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Dosies
atvaļinājumā

No 26. jūlija līdz 8. augustam novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis būs
atvaļinājumā. Pašvaldības vadītājs izmantos ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlikušās atpūtas dienas – divas nedēļas, kas viņam pienākas par
laika periodu no 2011. gada 15. jūnija līdz 2012. gada
14. jūnijam. Atvaļinājuma pirmo daļu R. Melgailis izmantoja jau maijā.
Saskaņā ar Vecumnieku
novada Domes nolikumu pašvaldības vadītāja prombūtnes
laikā viņa pienākumus pildīs
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kalniņš.
Lēmumu par atvaļinājuma
piešķiršanu R. Melgailim deputāti pieņēma Domes sēdē
27. jūnijā.

Izcīna septiņas
medaļas

Latvijas 3. olimpiādē, kas
no 6. līdz 8. jūlijam notika
Liepājā, Vecumnieku novada
sportisti izcīnīja septiņas medaļas, informē delegācijas vadītājs Ivars Sproģis.
Zelta medaļas ieguva Ainārs Kovals – šķēpa mešanā
un Laura Zilvere – 500 metru
airēšanā (četrinieku ekipāža).
Vieglatlēti Reinis Krēgers un
Daila Žukauska mājās pārveda sudrabu kārtslēkšanā, bet
Laura Zilvere – 2000 metru
airēšanā. Bronzas medaļas izcīnīja Reinis Krēgers – augstlēkšanā un Laura Zilvere –
1000 metru airēšanā (divnieku
ekipāža).
No 52 pašvaldībām, kas
ieguva medaļas, to «svara» ziņā Vecumnieku novads ierindojās 18. vietā. Pavisam olimpiādē bija pārstāvēti vairāk
nekā simt novadi un pilsētas.
Mūsu novada delegācijā bija
28 dalībnieki.
ŽANNA ZĀLĪTE

Lietus aizskalo svētkus

Krāšņs gājiens vijas cauri Vecumniekiem

Gājiena priekšgalā Vecumnieku novada karogu stalti nesa Aivars Petruševics. Viņam līdzās –
amatierkolektīvu dalībnieces Inese Kampa (no labās) un Dagmāra Venclova.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Izskanējuši un ar
spēcīgu negaisu aizpūsti
un aizskaloti Vecumnieku
novada otrie Dziesmu
un deju svētki.
Tie sākās ar pateicības koncertu Misas tautas namā 6. jūlijā.

Pateicības vakars

Vakars bija veltīts visiem
novada amatiermākslas kolektīvu un tautas namu vadītājiem.
Tajā piedalījās pašvaldības pārstāvji, izglītības iestāžu direktori, kā arī novada Dziesmu
un deju svētku organizatori.

Koncertā skanēja kora «Via
Stella» (diriģente Liene Batņa) jauniešu un bērnu sastāva
izpildītās dziesmas, klātesošos priecēja Baldones un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas apvienotā simfoniskā orķestra «Draugi» (diriģenti Solvita Loka un Aigars
Dziļums) priekšnesums. Vakara gaitā novada tautas namu
un skolu pulciņu vadītāji saņēma pateicības rakstus, dāvanas (lina maisiņu ar svētku
logo) un ziedus. Paldies tika
sacīts arī šoferiem, kuri amatiermākslas kolektīvus krustu
šķērsu izvadājuši, un ļaudīm,
kuri iesaistījās vērienīgā sarīkojuma sagatavošanā.

Lepni nes karogus

7. jūlijs – lielā svētku diena – atnāca ar sauli un svelmi.
Vecumnieku estrāde pie Jaunā
ezera dziedātājus un dejotājus

uz kopmēģinājumu pusdienas
laikā sagaidīja sakopta un saposta. Paldies novada domes
Saimniecības nodaļas vadītājam Aivaram Petruševicam un
viņa palīgiem par ieguldīto
darbu.
Kopmēģinājumu vadīja
svētku režisore Ineta Skustā.
Tika ievingrinātas balsis, slīpēti dejas soļi un skaņoti mūzikas instrumenti, lai pēc četru
stundu kopīga darba lielajā
karstumā visiem būtu pārliecība par skaistu, skanīgu un varenu lielkoncertu.
Svētki sākās pie Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas. Pieredzes bagātais gājienu pavēlnieks Māris Plēsnieks
organizēja dalībniekus – 850
novada dziedātājus un dejotājus, kā arī viesus no Jaunjelgavas un Svitenes kopīgai parādei.
à10. lpp.

2. lpp.
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Vasaras untumi
I

edomājies, kā tas būtu! Organizējot ikvienu sarīkojumu, pastāv risks, ka māte daba
var gūt virsroku pār cilvēka
domām un rīcību. Neviens, pat
vislielākais pesimists, nevarēja
iedomāties, kā tas būtu – pēkšņi nokļūt negaisa epicentrā,
kur valda zibens, lietus un
vējš un kur daba ir varenāka
arī par saviem bērniem – cilvēkiem.
Paldies visiem, visiem, visiem, kuri piedalījās Vecumnieku novada otro Dziesmu
un deju svētku sagatavošanā
un norisē. Paldies dalībniekiem
un skatītājiem par to, ka viņu
sejās, spītējot laika apstākļiem,
bija redzama apņemšanās koncertu baudīt līdz galam. Diemžēl šoreiz tas nebija lemts...
Jā, tagad atliek vien minēt un
«iedomāties, kā tas būtu», ja
lielkoncerts estrādē pie Jaunā
ezera Vecumniekos 7. jūlija
vakarā izskanētu un viss būtu
noritējis gludi.
Liepājā, Latvijas trešajā
olimpiādē, novada godu vareni turēja mūsu sportisti, izcīnot divas zelta, trīs sudraba un
divas bronzas medaļas. Ainārs
Kovals, mūsu olimpiskā cerība, ieguva zelta medaļu šķēpa
mešanā. Pilnu medaļu komplektu airēšanā saņēma Laura
Zilvere. Kārtslēcēji Reinis Krēgers un Daila Žukauska izcīnīja sudraba medaļas, turklāt
Reinis augstlēkšanas sektorā
pamanījās pārvarēt latiņu bronzas medaļas augstumā. Punktus kopvērtējumā deva arī
pārējie mūsu novada sportisti.
Malači! Tā turpināt!
Tikai grūtībās un pārvarot

«Tikai grūtībās un
pārvarot
neparedzētus
šķēršļus rūdās
ikviens no mums.»

neparedzētus šķēršļus rūdās
gan mākslinieki un sportisti,
gan ikviens no mums. Mēs
esam un būsim stipri!
Pēc rosīga darba cēliena
baudīsim vasaru un tās untumus, sekosim līdzi un cieši turēsim īkšķus par mūsu Aināru
Kovalu. Lai viņam Londonā
izdodas papildināt Olimpisko
spēļu medaļu komplektu!
ad vasara tuvosies izskaņai, klāt būs arī rudentiņš – bagāts vīrs. Tas atnāks
ar skolas gaitām sakravātu
somu, bet miglā tītu izglītības sistēmas nākotni. Tas
sev līdzi atnesīs jaunu darba
cēlienu tautas namos un puslīdz skaidru apjēgu, ka nākamvasar Vispārējie latviešu
Dziesmu un deju svētki Rīgā
ir neizbēgami. Nokļūšana uz
tiem ir katra kolektīva neatlaidīga darba likumsakarīgs
rezultāts, ar ambīcijām vien
būs par maz.
Lai rit aktīva dzīve sporta
zālēs, laukumos un stadionos,
jo olimpiskos čempionus nemēdz klonēt!

K

JĀNIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Uz Zirņiem!
14. jūlijā uz ēdamo pagastu
saietu Saldus novada Zirņos dosies Bārbeles pārstāvji – amatierteātra «Bārbelīši» un jauniešu deju kolektīva «Rakari»
dalībnieki, pārvaldes vadītāja
Ērika Našeniece un tautas nama saimniece Tatjana Kadiķe.
Zirņu pagasta viesi apmeklēs dažādus tūrisma objektus.
Vakarā iecerēts krāšņs koncertuzvedums, balle un salūts.
Ēdampagastu saiets norisināsies 14. reizi, to caurvīs pasakas «Princese uz zirņa» motīvs.
Z. SKARA

Maina makulatūru pret
jaunu papīru
Valles pagasta bibliotēka
aicina iedzīvotājus,
bibliotēkas lietotājus un
atbalstītājus iesaistīties
makulatūras vākšanas
akcijā «Bibliotēka man,
es – bibliotēkai». Tā
norisināsies līdz
31. oktobrim.
Dzīvot zaļi tagad ir stilīgi.
Ļaudis ir kļuvuši zinošāki un
izprot, kādu ietekmi uz vidi
atstāj cilvēka rīcība. Daudzi
zaļo dzīvesveidu uzskata par
savu pienākumu.
Ir kāds pavisam vienkāršs un
nozīmīgs veids, kā var palīdzēt
dabai, proti – izmantot tās resursus vairākkārt. Papīrfabrika
«Līgatne» aicina bibliotēkas, to
draugus un apmeklētājus vai
gluži vienkārši – zaļā dzīvesveida piekritējus savākt un nodot
pārstrādei nolietotās un novecojušās grāmatas, avīzes, žurnālus
vai cita veida makulatūru.
Ja šāda informācija ir pieejama bibliotēkā, tas nozīmē –
tā piedalās makulatūras vākšanas akcijā un ļoti gaida ik-

viena iedzīvotāja palīdzību,
krājot nederīgā papīra kilogramus. Šajā aktivitātē noteikti vajag iesaistīties, jo kurš
gan cits, ja ne mēs paši, parūpēsies par to, lai netiktu nocirsti jauni koki papīra rūpniecības vajadzībām, turklāt
tiks atbalstīts arī Latvijas uzņēmums – papīrfabrika «Līgatne».
Piedaloties šajā akcijā, bibliotēka par katriem 500 kg makulatūras saņems 2,5 kg papīrfabrikā ražota jauna papīra, ko
varēs izmantot, piemēram, radošajās darbnīcās. Ja bibliotēka akcijas laikā būs savākusi
visvairāk makulatūras savā reģionā, papīrfabrika iestādei dāvinās fotoaparātu un piegādās
gardu kliņģeri, lai šo sasniegumu nosvinētu kopā ar bibliotēkas atbalstītājiem.
Sīkāka informācija par makulatūras vākšanas akciju Valles pagasta bibliotēkā, zvanot
pa tālruni 65152950.
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja

Godina stiprās ģimenes

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Saskaņā ar novada Domes
saistošajiem noteikumiem nr. 5
(sīkāka informācija «Vecumnieku Novada Ziņu» 10. nr.)
jūnijā tika godināti trīs «zelta
pāri», kuri savas ģimenes pavardu nosargājuši pusgadsimtu – 50 gadu. Tie ir: Skaistkalnes pagastā – Apolonija un
Edvīns Anšanci, Vecumnieku – Anna un Indulis Sakalauski, Valles pagastā – Alma
un Ādolfs Bračkas. Mīļi sveicieni zelta kāzās!
Dzimtsarakstu nodaļā no
15. jūnija līdz 10. jūlijam reģistrēta sešu bērniņu dzimšana.
Pasaulē nākušas piecas meitenes – Rebeka Anna, Enija,
Marsella, Madara, Dārta – un
zēns Ernests.
Reģistrēta viena pāra laulība.
Mūžībā aizgājuši:
BĀRBELES PAGASTĀ
Andris Vāns (1945. gada
7. marts – 2012. gada 19. jūnijs).

