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Notikušas
13 Domes sēdes
2011. gadā notikušas 13 Vecumnieku novada Domes sēdes.
Deputāti, kuri darbojas Finanšu komitejā, kopā pulcējušies 12 reižu, tikpat bieži sanāksmēs tikušies arī Attīstības
komitejas pārstāvji. Pērn dažādi
jautājumi izskatīti 11 Sociālo
jautājumu un tikpat daudz Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas sēdēs, informē novada
Domes sekretāre Līga Krēmere.
2010. gadā notikušas 15 novada Domes sēdes.

Senioru ballē valda jautrība

Skaistkalnieši pulcējas tradicionālajā sarīkojumā

Saņem
aizdevumu

SIA «Piebalgas» ir saņēmusi
a/s «Swedbank» finansējumu –
479 792 eiro – ražošanas attīstībai. Par iegūtajiem līdzekļiem
kokapstrādes uzņēmums iegādāsies mietu ražošanas līniju,
informē finanšu iestādes preses
sekretāre Kristīne Jakubovska.
Aizdevums iegūts Eiropas investīciju fonda JEREMIE programmas ietvaros mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem, un to
līdzfinansē arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. «Lai
veiksmīgi konkurētu izejvielu
iegādes un gatavās produkcijas
realizācijas tirgos, uzņēmums ir
spiests domāt par attīstības iespējām. Ir jāizveido darbavietas,
kurās gan strādājošajiem būtu
iespēja nopelnīt, gan tiktu radīts konkurētspējīgs produkts.
Tāpēc ir pieņemts lēmums uzstādīt mietu ražošanas līniju,
izmantojot JEREMIE atbalstu
un «Swedbank» finansējumu,»
teic SIA «Piebalgas» valdes loceklis Eduards Ivanovs.
SIA «Piebalgas» dibināta
1994. gadā, tās ražotne atrodas
Vecumnieku pagastā. Uzņēmuma pamatdarbība ir apaļkoksnes
pārstrāde.
Vecumnieku novada Domei privātajā kapitālsabiedrībā SIA «Piebalgas» pieder 213
kapitāldaļas jeb 38,04 procenti.
ŽANNA ZĀLĪTE

Skaistkalnes pagasta pensionārus rotaļās iesaistīja par čigānieti pārtapusī vietējās amatierteātra
kopas dalībniece Svetlana Štrobindere.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Skaistkalnes pagasta seniori atpūtas vakarā «Zvaigzne
iet un deg, un kvēlo...»
5. janvārī gan izsmējās,
gan kārtīgi izdejojās.

Jāprot būt
diplomātiem

Tradicionālais pensionāru
sarīkojums šoreiz notika pagasta pārvaldes ēkas zālē, jo tautas
namā vēl rit remonts, taču par
šaurību neviens nežēlojās. Vietas pietika gan 40 svētku dalībniekiem, gan tiem, kuri gādāja
par viņu izklaidi. Jautrās rotaļās
klātesošos iesaistīja čigāniete –
vietējās amatierteātra kopas aktrise Svetlana Štrobindere, smieklīgas anekdotes stāstīja un par
deju mūziku gādāja bocmanis
Dullais Andža (Andris Priedītis
no Ogres), bet publiku uzkarsēja Bauskas kultūras centra vēderdeju grupa «Jasmīna» Irīnas
Stapkēvičas vadībā. Vakara gaitā tika rīkota arī loterija.

«2012. gadā senioriem ir
jāprot būt diplomātiem – gan
saskarsmē ar kaimiņiem un kolēģiem, gan bērniem un mazbērniem. Šis laiks ir piemērots,
lai tie, kuri dzīvo vieni, atrastu
savu otru pusīti,» uzrunājot
seniorus, Pūķa gada prognozes
atklāja Skaistkalnes pagasta
pārvaldes vadītāja Ineta Skustā. Viņa aicināja pensionārus
justies kā vienotas ķēdes posmam, kā savas tautas vēstures
un likteņa veidotājiem.

Sagaida ar orķestri

Sarīkojumā pulcējās daudzas
skaistkalniešu ģimenes: Malankas, Drevinski, Dūmiņi, Blažēvici, Kalniņi un citi pāri. Atrakcijās aktīvi iesaistījās teju
85 gadus vecās pensionāres – bijusī ģeogrāfijas skolotāja Dzidra
Kaminska un kādreizējā bārbeliete Ieva Valdmane, kā arī senioru kopas «Saulgriezes» dalībnieces.

Visjaunākie pensionāri šajā
vakarā bija Eleonora Maisaka
un Valda un Jānis Kalniņi, kuri
šo statusu ieguvuši pērn. Abās
ģimenēs izaudzināti pieci bērni
un likums paredz – gan tēvam,
gan mātei ir tiesības pieprasīt
vecuma pensiju piecus gadus
pirms vispārējā pensijas vecuma.
«Beidzot ar pilnām tiesībām esmu atnācis uz savu balli. Esmu jūsu kolēģis!» priecīgi paziņoja bijušais Skaistkalnes pagasta pašvaldības vadītājs,
tagad – Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Kalniņš, kurš līdz šim
pensionāru sarīkojumos vai
nu muzicējis vai teicis runu,
būdams amatpersona. Tiesa gan,
arī Zvaigznes dienas priekšvakarā viņa vadītais pūtēju orķestris «Skaistkalne» iepriecināja pagasta ļaudis, jo seniori,
verot pagastnama durvis, tika
sagaidīti ar mūziku.
à5. lpp.
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Mērķis nav zināms
S

kolu optimizācija Vecumnieku novadā. Stabili sarūkošais bērnu un līdz ar to skolēnu skaits Domes deputātiem
pagājušā gada nogalē lika pieņemt sāpīgu lēmumu par Bārbeles pamatskolas slēgšanu.
140 gadu šajā pagastā pastāvējusi skola – iedzīvotāju lepnums un gods. Šodienas situācijā, kad ir gluži citas dzīves vērtības un pasaules uztvere, kad patiesie ienākumi un dzīves līmenis
vecākiem liek meklēt izdzīvošanai visoptimālākos apstākļus, kad
tuvumā ir citas mācību iestādes,
vairs tik daudz netiek domāts
par piederību konkrētai dzīves
telpai, bet gan par iespējami
lielāka labuma saņemšanu. Nelīdzēja ne iestādes direktores
Daces Penķes, ne skolotāju un
vecāku grupas pašaizliedzīgais
darbs. Sirmās skolas durvis
bērnu trūkuma dēļ nākas aizvērt. Vai uz visiem laikiem?
Atbildi gribētos saņemt no
izcilajiem reformatoriem Saeimā,
Izglītības un zinātnes ministrijā.
Vai ministra Roberta Ķīļa vērienīgā «prāta vētra» nesīs pārmaiņas izglītības sistēmā? Vai tālejošas izglītības politikas rezultātā pieaugs valsts ekonomikas
spēks un uzlabosies katra indivīda dzīves līmenis, nesot līdzi
arī demogrāfisko uzplaukumu?
Uz šiem jautājumiem izglītības
un zinātnes ministra garajās videokonferencēs un atraktīvajā
grupu darbā atbilde nav saņemta.
Godīgi jāteic – šajā ideju, pieņēmumu un apgalvojumu jūklī
sasniedzamais mērķis nav ne zināms, ne redzams. Kāpēc nepieciešama reforma? Kādai būt iz-

«Skolas durvis
bērnu trūkuma
dēļ nākas aizvērt.»
glītības sistēmai Latvijā? Par
šiem jautājumiem ministrs aicina domāt katram pašam.
Domāsim. Laiks rit. Jaunais budžeta gads ir klāt. Līdz
vēlēšanām atlicis pavisam
maz laika. Reformējam! Solījumi taču jātur...

V

isa dzīve nav jāmālē melnās
krāsās. Vecumnieku novada otrajiem Dziesmu un deju
svētkiem nopietni gatavojas
skolu un tautas namu pašdarbības kolektīvi. Valsts līmenī
nav atrasti līdzekļi Dziesmu
un deju svētku nepārtrauktības nodrošināšanai. Protams,
kas cits, ja ne pašvaldības atrisinās tik «sāpīgo» un valstij
«maznozīmīgo» problēmu.
Lai gan augšējos varas gaiteņos sarežģījumu ir atliku likām,
novada pašdarbības kolektīvi,
sportisti, Mūzikas un mākslas
skolas, Sporta skolas un vispārizglītojošo iestāžu audzēkņi un pedagogi turpina čakli
un pašaizliedzīgi strādāt.
Lai Pūķa gads ir sasniegumiem bagāts! Mums izdosies
panākt to, kas iecerēts, jo –
esam taču to pelnījuši!
JĀNIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Kāpēc Domei jābalso?
Pirms gadu mijas nācās ar
kādu zemnieku iesaistīties diskusijā par ikmēneša pabalsta
piešķiršanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem bijušajam Bārbeles pagasta padomes priekšsēdētājam Oskaram Reķim.
Viņš, izmantojot savas likumiskās tiesības, Domei bija uzrakstījis iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu. Katru mēnesi to saņem arī bijušais Bārbeles pagasta pašvaldības vadītājs Ilgars
Krauze un kādreizējais Stelpes
pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Sladzis.
Sarunas gaitā saņēmu pārmetumus, ka esmu balsojis «par»
šāda lēmuma pieņemšanu. Jāatzīmē, ka Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 15.1 panta noteikumi paredz tiesības saņemt
ikmēneša pabalstu divu mini-

mālo mēnešalgu apmērā personai, kura pēc 1990. gada 4. maija bijusi pagasta padomes
priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Godīgi
atzīšos – man nav izprotama
balsošanas būtība, jo šīs atlīdzības saņemšana ir noteikta ar likumdevēja spēku, un novada
Domei nav tiesību tur neko
mainīt. Protams, taisnīgāk būtu,
ja šādu pabalstu piešķirtu, izvērtējot tā prasītāja ieguldījumu pašvaldībā, vai arī ja kompensāciju bijušajai amatpersonai maksātu tie iedzīvotāji, kuri
par viņu balsoja pašvaldību
vēlēšanās. Tāda nu ir demokrātijas būtība – vairākuma tirānija pār mazākumu.
Tiesa gan, ir iespējams iesniegt valdībai pamatotus ierosinājumus par izmaiņām šajā likumā. To var darīt jebkurš
rīcībspējīgs iedzīvotājs.
V. RUSIŅŠ,
novada Domes deputāts

Vecumnieku novada
Domes
nākamā sēde
notiks
25. janvārī plkst. 15.

Sniedz atbalstu

Izsakām lielu pateicību
SIA «Kvintets M», advokātam
Mārtiņam Knipšim un izdevniecības SIA «Žurnāls SANTA»
galvenajai redaktorei Santai
Dansbergai-Ančai par finansiālu atbalstu svētku pasākumu
organizēšanā Skaistkalnes pagasta pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm.
Paldies par nesavtību, sagādājot prieku citiem!
Skaistkalnes
pagasta PĀRVALDE

Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī
pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

Piedzimušas divas meitenītes
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 20. decembra līdz 16. janvārim reģistrēta
divu bērniņu dzimšana – pasaulē nākušas meitenītes Alise
un Mišella.
Mūžībā aizgājuši:
KURMENES PAGASTĀ
Aivars Duberis (1963. gada 19. maijs – 2011. gada 27. decembris),
Ēvalds Jankovičs (1952. gada 4. aprīlis – 2011. gada 30. decembris).
SKAISTKALNES PAGASTĀ

Lūcija Bērziņa (1921. gada 26. decembris – 2012. gada
11. janvāris).
VALLES PAGASTĀ
Antoņina Ročāne (1950. gada 1. marts – 2012. gada 2. janvāris),
Zigrīda Kocēna-Veinberga (1944. gada 19. marts –
2012. gada 7. janvāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Imants Abarts (1937. gada 19. janvāris – 2011. gada
21. decembris),
Igors Kazakovs (1964. ga-

da 9. februāris – 2011. gada
23. decembris),
Kristīne Puķe (1926. gada 26. augusts – 2012. gada
10. janvāris),
Imants Zutis (1944. gada
17. februāris – 2012. gada
11. janvāris),
Erna Ģībiete (1924. gada
22. jūnijs – 2012. gada 15. janvāris).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Ceļu un ielu uzturētāji darbam gatavi
Pakalpojumus sniedz arī privātie uzņēmēji
Pērn noslēdzās iepirkums
par pašvaldības ielu un
ceļu ziemas uzturēšanas
darbiem Skaistkalnes,
Bārbeles, Stelpes, Valles un
Kurmenes pagastā.
Vecumnieku novada pašvaldības ceļus 2011./2012. gada ziemas sezonā no sniega attīra: Vecumnieku pagastā – SIA «Jaunolis», tālrunis 29436875; Stelpes pagastā – Jānis Troškins,
tālrunis 29376502; Bārbeles
pagastā – z/s «Lielpurviņi» (lote nr. 4 virzienā uz Skaistkalni
no valsts autoceļa Bauska–Aizkraukle), tālrunis 29457653,
un SIA «OEG ceļi» (lote nr. 3
virzienā uz Vecumniekiem no
valsts autoceļa Bauska–Aizkraukle), tālrunis 29348670;
Kurmenes pagastā – Ēriks Pūtelis, tālrunis 27855113; Skaistkalnes pagastā – a/s «Latvijas
autoceļu uzturētājs» Bauskas
iecirknis, tālrunis 26517347;
Valles pagastā – SIA «OEG
ceļi», tālrunis 29348670.
Novada pagastos ir privātie
uzņēmēji, kuriem ir tehnika un
kuri nepieciešamības gadījumā
sniedz pakalpojumus gan pašvaldības, gan māju ceļu un pa-

Bārbeles pagastā ceļus un ielas no sniega attīra gan zemnieku saimniecība «Lielpurviņi», gan
SIA «OEG ceļi».
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
galmu attīrīšanā no sniega.
Sīkāka informācija – pie pagastu pārvalžu vadītājiem.
Automašīnu īpašnieki tiek
aicināti pārvietot transporta līdzekļus, kas netiek ilgstoši izmantoti, kā arī kravas automobi-

ļus, kas nakts laikā tiek atstāti uz
pašvaldības pārziņā esošo ielu
braucamās daļas, jo šī tehnika
traucē atbrīvot ceļus no sniega.
M. MEDIŅŠ,
domes autoceļu pārraugs
Tālrunis 29197412

Noderīgi tālruņa numuri
Pagasta pārvaldes:
Bārbelē – 63946936,
Kurmenē – 65152694,
Skaistkalnē – 63933177,
Stelpē – 63945108,
Vallē – 65152893.

