdzekļi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
18. februārī Vecumnieku
pagastā aizturēti divi iereibuši
velosipēdisti. Abi vīrieši dzimuši 1971. gadā. Rīta pusē
notvertā braucēja izelpā konstatētas 1,076 promiles alkohola, bet plkst. 20.40 apstādinātais riteņbraucējs ceļu satiksmē piedalījās, būdams 2,42
promiļu reibumā. Abiem sastādīti administratīvā pārkāpuma
protokoli.

Piekauj jaunieti

18. februārī sniegta medicīniskā palīdzība 1993. gadā
dzimušam jaunietim, kurš piekauts Vecumnieku pagasta Misā. Policija par notikušo saņēmusi informāciju no ārstniecības iestādes. Uzsākta administratīvā lietvedība.
20. februārī plkst. 18 Skaist-

kalnē, Rīgas ielā, 1959. gadā
dzimis automobiļa «Audi A6
Avant» vadītājs, būdams alkohola reibumā, uzbrauca 1949. gadā dzimušam gājējam. No gūtajiem ievainojumiem vīrietis
ceļā uz slimnīcu nomira. Uzsākts kriminālprocess.

Izsit ārdurvju stiklu

24. februārī plkst. 3.30 Vecumnieku pagastā nodega garāža, kurā atradās automobilis
«Audi 100 Avant» (1987. gada
izlaidums), un pirtiņa. Ugunsgrēku, iespējams, izraisījis īssavienojums automašīnas elektroinstalācijā.
25. februārī plkst. 2.20 Kurmenes pagastā kautiņa laikā nenoskaidrota persona izsitusi pagastmājas ārdurvīm stiklu. Ēkai,
kurā atrodas arī tautas nams, ir
viena ieeja, un naktī no 24. uz
25. februāri jaunieši ballējušies
diskotēkā. Uzsākts kriminālprocess.
D. PURVIŅA,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Kārtības
policijas biroja vecākā
inspektore

20. lpp.
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Neprasi visu koku, pietiek ar vienu zaru.
Neprasi visu sauli, pietiek ar saules staru.
Pieticība nav slikta.
Arī tā bagātu dara –
dažreiz lai paveiktu labu,
Nevajag mūžu garu.
		
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Daudz prieka un laimes vēlam
Silvijai Šaliņai 50. šūpļa svētkos,
Austrai Ālmanei un Irīdai Krieviņai 60 gadu jubilejā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Gadi, gadi, mani straujie gadi,
Te uzzied tie, te atkal sniegos brien,
Lai kādi tie, visi tomēr mani,
Un manas dienas likteņmezgliem sien.
				
/Ā. Āre/
Sirsnīgi sveicam
Ludmillu Putnieci 75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Neliec punktu tur, kur jāliek komats
nedzēs atmiņas, vien pārsvītro
ne jau vienmēr notiek tā, kā domāts
vienmēr atceries to labāko
slikto ieroc veco lapu kaudzē,
lai tas trūdot saknēm spēku dod
ne jau vienmēr dzīve sit
tā saudzē
tos, kas smagumā sev prieku rod.
		
/O. Simaško/
Suminām mūsu jubilārus:
Māri Āķi 50. šūpļa svētkos,
Andri Tītiņu 60. dzimšanas dienā,
Jāni Blaževicu 65. dzīves gadskārtā,
Mārtiņu Ozoliņu 70 gadu jubilejā un
Dzidru Kaminsku, 85. mūža gadskārtu sagaidot.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Par tiem gadiem neteiksim nevienam,
Tikai sapņos pastāvēsim klāt,
Lai tu pati vari šajā dienā
Apsnigušos mirkļus pārcilāt.
			
/A. Vējāns/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Broņislavai Skābuliņai
75 gadu jubilejā un
Teresai Griblo 80. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pārvalde
Gadi kā brīnišķa dāvana dota,
Lai tos ar prieku nodzīvotu
Un, tad lai viegli palaistu vējā,
Lai skrien, kur vien vēlas,
Bet dvēselē atstāj skaistas pēdas.
Gadu raksti kā seģene raibi izrakstīta,
Lai no tiem daudz ko gūtu,
Nevis pakaļ tiem rikšiem skrietu,
Bet gadus kā skaistus ziedus
Sev priekam, priekam vien plūktu.
			
/A. Ālmane/
Visjaukākie vēlējumi Teresai Griblo un
Broņislavai Skābuliņai skaistajā dzīves brīdī!
Prieka un saules bagātas dienas vēl
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe».

Ja spēsi piedošanai sirdi atvērt
Un dienām dusmu šķilas nelikt klāt,
Tad, domāju, tu droši vari sabērt
Šīs dienas gadu paklājā
un sev zem kājām klāt.
			
/I. Zeile/
Baltus un gaišām domām apvītus
sveicienus sūtām Annai Vājeikai,
Zentai Vēverei un Aldonai Zagorskai
70. dzimšanas dienā, Ernai Kliekai 75 gadu jubilejā,
Vladimiram Seļezņovam 85. šūpļa svētkos,
Edgaram Kārkliņam 90. mūža gadskārtā un
Zofijai Dolmatovai, pārkāpjot 95 gadu slieksni.
Novada Sociālais dienests
Ir labi stipram būt
Un neļaut gadiem sevi locīt.
Ir labi labam būt
Un labi gudram būt,
Un gudrību it visiem dalīt.
Ir labi tādam cilvēcīgam būt.
/V. Kokle-Līviņa/
Par Tevi gribas vien labu teikt un vēlēt laimes kā nevienam...
Mīļi sveicam Annu Vājeiku 70. dzimšanas dienā.
Lai ikdienā nepietrūkst sirsnīgu vārdu
un negaidītu pārsteigumu!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrība
«Virši» – pilnā sastāvā
Nav tavas rokas piekusušas dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.
Tais rūpēs gaišajās, kas,
dienas darbus darot,
Ap katru lietu vijas nemanot.
			
/V. Strēlerte/
Sirsnīgi sveicam savu mīļo
bijušo kolēģi Aldonu Zagorsku
70 gadu jubilejā!
Meitenes no bijušās Vecumnieku ambulances –
Larisa, Vaļa, Astrīda, Gaida, Taņa D. un Vija
Ar šī gada 1. martu
mikroautobuss nr. 7467 maršrutā
Rīga–Vecumnieki vairs nekursēs no
starptautiskās autoostas Rīgā, bet
no maršruta taksometru stacijas
Elizabetes un Satekles ielas krustojumā
(teritorija netālu no dzelzceļa stacijas,
pretī kādreizējai Pasta ēkai).
A/s «Rīgas taksometru parks»
2. martā plkst. 19 Misas tautas namā –
KONCERTS «Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem».
Piedalās:
Vecumnieku tautas nama deju kolektīvi un
Misas tautas nama
sieviešu vokālais ansamblis «Vēja meitenes».
10. martā plkst. 14
Misas tautas namā notiks Vecumnieku novada
vokālo ansambļu SKATE–KONCERTS.
Pavasarīgus sveicienus visām sievietēm izdziedās aktieris
Varis Vētra.
Visi mīļi gaidīti! Ieeja – bez maksas.