SKAISTKALNES PAGASTĀ
Ivans Jakuška (1913. gada 11. augusts – 2012. gada
30. jūnijs).
VALLES PAGASTĀ
Anastasija
Veršiņina
(1919. gada 13. janvāris –
2012. gada 26. jūnijs).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Irma Potaša (1927. gada
31. jūlijs – 2012. gada 21. jūnijs),
Vija Cera (1946. gada
1. aprīlis – 2012. gada 24. jūnijs),
Edvīns Alksnis (1932. gada 18. septembris – 2012. gada 26. jūnijs),
Monika Sparāne (1928. gada 20. maijs – 2012. gada
30. jūnijs),
Ivans Beļkovičs (1924. gada 15. marts – 2012. gada
29. jūnijs).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Iesaistās novada attīstības plānošanā

SIA «Grupa 93» rīko iedzīvotāju sapulces

Lai diskusija noritētu brīvā gaisotnē, sapulces rīkotāji centās
radīt noskaņu, kāda valda piknikā. Vecumnieku tautas namā
sanākušie tika cienāti ar pīrādziņiem, našķiem un sulu.
No 26. jūnija līdz 2. jūlijam
Bārbelē, Kurmenē,
Misā, Skaistkalnē, Stelpē,
Vallē un Vecumniekos
tika rīkotas iedzīvotāju
sapulces, aicinot
vietējos ļaudis iesaistīties
novada attīstības
plānošanā.
Tās organizēja SIA «Grupa 93». Ar šo uzņēmumu, kas
ir viens no vadošajiem Latvijā teritorijas plānošanas jomā, pašvaldība noslēgusi līgumu par Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas
un teritorijas plānojuma izstrādi.

Aptaujas
anketa

Lai taptu nozīmīgi dokumenti – Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2028. gadam,
attīstības programma 2013. –
2019. gadam un teritorijas
plānojums 2014. – 2026. gadam – nepieciešams izzināt
iedzīvotāju viedokli un redzējumu, vīziju, kādā virzienā
būtu jāattīstās novadam. Tikšanās rīkotāji atzina, ka iedzīvotāju atsaucība varēja būt
lielāka. «Bārbelē sanāksmi
jeb pikniku, kā mēs to nodēvējām, apmeklēja 19 interesentu, Kurmenē – pieci, Misā – 12, Skaistkalnē – 28, Stelpē – desmit, Vallē – 14, bet

Vecumniekos, kur kupli pārstāvēta bija pašvaldībā strādājošo komanda, – 25 iedzīvotāji,» informē SIA «Grupa 93»
projektu vadītāja Līga Ozoliņa.
Daudzviet sanākušie aktīvi iesaistījās diskusijā par
pagasta ļaudīm svarīgiem jautājumiem, taču žēl, ka tā nenotika visur. «Tagad, kad katram tiek dota iespēja nākt un
izteikties, ierosināt, kas pagastā būtu uzlabojams un attīstāms, cilvēki sēž mājās un
klusē, bet tad, kad šie dokumenti tiks izstrādāti, uzradīsies neapmierinātie, kuriem
nekas nebūs pa prātam,» pret
ļaužu kūtrumu asi vērsās kāda novada iedzīvotāja. Viņa
pati gan sapulci neapmeklēja,
taču savas vēlmes, kas būtu svarīgākais, plānojot novada attīstību turpmākajiem gadiem, izteica, aizpildot aptaujas anketu pašvaldības interneta mājaslapā. To līdz
19. jūlijam var iesniegt ikviens interesents. Anketa pieejama novada domē, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un
pašvaldības interneta mājaslapā.

Vērtības un
trūkumi

Vecumniekos iedzīvotāji uz
sarunu pulcējās 2. jūlijā tautas
namā.
SIA «Grupa 93» valdes
priekšsēdētājs Neils Balgalis

Savs redzējums par nepieciešamajiem uzlabojumiem bija Vecumnieku pagasta iedzīvotājam Česlavam Batņam (priekšplānā), uzņēmējiem Ingum Liepam un Jānim Mugurevičam un
citiem sapulces dalībniekiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
sniedza vispārēju informāciju par novadu un iepazīstināja ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes posmiem, uzsverot
sabiedrības līdzdalības nozīmi.
Cenšoties izzināt situāciju pagastā, viņš klātesošos
mudināja nosaukt vērtības, ar
ko ļaudis lepojas. Izrādās, labo lietu ir daudz – ģeogrāfiski izdevīga atrašanās vieta,
divi ezeri, meži, pansionāts,
divas vidusskolas, Mūzikas
un mākslas skola, talantīgi cilvēki, rosīga kultūras dzīve,
daudz īstenotu projektu u. c.
Bija jāatklāj arī tas, kas
pagasta dzīvē nepatīk un kaitina. Lūk, daži no minētajiem
trūkumiem: švakas sabiedriskās attiecības – ir daudz lietu,
ar ko lepojamies, taču neprotam «lielīties», nerādām sevi
«uz ārpasauli»; slikti ceļi, nav
asfaltētas brauktuves uz Veco ezeru; daudz nesakoptu
lauku; neapmierina Valsts policijas darbs pagastā; netiek
izmantota estrāde, kas atrodas
burvīgā vietā; nav ne pastkaršu, ne suvenīru, kas tūrisma objektu apmeklētājiem atgādinātu par ciemošanos Vecumnieku pagastā; nepieciešams kopienu centrs; neapmierina sabiedriskā transporta
kustība; trūkst rotaļu laukuma; nenotiek darbs ar jaunatni; uztrauc daudzdzīvokļu māju iemītnieku attiek-

sme pret kopīpašumu; nav kapličas u. c.

Modelē nākotni

Tikpat aktīvi, kā uzskaitot
vērtības un nosaucot trūkumus, klātesošie iesaistījās pagasta nākotnes modelēšanā,
iztēlojoties dzīvi Vecumniekos 2030. gadā.
Daudziem novada centrs
saistās ar dzīvošanai pievilcīgu vietu, izglītotiem, dzimtajai vietai lojāliem un patriotiski noskaņotiem ļaudīm,
sakārtotu infrastruktūru, jaunām darbavietām, labvēlīgu
vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Vairāki savās nākotnes
vīzijās redzēja jaunu skolu,
jaunatnes kompetenču centru
un biznesa inkubatoru, lielu
kultūras centru un sporta
kompleksu ar baseinu, iespēju saņemt daudzveidīgus sadzīves pakalpojumus, sakārtotu atkritumu šķirošanu u. c.
«Novembrī iecerēts organizēt stratēģijas, programmas
un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu. Attīstības plānošanas dokumenti jāizstrādā līdz
2013. gada maijam,» informēja N. Balgalis.
Ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties kādā no pašvaldības izveidotajām
darba grupām. Pieteikties var
pie projektu vadītājas Daces
Šileikas (tālrunis 63976486).
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.

Lemj par
pabalstiem
Pašvaldības pabalsts izmaksāts 11 ģimenēm, kurās
bērniņš piedzimis laikā no
25. aprīļa līdz 19. jūnijam,
un diviem «zelta pāriem»,
kuri šajā periodā atzīmējuši
kopdzīves 50. gadskārtu.
Vecumnieku novada Dome
25. aprīlī apstiprināja saistošos noteikumus nr. 5 «Grozījumi Vecumnieku novada Domes
2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības
pabalstiem»». Lai normatīvais
akts stātos spēkā, tas tiek nosūtīts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
(VARAM) atzinuma sniegšanai.
VARAM mēneša laikā izvērtē
pašvaldības pieņemto saistošo
noteikumu tiesiskumu. 5. jūnijā
novada Dome saņēma ministrijas atzinumu. Tajā nebija izteikti iebildumi saistībā ar pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu, un pēc normatīvā akta publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas» 20. jūnijā saistošie noteikumi stājās spēkā.
Pieņemtais lēmums par pabalstu piešķiršanu, sagaidot ģimenē bērniņu, un zelta kāzu jubilejā sabiedrībā raisīja atsaucību, un vairāki iedzīvotāji pēc
25. aprīļa vērsās Vecumnieku
novada domē ar iesniegumiem
par pabalstu piešķiršanu. Pēc
būtības tiesības to saņemt ir mazuļu vecākiem, kuriem bērniņš
piedzimis 20. jūnijā un vēlāk,
un laulātajiem pāriem, kuri zelta kāzu jubileju atzīmē šajā datumā vai pēc tam, jo normatīvais
akts stājās spēkā 20. jūnijā.
«Lai rīkotos pēc iespējas
taisnīgāk savu iedzīvotāju interesēs, saskaņā ar tiesību normu saprātīgas piemērošanas
principiem Vecumnieku novada Dome nolēma bērna piedzimšanas pabalstu un pabalstu
zelta kāzu jubilejā piešķirt arī
personām, kurām bērniņš reģistrēts vai 50 gadu laulības
gadskārta atzīmēta laikā no
25. aprīļa līdz 19. jūnijam,» paskaidroja novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists
Arvīds Zvirbulis.
Jautājums par pabalstu piešķiršanu izskatīts Domes sēdē
27. jūnijā.
Z. SKARA
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Remontēs telpas bērnudārza ēkā

27. jūnijā Domes sēdē lemtie jautājumi
Izdara grozījumus

Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 6 «Par grozījumiem
2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»».
Sociālā dienesta vadītāja Ina
Jankeviča informēja, ka grozījumi nepieciešami tāpēc, lai noteiktu laika periodu, uz kuru
tiek piešķirts trūcīgas ģimenes
statuss, un kritērijus kustamajam īpašumam, ko ņems vērā,
nosakot trūcīgas personas statusu. Pēc atzinuma saņemšanas
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
saistošie noteikumi nr. 6 tiks
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas».

Apstiprina pārskatu

Apstiprināts Vecumnieku
novada Domes 2011. gada
publiskais pārskats.
Tajā iekļauta informācija par
pašvaldību, vadības ziņojums,
2010. – 2013. gadā plānoto pasākumu apskats, zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu saraksts, informācija un
pārskats par budžeta līdzekļu
izlietojumu 2010., 2011. gadā
un 2012. gadam plānotais,
saistību garantiju apjoms, neatkarīgu revidentu ziņojums,
materiāli par izmaiņām maksas pakalpojumos 2011. gadā,
informācija par sadarbību ar
nevalstiskajām organizācijām.
Gandrīz simt lappušu biezais dokumentu kopums pieejams novada domē, pagastu
pārvaldēs, bibliotēkās, ar to
var iepazīties arī pašvaldības
interneta mājaslapā.

Palielina
pamatkapitālu

Par 9395 latiem palielināts
SIA «Kūdrinieks» pamatkapitāls. Nauda nepieciešama galvenā apkures katla UKC-1500
atjaunošanai katlumājā Misā.
Ja tas netiks saremontēts, nevarēs uzsākt 2012./2013. gada
apkures sezonu.
Deputāts Jānis Bračka atgādināja, ka viena katla atjaunošanai nauda jau tika piešķirta. Viņaprāt, uzņēmumam «ir jātiek
galā ar parādniekiem, tad būs
arī līdzekļi iekārtu remontam».

Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis informēja, ka
uz kādu no nākamajām komiteju sēdēm tiks uzaicināti pašvaldības SIA «Mūsu saimnieks» un «Kūdrinieks» pārstāvji, lai sniegtu informāciju
par situāciju parādu iekasēšanā.
Lai sagatavotu dokumentāciju centralizētās siltumpiegādes sistēmas rekonstrukcijas
otrās kārtas projektam Vecumniekos, Rīgas ielā, par 3538
latiem palielināts SIA «Mūsu
saimnieks» pamatkapitāls.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka
pašvaldības 2012. gada budžetā šim mērķim ieplānoti
3000 latu. Palielinājums nepieciešamajā finansējumā veidojies, pieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Lemjot par pamatkapitāla
palielināšanu SIA «Kūdrinieks»
un «Mūsu saimnieks», no balsojuma atturējās Jānis Strēlis.