Ierobežo kravas transportlīdzekļu plūsmu
Uz vairākiem pašvaldības
ceļiem ierobežota kravas
transportlīdzekļu satiksme
un izvietotas aizlieguma
zīmes.
Šādu lēmumu deputāti pieņēma Domes sēdē 28. decembrī.
Pašvaldības autoceļu pārraugs Mārtiņš Mediņš informēja, ka nelabvēlīgie laika apstākļi būtiski ietekmē
brauktuves, tāpēc nepieciešams ierobežot kravas transportlīdzekļu plūsmu uz vairākiem pašvaldības autoceļiem.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par autoceļiem», Ministru kabineta noteikumiem nr. 456 «Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā
ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi» (15.12.1998.) un Attīs-

Transportlīdzekļu kustības ierobežojumi
Pagasts

Ceļa nosaukums

Kategorija

Garums
(km)

Seguma
veids

Bārbeles

Evertu ceļš

A7

4,85

Grunts

Kurmenes

Kļaviņi–Birzes
Spodras–Krieviņi
Pienjāņi–Tīterkrogs
Krusa–Pienjāņi

B1
B4
A1
A2

4,69
6
9,97
2,57

Grants
Grants
Grunts
Grunts

Stelpes

Roņuki–Vanagi

A11

3,90

Grants

Valles

Stūrmaņi–Kaprāļi
Kalna Auzaiņi–Dauguļi
Staņas–Birzemnieki
Irbes–Brūveri

A18
C5
C10
A6

1,9
1,83
1,05
2,33

Grunts
Grants
Grants
Grants

Skaistkalnes

Vecumnieku

tības komitejas (20.12.2011.)
atzinumu Dome nolēma ierobežot transporta kustību, izvietojot masas ierobežojuma
zīmes. Tās uz vairākiem pašvaldības autoceļiem atradīsies
līdz 15. maijam.
«Svara ierobežojuma zīmju
izvietošana netraucēs veikt uz-

ņēmējdarbību. Sasaluma periodā, saņemot pašvaldības atļauju, ieinteresētās personas varēs
iebraukt «zem zīmes», lai izvestu smagsvara kravas; pārsvarā tie ir kokmateriāli,» paskaidroja M. Mediņš.
Administratīvā pārkāpuma
protokolu par ceļu aizsardzī-

bas noteikumu pārkāpšanu ir
tiesīgas sastādīt pašvaldības
pilnvarotas amatpersonas vai
Valsts policijas darbinieki.
Neskaidrību gadījumā var
sazināties ar novada domes
autoceļu pārraugu Mārtiņu
Mediņu (tālrunis 29197412).
ŽANNA ZĀLĪTE
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Amatierkopas sarindo pēc aktivitātes
28. decembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Pusdienas vai
paciņa?

Apstiprināti novada Domes
saistošie noteikumi nr. 10 «Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos nr. 1 «Par
Vecumnieku novada Domes
pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2011. gadam»».
Finanšu nodaļas vadītāja Rita Pole informēja, ka izmaiņas
saistītas ar projektiem, kas īstenoti (līdz ar to ir redzami
reālie izdevumi un ieņēmumi),
budžetā iestrādāti iepriekš pieņemtie atsevišķie lēmumi, palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, kas attiecas
uz iestādēm.
Deputāts Česlavs Batņa
interesējās par bērnu ēdināšanai izlietotajiem 40 tūkstošiem
latu. R. Pole paskaidroja, ka
budžetā nepietika līdzekļu šim
mērķim, jo tika nolemts bez
maksas ar maltīti nodrošināt
arī piecgadīgos un sešgadīgos
bērnus, kas apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu.
«Esmu saņēmis iedzīvotāju jautājumus, kāpēc piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
bērniem netika dāvinātas Ziemassvētku paciņas no pašvaldības,» sacīja Č. Batņa un ierosināja sniegt skaidrojumu
vecākiem. «2011. gadā pirmo
reizi pagastu un novada vēsturē visās izglītības iestādēs
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem tika nodrošināta
bezmaksas ēdināšana par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Gadā vienam bērnam tas veido aptuveni 120 latu, kas ir
katras ģimenes ietaupījums.
Līdz ar to paciņas tika nodrošinātas pašiem mazākajiem,
jo arī bezmaksas ēdināšanu
var uzskatīt par dāvanu visa
gada garumā. Likums neuzliek par pienākumu nodrošināt pusdienas bez maksas
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem no pašvaldības
budžeta,» paskaidroja R. Pole. Pavisam novadā ir 184
(dati – 1.09.2011.) piecgadīgie un sešgadīgie bērni, kas
apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu.

2011. gada novada Domes pēdējā sēdē 28. decembrī deputāti izskatīja 19 jautājumus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Apstiprina nolikumu

Vecumnieku novada konkursa «Gada skolēns» nolikums
apstiprināts jaunā redakcijā.
Izglītības metodiķe V. Beļūna informēja, ka no skolu pedagogiem tika saņemti vairāki ierosinājumi. Daļa no tiem iekļauti
konkursa «Gada skolēns» nolikumā, ko Dome apstiprinājusi
2010. gada 26. maijā.
Sēdē izraisījās diskusija
par kritērijiem, pēc kā tiks vērtēta skolēna iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, izskanēja iebildes pret konkursa posmu
organizēšanas laiku u. c. V. Beļūna paskaidroja, ka priekšlikumus šādi sadalīt konkursa
posmus iesniegusi klašu audzinātāju metodiskā apvienība, jo
bērni ir noslogoti un nevar visiem pārbaudījumiem sagatavoties vienā mēnesī.

Saņem piemaksu

Dome nolēma atļaut izmaksāt 2011. gada decembrī Vecumnieku, Misas, Valles un Skaistkalnes vidusskolas direktoriem
20 procentu no amatalgas par
papildu pienākumu veikšanu.
Šo izglītības iestāžu vadītāji septembrī – decembrī strādājuši papildus Eiropas Sociālā
fonda programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» pro-

jekta ietvaros, informēja novada domes izglītības metodiķe
Vija Beļūna. Atlīdzība izmaksāta no izglītības iestāžu pedagogu mērķdotācijas ekonomijas.
Par šāda lēmuma pieņemšanu bija 12 deputāti, atturējās – Andris Lisovskis, bet balsojumā nepiedalījās Svetlana
Vāverniece un Č. Batņa.

Nodod inventāru

Kurmenes
pamatskolas
ēdamzāles astoņi galdi un 16
soli nodoti Misas vidusskolai
ēdināšanas nodrošināšanai. «Tā
kā skola Kurmenē ir slēgta,
būtu lietderīgi tajā esošo mazvērtīgo inventāru nodot citām
novada Domes budžeta iestādēm,» sacīja Finanšu nodaļas
vadītāja R. Pole.
Izskatot šo jautājumu, «pret»
balsoja deputāts Jānis Strēlis.

Nosaka atalgojumu

Apstiprināts Vecumnieku
novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksas
nolikums. Budžeta izdevumu
kopējā daļā tas būtiskas izmaiņas neradīs.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš klātesošos
iepazīstināja ar noteikumiem, kas
nosaka novada amatiermākslas
kolektīvu vadītāju amatalgu.

Mārtiņš Mediņš interesējās,
kāpēc viens muzicējošs kolektīvs ir ierindots ceturtajā kategorijā, bet cits, piemēram, – otrajā. J. Kalniņš paskaidroja,
ka saskaņā ar iesniegto atskaiti kolektīvu rosība ir atšķirīga – viens pasākumos piedalījies biežāk, cits – retāk. Kategorijas ir noteiktas, analizējot amatierkopu divu gadu
darbību – aktivitāti, sasniegumus konkursos un skatēs utt.
M. Mediņš nepiekrita pulciņu
vadītāju atalgojuma sadalījumam, uzsverot, ka entuziasti,
kuriem paredzētā samaksa ir
50 latu, nestrādā mazāk par
tiem, kam nolikumā noteikti
80 latu. Viņš piebilda, ka ir
vadītāji, kuri dalībniekus uz
koncertiem ved ar savu privāto transportu, paši pērk papīru,
raksta notis utt.
«Pulciņu vadīšana ir hobijs,
un samaksa par to – tikai bonuss, jo visi kolektīvu vadītāji
un dalībnieki tāpat iegulda savus personiskos līdzekļus,» rezumēja Andris Lisovskis.
Par nolikuma apstiprināšanu
balsoja 14 deputātu, «pret» –
M. Mediņš.
***
Domes sēdē izskatīti vēl
arī citi jautājumi.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Slēgs Bārbeles pamatskolu
Audzēkņu skaits ievērojami sarucis
Nolemts likvidēt Bārbeles
pamatskolu. Par šāda
lēmuma pieņemšanu
balsoja 11 deputātu,
atturējās – Jānis Strēlis,
Dagmāra Venclova, Valdis
Rusiņš un Mārtiņš Mediņš.
Jautājums par izglītības iestādes slēgšanu izskatīts Domes
sēdē 28. decembrī.

Cieš izglītības
kvalitāte

Novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš informēja, ka Bārbeles pamatskolā jau vairākus mācību gadus
skolēnu mazā skaita dēļ (līdz
ar to nepietiekams ir arī valsts
mērķdotācijas finansējums pedagogu atalgojumam) tika veidotas apvienotās klases –
2011./2012. mācību gadā:
1./4., 2./3. un 5./6. klase (7. un
8. klases pašlaik vispār nav).
Saprotams, ka tas nenodrošina
kvalitatīvu pamatizglītības programmas apguvi.
Izanalizējot prognozēto
Bārbeles pamatskolas audzēkņu skaitu turpmākajiem gadiem, redzams, ka tam ir tendence vēl vairāk samazināties.
2011./2012. mācību gadā nepietiekams bērnu skaits (viens līdz
pieci) ir visās klasēs. 9. klasē
pašlaik mācās seši jaunieši.
«Ņemot vērā sarežģīto situāciju, Bārbeles pamatskolas audzēkņiem nebūtu lietderīgi turpināt mācīties apvienotajās klasēs. Lai vecāko klašu skolēniem
nodrošinātu kvalitatīvu pamat-

Bārbeles pamatskola 2011. gada rudenī nosvinēja 140. gadskārtu. «Ziedu laikos» skolēnu skaits sasniedzis pusotru simtu, 50. gadu sākumā darbojušās pat vidusskolas klases. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
izglītības programmas apguvi
un paaugstinātu konkurētspēju, viņiem plānots piedāvāt apgūt šo programmu citās Vecumnieku novada izglītības
iestādēs, kur jau skolojas daļa
Bārbeles pagasta bērnu. Lai
audzēkņi nokļūtu uz izglītības
iestādēm, tiks nodrošināts pašvaldības finansēts transports.
Bērnu vecāki un skolas darbinieki ir informēti par veikto
situācijas analīzi,» uzsvēra
J. Kalniņš. Viņš piebilda, ka
skolēnu skaits Bārbeles pamatskolā ir ievērojami sarucis
(23 bērni), nepilnās slodzes

dēļ no darba aizgājuši pedagogi ar atbilstīgu kvalifikāciju.

Mācību gads
ir zaudēts

Deputāts Andris Lisovskis
atzina, ka lēmumu par skolas
slēgšanu vajadzēja pieņemt jau
agrāk, jo pašreizējā situācijā
«bērni šo mācību gadu ir zaudējuši». Viņš pauda pārliecību, ka
9. klases audzēkņiem būtu jau
tagad jāpāriet uz citām skolām,
lai iegūtu konkurētspējīgu izglītību. Tam piekrita arī Svetlana
Vāverniece.
Arvīds Zvirbulis piebilda, ka

Skolēnu skaits
Bārbeles pamatskolā
2001. gads
2007. gads
2009. gads
2010. gads
2011. gads

134
86
58
45
23

lielākie ķīlnieki pašlaik ir audzēkņi, un «skolas slēgšana
bērnu labā ir saprātīgākais lēmums».
Bārbeles pamatskolas likvidācija tiks uzsākta 1. jūlijā. Tā
jāpabeidz līdz 31. augustam.
ŽANNA ZĀLĪTE

Senioru ballē valda jautrība
à1. lpp.

Sarūpē svētku
cienastu

Tradīcija lustēties pensionāru sarīkojumā Skaistkalnē ir
sena un noturīga. «Vakari allaž
bijuši kupli apmeklēti un balles – vienmēr kārtīgas, ir dancots
līdz pat trijiem rītā,» atcerējās
I. Skustā. Viņa pateicās dāsnajiem atbalstītājiem – izdevniecības SIA «Žurnāls SANTA»
galvenajai redaktorei Santai
Dansbergai-Ančai un advokātam Mārtiņam Knipšim, par kuru ziedotajiem līdzekļiem bija
sarūpēts svētku cienasts.

Skaistkalnes tautas nama
vadītāja Līga Baļčūne atzīmēja, ka simboliskā dalības maksa – viens lats –, ko katrs sarīkojuma dalībnieks atvēlēja,
tika izlietota viesmākslinieku
atvešanai un aizvešanai. Mūziķa un dejotāju priekšnesumi
tika finansēti no kultūrai paredzētajiem līdzekļiem.
Jautrā un omulīgā noskaņā
aizritēja vakars. Nākamo balli pagasta pārvaldes vadītāja
I. Skustā saviem ļaudīm solīja
tautas nama izremontētajās
telpās.
ŽANNA ZĀLĪTE

Tiklīdz atskanēja mūzika, skaistkalnieši ļāvās dejas priekam.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Sarīko svētkus

Iniciatīvu un aktivitāšu
centra telpās Vecumniekos
16. decembrī notika Ziemassvētku ieskaņas pasākums.
Uz to tika aicināti bērni kopā
ar vecākiem no trūcīgām un maznodrošinātām saimēm un aizbildņu ģimenēm. Ar dāvaniņām
sarīkojuma dalībniekus iepriecināja starptautiskās organizācijas «Luterāņu stunda» pārstāvji.
Bērni vienas stundas laikā
apguva hip-hop deju soļus, ko
atrādīja arī vecākiem, savukārt
pieaugušajiem bija iespēja atpūsties, noskatoties mākslas filmu
«Mīlestība atnāk lēnām». Pēc
tam jautrā noskaņojumā visi klātesošie baudīja svētku cienastu.
Pagājušais gads Sociālajam
dienestam bija notikumiem bagāts un dažādām situācijām piesātināts. Paldies visiem labajiem
ļaudīm, kuri ikdienā atbalsta
un palīdz saviem radiem, draugiem un kaimiņiem, kam neklājas viegli. Liels paldies sadarbības partneriem, brīvprātīgajiem
darbiniekiem un ziedotājiem
par dāsnumu, labvēlību un mīlestību, kopīgi veicot šo svētīgo
darbu.
Novada Sociālais
DIENESTS
Novada
Sociālais dienests
Vadītāja – tālr. 63976733.
Sociālā darbiniece;
sociālā darbiniece
ģimenēm ar bērniem –
63976766.
Sociālais pedagogs –
63976735.

Darba apjoms palielināsies
Atzīmē bāriņtiesu 15 gadu jubileju
Latvijas Republikā bāriņtiesas
(sākumā – pagasttiesas) savu
darbību sāka 1996. gadā.
Vecumnieku pagasttiesa, pildot likumu «Par pagasttiesām un
bāriņtiesām», tika izveidota tajā
pašā gadā, taču citur šis process
ieilga, un dažas pagasttiesas
darbu uzsāka tikai 1998. gadā.
Republikas pagasttiesu un
bāriņtiesu asociācija izveidota
2003. gada 10. oktobrī. Vecumnieku pagasttiesa viena no pirmajām iestājās šajā apvienībā
un darbojas tajā joprojām.

Tā ir misija

2011. gadā bāriņtiesām apritēja darbības 15. gadskārta.
Bāriņtiesu asociācija 16. decembrī Mālpils kultūras namā rīkoja
jubilejas sarīkojumu. Tajā piedalījās ap 400 viesu. Arī Vecumnieku novada bāriņtiesa
bija kupli pārstāvēta.
Pasākumu apmeklēja un apsveikuma runas teica 11. Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, tieslietu ministrs Gaidis
Bērziņš, labklājības ministre
Ilze Viņķele, tiesībsargs Juris
Jansons, Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdis Andris
Jaunsleinis un bijusī Dzimtsarakstu departamenta vadītāja
Ārija Iklāva.
Visi runātāji atzīmēja, ka
bāriņtiesu darbs – tā ir misija.
To nevar, vakarā pārnākot mājās, nolikt plauktiņā un aizmirst,
lai nākamajā rītā sāktu no jauna.

Lai varētu veikt šos pienākumus,
nepieciešama izturība, stipri nervi, iejūtība un, protams, māka
iedziļināties un izprast problēmas, atrast pareizo risinājumu,
ja nākas lemt par bērnu izņemšanu no ģimenes. No bāriņtiesas lēmuma par aprūpes tiesību
atņemšanu vecākiem un viņu
atvases ievietošanu ārpusģimenes aprūpē ir atkarīga bērna
turpmākā dzīve un nākotne.

Nespēj aprūpēt
savas atvases

Amatpersonas atzina, ka situācija valstī nebūt neuzlabojas,
gluži pretēji – arvien vairāk ir
sociāli nelabvēlīgu ģimeņu, kurās dzimst bērni, bet vecāki
nenodrošina viņu aprūpi. Līdz
ar to darba netrūkst ne sociālajam dienestam, ne bāriņtiesai.
Arvien vairāk jārisina vecāku
domstarpības, kas rodas, tēvam
un mātei šķiroties, jo nereti
problēmas tiek risinātas, manipulējot ar bērniem.
Tiesībsargs J. Jansons pieminēja, ka bāriņtiesām darba
apjoms palielināsies, jo Saeimā
top likums par daļēju rīcībspēju.
Tas ir ļoti nepieciešams, jo arvien vairāk cilvēku nespēj pilnvērtīgi risināt savas problēmas
un aprūpēt bērnus sliktas veselības dēļ.
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības
ministrija un Bāriņtiesu asociācijas valde ar Goda rakstiem un

Bērniem dod retus un senus vārdus
Vecumnieku novadā
ir 9412 iedzīvotāju
(dati – 1.01.2012.).
2011. gada sākumā ļaužu
bija vairāk – 9765.
Pērn novadā piedzimuši
72 (39 zēni, 33 meitenes), bet
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 56 mazuļi: 20 bērniņiem
vecāki ir reģistrētā laulībā,
30 jaundzimušajiem atzīta
paternitāte, bet sešu bērnu
dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu. 21 bērniņš ir
pirmais savai māmiņai, 20 mazuļu – otrie, astoņi – trešie,
četri – ceturtie, divi – piektie bērni ģimenē, bet viens ir

sestā atvasīte kuplajā saimē.
Šogad visiem vecākiem
«pietikuši» visskaistākie vārdi
saviem dēliem un meitām, bet
pēdējos gados populāri ir kļuvuši: Kevins, Daniels, Daniela.
2011. gadā sešiem mazuļiem doti

divi vārdi. Pēc daudzu gadu pārtraukuma pirmajā dokumentā –
dzimšanas apliecībā – ierakstīti
seni vārdi: Grieta, Klaudija.
Pirmo reizi Vecumnieku novadā reģistrēti bērniņi, kuriem vecāki izvēlējušies vārdus: Odrija,

ziediem sumināja bāriņtiesu darbiniekus.
Svinīgās daļas noslēgumā
bija iespēja noskatīties Bāriņtiesu asociācijas vadītājas B. Melderes un kolēģu uzņemto filmu
par bāriņtiesu darbu – kā bērni
atrod aizbildņus un audžuģimenes, kā viņi tajās jūtas, ko saka
par saviem vecākiem. Uzfilmētais materiāls deva iespēju paraudzīties uz savu darbu un problēmām no malas.

Gūst enerģiju

Pēc oficiālās daļas sarīkojuma dalībnieki tika aicināti pie
bagātīgi klātiem galdiem un
uz balli. Izstāžu zālē varēja aplūkot bāriņtiesu darbinieču rokdarbu un gleznu izstādi. Vecumnieku novada bāriņtiesa sevi
prezentēja ar Stelpes pārstāves
Kristīnes Rulles izpildīto dziesmu, kas izskanēja kopā ar orķestri.
Pasākums bija ļoti jauks un
pārdomāti organizēts, un, kā sacīja bāriņtiesas locekle Liena
Grinberga no Kurmenes pagasta, tas deva jaunu sparu un enerģiju turpmākajam darbam. Paldies novada Domei par atbalstu – dalības maksu un transportu braucienam uz Mālpili.
Lai 2012. gads ir stabilāks,
drošāks, ģimeniskāks un laimīgāks par iepriekšējo gadu!
I. SPROĢE,
novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja

Gerhards, Alianna, Grieta Grēta, Kristofers Džordans.
Pērn laulību reģistrējuši
26 pāri (2010. gadā – 25).
A. ĶIENE,
novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Demogrāfiskā situācija Vecumnieku novadā
Pagasts
Bārbele
Kurmene
Skaistkalne
Stelpe
Valle
Vecumnieki

2011. g.
7
3
3
6
4
48

Novadā kopā

72

Piedzimuši
2010. g.
9
2
4
5
5
39
64

2011. g.
23
13
21
12
16
60
145

Nomiruši
2010. g.
11
6
17
13
24
52
123
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Dāvina elektrības norēķinu kartes
 «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa turpinās
Arī šogad a/s «Latvenergo»
turpina atbalstīt sociāli
mazaizsargātās ģimenes ar
bērniem.
Jaunās elektrības dāvinājuma kartes nodotas sociālajiem
dienestiem, kas tās izsniegs atbalsta kampaņas mērķa grupas
klientiem. Elektrības norēķinu
kartes vērtība – 53,70 latu.

Ģimenēm ar bērniem
Elektrības norēķinu kartes
var saņemt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:
1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās saimes, kas
iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas divas kartes);
2. Ģimenes ar bērniem –
invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes
(tās, kas nav saņēmušas tarifa
kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Dāvinājuma akcijas ietvaros viena mājsaimniecība/ģimene karti var saņemt vienu
reizi (piemēram, uz privātpersonas līguma var būt attiecināta viena karte). Trūcīgās ģimenes ar bērniem, kas iepriekš
ir saņēmušas divas norēķinu
kartes (500 kWh), šīs kampaņas laikā uz dāvinājumu vairs
nevar pretendēt. Tas nav pare-

dzēts arī daudzbērnu saimēm,
kas jau ir saņēmušas 2400 kWh
kompensāciju (sociālajā dienestā ir a/s «Latvenergo» sagatavots šo ģimeņu saraksts).

Nominālvērtība –
Ls 53,70

Sociālā atbalsta kampaņas
otrais posms norisinās no
2012. gada 1. janvāra līdz
2013. gada 31. martam. Līdz
datumam, kas norāda akcijas
beigu termiņu, ir jābūt izsniegtām visām norēķinu kartēm, taču ar tām apmaksātās
elektrības patēriņam ierobežojumi nav noteikti. Piemēram, ja klients karti saņem
2013. gada janvārī, kad līdz
kartes derīguma termiņam
palikuši divi mēneši, paredzētos 500 kWh var tērēt neierobežoti ilgi – kamēr šāds
elektroenerģijas apjoms ir izmantots.
Saņemot elektrības norēķinu karti, var norādīt jebkuru
privātpersonas vai juridiskas
personas līguma numuru un
dāvinājums – Ls 53,70 – tiks
attiecināts atbilstīgi izvēlētajam līgumam. Ja persona vēlas
norādīt juridiskas personas līguma numuru, pirms došanās
uz Sociālo dienestu pēc kartes
nepieciešams to noskaidrot.
Kampaņas ietvaros izsniedzamo elektrības norēķinu

Vecumnieku novada Domes saistošie
noteikumi «Par nekustamā īpašuma
nodokļa apmēru zemei un dzīvojamo
ēku palīgēkām 2012. gadā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
1. panta otrās daļas 9.1. punktu un Pārejas noteikumu 40. punktu
likuma «Par pašvaldībām» 46. panta noteiktajā kārtībā.
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumus zemei un ēkām Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2012. taksācijas (kalendārajā)
gadā.
2. Pēc zemes kadastrālās
vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs,
ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt 2011. tak-

sācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk nekā
par 25 procentiem.
3. Ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek dzīvojamo
māju palīgēkas.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs
Saistošie noteikumi
apstiprināti Domes sēdē
2011. gada 28. decembrī.