Plāno atvērt
papildu grupas

Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 7 «Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos nr. 1 «Par Vecumnieku
novada Domes pamatbudžeta
un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012. gadam»». Ar plānotajām izmaiņām budžetā deputātus iepazīstināja Finanšu
nodaļas vadītāja Gita Skribāne.
Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis informēja par
piešķirto papildfinansējumu Vecumnieku vidusskolai. 45 000
latu paredzēts bērnudārza ēkas
telpu remontam, aprīkošanai
un darba algām, lai rudenī varētu atvērt papildu pirmsskolas
grupas. Pašlaik uz vietu «dārziņā» gaida ap 40 mazuļu.

Organizē konkursu

Dome nolēma rīkot konkursu «Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2012» un
apstiprināja nolikumu. Izveidota konkursa vērtēšanas komisija. Tajā darbojas: komisijas priekšsēdētāja Eleonora
Maisaka, komisijas locekļi:
Laima Indriķe, Diāna Ruģele,
Agris Sakne, Aiga Saldābola,
Anita Smilškalne, Inese Strū-

berga, Anda Šimēna, Ivars Zilgalvis, Arvīds Zvirbulis.
Konkursa nolikums un vērtēšanas metodika publicēta pašvaldības izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas» 6. un 7. lpp.

Nav jāmaksā noma

Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe» no šī
gada 1. jūlija atbrīvota no zemes un telpu nomas maksas.
Šīs privilēģijas biedrība baudīs tik ilgi, kamēr tai būs sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Noteikts, ka biedrība tai
nodotās telpas un zemi drīkst
izmantot tikai aktivitātēm,
kam nav komerciāls raksturs
un kas vērstas uz sabiedriskā
labuma darbības nodrošināšanu.
Telpas un zemi nolemts
neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.
Līdz šim «Dižstelpe» pašvaldībai par telpu nomu mēnesī maksāja Ls 3,16 (bez
PVN), par zemes – Ls 10,88
(bez PVN) gadā.

Izstrādāts cenrādis

Apstiprināts Kurmenes pagasta pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis.
Par telpu nomu jāmaksā
Ls 1,50 m²/mēnesī, Ls 0,10
m²/stundā; ēdamzāles izmantošanu – Ls 5 stundā; virtuves – Ls 3 stundā; virtuves
aprīkojuma lietošanu (elektriskās plītis, ledusskapis u. c.) –
Ls 10 dienā; trauku un galda piederumu izmantošanu –
Ls 0,20 vienai personai dienā.

Izsludina
pieteikšanos

Dome nolēma uz Vecumnieku novada administratīvās
komisijas locekles Vitas Vēveres prombūtnes laiku (viņa
devusies pirmsdzemdību atvaļinājumā) pieņemt darbā
vienu komisijas locekli.
Paziņojums par amata
kandidātu pieteikšanos ir izlikts redzamā vietā Vecumnieku novada domē un pagastu
pārvaldēs, tas ievietots arī pašvaldības interneta mājaslapā.
Pretendentu iesniegumi tiks
gaidīti līdz 20. jūlijam.
ŽANNA ZĀLĪTE

5. lpp.
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Sveic «zelta pāri» Skaistkalnē

Apolonija un Edvīns Anšanci kopā nodzīvojuši pusgadsimtu
Apolonija un Edvīns
Anšanci no Skaistkalnes
pagasta tieši Līgo dienā,
23. jūnijā, svinēja zelta
kāzas.
50 gadu kopdzīves jubilejā
viņus sveica novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anda
Ķiene, kura 26. jūnijā stiprajai
ģimenei pasniedza ziedu pušķi, piemiņas veltes un jaunu
laulības apliecību ar atjaunotās Latvijas Republikas zīmogu. Anšanci saņēma arī pašvaldības sarūpētu pārsteigumu – simt latu.
Viņi ir pirmais «zelta pāris» novadā, kam izmaksāts
pabalsts. Aprīļa beigās novada
Dome pieņēma lēmumu izsniegt simt latu lielu pabalstu
laulātajiem, kuri kopā nodzīvojuši 50 gadu.

Kāzās dzied
un līgo

«Tagad esam vairāk uztraukušies, nekā savā kāzu
dienā pirms piecdesmit gadiem,» teic Edvīns Anšancs.
«23. jūnijā meita mums bija
sarīkojusi skaistus svētkus ar
izdarībām Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā
un ballēšanos mājās viesu pulkā.» 1962. gada 23. jūnijā viss
bijis daudz vienkāršāk – ar
gaziku aizbraukuši uz Skaistkalnes ciema izpildkomiteju
sarakstīties un Edvīna mātes
mājās «Spodras» svarīgo notikumu kopā ar vedējiem Jozefīnu un Artūru Līdakām atzīmējuši. «Toreiz jau nevienu
īpaši uz kāzām nelūdza. Sanāca paši tuvākie un draugi, sēdās pie galda un svinēja. Arī
muzikants mums bija – akordeonu spēlēja Francis Šileiks.
Bija ļoti lustīgi – dziedājām
un līgojām,» atceras Apolonija.
Rocība nav ļāvusi iegādāties baltu un greznu līgavas
tērpu, taču jaunā sieva bija sakrājusi naudu vienkāršai, gaiši
zilai kleitiņai. Gredzeni gan
bijuši, tos jaunie pirkuši Rīgā.
Tiesa gan, vajadzējis ņemt tādus paknapākus, jo lielāka izmēra tobrīd veikalā nebija.
Pēc tam riņķīšus nesuši pie juveliera pastiept, lai dabūtu uz
pirksta.

Apoloniju un Edvīnu Anšancus zelta kāzu jubilejā viņu mājās Skaistkalnē sveica Vecumnieku
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anda Ķiene (no kreisās), bet par svinīgā brīža muzikālo
fonu gādāja Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Skaisti iekopts
dārzs

Pirms kāzām jaunie ļaudis
draudzējušies divus gadus. Abi
saskatījušies, strādājot toreizējā kolhozā «Gvarde». Apolonija
kopusi vistas, bet Edvīns braucis par šoferi. Vēlāk viņa bijusi
noliktavas pārzine, tad strādājusi benzīntankā Skaistkalnē. Vīrs
visu mūžu palicis uzticīgs tehnikai.
Kad sākuši dzīvot kopā, jaunajai sievai tik vien bijis kā
galdiņš un gulta, bet vīram –
divi krēsli un motocikls «IŽ».
Pirmā kopīgi iegādātā manta
bija televizors «Rubīns».
Kopš 1970. gada Anšanci
dzīvo ģimenes mājā Skaistkalnes centrā un lepojas ar rūpīgi
iekoptu un ziedos slīgstošu dārzu. To ne reizi vien atzinīgi novērtējusi komisija, kas lūkojusi
pēc skaistākās sētas Skaistkalnē. Darbīgā pāra rosīšanos vērojuši kaimiņi un arī centušies
sakārtot vidi ap sevi.

Visi vēji pūtuši pāri

Kāzu jubilejas kopš kopdzīves 40. gadskārtas skaistkalnieši svin ik vasaru. Tad lapenē tiek iekārts Edvīna meistarots metāla dekors ar atbilstīgu gadu skaitli. Pašlaik tur vējā
šūpojas no misiņa veidots disks,
ko rotā cipars 50. «Visas iemaņas rodas darbā un ar gadiem.

Kolhozā, ja vien bija gribēšana,
visu ko varēja iemācīties,» atklāj
saimnieks, kurš prot gan vienkāršus, gan sarežģītus vīru darbus. Pie mājas un rosoties savā
zemnieku saimniecībā «Strēlnieki» visas prasmes noder. «Atzīšos, ēst gan neesmu taisījis,
par to allaž gādājusi memme,»
piemetina Edvīns.
Kopā pavadītie gadi aizritējuši saskanīgi – bez asumiem
un kašķa. «Lielu strīdu mums
nav bijis, ja nu vienīgi par kādiem sīkumiem esam sabārušies. Kad strādājām kolhozā,
kolēģi teica – jūs nestrīdaties,
tad jau ilgi kopā nenodzīvosit.
Uguņi mūsu starpā nešķīlās,
bet vīrs un sieva esam vēl aizvien,» smejas Apolonija. Uz jautājumu, kuram tad ģimenē tomēr pieder pēdējais vārds, viņa
attrauc: «Es jau nu nepiekāpjos!»
Apolonija atceras, ka kopdzīves laikā bijušas daudzas zīmes,
kas liecinājušas – laulībai nebūs
lemts ilgs mūžs. «Togad, kad precējāmies, mūsu laulība Skaistkalnē tika reģistrēta ar 13. kārtas
numuru. Velna ducis! Citi prātoja, ka tur nekas labs nevarot sanākt. Dažus gadus pēc kāzām
Edvīns kukurūzas laukā pazaudēja gredzenu. Arī toreiz daudzi
grozīja galvas, sakot – tas nav uz
labu. Taču mums visi vēji pūtuši
pāri!» nosaka namamāte.

Galvenais –
darbs un sapņi

«Jūs esat iedvesmojošs piemērs tam, ka ģimenes vērtības
un mīlestības brīnumu tomēr
var pusgadsimtu nosargāt,»
sveicot «zelta pāri», sacīja
A. Ķiene un aicināja Anšancus atklāt ilgās kopdzīves noslēpumu. «Galvenais ir darbs.
Tas veido cilvēkus,» ne mirkli
nešauboties, teic Edvīns. «Nemitīgi esam kustībā – mums
netrūkst ne darba, ne sapņu
par to, ko vēl gribētu paveikt
un piedzīvot,» vīra sacīto papildina Apolonija. Saimniece
bilst, ka gan dzīvesbiedrs, gan
viņa jau kopš bērnības radināti darbam un tas arī abus satuvinājis un saturējis kopā pusgadsimtu.
Apolonija un Edvīns Anšanci izaudzinājuši divus bērnus – meita Anita Velmunska
dzīvo Bauskā un strādā novada Izglītības pārvaldē par metodiķi, bet dēls Edvīns Anšancs kļuvis par rīdzinieku un
brauc ar kravas auto. Pirms
zelta kāzu svinībām ģimenei
bijuši vēl divi svarīgi notikumi – 22. jūnijā mazdēls Gints
Velmunskis absolvēja Bauskas Valsts ģimnāziju, bet mazmeita Alīna Velmunska Latvijas Kultūras akadēmijā ieguva
bakalaura grādu.
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.
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Konkursa «Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2012» nolikums
NOLIKUMS APSTIPRINĀTS VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2012. GADA 27. JŪNIJĀ.
I. Konkursa
domē vai pagastu pārvaldēs
11.7. Rosīgākais uzņē- V. Konkursa uzvarētāju
no tā izsludināšanas dienas mums (lauku tūrisma un aktī- apbalvošana.
organizētājs.
1. Konkursu organizē un
koordinē Vecumnieku novada
Dome.

II. Konkursa mērķis.

2. Vairot Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un
lepnumu par darbu savā sētā,
pagastā, novadā un valstī.
3. Sekmēt Vecumnieku
novada pagastu pieredzes pārņemšanu.
4. Ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību popularizēt konkursa dalībnieku kā patiesā
saimnieka atbildību, pieredzi
un sasniegumus.