A/s «Latvenergo» dāvanu kartes izsniedz novada Sociālajā
dienestā Vecumniekos un pagastu pārvaldēs (interesēties pie
sociālā darbinieka).
karšu nominālvērtība ir 53,70
latu. Tas nozīmē – katrs dāvinājuma saņēmējs savā rīcībā
iegūs identisku elektrības norēķinu karti.

Jāuzrāda dokumenti

Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem pase un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa grupai. Protams, ir
jāzina arī elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru
vēlas attiecināt dāvinājumu.
Papildus jāiesniedz/jāuzrāda:
 Trūcīgām ģimenēm ar
bērniem – izziņa, kas to apliecina;
 Ģimenēm ar bērnu/-iem
invalīdu/-iem – dokuments,

kas apliecina piešķirto invaliditāti;
 Ģimenēm ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem – bāriņtiesas lēmums, kas apliecina bērnu
nodošanu aizbildniecībā, kā
arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības;
 Daudzbērnu ģimenēm –
nepilngadīgo bērnu dzimšanas
apliecības.
Jaunās a/s «Latvenergo»
dāvanu kartes var saņemt pēc
deklarētās dzīvesvietas adreses – pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka vai novada Sociālajā dienestā Vecumniekos.
I. JANKEVIČA,
Vecumnieku novada domes
Sociālā dienesta vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas termiņš
«Vecumnieku Novada Ziņu» februāra numuriem –
3. un 10. februāris.
E-pasts: <zanna.zalite@gmail.com>.
SEMINĀRS Vecumnieku novada jauniešiem
Biedrība «Jaunatne smaidam» aicina 16 – 25 gadus vecus
jauniešus piedalīties seminārā «24 h PAR jauniešiem». Tas
notiks no 27. janvāra plkst. 16 līdz 28. janvāra plkst. 16
Bārbeles pagasta jaunatnes iniciatīvu centra «Active» telpās.
Pieteikšanās – līdz 25. janvārim biedrības interneta mājaslapā www.jaunatne-i.lv.
Semināra mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes
politikas plānošanā un īstenošanā Vecumnieku novadā.
Sīkāka informācija: interneta mājaslapā www.jaunatne-i.lv,
e-pastā: <js@jaunatne-i.lv>, zvanot pa tālruni 28663569.
Biedrības «Jaunatne smaidam»
valdes loceklis R. Manuilovs

8. lpp.
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Draudzības apliecinājums – kopīgs projekts
Skaistkalnieši apmeklē savus tuvākos kaimiņus

Priekšnesumu sniedz apvienotais latviešu un lietuviešu deju
kolektīvs.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
Skaistkalnes vidusskolas
audzēkņi un pedagogi
15. decembrī ciemojās pie
draugiem Lietuvā.
Biržu rajona Radvilišķu
skolā notika starptautiskā projekta «Lietuva– Latvija: kaimiņi bez robežām» pasākums.

Izveido
pavārgrāmatu

Dalībnieki strādāja četrās
radošajās darbnīcās: valodu,
mūzikas, deju un ēdienu gatavošanas. Valodu darbnīcā bija
iespēja mācīties latviešu un
lietuviešu valodu, tautasdziesmas, apgūt mīklas un ticējumus, tika veidota sarunvalodā
biežāk lietoto vārdu un teicienu vārdnīca. Nodarbību vadīja
pedagogi Edīte Timukiene (Radvilišķu skola) un Ingus Pavinkšnis (Skaistkalnes vidusskola).
Mūzikas darbnīcā skolēni mācījās latviešu un lietuviešu
dziesmas. Nodarbību vadīja
skolotājas Auksinija Križinauskiene un Ingrīda Zemļinska.
Deju darbnīcā (Danguole
Kalkiene, Asta Svalboniene un
Baiba Vanaga) bērni iestudēja
latviešu un lietuviešu tautas
dejas. Ziemassvētku tradicionālo ēdienu gatavošanas darbnīcā pieredzējušās pedagoģes
Janina Prascieniene un Ērika
Sļipecka dalījās savā ēdienu
gatavošanas un galda klāšanas
mākslā. Tika izveidota un noformēta pavārgrāmata. Pasākuma noslēgumā ikviens varēja nobaudīt sarūpēto svētku
cienastu.

Sniedz
priekšnesumus

Projektu organizēja, tā norisi vēroja un dalībniekus atbalstīja Kauņas universitātes
(Vytauto Didžiojo universiteto) Lietuviešu valodas katedras profesors, Letonikas centra vadītājs Alvids Butkus un
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Kristina Vaisvalavičiene, studentu kluba «Balti» vadītāja Aukse Noreikaite, latviešu valodas pasniedzēja Daiva Puškoriute-Riduliene, Biržu
rajona Izglītības nodaļas vadītāja Genovaite Gutauskiene,
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks, pūtēju orķestra «Skaistkalne» vadītājs Jānis Kalniņš un abu
skolu direktores – Saule Venckuniene un Svetlana Vāverniece.
No Skaistkalnes pasākumā
piedalījās vidusskolas tautas
deju kolektīvs «Vanadziņi»,
meiteņu ansamblis un pūtēju orķestris. Projekta noslēgumā abu skolu audzēkņi
skatītājus iepriecināja ar kopīgu koncertu. Tā laikā tika
apspēlēti abu valstu Ziemassvētku ticējumi un tradīcijas, izskanēja tautasdziesmas,
mīklas, tika izrādītas latviešu un lietuviešu tautas dejas
(gan projekta laikā iemācītas,
gan mājās sagatavotas), izpildītas dziesmas, skanēja pūtēju
orķestra priekšnesumi, klātesošos uzrunāja un labu vēlēja
tikšanās organizatori un ciemiņi.

Pūtēju orķestra «Skaistkalne» atskaņotās mūzikas pavadījumā
jautrus deju soļus iemēģina vakara vadītāji – saimniece Edīte
Timukiene un Ziemassvētku vecītis Ingus Pavinkšnis.

Latviešu valodu rūķiem māca skolotājs Ingus Pavinkšnis.

Dzied trijās valodās

Pasākuma vadītāji – saimniece Edīte Timukiene un Ziemassvētku vecītis Ingus Pavinkšnis – kopā ar latviešu un
lietuviešu rūķiem – skolēniem radīja īstu Ziemassvētku priekšvakara izjūtu, rosināja mājiniekus un ciemiņus
pārdomāt šo svētku tradīciju
nozīmi, aicināja visus būt draudzīgiem, sirsnīgiem un labestīgiem, meklēt kopīgo valodā, uzskatos, sadzīvē, atbalstīt un iedrošināt ikvienu gan
svētkos, gan ikdienā, domāt
gaišas domas un darīt labus
darbus.
Pūtēju orķestra atskaņotā
melodija «Klusa nakts, svēta
nakts» vienoja visus projekta
dalībniekus kopīgā dziesmā
gan latviešu un lietuviešu, gan
angļu valodā.

Skolas administrācija teic
paldies visiem pasākuma dalībniekiem un skolotājiem –
organizatoriem: Ingum Pavinkšnim, Ingrīdai Zemļinskai,
Baibai Vanagai, Ērikai Sļipeckai, Jānim Kalniņam. Sirsnīgs
paldies 9. klases audzēknei
Beātei Aņiļonītei, kura palīdzēja veidot gan vārdnīcu, gan
pavārgrāmatu.
L. SILAKAKTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
direktores vietniece
audzināšanas darbā
21. janvārī
plkst. 22
Bārbeles tautas namā –
grupas «Tranzīts»
KONCERTS.
Ieeja – Ls 2,50.
Pirms un pēc
koncerta – Dj Ralfs.
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Saruna rosina pārdomām

Misas vidusskolā viesojas mācītājs Edgars Mažis
«Satikt labu un gudru
cilvēku – tā ir laime. Tā paceļ
no ikdienības augstās un
objektīvās sfēras.»
/Rainis/
Jau ceturto gadu pēc kārtas
Adventes laikā Misas
vidusskolas saimi apciemoja
mācītājs Edgars Mažis.
7. decembra pēcpusdienā
viesis runāja par lietām, kas
notiek katra cilvēka dzīvē, un
viņā uzmanīgi klausījās gan
skolēni, gan pedagogi.

Pa kuru ceļu doties?

Pirmā saruna bija par CEĻU. Par cilvēka domu, darbu,
rīcības ceļu. Dzīves ceļu. Mācītājs aicināja domāt, vai esam
uz pareizā ceļa, vai tā virziens
ir īstais, vai nekļūdīgi ir izvēlēts mērķis un maršruts (līdzībās runājot – vai, gribēdami
nokļūt Liepājā, neesam iekāpuši Daugavpils autobusā). Vai
katram līdzās ir kāds, kas norāda – pa kuru ceļu doties un,
ja nepieciešams, iesaka atgriezties? Vai vienmēr citu ieteiku-

mi tiek uzklausīti un respektēti? Vai cilvēks ir gatavs mainīties? Mazās lietās un lielās.
Izmainīt sevī un savas dzīves
ceļā kaut ko svarīgu un nozīmīgu.
E. Mažis atzīmēja, ka Advente ir laiks, kad tiek gaidīti
Ziemassvētki – Jēzus Kristus
piedzimšana. Advente ir nākšana, ko ikviens gaida ar sirdi
un prātu, ar ticību, ar labām
domām un lieliem darbiem.
Patiesībā Advente nav tikai
četras nedēļas gadā (tā ir tradīcija), tā ilgst visu cilvēka
dzīvi.
Tikšanās reizē ikviens varēja sev uzdot jautājumu – vai
manā dzīves ceļā, manā ikdienā ir vieta arī Dievam?
«Tuksnesī, kad lieti nāk,
debesis ir tuvu klāt... Kad mīļā
gaisma sildīt sāk, tava sirds
kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu
klāt...» – tā dziedāja Mendija
Nungure un Uļjana Kisiļica.
Savukārt Aigars Šabanovičs, citējot Frici Bārdu, sacīja: «Dieviņ, tu esi tik liels un labs!
Tavi elkoņi stipri un gari. Kad

dienā tos sniedzi caur mākoņiem, tu visus noglāstīt vari.
Rudzulauku un pienenes ceļmalā, un visgarāko liepu pagalmā. Tu visus noglaudīt vari – un
stārķi un Janku, un mani arī.»
Man gribējās klausīties vēl
un vēl – gan mūzikā, gan mācītāja teiktajā. Ikdiena pagāja
mazliet malā, steiga un rūpes
aizslīdēja prom no manis,
dvēselē ielija miers.

Katram ir savas
vērtības

Otrā saruna bija par VIENKĀRŠĪBU, nabadzību un bagātību. Jēzus, Dieva dēls, piedzima Bētlemē, lopu kūtiņā
(šo stāstu zina ikviens), jo visas mājas, istabas bija cilvēku
aizņemtas... Viņam nebija vietas, greznas vietas. Tikai mātes Marijas mīlestība, audžutēva rūpes un Dieva – Debesu
tēva – žēlastība un gādība...
Un atkal bija jādomā, kāda
esmu es – vienkārša vai smalka, nabadzīga vai bagāta, kādi
ir mani draugi – cilvēki, ar kuriem esmu kopā, kuri ir manas

autoritātes. Kādi viņi ir – nabadzīgi vai bagāti, kas ir viņu
vērtības un bagātība. Pēc kā es
tiecos? Pēc «smalka» telefona, apģērba, datora... Bet varbūt
pavisam citas lietas ir daudz
vērtīgākas, piemēram: cieņa,
ģimene, draudzība, izpalīdzība, savu pienākumu pildīšana.
Noslēgumā 12. klases audzēknis Krišjānis Spalva uzdeva trīs jautājumus. Ceru, ka
tie bija domāti nopietni, jo
mācītājs uz tiem atbildēja ar
cieņu pret vaicātāju un katru
no klātesošajiem.
Pēc tikšanās skolotāji turpināja sarunu ar mācītāju
E. Maži pie kafijas tases. Laiks
ritēja, bet neviens nevēlējās
šķirties – gribējās klausīties,
ieklausīties un sarunāties, uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Citus tās nomierināja,
citiem – dvēseli sašūpoja.
Satikt labu un gudru cilvēku – tā ir laime...
D. STARTA,
Misas vidusskolas
skolotāja

Četri audzēkņi kļūst par laureātiem

Toms Jaunzemis ieguva 3. vietu glezniecībā 11. starptautiskajā
vizuāli plastiskās mākslas konkursā «Es dzīvoju pie jūras».
Foto – A. SPROĢE
Starptautiskajā vizuāli
plastiskās mākslas konkursā «Es dzīvoju pie jūras»
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi
piedalās katru gadu.
Arī pērnruden Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi gatavoja darbus dažādās
glezniecības tehnikās. To tēma –