III. Konkursa dalībnieki.

5. Izteikt vēlēšanos dalībai konkursā var objekta īpašnieks.
6. Ar objekta īpašnieka
piekrišanu dalībnieku var pieteikt kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu pārvalžu
vadītāji, deputāti u. c.
7. Pagastu pārvaldes.
8. Pieteikties dalībai konkursā var Vecumnieku novada

līdz 2012. gada 31. jūlijam,
iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā norādīts objekts un
nominācija, uz kuru pretendē.

IV. Konkursa vērtēšana.

9. Konkursa vērtēšana norisinās vienā kārtā no 2012. gada 1. augusta līdz 15. septembrim.
10. Komisijas izbraukuma
grafiks tiek plānots pēc izlozes, kurā piedalās pagastu pārvalžu vadītāji.
11. Konkursa vērtēšana
notiek pēc vienotas metodikas
astoņās nominācijās:
11.1 Rosīgākais pagasts,
11.2. Rosīgākais uzņēmums
(lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā),
11.3. Rosīgākā lauku sēta,
11.4. Rosīgākā māja ciema
teritorijā,
11.5. Rosīgākā daudzdzīvokļu māja,
11.6. Rosīgākais uzņēmums (nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības jomā),

va dzīvesveida pakalpojumu
jomā),
11.8. Novada odziņa.
12. Dalībnieku vērtēšanu
un uzvarētāju noteikšanu veic
Vecumnieku novada Domes
apstiprināta komisija. Komisijas priekšsēdētājam ir noteicošā balss, ja komisijas pārstāvju balsis dalās vienādi.
13. Komisija izvērtē:
13.1. Objekta atbilstību
šajā nolikumā noteiktajiem
kritērijiem,
13.2. Pagasta pārvaldes
sagatavoto prezentāciju (15 –
20 min.),
13.3. Vizuālo ainu (braucot pa pagasta pārvaldes piedāvāto maršrutu, kas iespējami pilnīgāk raksturo pagasta
teritoriju).
14. Par uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņem visvairāk punktu.
15. Lēmumu par uzvarētāju noteikšanu pieņem vērtēšanas komisija, un tas nav apstrīdams.

Plāno iegādāties gumijas laivas
Nolemts sagatavot un
iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) projekta «Vecumnieku novada
resursu punkta jauniešiem
izveide» iesniegumu.
Plānotās projekta kopējās
izmaksas ir Ls 1494, finansētāja – Izglītības un zinātnes
ministrija. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams.
Domes ārkārtas sēdē
14. jūnijā darba kārtībā bija
iekļauts tikai viens jautājums –
par dalību projektu konkursā
«Resursu punktu jauniešiem
izveide pašvaldībās sadarbībā
ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar
jaunatni».

Pieci deputāti – pret

Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka
Vecumnieku novada pašvaldī-

bā 23. maijā saņemts iesniegums no biedrības «Jaunatne
smaidam» par dalību projektu
konkursā. Nevalstiskā organizācija kopīgi ar biedrībām
«Kurmenes viļņi», «Stelpīte»
un «Saulgrieze» aicina Vecumnieku novada Domi pieņemt lēmumu par iesaistīšanos IZM izsludinātajā projektu konkursā. Projekta ietvaros
paredzēts iegādāties inventāru
brīvā laika lietderīgai pavadīšanai – gumijas laivas un drošības vestes.
Par dalību projektā balsoja
desmit deputātu, pret – pieci
(Mārtiņš Mediņš, Jānis Strēlis, Česlavs Batņa, Arvīds
Zvirbulis un Svetlana Vāverniece).
Šis jautājums tika skatīts
jau Domes sēdē 30. maijā. Toreiz deputāti nosprieda lēmuma pieņemšanu atlikt un aicināja biedrības sagatavot pro-

jekta pieteikumu un iesniegt
to izvērtēšanai Domē, lai gūtu
pārliecību par projekta rezultātu lietderību.

Trūkst koordinācijas

Sēdē izraisījās diskusija
par koordinācijas trūkumu
starp biedrībām. Deputāte Aiga Saldābola atzīmēja, ka
Skaistkalnē ar nevalstiskās organizācijas «Mēmelīte» realizēto projektu palīdzību jau ir
iegādātas slidas, nūjas un velosipēdi, ko var izmantot visi
novada iedzīvotāji, taču nekāda sadarbība šajā jomā nenotiek. Biedrības «Jaunatne smaidam» valdes loceklis Renārs
Manuilovs informēja, ka viņam un pārējām trim novada
biedrībām, kas vienojušās par
projekta mērķi, nav informācijas, ka šāds inventārs ir pieejams.
Deputāte Anna Balgalve

16. Konkursa dalībnieku
godināšana un uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgā pasākumā 29. septembrī.
17. Konkursa noslēguma
pasākumu rīko pagasta pārvalde, kas ieguvusi nomināciju «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012», sadarbībā ar Vecumnieku novada
Domi.
18. Konkursa uzvarētāji saņem:
18.1. Katras nominācijas
balvas,
18.2. Konkursa rīkotāju
balvu («Novada odziņa»),
18.3. Pasākuma atbalstītāju (sponsoru) balvas.
19. Pasākuma atbalstītājiem (sponsoriem), kas piedalās balvu fonda veidošanā ar
vismaz 100 latiem, ir tiesības
Vecumnieku novada teritorijā
izvietot vizuālo reklāmu konkursa vērtēšanas laikā un noslēguma pasākumā.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

rosināja projekta ietvaros izveidot resursu centru, kur glabāt visu jau iegādāto inventāru, piemēram, Sporta skolā.
Domes priekšsēdētājs Rihards
Melgailis paskaidroja, ka aprīkojuma iegāde ir biedrību
projekti, un tas paredzēts vietējai kopienai.
Deputāts Jānis Strēlis interesējās, kas būs šī projekta
mērķauditorija, cik tā ir liela
un cik bieži laivas tiks izmantotas. R. Manuilovs paskaidroja, ka inventāru varēs lietot
visi novada jaunieši. J. Strēlis
pauda bažas par projekta lietderību, jo, izmantojot laivas
reizi gadā, izdevīgāk ir tās nomāt, nevis iegādāties.
Z. SKARA
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
25. jūlijā plkst. 15.
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1.1. Sabiedrisko objektu sakoptība:
 Pagasta pārvaldes vadītāja, darbinieku
un pašvaldības iestāžu aktivitāte,
popularizējot savu un novada Domes darbu
un ieinteresējot pagasta iedzīvotājus;
 Atpūtas vietu, pašvaldības iestāžu,
dabas objektu, parku un kapsētu sakoptība,
nodrošināšana ar norādes zīmēm;
 Pagasta ceļu un ceļmalu sakoptība.
1.2. Pagasta pārvaldes sadarbība ar
biedrībām un nodibinājumiem lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos:
 Pārvaldes un biedrības vai nodibinājuma
kopīgi realizētie projekti, kas veicina lauku
iedzīvotāju iniciatīvu veidošanos,
lauksaimniecības, uzņēmējdarbības un
lauku attīstību;
 Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
«Vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida
pasākums)» vai partnerības iniciatīvas
grupas esamība pašvaldībā.
1.3. Pagasta kultūras un sporta dzīves
norises:
 Kultūras un sporta aktivitātes kā pagasta
zīmols (atpazīstamība).
1.4. Sabiedrības iesaistīšanās kultūras un
sporta aktivitātēs:
 Māksliniecisko kolektīvu skaits un to
aktivitātes;
 Sporta aktivitātes;
 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un popularizēšana. Nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana – paaudzēs
pārmantoto prasmju un zināšanu
(piemēram, tradicionālo ēdienu gatavošana,
amati, medicīna, dziedāšana, muzicēšana,
mutvārdu tradīcijas, svētki un rituāli u. c.)
nesēju apzināšana savā pagastā, kā arī
tādu pasākumu veicināšana, kas nodrošina
šo zināšanu un prasmju izpēti, apgūšanu,
tālāknodošanu, popularizēšanu.

30
0–3

0–4

0–2
5
0–3

0–5
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 Mājas apkārtnes sakoptība un
labiekārtošana;
 Ēku vizuālā kārtība, mājas nosaukums,
tā noformējums;
 Dekoratīvo augu un puķu stādījumi;
 Saimnieciskā sektora kārtība un
sakoptība;
 Individualitāte.

5

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

4. Rosīgākā māja ciema teritorijā
 Mājas apkārtnes sakoptība un
labiekārtošana;
 Ēku vizuālā kārtība, mājas nosaukums,
tā noformējums;
 Dekoratīvo augu un puķu stādījumi;
 Saimnieciskā sektora kārtība un
sakoptība;
 Radošā izdoma teritorijas
labiekārtošanā.

0–3

5
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

5. Rosīgākā daudzdzīvokļu māja
 Ēku vizuālais izskats, mājas nosaukums
un tā noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu
vizuālais izskats;
 Personisko automašīnu stāvvietas
organizēšana un kārtības ievērošana;
 Radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.

5
0–1
0–2
0–1
0–1

6. Rosīgākais uzņēmums
(nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā)
0–3
0–3
0–4
10

 Ēku vizuālais izskats, uzņēmuma
nosaukuma izvietojums un tā noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu
vizuālais izskats;
 Autostāvvieta, organizēšana,
noformējums;
 Radošā izdoma teritorijas
labiekārtošanā;
 Rezultatīvie rādītāji (apgrozījums,
nodarbināto skaits).

0–1
0–2
0–1
0–2
0–3

0–1

10

 Ēku vizuālais izskats, uzņēmuma
nosaukuma izvietojums, tā noformējums;
 Teritorijas sakoptība un apstādījumu
vizuālais izskats;
 Klientu uzskaite;
 Rezultatīvie rādītāji (apgrozījums,
apmeklētāju skaits).

5

0–1
0–1
0–1
0–1
0–1

7. Rosīgākais uzņēmums (lauku tūrisma un
aktīva dzīvesveida pakalpojumu jomā)

2. Rosīgākais lauksaimniecības uzņēmums
(lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā)
 Saimniecībā pielietojamās tehnoloģijas,
ekonomikas dažādošana;
 Saimniecības sakoptība;
 Saimniecībā realizētie projekti;
 Ražošanas efektivitāte (Ls/ha).
 Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes izmantošana, uzņēmuma teritorijas
(meliorācijas grāvju, ceļmalu sakoptība u. c.)
vizuālais vērtējums;
 Lauksaimniecībā neizmantojamās
zemes procentuālā attiecība pret
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
kopplatību saimniecībā.

10

3. Rosīgākā lauku sēta

5

0–1
0–2
0–1
0–1

Novada odziņa.
Vērtēšanas komisija par interesantāko un
savdabīgāko atšķirību piešķir nomināciju
«Novada odziņa».

Komisijas
papildu
vērtējums

1. Rosīgākais pagasts

Maksimāli
iegūstamo
punktu skaits

Vērtējamie objekti un nozares,
vērtējuma veids un saturs

Punkti

Konkursa vērtēšanas metodika

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 65.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs

8. lpp.
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Rit atbalsta grupu darbs

Dalībnieku spējām un vajadzībām atbilstīgas aktivitātes

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Aktīvi turpinās atbalsta
grupu darbs Eiropas
Sociālā fonda (ESF)
projekta ietvaros.
2012. gada janvārī Vecumnieku novada dome uzsāka ESF
projekta «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku
novadā», nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/
APIA/NVA/075, īstenošanu.