«Krasta ugunis». Tā bērnus rosināja iztēloties vakara krēslā
mirgojošu bāku, kas brīdina par
sēkļiem, vai arī piekrastes māju
ugunis, kas liecina par siltumu
un mājīgumu; kādu vientuļu laternu krastā, kas varbūt patiesībā ir maldugunis.
Konkursam, kas mūsu valstī pērn norisinājās jau 11. reizi,
tika iesūtīti 2300 gleznojumu,

Atzinību konkursā saņēma Jūlija Djačenko un Niklāvs Ņikiforovs.
Skolotāja Anda Sproģe (no kreisās) lepojas ar savu audzēkņu panākumiem.
zīmējumi un grafikas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Turcijas un Polijas. Vecumnieku mūzikas un mākslas
skola iesniedza 20 gleznojumu.
Lielajā konkurencē četri mūsu profesionālās izglītības iestādes audzēkņi kļuvuši par laureātiem. 3. vietu glezniecībā
savā vecuma grupā ieguva Toms
Jaunzemis, bet atzinības par

veiksmīgu tēmas atklāsmi saņēma Jūlija Djačenko, Niklāvs
Ņikiforovs un Artūrs Skurstenis. Balvā – trīs stundu ilgi
ūdensprieki Līvu akvaparkā.
Sveicam mūsu skolas talantīgos audzēkņus un novēlam panākumus arī turpmāk.
A. SPROĢE,
Vizuāli plastiskās mākslas
programmas vadītāja

10. lpp.
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Svētkus svin lieli un mazi
Kurmenē griežas «Pārsteigumu karuselis»

Sarīkojumā «Ziemassvētkus svin kurmenieši» vecīša lomā iejutās Raivis Drezovs.
Uz gadskārtējo Ziemassvētku balli Kurmenes
tautas namā 25. decembrī
bija pulcējušies vairāk
nekā divsimt apmeklētāju.
Sarīkojuma nosaukums «Ziemassvētkus svin kurmenieši»
nebija atturējis uz to ierasties
dažāda vecuma ļaudis no visa
novada, arī no Bauskas puses.

Anekdošu šovs

Priekšnesumi sākās ar skaistu Ziemassvētku dziesmu, ko
izpildīja mūziķis Mareks Pelsis
(grupa «Brīvdiena» no Iecavas).
Kurmenes teātra pulciņa anekdošu šovs un ritma deju grupas
uzstāšanās tika uzņemta ar skaļiem smiekliem un aplausiem.

Pirms pusnakts ballētājus
apciemoja Ziemassvētku vecītis
un Sniegbaltīte ar saviem draugiem – čigānietēm, rūķiem,
zaķiem un pelēm. Visi kopā
gāja rotaļās un saņēma dāvaniņas. Par jauku noskaņojumu
rūpējās Guntars Simanovičs,
nodrošinot kvalitatīvu mūzikas un gaismu spēli.
Grupas «Brīvdiena» izpildītās dziesmas mijās ar 80. gadu
diskoritmiem. Līdz pat četriem
rītā deju zālē rosība nebija rimusi. Promejot daudzi teica paldies par labi pavadīto laiku.

Neredzētas rotaļas

Nākamajā dienā Ziemassvētkus svinēja mazie kurmenieši.

Dāvanu no Ziemassvētku vecīša un rūķītes (SIA «Pārsteigumu
karuselis») saņem Megija Zariņa.
Foto – S. ĶĪSE
Šogad paciņas saņēma četrdesmit bērnu līdz sešu gadu
vecumam. Kā ik gadu, arī šoreiz uz sarīkojumu vairāki zēni un meitenes ieradās ar pašu
gatavotām dāvaniņām, jo pilsētās organizētie pasākumi
nav tik mīļi un sirsnīgi, kā laukos.
Sarīkojumu vadīja sabiedrības «Pārsteigumu karuselis» radošā komanda. Klātesošajiem patiešām tika sagādāts pārsteigums, jo divu
stundu garumā visi bērni un
arī pieaugušie piedalījās jautrās, vēl neredzētās rotaļās. Tie,
kuri vēlējās, varēja tikt pie
apgleznotām sejiņām, ko ro-

tāja tīģeris, kaķis, puķīte un
citi zīmējumi.
Vēlā pēcpusdienā, uzklausījis piecdesmit bērnu skaitītos pantiņus un dziedātās dziesmiņas, Ziemassvētku vecītis ar
laba vēlējumiem devās prom.
Viņš bija tik īsts, ka kāds puisītis piegāja vecītim klāt un
teica paldies par Ziemassvētkos uzdāvināto ugunsdzēsēju
mašīnu.
Paldies māksliniekiem par
labi sagatavoto programmu un
no sirds paveikto darbu. Lai
daudz radošu ideju 2012. gadā!
S. ĶĪSE,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Piedzīvo latviešu gadskārtu tradīcijas
Biedrība «Jaunatne smaidam» ir uzsākusi organizēt
latviešu gadskārtu tradīciju
piedzīvošanu.
23. decembrī Bārbelē noritēja ziemas saulgriežu atzīmēšana. Gan vietējie iedzīvotāji,
gan viesi tika aicināti dziedāt,
iet rotaļās, vilkt bluķi, iepazīt
tradicionālās maskas un zīlēt.
Turpinot iesākto ciklu,
11. februārī plkst. 12 gan jauni, gan veci tiek aicināti uz
Bārbeli piedzīvot Meteņus (tikšanās – parkā). Ikvienam interesentam būs iespēja doties masku gājienā, dziedāt, iet rotaļās
un iegūt noderīgu informāciju

par seno latviešu pavasara gaidīšanas svētku tradīcijām.
Lai arī jauns gads sākas ziemas saulgriežos, vecais tā īsti
beidzas tikai Meteņos. Latviešu
gadskārtā tos svin starp Ziemassvētkiem un Lieldienām, ar maģiskiem, auglību veicinošiem
rituāliem sekmējot nākamā gada ražas labu iznākumu.
Meteņu dienai ir jautrs raksturs, jo ziema iet uz beigām
un tuvojas pavasaris, beidzas
garo un tumšo vakaru nodarbības, cilvēku domas pārslēdzas
uz pavasara darbiem.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis

Ziemas saulgriežos bārbeliešiem bija iespēja izzināt gadskārtu
tradīcijas.
Foto – L. IGAUNIS
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Organizē radošas tikšanās
«Pelēkā Ikdiena un Laika
Skaitītājs sēdēja savā siltajā,
krēslainajā istabā. Kamīnā mājīgi sprakstēja uguns. Uz plauktiņa monotoni tikšķēja vecs
pulkstenis. Stundenis skaitīja laiku – mirkli aiz mirkļa, dienu
aiz dienas… Laika Skaitītājs
domīgi pašūpoja galvu. Paiet,
aizrit laiks vienā steigā. Vai
kāds pateiks – kur sākums, kur
gals?» raksta grāmatas «Starp
sapni un nomodu» autore
S. Dārziņa.
Laika Skaitītājam ir taisnība – rit diena aiz dienas, cita
spoža, veiksmes pilna, un darbs
iet no rokas, cita – pelēka, kad
soļi pinas un iecerētais nevedas…

Skolēni zīmē
un stāsta

2011. gads Vecumnieku bibliotēkai bijis veiksmīgs. Izdevumu krājums papildināts ar
900 jaunām dažāda satura grāmatām gan pieaugušajiem, gan
bērniem, iedzīvotājiem bija pie-

ejams bagātīgs žurnālu klāsts,
kā arī laikraksti.
Sarunu ciklā «Cilvēks mums
līdzās» organizētas radošas tikšanās ar Vecumnieku pagasta
ļaudīm. Apmeklētāji ar interesi
ieklausījās dabas drauga Ingmāra Līdakas, daiļdārza kopēju
Ineses un Jura Strūbergu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēja Teodora Blijas,
kafejnīcas «Vecmuiža» īpašnieku Līgas un Guntara Veismaņu
un veikala «Ziednese» saimnieces Ineses Priedes atklāsmēs.
Šīs tikšanās bijušas bezgala interesantas un izglītojošas.
Ziemeļvalstu nedēļas laikā
jauks pasākums aizvadīts kopā
ar Vecumnieku vidusskolas 1. klases bērniem un skolotāju Anitu
Čerpinsku. Skolēni tam cītīgi
gatavojās – zīmējumos atainoja
grāmatu varoņus un par katru
no tiem arī pastāstīja.

Pakalpojumi –
bez maksas

Jau vairākus gadus bibliotēkā ir pieejami datori, bez kuriem
dzīve nu jau šķiet neiedomājama.

A. DAUGAVIETE

Šo pakalpojumu izmanto gan
bērni, gan pieaugušie. Gribu iedrošināt arī seniorus sadraudzēties ar datoru. Nāciet uz bibliotēku, pirmās iemaņas palīdzēsim
apgūt! Jāuzsver, ka iestādē visi pakalpojumi joprojām ir bez
maksas.
Patīkami, ka ceļu uz bibliotēku atrod gan Vecumnieku, gan
citu pagastu iedzīvotāji, arī rīdzinieki. Pērn iestādi apmeklējuši vairāk nekā tūkstoš lietotāju.
Paldies visiem labas gribas
cilvēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs, kuri dāvājuši bibliotēkai grāmatas.
Par to, lai iestāde varētu pastāvēt un funkcionēt, rūpējas Vecumnieku novada Dome. Paldies par sadarbību un atsaucību!
Pateicamies auto vadītājam Augustam Stūriškam.
Jācer, ka tos, kas nodarbojas ar nerātnībām pie bibliotēkas, Ziemassvētku vecītis ir pabiedējis ar bērza žagariem.
M. BOŠA,
Vecumnieku bibliotēkas
bibliotekāre

Jaunā gada
dziesma

Sākums gadam pelēcīgs,
Sniega pūkas nesedz zemi.
Mīļi, skaisti dziedāsim:
«Gaišas domas lai ir mums!»
Pavasarī saule silda,
Mostas zvēri, putni, augi.
Dziedāsim nu ļoti jautri:
«Darba rosmei veriet
		
vārtus!»
Vasarā plaukst krāšņi ziedi,
Bites tajos zumēt zum.
Vieglā dziesmā žūžosim:
«Labu veiksmi dārzos,
laukos!»
Rudens elpa zemi skar,
Priecē acis lapu zelts.
Slavas dziesmu skandēsim:
«Ražens rudens – bagāts
		
gads!»
Balto domu grauds ir sēts,
Mūžam tas lai svēts!

Lasa grāmatas, izmanto internetu
Umpārtes bibliotēkas
apmeklētāju skaits joprojām ir noturīgs – čakli
grāmatu un periodikas
lasītāji ir gan vietējie iedzīvotāji, gan tie, kuri izcieš
sodu Vecumnieku cietumā.
Vairums notiesāto priekšroku dod interneta izmantošanai – viņi izglītojas tālmācībā,
meklē darba piedāvājumus un
sazinās ar ģimenēm.

Tematiskas
pēcpusdienas

Pērn vispieprasītākā grāmata no latviešu autoru darbiem
bija A. S. Gailītes romāns «Alīna: likteņa celtā un likteņa gremdētā», joprojām cieņā ir sērijas
«Lata romāns» izdevumi un krievu detektīvu rakstnieku D. Korecka un A. Mariņinas darbi.
Daudzi meklējuši atbildes uz sev
interesējošiem jautājumiem grāmatās par psiholoģiju, reliģiju,
vēsturi un medicīnu. Ceļojumu
aprakstu cienītāji varēja ļauties vairākiem interesantiem
neklātienes piedzīvojumiem.
No periodisko izdevumu

klāsta lasītājus piesaistīja
«Praktiskais Latvietis», «Mājas
Viesis», «100 labi padomi»,
«Ievas Stāsti», «Auto Bild»,
«Privātā Dzīve».
Bibliotēkā ir notikušas vairākas tematiskas pēcpusdienas,
veltītas gadskārtu svētkiem.
Lai popularizētu dažādu autoru darbus, izveidotas grāmatu
izstādes.

Popularizē «Letoniku»

Interesenti ir piedalījušies
Zināšanu dienas akcijā «Paaudze paaudzei» (informātikas
stunda senioriem). E-prasmju
nedēļā notika arī aktīvāko interneta apmeklētāju anketēšana «Dators un internets manā
dzīvē», kas atklāja – pasaules
globālais tīmeklis nopietni ietekmē dažādu paaudžu ļaužu
ikdienu.
Iedzīvotāji iesaistījās arī
pasākumā «Monētu dienas bibliotēkā» – balsoja par Latvijas
gada monētu un risināja krustvārdu mīklu.
Bibliotēku nedēļas laikā
tika popularizēta datubāze

«Letonika» un laikrakstu bibliotēka «Lursoft»; lasītāji varēja iepazīties ar jauno projektu «Zudusī Latvija», kas atspoguļo dzīvi mūsu valstī no
19. gadsimta līdz mūsdienām
senos zīmējumos, atklātnēs un
fotogrāfijās.