Reitterapija un
mūzikas terapija

Projekta ietvaros ir izveidota atbalsta grupa personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Tajā darbojas 15 cilvēki no Vecumnieku novada (septiņi –
2012. gadā, astoņi – 2013. gadā).
Lai uzlabotu viņu sociālās
un funkcionēšanas prasmes un
mazinātu risku nokļūt ilgstošas
sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās, mērķa
grupas dalībniekiem tiek nodrošinātas viņu spējām un vajadzībām atbilstīgas aktivitātes.
Reitterapija. Tā ietver problēmu risināšanu ar medicīniskās, psiholoģiskās un sociālās
rehabilitācijas palīdzību. Nodarbībā piedalās sertificēts zirgs,
pacients, reitterapeits un viens –
trīs palīgi. Katrs atbalsta grupas dalībnieks savu spēju robežās cenšas izpildīt dotos

uzdevumus. Reitterapijas pakalpojumus nodrošina jāšanas
sporta klubs «Gaita» reitterapeites Olgas Šelleres vadībā.
Mūzikas terapija. Grupas
dalībnieki iepazīstas ar ritmiem
un mēģina kopīgas kustību un
ritma spēles, kas palīdz personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstīt savas maņas. Pakalpojumus nodrošina mūzikas
terapeite Solvita Loka.

Saņem pozitīvas
atsauksmes

Atbalsta grupā bērniem no
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm piedalās 35 bērni no Vecumnieku novada pagastiem. Viņi apmeklējuši jau
četras jāšanas apmācību nodarbības. To laikā dalībnieki
apguvuši teorētiskās un praktiskās iemaņas zirgu kopšanā
un jāšanā, kā arī aktīvi piedalījušies staļļa sadzīvē. Bērni
savā starpā ir izveidojuši lielisku sadarbību un pozitīvu
saskarsmi, kas ir viens no šīs
atbalsta grupas mērķiem.
Aptaujājot bērnus un viņu
vecākus, ir saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes par šo aktivitāti. Tas ļauj domāt, ka projekts ir sevi attaisnojis, tiek
sasniegti izvirzītie mērķi. Bērni ir priecīgi par iespēju organizēti pavadīt brīvo laiku, ko
piepilda jāšanas treniņi un rūpes par dzīvniekiem un viņu
mitekļiem.
Grupa gatavojas pirmajai
nodarbībai dabā. Tiks piesais-

tīti dažādi speciālisti, kas
skars bērniem svarīgus jautājumus. Nodarbību laikā varēs
apgūt dažādas sadzīves un
darba iemaņas, piedalīties interaktīvās grupu nodarbībās
un attīstīt savas saskarsmes
prasmes. Nodarbība būs dinamiska, tā bērniem atklās, ka
mācības un darbs ļauj iegūt
papildus interesantas, saistošas un noderīgas zināšanas,
kas ir praktiski izmantojamas
sadzīvē un ļauj vieglāk integrēties sabiedrībā.

Arī individuālas
konsultācijas

Atbalsta grupai no psihoaktīvām vielām atkarīgām
personām ir notikušas piecas
tikšanās. Dalībnieki tika informēti par to, kas ir atkarības
un kā tās rodas. Tika runāts
par alkohola un smēķēšanas
atkarību, ģimenes sistēmu un
atkarību, lomām ģimenē, kā
arī alkohola lietošanas cēloņiem un sekām.
Nodarbības vada psihoterapeite Vineta Šplīta. Atbalsta
grupu apmeklē 15 personas no
Vecumnieku novada. Katram
no dalībniekiem ir iespēja saņemt arī individuālas psihologa konsultācijas.
Atbalsta grupas vada Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki Renārs Sprancis, Dace Dukāte, Nita Kinaucka-Briede un Jana Veide. Atbalsta grupu dalībniekiem tiek
nodrošināts transports, lai no-

kļūtu uz nodarbībām un/vai
dzīvesvietu.
Projekta ieviešanas laikā
tiek izstrādātas sociālās rehabilitācijas programmas un motivācijas programma, liekot uzsvaru uz vairākiem priekšnosacījumiem integrācijai sabiedrībā, proti, sociālās, individuālās
un darba prasmes un emocionālā labsajūta.
ESF projekta ietvaros Vecumnieku novada domē strādā
psiholoģe Gundega Kozlova.
Viņa darbojas ar atbalsta grupu dalībniekiem, kā arī piedalās sociālās rehabilitācijas un
motivācijas programmas izstrādē.
Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds.
Projekts tiek realizēts darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 1.4. prioritātes «Sociālās iekļaušanas
veicināšana» 1.4.1. pasākuma
«Sociālā iekļaušana» 1.4.1.2.
aktivitātes «Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas
pilnveidošana» 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» ietvaros.
Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra, vadošā iestāde – Labklājības ministrija.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu vadītāja

Sakārtos ģimenes ārsta prakses telpas
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Apstiprināts Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projekts «Primārās
veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana
Aijas Ciršas ģimenes
ārsta praksē».
Aijas Ciršas ģimenes ārsta

prakse 2010. gadā ERAF
fonda aktivitātes 3.1.5.1. «Ambulatorās veselības aprūpes attīstība» apakšaktivitātē 3.1.5.1.1. «Ģimenes ārstu
tīkla attīstība» iesniedza projektu «Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Aijas Ciršas ģimenes
ārsta praksē», 3DP/3.1.5.1.1./
10/APIA/VEC/019.
Līgums par projekta īstenošanu parakstīts 2011. gada
1. decembrī.
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās aprūpes pakalpojumus,

nodrošinot Aijas Ciršas ģimenes ārsta praksē pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās telpas ar garderobes
vietu, manipulāciju un procedūru kabineta, pacientu un
personāla tualetes telpas vienkāršotu renovāciju, kā arī iegādāties datortehniku kvalitatīvāka ārstniecības procesa
nodrošināšanai.
Projekta mērķis – uzlabot Aijas Ciršas ģimenes ārsta prakses iznomāto telpu kārtību, nodrošinot labāku primārās aprūpes ārsta pieejamību Vecumnieku novada Valles

un Kurmenes pagasta iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt kvalitatīvāku ārstniecības procesu, aprīkojot prakses vietu
Kurmenes pagastā ar datortehniku.
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 5410,04. ERAF finansējums veido 85%, privātais –
15% no attiecināmajām izmaksām.
Projekta realizācijas termiņš – 12 mēneši no līguma
parakstīšanas.
A. CIRŠA,
ģimenes ārste
Valles un Kurmenes pagastā
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Pēta zināmo un nezināmo mežā

Mērķis – ekoskolas sertifikāts un zaļais karogs
Lai gan rit vasaras
brīvlaiks, ir vērts atsaukt
atmiņā projektu nedēļu
Misas vidusskolā. Tās
tēma «Mežs – zināmais
un nezināmais».
Moto izvēle nebija nejauša.
Misas vidusskola 2011./2012. mācību gadā iesaistījās ekoskolu
programmā. Tās gada tēma –
mežs. Mūsu izglītības iestādes
vides kodekss – «Palīdzēsim mežam un elposim par brīvu! Palīdzēsim dabai un dzīvosim ar
smaidu!». Ir uzsākts ceļš, lai
iegūtu ekoskolas sertifikātu un,
turpinot zaļos darbus, arī zaļo
karogu. Tas mūsu novadā jau
lepni plīvo gan pie Skaistkalnes,
gan Vecumnieku vidusskolas.

Griež dūceni

Projektu nedēļa izdevās lieliska. Skolēni guva daudz zināšanu un praktisku iemaņu. Klašu grupas darbojās pie sava
projekta izstrādes par konkrētu tēmu. 1. klasei tā bija – dzīvība mežā (putni un dzīvnieki), 2. klasei – koku sugas
Misā, 3. klasei – iestudējums
«Palīgā, palīgā!», 4. klasei –
mežs četros gadalaikos; lietu
otrā dzīve, 5. klasei – meža
grāmatas izveide; animācijas
filma par vidi, 6. klasei – medības, likumi, nozīme, 7. klasei – meža veltes, 8. klasei –
meža apsaimniekošanas vēsture Latvijā; meža kalendāra
izveide 2013. gadam.
Skolēniem bija iespēja piedalīties piecās radošajās darbnīcās: 1. Koku mērīšana, 2. Šaušana, 3. Meža dzīvnieki, 4. Meža tēli un putni, 5. Atpazīsti
kokus! Radošās aktivitātes piedāvāja un organizēja Meža konsultāciju pakalpojumu centra
Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultante Rita
Daščiora ar kolēģiem un Valsts
meža dienesta Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas
Zvirgzdes apgaitas mežzine
Daiga Spalva.
Bērniem un skolotājiem bija iespēja pārģērbties par meža tēliem un tos atpazīt. Visi
varēja iemēģināt roku, šaujot
mērķī. Interesanti bija mērīt
koku augstumu un koksnes
jeb krājas daudzumu, mēģināt
atpazīt kokus pēc lapām, za-

riem un noteikt to vecumu pēc
gadskārtām. Drosmīgie grieza
arī dūceni (viena no senākajām rotaļlietām – vienkārša
koka ripiņa uz auklas). Bija
iespēja aplūkot meža dzīvnieku pēdu nospiedumus un pēc
tam mēģināt tos atpazīt.

Iestāda priedītes

16 skolēni no 7. un 8. klases un pedagoģes I. Ancveire
un D. Veģe devās meža stādīšanas talkā. Ar noteikumiem klātesošos iepazīstināja a/s «Latvijas valsts meži» Vidusdaugavas
mežsaimniecības Vecumnieku
meža iecirkņa vadītājs Monvīds
Strautiņš un Daiga Spalva. Skolēni uzzināja, kā un ar kādiem
instrumentiem šo darbu veikuši mūsu senči, kā arī iepazinās
ar mūsdienīgām ierīcēm, kas atvieglo darbu mežu stādīšanā.
M. Strautiņš demonstrēja, kā
darbojas šīs ierīces, arī skolēniem bija iespēja tās izmēģināt,
taču stādīšana noritēja, izmantojot ierastos darbarīkus – lāpstas.
Skolēni uzzināja, ka bedre
jārok taisna jeb vertikāla un tā
arī tajā jāievieto stādiņš, lai koks
augtu taisns. Pie saknes zeme
jāpiespiež, lai nebūtu gaisa
spraugas, jo tad stāds var nokalst. Iestādījām 1800 priedītes,
kas aizņem 0,6 hektāru lielu
platību. Šie koki spēs «saražot»
skābekli 300 cilvēkiem.
Klašu kolektīvi strādāja
pie savas tēmas un veidoja vides izziņas spēli.
Noslēgumā katra klase prezentēja savu veikumu. Projektu
nedēļas reportieris Toms Jaunzems demonstrēja video jeb
projektu nedēļas dienasgrāmatu, kurā tika atspoguļotas
visas aktivitātes. Tika parādīta

Var atteikties
no reklāmas

Vides aizsardzības
organizācijas aicina iedzīvotājus iesaistīties akcijā
«Zaļie soļi», atsakoties no
neadresētu reklāmas sūtījumu saņemšanas.
Tās mērķis ir mudināt ļaudis
saudzēt vidi un taupīt resursus.
Viens no veidiem – atteikties no
reklāmas, kas teju vai ik dienu
tiek ievietota pastkastītē.

Miljons tonnu
papīra dienā

Misas vidusskolas 5. klases
skolēnu veidotā koka pase.
Foto – T. JAUNZEMS
arī 5. klases veidota animācijas filmiņa par drošību mežā.

Rūķis dala našķus

Noslēgumā mežzine Daiga Spalva katrai klasei izsniedza mazo gandrīz zaļo sertifikātu par izturību un veiksmi,
iepazīstot, izzinot un stādot
mežu. Par piedalīšanos projektu nedēļā skolēni no žūrijas
saņēma diplomus. Katrai klasei tika piešķirta nominācija.
Piemēram, 7. klase ieguva titulu «Optimistiskās odziņas».
Bija ieradies arī meža rūķis,
kurš par labi paveikto darbu
visiem dalīja našķus.
Paldies visiem skolēniem,
kuri aktīvi piedalījās projektu
nedēļā un izturēja līdz galam!
Paldies skolotājiem un meža
nozares pārstāvjiem, kuri neatteica palīdzību un padarīja
šo nedēļu interesantu un neaizmirstamu.
I. ANCVEIRE,
Misas vidusskolas
skolotāja

Skaistkalnes vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS 2012./2013. mācību gadā:
v Pirmsskolas izglītības programmā,
v Pamatizglītības programmā,
v Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā,
v Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programmā (neklātienes nodaļā),
v Audzēkņus no 18 gadu vecuma – 7., 8. un 9. klasē
pamatizglītības programmas neklātienes nodaļā,
v Tālmācības programmā.
Dokumentus pieņem katru darbdienu no plkst. 9 līdz 16.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 63933101, 63933166.

Papīra rūpniecībā katru gadu izmanto aptuveni 40% no
visā pasaulē iegūtās koksnes.
Lai saražotu tonnu papīra, nepieciešams nocirst 17 koku. Intensīvā mežizstrāde daudzviet
samazina bioloģisko daudzveidību.
Globālais papīra patēriņš pēdējo 50 gadu laikā ir pieaudzis
sešas reizes. Pašlaik pasaulē
tiek izmantots miljons tonnu papīra dienā. Aptuveni puse no
tā tiek izlietota iepakojumam,
bet liela daļa – iespieddarbiem, t. sk., reklāmas izdevumiem. Papīra rūpniecība ir ne
tikai viena no lielākajām koksnes patērētājām, tā ir atbildīga arī par klimata pārmaiņām,
gaisa un ūdens piesārņojumu.

Brīdinoša uzlīme
uz pastkastītes

Akcijas «Zaļie soļi» rīkotāji
uzsver, ka ikvienam ir tiesības
atteikties no neadresētu sūtījumu saņemšanas. Ir izstrādātas
vadlīnijas, lai iedrošinātu ļaudis
šim solim, tādējādi protestējot
pret resursu lieku izšķērdēšanu
un atkritumu radīšanu.
Lai atteiktos no reklāmas
sūtījumu saņemšanas, akcijas
organizatori aicina iedzīvotājus uz pastkastītēm uzlīmēt
īpašu akcijas brīdinošo uzlīmi, kā arī lūgt reklāmas izplatītājus turpmāk uz konkrēto
adresi neadresētus sūtījumus
nepiegādāt. Ja reklāmas izplatītāji neņem vērā lūgumu un
turpina piegādāt materiālus
bez saņēmēja atļaujas, interneta mājaslapā www.zaliesoli.lv
sniegts skaidrojums, kā šādā
situācijā rīkoties.
Sīkāka informācija – interneta mājaslapā www.zaliesoli.lv.
G. TROPIKS,
Sēlijas vides aizsardzības
asociācijas valdes loceklis

10. lpp.
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Lietus aizskalo novada otros Dziesmu u
à1. lpp.
Gājienam pa priekšu novada
karogu lepni nesa Aivars Petruševics, viņam asistēja Inese
Kampa un Dagmāra Venclova.
Šogad darinātais Dziesmu un
deju svētku karogs bija uzticēts
ilggadējam deju kolektīva «Vēveri» dalībniekam Mārim Dombrovskim. Viņu pavadīja Ilona
Liepa un Valda Kaufmane.
Parādes priekšgalā soļoja
novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis un izpilddirektors Guntis Kalniņš.

Policija un pionieri

Gājiens vijās pa Rīgas ielu.
Tajā cits aiz cita soli lika 19 deju kopas, 14 kori un ansambļi,
kapela un pūtēju orķestris. Pa
ceļam uz estrādi dalībniekus
sagaidīja novada amatierteātru
kolektīvi – Misas tautas nama
aktieri ar plakātiem stāvēja pie
veikala «Elvi», Kurmenes pārstāvji – pie «Skrūves», makšķernieku veikala «Loms»
priekšā bija izkārtojušies Stelpes pagasta amatierteātra «Urguči» dalībnieki, bet pie jaunizveidotās «Akmeņkaļa» pasūtījumu vietas ļaužu plūsmu apturēja «pašvaldības policija»
Marutas Davidenko vadībā jeb
kolorītie Vecumnieku tautas
nama amatierteātra «Vecmuiža» aktieri. Ezera ielā, pirms
Kalniņu ģimenes mājas, dejotājus, dziedātājus un mūziķus
sagaidīja «pionieru organizācija» (Valles un Skaistkalnes pagasta amatierteātri, abus vada
Aija Skosa).
Parāde noslēdzās estrādē,
kur nācējus sumināja kupls
skatītāju pulks un lielkoncerta
«Iedomājies, kā tas būtu» vadī-

Komponists Uldis Marhilēvičs uzstājās kopā ar bērnu koru un ansambļu dalībniekiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
tāji Svetlana Štrobindere un
Ingus Pavinkšnis.

Sveic komponistu
ar aplausiem

Bērnu koru un ansambļu
kopdziedājumu diriģēja novada
Dziesmu un deju svētku koru
virsvadītāja Liene Batņa. Emocionāli uzrunājoša bija īpašā
viesa Ulda Marhilēviča piedalīšanās. Skatītāji komponistu
sveica ar skaļiem aplausiem.
Bērnu deju kolektīvu uzvedumā iesaistījās gan paši mazākie – pirmsskolas vecuma
zēni un meitenes, gan pamatskolas klašu audzēkņi. Viņu
virsvadītāja Valija Vaina dejas

Skaisti tērpti, smaidīgi un ar ziediem rokās parādē soļoja Valles
pagasta pašdarbnieki.

bija savijusi vienotā soļu rakstu jostā, lai interesanti būtu
gan dejotājiem, gan skatītājiem. Izrādot latviešu tautas
deju krāšņumu, debesis kļuva
draudīgi pelēkas, sāka līt, tomēr priekšnesums turpinājās.

Negaiss gūst
virsroku

Pūtēju orķestra «Skaistkalne»
(diriģents Jānis Kalniņš) muzicēšanas laikā lietus un negaiss
pieņēmās spēkā, un dažās minūtēs estrāde bija «zem ūdens».
Dejotāji un dziedātāji turpināja
priecāties, līdz spēcīgās lietavas, vēja brāzmas, pērkona dārdi un zibeņošana ņēma virsroku.

Paldies par nesavtīgo darbu pieaugušo koru diriģentei
Ilzei Bērziņai un deju kolektīvu virsvadītājai Astrīdai Celmiņai, kuru sagatavoto sniegumu skatītāji varēs vērot citos
svētkos. Paldies pasākuma galvenajam apskaņotājam Intam
Kalniņam un viņa palīgiem
Gatim Rutkovskim un Kristapam Dūmiņam par operatīvo
rīcību negaisa laikā. Paldies
visiem dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem par izturību.
Uz tikšanos citā reizē, citos
svētkos un koncertos!
V. KAUFMANE,
svētku rīcības
komitejas vadītāja

«Kas tur soļo, kas tur dzied?» nācējus uzrunāja «pionieri» – Valles un Skaistkalnes pagasta amatierteātru dalībnieki.
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un deju svētkus

Lielkoncertu vadīja skaistkalnieši Svetlana
Štrobindere un Ingus Pavinkšnis.

Bērnu deju kolektīvu uzvedumā raitu soļu rakstus vija dažāda vecuma zēni un meitenes.

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa (otrā
no kreisās) kopā ar mazajiem stelpiešiem, kuri ar nepacietību gaidīja savu iznācienu.

Uzmundrināt parādi steidz Kurmenes tautas nama amatierteātra meitenes Sarmīte Ķīse (no kreisās), Rūta Bērziņa un Egita Meteņko.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Kad gājiena dalībnieki sapulcējās estrādē, skatītāji neslēpa
pārsteigumu: «Cik mūsu novadā daudz amatiermākslas kolektīvu!»

Svētki beidzās ar negaisa kanonādēm un izmirkušo dalībnieku
dejām pielijušajā estrādē.
Foto – LINDA KAUFMANE

12. lpp.

Skaistkalnē
mācās seniori

Pašā vasaras vidū, kad
darba laukos pilnas rokas,
12 aktīvi un zinātkāri
seniori trīs dienas pēc kārtas
apguva datorprasmes
SIA «Lattelecom» projektā
«Pieslēdzies, Latvija!».

Nekad nav par vēlu!

Lai aptvertu pēc iespējas
plašāku mērķa grupu dalībnieku skaitu, šogad projektā tika
rosināti iesaistīties Latvijas izglītības iestāžu informātikas skolotāji. Aicinājumam atsaucās
Bauskas novada pedagoģe Vita
Laveniece. Viņa datorkursus pasniedza gan Bauskas, gan Vecumnieku novada senioriem – Skaistkalnes pagasta iedzīvotājiem.
Produktīvas mācības notika
ar Skaistkalnes vidusskolas direktores Svetlanas Vāvernieces
gādību. Viņa no 3. līdz 5. jūlijam nodarbībām atvēlēja izglītības iestādei piederošo moderni aprīkoto datorklasi. Paldies
Skaistkalnes novadpētniecības
materiālu krātuves «Novadnieki» aktīvajai vadītājai Laimai
Indriķei, kura uzņēmās organizatorisko pusi, koordinējot un
motivējot seniorus apmeklēt šos
kursus.
Vēlēšanos apgūt datorzinības izteica dažāda vecuma pensionāri. Izrādās, arī 85 gadu vecumā mācīties nav par vēlu!

Vēlas turpināt

Katrs students saņēma SIA
«Lattelecom» izstrādāto mācību
grāmatu, kur vienkāršā, senioriem saprotamā valodā atspoguļota svarīgākā informācija.
Tā kā vairums dalībnieku bija
bez priekšzināšanām, pirmā diena tika veltīta pamatiemaņu
apguvei un teksta ievadīšanai.
Otrā un trešā diena aizritēja,
iepazīstot interneta pasauli,
iekļaujot meklētājprogrammas www.google.lv piedāvātās iespējas, elektroniskā pasta jēdzienu, rēķinu ērtu apmaksu utt.
Prieks bija vecākās paaudzes skaistkalniešu vidū redzēt arī tādus seniorus, kuriem
jau bija zināmas iemaņas darbā ar datoru. Daudzi atklāja,
ka ar nepacietību gaidīs nākamo apmācību ciklu, lai varētu
turpināt sevi pilnveidot.
V. LAVENIECE,
kursu vadītāja

Nr. 11(66) 2012. gada jūlijs

Īsteno projektu «Krāsu prieks»

Uzlabo skolotāju darba telpas interjeru
Ik pavasari aprīļa nogalē – maijā Vecumnieku
novada dome organizē
projektu un radošo darbu
konkursu skolēniem,
dodot iespēju saņemt
pašvaldības finansējumu.
Šogad par interesantu tika
atzīts un finansiāli atbalstīts
Vecumnieku
vidusskolas
6.a klases meiteņu E. Bogdanovičas, D. Dolgunovas, L. Papiņas, A. Kužmas, Ž. Rodņinas, V. Gasparenas, D. Dumbraites, L. Spurķes un audzinātājas A. Rušmanes radošais
projekts «Krāsu prieks». Tā
realizācijas laikā tika attīstītas projektu rakstīšanas, vides mākslinieciskās dizainēšanas, šūšanas tehnoloģiju un
sadarbības prasmes grupā, kā
arī māka darbu prezentēt.