Foto konkurss

Četri jaunieši piedalījās
konkursā par skaistāko bibliotēkas bildi «Es mīlu tavu foto»,
kas norisinājās publisko bibliotēku attīstības projekta «Trešais tēva dēls» ietvaros sadarbībā ar «FotoAkadēmiju». Tā
mērķis – iegūt fotoattēlu, kas
vislabāk raksturo konkrēto
publisko bibliotēku. Viena no
Mārītes Dambergas fotogrāfijām iekļuva izlasē.

Piemiņas svētbrīdī Klīvu
kapos, kas bija veltīts V. V. Klīves 80. dzimšanas dienas atcerei, arī bibliotēkas lietotāji bija
kopā ar viņa tuviniekiem, radiem un draugiem.
Vietējo zemnieku vārdā
sirsnīgs paldies lauku attīstības speciālistei Anitai Smilškalnei par sniegtajām konsultācijām. Paldies arī visiem
bibliotēkas lietotājiem – gan
čaklajiem lasītājiem, gan aktīvajiem interneta izmantotājiem – par kopā aizvadīto gadu.
Lai netrūkst mīlestības
un daudz priecīgu brīžu arī
2012. gadā!
I. DĀTAVA,
Vecumnieku pagasta
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Vecumnieku pagastā deklarētie bērni,
kuri dzimuši 2007. – 2011. gadā,
novada domes Sociālajā dienestā
Vecumniekos, Rīgas ielā 29a,
līdz 31. janvārim var saņemt saldumu paciņas
(tie, kuri tās nav saņēmuši svētku sarīkojumā 28. decembrī).
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Rūp lasītāju vēlmes un intereses
198 jaunas grāmatas, 18 preses izdevumi
Ar jaunām iecerēm un
darbiem sagaidīts
2012. gads. Jācer, ka tas būs
veiksmīgs arī visām novada
bibliotēkām, gaidot rudenī
paredzēto akreditāciju.

Pieprasījums –
daudz lielāks

Beibežu bibliotēka pērn saviem lasītājiem ir piedāvājusi
198 jaunas grāmatas. Salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, fonds
papildināts par simt izdevumiem
mazāk, jo cenas ir ievērojami
palielinājušās – daiļliteratūras
grāmata maksā apmēram desmit
latu. Gadā paredzētais finansējums grāmatu iegādei ir 800 latu,
bet par šo naudu jānopērk arī
nozaru un bērnu literatūra, tādēļ
cenšos par iedalītajiem līdzekļiem sarūpēt aktuālākos un pieprasītākos iespieddarbus.
Tās grāmatas, kas bibliotēkā nav pieejamas, bet ir pieprasītas, sameklēju, sazinoties ar
citām mūsu reģiona iestādēm.
Tādējādi lasītājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīt arī tos
darbus, kas nav vietējās bibliotēkas krājumā.
Arī preses izdevumu cenas
ir pieaugušas, tālab visu lasītāju
vēlmes nav iespējams apmierināt. Gadā atvēlētais finansējums
preses izdevumu iegādei ir
600 latu. Par šo summu pērn tika
abonēti 18 laikraksti un žurnāli.
Tiesa gan, pieprasījums ir daudz
lielāks, jo tikai retais lasītājs
var atļauties pasūtināt žurnālus.

Saņem dāvanu kartes

Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas dažādas izstādes. Pagājušajā
gadā eksponēti L. Lauriņas vadītās Vecumnieku tautas nama floristu grupas «Viegli» darinājumi, apmeklētāji varēja iepazīties
ar divām gleznu izstādēm –
Kurmenes pagasta mākslinieces A. Grises-Grundmanes un
Vecumnieku vidusskolas pedagoģes A. Kuzmas darbiem. Bibliotēkas lasītāji ir klausījušies
dueta «Sandra» 20 gadu jubilejas koncertu, priecājušies par
Vecumnieku vidusskolas 1. –
4. klašu meiteņu ansambļa
sniegumu skolotājas D. Startas
vadībā un dzejnieces S. Gausiņas-Elksnes lasītajām vārsmām
un komponētām dziesmām.

Beibežu bibliotēkas mazie lasītāji devās izbraucienā pa Daugavu ar vikingu liellaivu «Lāčplēsis».
Foto – M. TAMANIS
Ļaudis aktīvi iesaistās bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Vasarā tika organizēta ekskursija uz Vidzemi. Interesentiem
bija iespēja iepazīties ar Āraišu,
Cēsu un Krimuldas pilīm un
to vēsturi, uzzināt, kā top skaistie keramikas izstrādājumi darbnīcā «Valdars», kā arī iemācīties
pulēt un lakot koka dēlīšus
maizes griešanai (tos pēc tam
varēja ņemt līdzi), uzzināt, no kāda koka tiek izgatavotas lielas
un mazas karotes darbnīcā Līgatnē.
Rudenī lasītāji piedalījās
Bauskas novada 10. grāmatu
svētkos. To laikā bija iespēja
tikties ar labklājības ministri
Ilzi Viņķeli. Beibežnieki aktīvi iesaistījās diskusijā par
pensiju apmēru un pensionēšanās vecumu Latvijā. Lielu interesi izraisīja rakstnieka Otto
Ozola stāstījums par to, kā tapis
viņa populārais daiļdarbs «Latvieši ir visur». Grāmatu svētkos bibliotēka saņēma dāvanu kartes 105 latu apmērā jaunākās literatūras iegādei no izdevniecībām «Lauku avīze»,
«Zvaigzne ABC», «Jumava».

Vizinās ar «Lāčplēsi»

Programmā «Bērnu žūrija» pērn iesaistījās 26 mazie
lasītāji. Atbilstīgi vecuma

grupai bērniem bija jāizlasa un
jānovērtē piecas grāmatas. Daudzi to jau ir izdarījuši un aizpildījuši anketas. Pirmās ar šo uzdevumu tika galā Sofija Novicka, Signe Petunova un Annija
Tamane. Noslēguma pasākumā
skolēni atcerēsies izlasīto un katrā
grupā izvirzīs interesantāko grāmatu, kā arī saņems nelielas
balviņas.
Vasarā mazie lasītāji ar Vecumnieku novada Domes atbalstu par aktīvu piedalīšanos «Bērnu žūrijā» devās ekskursijā uz
Pļaviņu novada Klintaini. Bērni priecājās par iespēju izbraukt
ar vikingu liellaivu «Lāčplēsis»
pa Daugavu un ieklausīties «kapteiņa» atraktīvajā stāstījumā. Bija
interesanti redzēt slaveno Oliņkalnu un dolomīta krastus no
Sēlpils puses. Tālāk ceļš veda uz
Likteņdārzu Koknesē. Bibliotēkas lasītāja A. Petunova (viņa ekskursijā brauca kopā ar mazbērniem), pieminot savas dzimtas
represētos, ļaužu savesto akmeņu kaudzi papildināja arī ar
savu laukakmeni.
Pēc tam bērni iepazinās ar
uzņēmumu «Skrīveru saldumi»
un uzzināja, kā top iecienītās
konfektes «Skrīveru gotiņa».
Katrs dalībnieks praktiski varēja
pārliecināties, cik laika prasa kāruma ietīšana papīriņā un, pro-

tams, degustēt ražotnes garšīgo
produkciju. Mājupceļā ekskursanti apmeklēja Svētā Meinarda salu Ikšķilē, kas atrodas
Daugavas vidū. Tā kā Rīgas
HES remonta laikā ūdens līmenis tika pazemināts, uz salu
varēja aiziet ar kājām. Tur 12. gs.
tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā.

Nobauda kliņģeri

Katru gadu lasītāji labprāt
apmeklē teātra izrādes. Pērn tika organizēts brauciens uz Latvijas Nacionālo teātri – interesenti pabija R. Paula 75 gadu
jubilejas koncertā un noskatījās
izrādi «Tikai tā».
Gada nogalē bibliotēkā bija
aplūkojama L. Švābes rokdarbu
izstāde «Lieliem un maziem»
un jaunāko grāmatu ekspozīcija, bet 20. decembrī koncertu
«Ziemassvētku noskaņās» sniedza Bauskas novada Jaunsaules pagasta sieviešu ansamblis
«Uguntiņa». Kopīgi tika minētas mīklas, dziedāts un baudīts
svētku kliņģeris.
Paldies bibliotēkas apmeklētājiem par atsaucību. Lai visiem novada iedzīvotājiem
laimīgs un veselīgs šis gads!
G. SPIRA,
Vecumnieku pagasta
Beibežu bibliotēkas vadītāja
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Var sevi izpaust un pilnveidot

Aicina atbalstīt ieceres
Vēl nesen ļaudis cits citam vēlēja veselību, saticību,
mīlestību un visu to labāko
2012. gadā. Vai straujajā dzīves ritmā cilvēki prot šos vārdus sadzirdēt?

Jauns projekts

Ceru, ka pagājušā gada izskaņā ikvienam bija brīdis laika, lai ieklausītos sevī, ļautos
mieram un vērīgāk palūkotos,
kas notiek visapkārt, jo viss
nebūt nav tik drūms un pelēks,
kā dažkārt šķiet. Katram ir jāatrod sava īstā vieta – jāzina,
kur sevi izpaust un kā pilnveidot. Bibliotēka, manuprāt, tam
ir ļoti piemērota, jo šajā iestādē ikviens, kurš to vēlas, var
bagātināt sevi, atrast domubiedrus un attīstīt savas intereses. Iedzīvotājiem vēlu būt
aktīvākiem, radošākiem un
drošākiem, apliecinot sevi!
Esmu piekritusi darboties
projektā «Juši» (kustība, kas
māca paraudzīties uz notikumiem un lietām dziļāk, patiesāk un vērīgāk), tāpēc aicinu
bērnus no sešu līdz 12 gadu
vecumam iesaistīties bibliotēkas aktivitātēs. Labprāt uzklausīšu idejas, jo tikai kopīgiem spēkiem visus labos nodomus iespējams realizēt.
Lai iedvesmotu dažādu
paaudžu interesentus, atskatīšos uz pērn paveikto.

Ekskursija un
pārgājiens

Bibliotēkā visaktīvākie ir
bērni. Viņi izmanto gan bezmaksas internetu, gan iesaistās
lasīšanas veicināšanas programmā «Bērnu žūrija» un
citos pasākumos. «Bērnu žūrijā» pērn varēja piedalīties arī
jaunieši līdz 12. klasei. Jāteic,
gaidīju lielāku aktivitāti.
Sveču mēnesī ikviens varēja pamēģināt izliet sev svecīti. Lai to pēc tam varētu arī
lietot, palīdzēja Dainis Šlikaitis.
«Bērnu žūrijas» lasītājus
kopā ar māmiņām ekskursijā
uz Vidzemi aizveda šoferis
Valdis Kuzma. Braucēji pabija Vienkoču parkā, izstaigāja
Līgatnes dabas takas, ciemojās Līgatnes papīrfabrikā un
zoodārzā «Rakšos». Bērni va-

rēja izlēkāties pa batutu, izvizināties raganu mājā un fotografēties ar dzīvniekiem.
Pašā vasaras karstumā tika
organizēts pārgājiens. Tā gala
mērķis – «Grīņi», kur dzīvo
viesmīlīgā Spalvu ģimene.
Bērni uzslēja teltis un iekārtojās uz palikšanu. Kopīgi tika
izvārīta dārzeņu zupa, izspēlētas dažas no sagatavotajām
spēlēm, taču omulību pārtrauca stiprs lietus, un nakšņotāji
devās mājup. Lai arī pasākums
neizdevās, kā iecerēts, tas palicis bērnu atmiņās.

Rokdarbu izstāde

Šajā mācību gadā Misas
vidusskolas 2. klases skolēni
kopā ar savu audzinātāju Agritu Ivanovsku apmeklē bibliotekārās stundas.
Ziemeļvalstu nedēļā sveču
gaismā noritēja piedāvāto grāmatu fragmentu lasījumi. Misas vidusskolā literatūras skolotājas Dagmāra Veģe un Loreta Orinska ar šiem darbiem
iepazīstināja dažādu klašu
skolēnus. Bibliotēkas aktīvākās meitenes piedalījās ziemeļu mājas «būvniecībā». Tā tapa no cepumiem. Nākamajā
pēcpusdienā kulinārijas brīnums tika nogaršots. Sarunas
pie galda nomainīja mīklu minēšana un grāmatas lasīšana
sveču gaismā.
Pavasarī un decembrī bibliotēkā bija apskatāma rokdarbu izstāde. Visapkārt ir daudz
prasmīgu un čaklu saimnieču,
taču daudzas kautrējas savu
veikumu izrādīt citiem.
Pieaugušie pērn varēja apmeklēt Veselīga uztura klubu.
Uzklausot konsultanti Lieni
Meļņiku, interesenti savas zināšanas papildināja triju mēnešu garumā.

Rīko praktisko
padomu stundu
Pēdējo divu gadu laikā
Valles pagasta bibliotēka
piedzīvojusi pārvērtības.

Misas bibliotēkas apmeklētājus priecēja eglīte, kas bija
izrotāta ar bērnu apgleznotajām piparkūkām.
Foto – S. ŠLIKAITE

Eglītē – piparkūkas

Gada izskaņā pie bibliotēkas eglītes pulcējās «Bērnu
žūrijas» dalībnieki. Katrs čaklais lasītājs saņēma nelielu
balviņu. Tika izvērtētas noformētās grāmatzīmes, kas bija
katra eksperta mājas darbs.
Labāko darbu autori ieguva
piemiņas veltes.
Ziemassvētku laikā Misas
mazie rūķi apgleznoja piparkūkas. Katrs bērns tās drīkstēja nest mājās, taču mazas piparkūku rotas tika arī bibliotēkas eglītei. Tā – smaržīga un
garšīga – priecēja ikvienu apmeklētāju. Liels paldies Vecumnieku novada Domei par
iespēju noorganizēt šo pasākumu.
Viss, par ko stāstīju, pieder
2011. gadam. Šī gada pūrs vēl
ir «jāpieloca». Aicinu ikvienu
aktīvi iesaistīties bibliotēkas
darbā, atbalstīt ieceres un organizētos pasākumus.
S. ŠLIKAITE,
Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkas vadītāja

Ģimeņu dienas centrs Misā

gaida
 bērnus un jauniešus uz brīvā
laika aktivitātēm:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst. 15 līdz 18;
 seniorus – trešdienās no plkst. 11
līdz 14.
Otrdienās un ceturtdienās no
plkst. 18 līdz 19 piedāvājam pilates
nodarbības.
Sīkāka informācija pa tālruni 26427717.

Ar Vecumnieku novada Domes atbalstu un SIA «Krīči»
ieguldīto darbu atjaunota nojume un izveidots jauns trotuārs ar uzbrauktuvi. Pavasarī
vēl jāturpina darbs pie apzaļumošanas. Paldies visiem par
pretimnākšanu un palīdzību!
Pagājušais gads bijis interesants. Pavasarī valliešus uz
praktisko padomu stundu aicināja «Andriņu» saimniece Guna Urlovska. Ikviens varēja iegūt informāciju par jaunumiem
dārzkopībā, puķu modi un izzināt viņas personisko pieredzi dažādu kultūru audzēšanā.
Žēl, ka nenorunājām tikšanos
rudenī. Būtu saistoši uzzināt,
kuram dārzkopes ieteikumi ir
palīdzējuši. Paldies Gunai par
atsaucību!
Pērn pēc ilga pārtraukuma
bibliotēka iesaistījās lasīšanas
veicināšanas programmā «Bērnu un jauniešu žūrija». 19 skolēnu vecumā no septiņiem līdz
18 gadiem lasa un vērtē grāmatas (to vēl var darīt līdz janvāra
beigām). Darbiņš nav viegls.
Tā kā jaunā paaudze šajā moderno tehnoloģiju laikmetā lasa
maz, jāpateicas vecākiem un
skolotājiem, kuri seko līdzi bērnu sasniegumiem, iedrošina
viņus un pamudina. Īpašs paldies – Madarai Baturovičai un
Danielai Jaškovai par uzdrīkstēšanos. Šīs meitenes bija vienīgās, kas piedalījās «Bērnu un
jauniešu žūrijas» ekspertu radošajā konkursā «Krāsainā burbuļa burvestība».
Paldies bibliotēkas apmeklētājiem par ieinteresētību un
piedalīšanos pasākumos, paldies
tiem, kuri atsaucās aicinājumam
apmeklēt novadu Grāmatu svētkus Bauskā, paldies sadarbības
partneriem: Valles vidusskolas
saimei, pirmsskolas izglītības
iestādes «Cielaviņa» bērniem
un skolotājām. Kopīga darbošanās ir veidojusi krāsaināku
mūsu pelēko ikdienu.
Lai šajā gadā daudz gaišu
domu, mīļu vārdu, labu darbu,
tiku tikām saules un mīlestības!
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja
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Izcīna divas
uzvaras

Latvijas jaunatnes čempionātā Vecumnieku novada
volejbolisti izcīnījuši divas
uzvaras.
10. decembrī ar spēlēm Jēkabpils novada Zasā sākās Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā jauniešiem A grupā.
Tajā startē arī mūsu novada
jaunie volejbolisti.
Pirmajā sabraukumā Vecumnieku puiši tikās ar Liepājas sporta spēļu skolas un Viesītes novada sporta skolas komandām. Vispirms tika apspēlēti liepājnieki (rezultāts – 3:0),
bet pēc tam sīvākā cīņā – Viesītes novada jaunie volejbolisti (3:1). Tiesa gan, mūsu sportisti spēles ceturtajā setā nonāca ļoti tuvu zaudējumam
(20:24), taču prata saņemties
un gūt uzvaru (26:24).
Vecumnieku novada Domes sporta skolas jaunieši
startē vienā grupā ar Viesītes
novada sporta skolas (SS),
Balvu SS, Liepājas sporta spēļu skolas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Rīgas volejbola skolas un Talsu novada SS vienībām. Vecumnieku komandā
spēlē: Andris Zadovskis, Rolands Plēsnieks, Jānis Grigonis, Rihards Landorfs, Jorens
Jonišons, Eduards Skujiņš,
Egīls Trošins, Uvis Skola, Alvis Spangers, Nauris Šulckis,
Jānis Alde un Vladislavs Dolgunovs.
Nākamais sabraukums notiks 22. janvārī Siguldā, kur
mūsu jaunieši tiksies ar siguldiešiem un Balvu sporta skolas komandu.
J. PLŪME,
novada Domes
sporta skolas
treneris
27. janvārī
plkst. 20
Valles vidusskolas sporta
hallē norisināsies
NAKTS TURNĪRS
telpu futbolā.
Komandām jāpiesakās
līdz 25. janvārim.
Sīkāka informācija
un dalībnieku
pieteikšanās
pa tālruni
22479332
(Arturs).
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Kalendāro gadu sāk veiksmīgi
5. janvārī atsākās cīņas
Latvijas čempionātā
volejbolā Nacionālajā līgā.

Pārspēj pretiniekus

Pirmajā jaunā gada spēlē
sporta kluba (SK) «Vecumnieki» komanda Valles vidusskolas sporta zālē uzņēma Aizkraukles volejbolistus, pieveicot pretiniekus ar rezultātu 3:2.
Vecumnieku volejbolisti
laukumā izgāja apņēmības pilni un spēles pirmo setu prata
uzvarēt ļoti saspringtā galotnē
(27:25). Otrais posms vairs
neizvērtās tik veiksmīgs. Smagi strādājot aizsardzībā, tika
atvairīts vairums pretinieku sisto bumbu, taču pašu uzbrukums
«buksēja»; reizēm gluži vienkārši nepaveicās. Sets tika zaudēts (16:25). Nelielā traumā iedzīvojās komandas pieredzējušākais spēlētājs Uģis Garklāvs.
Trešajā partijā saspēli veiksmīgi vadīja Dinārs Ābeltiņš.
Ar kopējiem pūliņiem un agresīvām servēm izdevās gūt uzvaru (25:20). Spēlē tika iesaistīti arī volejbolisti no malas, kas
pastiprināja sniegumu un deva
nepieciešamo pārsvaru, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu. Spēles ceturtā partija bija ļoti līdzīga, taču nedaudz veiksmīgāki izrādījās viesi (19:25).

Variē ar sastāvu

Piektais sets izvērtās drāmā. Sākumā Vecumnieku vīri
izvirzījās vadībā (8:5). Viesi
saņēmās un ar eksvecumnieka
Gata Garklāva pūliņiem sadeldēja pārsvaru, nokļūstot
priekšgalā (14:11). Spēles izskaņā veiksmīga servju sērija
padevās Uldim Baranovam,
teicami tīkla vidū darbojās
Andris Zadovskis, iegūstot
trīs punktus ar bloku. Tikmēr
laukuma pretējā pusē divreiz
kļūdījās G. Garklāvs. SK «Ve-

cumnieki» vienība piektajā setā bija pārāka (16:14) un izcīnīja pirmo uzvaru 2012. gadā
un sezonā.
Šajā spēlē mūsu komandai
bija neierasti garš sastāvs: Uģis
Garklāvs, Uģis Dombrovskis,
Māris Garklāvs, Artūrs Kauliņš, Andris Zadovskis, Jānis
Kovals, Gints Kalniņš, uz rezervistu soliņa – Kristaps Lisovskis, Ivars Sproģis, Dinārs
Ābeltiņš un Uldis Baranovs.
Pateicoties iespējai variēt ar
sastāvu un saliedētajai komandas spēlei, izdevās izcīnīt pirmo uzvaru.

Prasmīgi darbojas
aizsardzībā

Vecumnieku volejbolisti otrā apļa otro spēli aizvadīja
Kuldīgā, kur tikās ar vietējo novada sporta skolas komandu.
Uz tās bāzes tiek veidota Latvijas junioru izlase, un šis statuss ļauj piesaistīt arī junioru
izlases kandidātus, kas spēlē
kādā no Schenker līgas vienībām. Šī iespēja, protams, tika
izmantota, un laukumā izgāja
Edvarts Buivids («Lāse-R»).
Mūsu sportisti uz Kurzemi devās ar domu nospēlēt
pēc iespējas labāk, kas ļautu izcīnīt tik ļoti nepieciešamos
punktus. Vecumnieku komandas sākumsastāvs bija šāds:
U. Garklāvs, U. Dombrovskis,
A. Zadovskis, U. Baranovs,
K. Lisovskis, J. Kovals, libero
G. Kalniņš, rezervē I. Sproģis
un D. Ābeltiņš.
Pirmajā setā mūsu vienība
turējās pie sava spēles plāna,
kas deva vajadzīgo rezultātu.
Agresīvi servējot, uzbrukumi
pretiniekam veidojās smagi,
turklāt Vecumnieku volejbolisti prasmīgi darbojās aizsardzībā un nepieļāva kļūdas
vienkāršās situācijās. Veiksmīgi iesaistījās rezervisti: I. Sproģis atzīmējās ar «eisu», bet
D. Ābeltiņš labi nospēlēja blokā. Pirmajā setā tika gūta uz-

vara (25:20). Otrajā partijā
mājinieki veiksmīgi servēja, pie
tam E. Buivids četras reizes
lika uzbrukumā kļūdīties K. Lisovskim. Pēc šiem pavērsieniem
spēle ievirzījās par labu kuldīdzniekiem. Laukumā izgāja
arī I. Sproģis un D. Ābeltiņš,
taču ieskrējušos mājiniekus
apturēt neizdevās (13:25).

Kuldīgā –
bez punktiem

Trešajā setā mūsu komanda ar saliedētu un pašaizliedzīgu spēli atrada «pretzāles»
jaunajiem kuldīdzniekiem, un
tas deva iespēju visu laiku saglabāt intrigu. Spēles izskaņā
mūsu vīri pieļāva trīs nevajadzīgas kļūdas un nācās vien
atzīt pretinieku pārākumu
(22:25). Ceturtajā partijā sāncenši izmantoja mūsu vājos
punktus blokā, bet komandas
vīri tos kompensēja ar darbu
aizsardzībā. Izskaņā pievīla
spēlētāju maiņa, kas cerēto rezultātu nedeva.
Mūsu komandai bija iespēja divas reizes pabeigt setu
savā labā (24:23, 27:26), taču
tas neizdevās. Mājinieki atspēlēja setbumbas un, neraugoties uz mūsu vīru pašaizliedzību, atrada iespējas savu līderi E. Buividu izvirzīt uzbrukuma smailē. Viņš ar trešo
piegājienu cīņai pielika punktu (29:27), līdz ar to SK «Vecumnieki» volejbola komanda
izbraukumā piedzīvoja zaudējumu (1:3). Lai gan parādītais
sniegums un spēlētāju atdeve
bija pietiekama, lai iegūtu
kaut punktu, šoreiz fortūna
uzgrieza muguru.
Mūsu vienībai priekšā vēl
sešas spēles un iespēja iekļūt
astoņu labāko komandu vidū,
kas martā sāks cīņu par medaļām.
J. PLŪME,
SK «Vecumnieki»
volejbola komandas
treneris

SK «Vecumnieki» volejbola komandas spēles 2012. gadā
Datums

Laiks

Pretinieks

Spēles vieta

22. janvāris
29. janvāris
4. februāris
9. februāris
11. februāris
3. marts

plkst. 12
plkst. 13
plkst. 18
plkst. 19
plkst. 18
plkst. 18

VK «Mārupe SC»
SK «Cēsis»
SK «Limbaži»
SK «RTU»
Jēkabpils SC
Burtnieku novads

Jaunmārupes sākumskolas sporta zāle
Cēsu SK
Valles vsk. sporta zāle
Rīgas Hanzas vsk. sporta zāle
Valles vsk. sporta zāle
Valles vsk. sporta zāle
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15. lpp.