Radošā projekta «Krāsu prieks» dalībnieces kopā ar skolotāju
Andru Rušmani būtiski mainīja pedagogu darba telpas interjeru Vecumnieku vidusskolā.

Darbs grupā saliedē

Īstenojot ieceri, tika uzlabots skolotāju darba telpas
interjers Vecumnieku vidusskolā – nokrāsotas sešu krēslu koka daļas un sašūtas jaunas sēdvirsmas un atzveltnes,
tapa divi pārklāji un dīvāna
galu pārvalki. Telpa, kurā
bieži viesi ir arī vecāki un citu skolu pārstāvji, ieguva
jaunu veidolu un patīkami
pārsteidza gan skolēnus, gan
pedagogus.
Skolnieces atklāja, ka viņām «patika veidot piegrieztnes, šūt ar mašīnu, piedalīties grupas darbā, kas saliedēja», «patika izvēlēties audumu krāsas un darbu
sadalījums», «patika tas, ka
daudz laika varēja pavadīt
kopā un cita citu iepazīt».
Audzēknēm, kas rakstīja projekta mapi un gatavoja prezentāciju, saistoši šķita darboties ar datoru, aptaujāt bērnus un analizēt. Dažām meitenēm patika krāsot krēslus,
jo tas bija interesanti un viņas nekad neko tādu nebija
veikušas. Par gala rezultātu
prieks bija visiem!

Vajag sev noticēt

Bērniem nepatika tas, ka
ilgi bija jāuzkavējas skolā,
kādam nebija pa prātam tas,
ka vajadzēja piediegt un ka
tieši viņa veidotās skices ne-

Skolotāju darba telpa pirms «pārvērtībām». Foto – L. SPURĶE
uzvarēja konkursā. Dažas meitenes nebija apmierinātas ar to,
ka skolotāja bija stingra un kritizēja. Strādājām ļoti daudz, lai
sasniegtu to, ko vēlējāmies. Patīkami, ka mums izdevās!
Nozīmīgākās atziņas, ko
skolēni guva: vide mums apkārt visupirms ir atkarīga no
pašiem; strādāt grupā ir interesantāk un var vairāk paveikt;

vajag noticēt un viss izdosies.
Paldies skolas vadībai, kas akceptēja projekta ideju un norises vietu. Paldies Vecumnieku
novada Domei, kas finansēja
materiālu iegādi. Paldies skolas saimniekam Ē. Čerpinskim, kurš palīdzēja izjaukt un
salikt krēslus!
A. RUŠMANE,
projekta vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas» netiek publicēti privātpersonu un ar novada
Domi nesaistītu institūciju sludinājumi un reklāma.
Laikraksta mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu
vietējā sabiedrībā, iedzīvotājiem regulāri darot zināmus Domes lēmumus un atspoguļojot svarīgākās norises Vecumnieku
novada dzīvē.
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Meitenes uzzied kā puķes

Izrāda tērpu kolekciju «Pavasara brīnums»
Daudzu acu priekšā
tā,

«Do – izspurdz lazdas mar-

Re – kā alvas zaldātiņi krokusu zobeni stāj.
Mi – mirklis vēl ziemīgs,
bet sniega roze jau uzšķiļ prieku.
Fa – fantasmagorija? Nē.
Tikai māllēpju saulītes zied siekiem.
Sol – cēlās silpurenes sirmās sila sūnās maigi zvana,
La – skat, skat – jau vizbuļu piesēta mežmala mana.
Si – sirds gaiļbikšu mīļuma pielijusi...
Kas turpinās šo pavasara
ziedu simfoniju? Nu, protams,
meitenes krāsainos tērpos! Viņas uzzied kā puķes – dzeltenas, zilas, sārtas...
Kolekcijas centrā – dabiska lina auduma tunika ar krāsainiem, aplikācijas tehnikā veidotiem ziediem. Tērpus demonstrē to autores. Muzikālais pavadījums – Vecumnieku vidusskolas 6.a klases audzēknes Donnas Dumbraites
autordarbs «Pavasaris».»
Šāds pieteikums A. Praškeļeviču un B. Larionovu no
5.a klases un V. Gasparenu,
L. Papiņu, K. Haritonovu,
A. Kužmu, L. Spurķi, D. Dolgunovu, Ž. Rodņinu un D. Dumbraiti no 6.a klases divkārt aicinājis parādīt savus radošos
darbus – 10. aprīlī Bauskas pilī, bet 8. jūnijā uz īstas «mēles»
Mazsalacas kultūras centrā daudzu jo daudzu acu priekšā.
Īpašus aplausus meitenes izpelnījās no Mazsalacas puišiem.

Otrās pakāpes
diploms

No 7. līdz 10. jūnijam
Mazsalacā notika 4. Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas un
mūzikas festivāls «Toņi un
pustoņi», kurā piedalījās 460
mūsu valsts labākie vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas
interešu izglītības pulciņu audzēkņi. Radošā gaisotnē ikvienam bija iespēja piedalīties
dažādos pasākumos: tērpu kolekciju skatē, meistarklasēs,
plenērā, vadīt un iesaistīties radošajās darbnīcās, orientēties
mazpilsētas apkārtnē un baudīt
gleznainās Salacas dabas taku

Vecumnieku vidusskolas meiteņu veidotā tērpu kolekcija «Pavasara brīnums» atzinīgi tika novērtēta 4. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā «Toņi un pustoņi», kas notika
Mazsalacā.
un Skaņā kalna pārsteigumus.
Viens no svarīgākajiem
festivāla pasākumiem bija tērpu kolekciju finālskate 8. jūnijā. Tajā tika rādītas 30 tērpu
kolekcijas no visas Latvijas, ko
atlasīja vēsturisko novadu –
Zemgales, Kurzemes, Vidzemes
un Latgales –, kā arī Rīgas reģionālajos mākslas un mūzikas svētkos, kur pavisam tika
demonstrētas 55 kolekcijas.
Ļoti atzinīgi žūrija novērtēja Vecumnieku vidusskolas
ārpusskolas interešu pulciņa
«Tekstils un vide» un 6.a klases meiteņu kopprojektu – tērpu kolekciju «Pavasara brīnums». Neviltots prieks bija
redzams meiteņu sejās, kad
noslēguma pasākumā desmit
laureātu vidū tika nosaukta arī
Vecumnieku vidusskola. Radošais veikums, tērpi, aksesuāri, dziedājums, demonstrēšanas prasme tika novērtēta ar
otrās pakāpes diplomu. Tas ir
augstāks sasniegums nekā reģionālajā posmā.

Soļus saliek
dziesmas taktī

Paldies vecākiem, kuri pārliecināja savas atvases, ka kolekcija ir tērpu salikums, un

Festivāla laikā dalībnieces un skolotāja Andra Rušmane (no
labās) izbrīvēja mirkli, lai vērotu Salacas rāmo plūdumu.
Foto – L. SPURĶE
ikviena audzēkņa klātbūtne ir
ļoti nozīmīga. Izvēle nepiedalīties negatīvi iespaidotu visus
pārējos dalībniekus un projektu kopumā.
Paldies visiem, kuri atbalstīja: muzikālajai pedagoģei
D. Startai, kura izveidoja fonogrammu, mācīja dziedājumu
un salika meiteņu iznāciena
soļus dziesmas taktī, 9. klases
audzēknim R. Petjukevičam,
kurš palīdzēja formatēt muzikālo ierakstu, L. Asarei par

demonstrējuma scenāriju, Vecumnieku novada Domei, kas
apmaksāja dalībnieku ēdināšanu, naktsmājas un transporta izdevumus, kā arī autobusa šoferim I. Zadovskim, meitenēm par
ieguldīto darbu un spēju noticēt sev un man, kā arī ieteikumu
un aizrādījumu vērā ņemšanu,
L. Spurķei par foto reportāžu.
A. RUŠMANE,
Vecumnieku vidusskolas
tekstilmākslas
pulciņa vadītāja

14. lpp.
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Balvā – ceļojums uz Stokholmu

Skaistkalnes komanda izcīna ģenerāļa Radziņa kausu
30. jūnijā un 1. jūlijā
Lielvārdes novada Lēdmanē notika ģenerāļa Pētera
Radziņa kausa izcīņa starp
skolu jauniešiem. To rīkoja
Latvijas Republikas
Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons.

Daudz pārbaudījumu

Sacensībās piedalījās Ogres,
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un
Vecumnieku novada skolu komandas. Mūsu novadu pārstāvēja Skaistkalnes vidusskolas
vecākās grupas un Misas vidusskolas jaunākās grupas vienība.
Dalībniekiem bija jāiztur
daudzi pārbaudījumi – jāsacenšas peintbolā, šķēršļu joslas pārvarēšanā, loka šaušanā,
medicīnā, novadu vēsturē u. c.
Sacensību pēdējā dienā bija
jātiek galā ar visgrūtāko disciplīnu – 12 km orientēšanās ar
dažādiem uzdevumiem kontrolpunktos un papildus ātrāko
distances laiku.

Prot sevi parādīt

Mūsu novada pārstāvji cīnījās godam. Kopvērtējumā
1. vietu, kausu, kā arī ceļojumu
uz Stokholmu (Zviedrija) ieguva Skaistkalnes vidusskolas komanda. Tajā startēja Sandis Tē-

Skaistkalnes vidusskolas komanda priecājas par izcīnīto kausu un balvu – braucienu uz Zviedriju.
						
Foto – G. PUZIŅŠ
rauds, Anete Tēraude, Kristaps
Ziemelis, Rebeka Žeire, Egidijs Kondrots, Liene Šlājeva,
Gints Romanovskis un Lauris
Kļaviņš. Lieliski sevi parādīja
arī Misas vidusskolas jaunākās
grupas dalībnieki, kas kopvērtējumā izcīnīja godpilno 3. vietu. Komandas sastāvs: Toms
Jaunzemis, Oskars Sabo, Ma-

reks Blats, Linda Kalniņa, Samanta Kalniņa, Uģis Mežavilks un Anna Jaunzeme.
Jāpaslavē Samanta Kalniņa, kura no 26. līdz 29. jūnijam kopā ar Latvijas izlasi
piedalījās Baltijas militārajās
sporta spēlēs un šaušanā ar
pneimatiku komandu cīņā ieguva 1. vietu.

Liels paldies Vecumnieku
novada Domei par finansiālu
atbalstu, lai skolēni no Skaistkalnes un Misas vidusskolas
varētu startēt šajās sacensībās.
G. PUZIŅŠ,
Rekrutēšanas un
jaunsardzes centra
instruktors

Iegūst diplomu starptautiskā konkursā
2011./2012. mācību gadā
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi
jau vairākkārt saņēmuši
diplomus un guvuši
atzinību starptautiskos
mākslas konkursos Polijā,
Taivānā un Slovēnijā,
kur konkurence mērāma
vairākos tūkstošos
dalībnieku.
Šopavasar Vizuāli plastiskās mākslas programmas skolotāji atlasīja darbiņus konkursam «XXII International Festival of Fine Art 2012». Uz
Poliju no mūsu skolas tika nosūtīti 15 darbi. Konkursu rīkoja Goleņovas kultūras nams
sadarbībā ar UNESCO.
Pavisam organizatori saņēma 50 400 darbu no 40 val-

stīm (Latvijas, Rumānijas, Moldovas, Zviedrijas, Maķedonijas, Ungārijas, Indijas, Krievijas, Tunisijas, Maltas, Jamaikas u. c.).
Konkursā tika vērtēti darbi
dažādās vecuma grupās, kā arī
piešķirti pieci žūrijas simpātiju diplomi, kuru saņēmējus
izraudzījās Goleņovas kultūras nama direktors. Par lielu
pārsteigumu un prieku starp
viņiem ir arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas 4. klases audzēknis,
desmit gadu vecais Ričards
Pabrūklis. Viņa darbs «Kaķis», kas tapis skolotājas Ivetas Bērziņas vadībā, kad zēnam bija astoņi gadi, un veidots uz pelēka toņpapīra ar
pasteļiem, ievietots īpašā kon-

Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā Polijā panākumus guvis Ričards Pabrūklis.
Foto – A. SPROĢE
kursam veltītā bukletā. Tajā
apskatāmi arī citu laureātu zīmējumi.
Patiess prieks par Ričarda
Pabrūkļa starptautiskiem pa-

nākumiem vizuālajā mākslā.
Lai veicas arī turpmāk!
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas pedagoģe
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Vallē svin Līgo svētkus

Krūzes līcī aizdedz lielo ugunskuru
Līgo dienā valliešus priecēt
bija ieradušies viesi –
Kurmenes tautas nama
amatierteātris un sieviešu
vokālais ansamblis «Vēl
mazliet» no Skaistkalnes.