Vairāk nekā 40 izbraukumu uz ugunsgrēkiem
Izbraukumu skaits pēc trauksmes signāla
uz administratīvajām teritorijām
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas Vecumnieku
posteņa darbinieki pērn
decembrī piedalījās
11 izbraukumos.

Deg mājas jumts

4. decembrī glābēji devās
uz Kļavu ielu 11 Vecumniekos,
reaģējot uz iedzīvotāju sniegto
informāciju par gāzes smaku
ēkas kāpņu telpā. Iemesls netika konstatēts. Glābēji izvēdināja kāpņu telpu.
11. decembrī Skaistkalnes
pagasta «Dimantos» dega mājas
jumts. Iemesls – bojāts dūmvads.
17. decembrī tika saņemta
informācija par ugunsgrēku pie
Vecumnieku pagasta «Lazdām».
Izsaukums izrādījās maldinošs.
Dega ugunskurs.
27. decembrī Vecumniekos
dega namam «Īrnieks–9» piederošā saimniecības ēka. Nelaimi izraisīja bojāts dūmvads.
Tajā pašā dienā Vecumniekos,
pie Kalna iela 15. nama, liesmoja transformators. Aizdegšanās iemesls – īssavienojums.
28. decembrī Skaistkalnē,

Administratīvā teritorija
Vecumnieku pagasts
Stelpes pagasts
Bārbeles pagasts
Skaistkalnes pagasts
Kurmenes pagasts
Valles pagasts
Iecavas novads
Bauskas novads
Ķeguma novads (Birzgales pagasts)
Lietuvas Republika
Baldones novads
Kopā
Dārza ielā 6, akā bija iekritis
suns. Dzīvnieks tika izglābts
pirms VUGD pārstāvju ierašanās.
31. decembrī Valles pagasta
«Bačkās» dzīvojamās mājas istabā dega mīkstais krēsls. Iemesls – pārkurināta apkures
ierīce.
Jāatzīmē, ka ik gadu apkures sezonā daudz ugunsgrēku
izceļas tāpēc, ka cilvēki vai nu
laikus nepārbauda apkures iekārtas – krāsnis, kamīnus, cietā kurināmā katlus, pirtis un
dūmvadus –, vai arī neievēro
ugunsdrošības noteikumus un
elementārus piesardzības principus.

Izbraukumu skaits
2011. g.
2010. g.
38
38
3
7
1
2
3
1
2
1
4
5
3
2
4
–
6
5
1
–
–
1
65
62

Šajā laikā divas reizes veikta tehnikas pārbaude pēc apkopes un degvielas uzpildes.

Sniegta palīdzība

2011. gadā Vecumnieku
posteņa darbinieki piedalījušies
123 izbraukumos (2010. gadā –
98), no tiem 65 (62) bijuši pēc
trauksmes signāla.
Pērn bijis 41 izbraukums
uz ugunsgrēkiem, divi maldinājumi, četri glābšanas darbi,
vienu reizi vīri darbojušies ar
bīstamām vielām (novembra
sākumā Birzgales pagasta Lāčplēša dzelzceļa stacijā bija notikusi ķīmiskas vielas noplūde).
Dažāda veida palīdzība (iedzī-

Stelpē suns pārbiedē sievieti
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 21. decembra
līdz 17. janvārim.

Piesavinās maku

25. decembrī plkst. 2 Vecumniekos 1993. gadā dzimis
jaunietis divas reizes iesita ar
dūri pa galvu 1985. gadā dzimušam vīrietim un piesavinājās viņa mobilo telefonu un
naudas maku, kurā bija kredītkarte. Sākts kriminālprocess.
25. decembrī plkst. 13.50
Vecumnieku pagasta Misā aizturēts 1994. gadā dzimis jaunietis. Viņš vadīja mopēdu,
būdams «kunga dūšā». Braucēja izelpā konstatētas 1,63

promiles alkohola. Mopēdam
nebija arī valsts numura zīmes. Sastādīts administratīvo
pārkāpumu protokols.
30. decembrī plkst. 7.30
Vecumnieku pagastā tika bojāti transformatora elektrovadi. Uzsākts kriminālprocess.

Brauc reibumā

31. decembrī plkst. 12
Stelpē 1942. gadā dzimušai
sievietei piederošs suns pārrāva ķēdi un uzbruka 1959. gadā
dzimušai sievietei, viņu pamatīgi pārbiedējot. Sastādīts
administratīvo pārkāpumu protokols.
2. janvārī laikā no plkst. 14
līdz 22.25 Vecumniekos, pielāgojot atslēgu, iekļūts kādā mājā.
Garnadži nozaguši naudu. Par
notikušo sākts kriminālprocess.
7. janvārī plkst. 23.20 Vecumniekos aizturēts 1955. ga-

dā dzimis vīrietis. Viņš bija
sēdies pie automobiļa VAZ21063 stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas
iegūtas likumā noteiktajā kārtībā, un alkohola reibumā.
Braucēja izelpā konstatētas
1,527 promiles alkohola. Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.
8. janvārī plkst. 15.20 Bārbeles pagastā uz ceļa Ķekava–

votājiem, policijai u. c.) sniegta
13 reižu.

Trausls un bīstams

Iedzīvotājiem, dodoties uz
ledus, jāievēro piesardzība.
Arī aukstā ziemā ledus ir
bīstams un trausls vietās, kur
ūdenskrātuvēs ietek siltāks, rūpnieciskām vajadzībām izmantots ūdens. Tā stiprumu mazina
arī iesalušas niedres un krūmi.
Pieaugušie, staigājot pa ledu
un makšķerējot, diemžēl ar savu
rīcību netieši mudina arī bērnus
un pusaudžus paslidināties pa
ūdenstilpju gludo virsmu. VUGD
aicina vecākus un skolotājus ar
bērniem pārrunāt to, cik bīstamas ir rotaļas uz nedroša ledus.
Ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāizsauc glābšanas
dienests, zvanot pa tālruni 112.
Pēc iespējas precīzāk jānorāda
negadījuma vieta, kā arī tuvākie iespējamie piebraukšanas
ceļi. Palīdzot nelaimē nokļuvušajam, arī pats glābējs nedrīkst aizmirst par piesardzību, atrodoties uz ledus.
/VUGD preses centra informācija./

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

Skaistkalne aizturēts 1971. gadā dzimis velosipēdists. Viņš ar
divriteni pārvietojās, būdams
«kunga dūšā» – vīrieša izelpā
konstatētas 2,419 promiles alkohola. Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.
D. PURVIŅA,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
vecākā inspektore

Vecumnieku pagasta iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas
ģimenes /personas statuss, tiek aicināti saņemt
Eiropas Komisijas sarūpētās PĀRTIKAS PAKAS.
Uzrādot trūcīgas ģimenes/ personas izziņu vai Sociālā dienesta
izdotu izziņu (kamēr tā ir derīga) par atbilstību atsevišķi
dzīvojošas personas vai ģimenes statusam un tiesībām pretendēt
uz pilnu vai 50% atbrīvojumu no pacienta iemaksas ārstniecības
iestādē, pārtikas pakas var saņemt Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas
komitejas Vecumnieku nodaļā (pansionātā «Atvasara», 2. stāvā)
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 15 vai darbdienās
no plkst. 8 līdz 17 Vecumnieku novada Sociālajā dienestā.
Informācija pa tālruni 26823399.

16. lpp.
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Būt kā ābelei – dāsnai un labai,
Zemei un sirdīm svētību nest,
Pavarda siltumu mīļajiem glabāt,
Zvaigžņotus sapņus dvēselē nest!
			
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Zentu Dulēviču
65 gadu jubilejā,
Annu Konrādi 70. šūpļa svētkos
un Lilitu Karolu 75. dzimšanas dienā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Savijas gadi kā dvieļi to garumā,
Dzīve svētkus kā linu galdautus klāj.
Dari, cik darīdams, nepietrūkst darāmā, –
Laimīgs, kurš darbu un skaistumu krāj.
			
/L. Brīdaka/
Sirsnīgi sveicam Ināru Grīnbergu
un Kasparu Kalniņu
70. dzimšanas dienā un
Annu Grundmani 75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Vārdus kā ziedus sakārtot, sevi ar vārdiem saskaņot,
dāvāt tos, dvēselē starojot!
Uzplaukt likt ziedam kvēlojot, vārdus no sirds teikt mīlējot,
prieku gūt dzīvē dzīvojot!
Laimi sev apkārt saskatīt, citos un sevī ieraudzīt,
mazajā lielo pamanīt.
			
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam
Ilzi Valdmani un Ainaru Eņģeli
50 gadu jubilejā,
Ilgoni Neretu 55. dzimšanas dienā,
Irēnu Bartkeviču, Birutu Grendziņu,
Daci Stankeviču un Elmāru Tauru
60. šūpļa svētkos, Skaidrīti Aizvakari
un Jāni Ābeltiņu,
65. mūža gadskārtu sagaidot,
Agnesi Saulīti 80. dzimšanas dienā
un Annu Kannu 90. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Tās dienas atpakaļ vairs nedos dzīve,
Ko gadi vītnē savijuši mums,
Bet viņu smaržu vēji līdzi nesīs,
Un sirds pat baltā ziemā nenoskums.
/N. Dzirkale/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Vilmai Neizakai un Ērikai Krjukovai
70 gadu jubilejā, Mārītei Kviešonei 65. šūpļa svētkos,
Jānim Paulovičam 60. dzimšanas dienā un
Zigmundam Bērziņam 50. mūža gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
Kad klusumā pa ceļiem ietiem
Sirds gribēs domās pastaigāt,
Tur spīdēs saule, mirdzēs sniegs,
Un vienā otrā ceļa posmā
Sirds gribēs ilgāk kavēties.
			
/Z. Purvs/
Stipru veselību un vienmēr možu noskaņojumu vēlam
Vilmai Neizakai un Ērikai Krjukovai 70. dzimšanas dienā,
Mārītei Kviešonei 65 gadu jubilejā un
Jānim Paulovičam 60. šūpļa svētkos.
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»

Lai netrūkst tevī
Sniegputeņu prieka
Arvien no jauna
Sauli ieraudzīt;
Un to, kas nomācošs
Un nepieņemams liekas,
Lai spēj aiz trejdeviņām
Jūrām dzīt.
/K. Apškrūma/
Sveicam Sarmīti Kopču un Edīti Ločmeli 50 gadu jubilejā,
Viktoriju Rimkūni un Pēteri Lukjaņinu 60. dzimšanas dienā,
Rasmu Pavlovu un Liju Ratkeviču 70. mūža gadskārtā un
Ludmilu Bērziņu 80. šūpļa svētkos!
Valles pagasta pārvalde
Lai gadu nasta nespiež plecus vēl,
Lai solis tvirts pret zemi atsperas,
Lai draugi būtu, kas tev laimes vēl,
Un mīļa sirds, kas tevi atceras.
/I. Zeile/
Laba vēlējumus sūtām Birutai Baranei, Harijam Matīsam,
Pēterim Haritonovam, Ivanam Ļipatovam un
Varsanafijam Radionovam 70 gadu jubilejā,
Onai Šlikaitei un Aivaram Ķīselim 75. mūža gadskārtā,
Arvīdam Caunem un Borisam Podēnam 80. šūpļa svētkos
un Lonijai Viļķei 91. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests
Maigu, siltu saules staru,
Gaišas domas, stipru garu
Savā dvēselē lai rodi,
Saviem mīļiem tālāk dodi.
Lai tev vienmēr saule smaida
Un lai laime ceļā gaida,
Drošs ir prāts un stipra griba,
Mūžīgs spēks un mīlestība!
		
/O. E. Medne/
Apsveicam Borisu Podēnu 80. dzimšanas dienā.
Lai par puķu elpu vieglāki turpmākie gadi!
Veselību vēlot – Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» valde
Sveicu
Vecumnieku novadā
dzīvojošos
1991. gada barikāžu
dalībniekus!
Paldies par to dienu drosmi, garīgo spēku un
gatavību aizstāvēt Latviju, savas ģimenes un
ikvienu valsts iedzīvotāju. No jūsu attieksmes
joprojām mācās skolēni, jaunieši un
katrs, kuru tā iedvesmo.
Ar jums lepojas ģimenes, bērni un mazbērni.
Lai gaišas un mierpilnas dienas 2012. gadā!
A. Baķe,
Vecumnieku pagasta vēstures muzeja vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Ar šī gada 1. janvāri
mainīts atkritumu izvešanas
grafiks.
Turpmāk visiem klientiem,
kuriem konteineru iztukšošanas diena bija pirmdiena,
šis pakalpojums tiks sniegts trešdienās.
SIA «L&T»