Siena zārds

Šogad vistiešākajā nozīmē
jāņuzāļu smarža tika ienesta
arī Valles saieta nama telpās,
jo vestibilā ienācējus gaidīja
īsts zārds ar tikko nopļautu un
sakrautu sienu. Tas pievilināja
fotografēties gribētājus un iespējamos papardes zieda meklētājus. Par interesanto noformējumu pagasta kultūras darba organizatore Aija Skosa teic
paldies floristei Lindai Skosai
un viņas nesavtīgajai palīdzei
Gitai Briņķei.
Kurmenes tautas nama amatierteātris Guntas Drezovas vadībā pārsteidza gan ar režisores
pašas sacerētās lugas «Kāzas
«Bazūnēs»» iestudējumu, kas
tapis pēc notikumiem iz dzīves,

gan ar atraktīvo risinājumu
neesošajam skatuves priekškaram. Šī problēma ir aktuāla jau
kopš saieta nama atklāšanas,
taču, izrādās, – ja nav priekškara, var izlīdzēties ar mobiliem vīriem, kuri to «iznes uz
rokām». Paldies G. Drezovai
par interesanto ideju un veiksmīgo izrādi!

Spēlē «Daugavieši»

Jāņus ieskandināja sieviešu vokālais ansamblis «Vēl
mazliet» no Skaistkalnes Sarmītes Zariņas vadībā. Koncerts
noslēdzās ar Līgo dziesmām,
taču Jāņu svinēšana noritēja
Krūzes līcī, kur plkst. 22 tika
aizdegts lielais ugunskurs.
Jāņu ugunij piemīt auglības
maģija. Ne velti mēdz teikt –
cik tālu ugunskurs apspīd laukus, tik tālu tie būs raženi un
no ļauniem gariem brīvi. Diemžēl ugunskura iedegšanas brīdim nebija daudz aculiecinieku,
tomēr vēlāk publika saradās.

Valles saieta nama vestibila
noformējums Līgo dienā patīkami pārsteidza ikvienu svētku sarīkojuma apmeklētāju.
Foto – I. BRAZAUSKA
Jāņu nakts lustēšanās turpinājās grupas «Daugavieši» spēlētās mūzikas pavadījumā un,
kas zina, varbūt kāds arī Krūzes līča papardēs atrada burvīgo un noslēpumaino ziedu.
I. BRAZAUSKA

Par godu Jāņiem muzicē orķestris
Es nopinu raibu kroni
Pašā Jāņu vakarā,
Lai tas mani izrotāja
Līdz pašiem Pēteriem!
/Latviešu tautasdziesma/
Līgo dienas rīts Skaistkalnē
atnāca vējains un ar lietus
mākoņiem, taču drūmo noskaņu kliedēja tauru skaņas.
Pūtēju orķestris «Skaistkalne» jau no pulksten deviņiem
rītā devās no mājas uz māju,
lai sveiktu pagastā dzīvojošos
Jāņus – seniorus. Skaistkalnē
tādu ir 20. Orķestra muzicēšanu varēja dzirdēt gan centrā,
gan attālākās vietās.
Pēcpusdienā tautas nama
pagalmā sāka pulcēties līgotāji.
Viņu vidū bija gan skaistkalnieši, gan tuvi un tāli ciemiņi
no deviņiem novadiem. Līgo
noskaņās sanākušos Jāņa bērnus ievadīja nenogurstošie pūtēji un jauniešu deju kolektīvs
«Vanadziņi». Neizpalika arī Jāņu
siers un, protams, putojošais
alutiņš. Pēc kāju izlocīšanas un
balss ievingrināšanas visi tika
aicināti tautas nama «lielajā saimes istabā», kur klātesošos ar

Sanākušos Jāņa bērnus iepriecina deju kolektīva «Vanadziņi»
jaunieši.
Foto – L. BAĻČŪNE
Līgo dziesmām iepriecināja sieviešu vokālais ansamblis «Vēl
mazliet». Vakara izskaņā vietējais amatierteātris «Gadījums» izrādīja ar komiskiem
notikumiem un pārpratumiem
bagāto Š. O’Keisija viencēlienu «Iesākuma beigas».
Vēl ilgi tautas namā tvanēja
un smaržoja līgotāju sadāvinātās jāņuzāles, raisot patīkamas
atmiņas par pagājušajiem Līgo
svētkiem. Paldies visiem, kuri ieguldīja darbu, lai tie izdotos. Pateicos amatiermākslas kolektīvu

dalībniekiem un vadītājiem Jānim Kalniņam, Sarmītei Zariņai,
Aijai Skosai, Baibai Vanagai, kā
arī Svetlanai Štrobinderei, Maijai un Annijai Paulovičām. Paldies Gatim Rutkovskim un Edgaram Andužam, kuri estrādē
gādāja par deju lustēm līdz rīta gaismai.
Lai visiem jauka vasara!
Uz tikšanos Kanepenes svētkos augustā!
L. BAĻČŪNE,
Skaistkalnes tautas
nama vadītāja

Iecava aicina
ciemos

21. jūlijā Iecava svinēs
savu 520. gadskārtu. Šajā
dienā ciemos tiks gaidīti
gan tuvi, gan tāli viesi.
Viņu pulkā iecavnieki
labprāt vēlētos redzēt arī
savus kaimiņus – Vecumnieku novada ļaudis.
Svētku programma ir ļoti
daudzveidīga. Visas dienas garumā būs iespējams apmeklēt
koncertus, izzināt vēsturi, iesaistīties atrakcijās, radošajās
darbnīcās un sporta aktivitātēs.
Svētku apmeklētāji varēs
izbaudīt Liepājas zvanu kora
«Campanella», ansambļu un
solistu priekšnesumus Iecavas
katoļu un luterāņu baznīcā, iepazīt Iecavu, «ejot cauri laikam», vērot teatrālas etīdes
Iecavas parkā un noklausīties
grupas «Labvēlīgais tips»
koncertu.
Interesenti tiek aicināti
piedalīties radošajās darbnīcās, vērot 1812. gada kaujas
rekonstrukciju, spēlēt ielu
basketbolu un apskatīt sporta
muzeju «Arhīvs», zvanu izstādi, fotokolāžu «Mana Iecava» un senos automobiļus,
pacelties atsaitē ar gaisa balonu, izklaidēties jauno grupu
pavadījumā un uzziedēt kopā
ar Iecavu, jo tā ir vieta, kur
«uzzied ne tikai dārzi, bet arī
cilvēki».
Vakarā paredzēts krāšņs
gājiens «Ar senatnes elpu»
cauri Iecavai un noslēguma
koncertuzvedums «Panāc pa
tiltu man pretī», kurā piedalīsies dziedātājs Ingus Pētersons, iluzionisti Enriko un
Dace Pecolli, kā arī aktieri,
mākslinieki un novada amatierkolektīvu dalībnieki. Būs
arī spilgts un bagātīgs svētku
salūts. Īsi pirms pusnakts koncertu sniegs grupa «Musiqq»,
bet ballē muzicēs «Kraujas
storm band».
Sīkāka informācija – Iecavas novada pašvaldības portālā www.iecava.lv.
G. CERA,
Iecavas kultūras nama
mākslinieciskās daļas
vadītāja
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Sezonu noslēdz starptautiskā turnīrā
Sporta kluba «Duo» rīkoto
volejbola turnīru jauniešiem, kas maijā norisinājās
Igaunijas pilsētā Tartu,
apmeklēja arī Vecumnieku
novada Domes sporta
skolas vecākās grupas
jaunieši.
Trijās dienās mūsējie aizvadīja sešas spēles. Vispirms apļa
turnīrā tika noskaidrots vietu
sadalījums, bet pēdējā dienā norisinājās cīņa par vietām.

Pieveic Pleskavas
un Tartu vienību

Pirmā diena Vecumnieku novada komandai bija visveiksmīgākā. Pirmajā spēlē tika pārspēti Krievijas sportisti no Pleskavas, rezultāts – 3:0. Pēc pāris
stundu atpūtas mūsu puiši visai
negaidīti apspēlēja Tartu vienību «Perleib» (3:0). Dienas noslēdzošajā spēlē, tiekoties ar citu igauņu komandu no Viru, ļoti
sīvā spēlē tika piedzīvots zaudējums (0:3). Pirmajā setā mūsu zēni prata aizspēlēties līdz
pat 32 punktiem, zaudējot ar
rezultātu 32:34.
Otrajā dienā Vecumnieku
jauniešiem bija jāsacenšas ar
turnīra divām spēcīgākajām
vienībām – Somijas rezervju

izlasi un tautiešiem no Kuldīgas, kas ir bāzes komanda
Latvijas junioru izlasei. Otrās
dienas spēlēs nācās iztikt bez
Riharda Landorfa, kurš bija iedzīvojies potītes savainojumā.
Pirmajā spēlē ar somiem mūsu
zēni cīnījās kā līdzīgs ar līdzīgu,
taču seta galotnē allaž labāk nospēlēja pretinieki, gūstot uzvaru trijos setos. Dienas otrajā
spēlē, tiekoties ar kuldīdzniekiem, pirmais sets mūsējiem bija
kā auksta duša – sāncenšiem
izdevās viss, kam viņi ķērās klāt.
Divi nākamie seti aizritēja līdzīgā cīņā, taču Vecumnieku puišiem tomēr bija jāsamierinās ar
zaudējumu.
Pēc apļa turnīra mūsu komanda ierindojās trešajā vietā.
Pirmie bija Kuldīgas jaunieši,
otrie – Somijas pārstāvji, ceturtie – Viru, piektie – Tartu, bet
sestie – Pleskavas volejbolisti.

Uzbrucējam
pietrūka palīga

Turnīra pēdējā dienā spēlē
par trešo vietu bija jātiekas ar
komandu no Viru. Tajā spēlē
viens no labākajiem 1993. gadā dzimušajiem volejbolistiem,
Igaunijas nacionālās izlases
spēlētājs Andris Agantis, kura
augums ir 2,07 m. Zēni šai
spēlei nebija jāmotivē. Cīņa
notika par katru epizodi un

Sporta kluba «Duo» volejbola turnīrā Igaunijas pilsētā Tartu
piedalījās Vecumnieku novada Domes sporta skolas vecākās
grupas jaunieši: Andris Zadovskis (otrajā rindā no kreisās), Rolands Plēsnieks, Rihards Landorfs, Jorens Janišonis, Eduards
Skujiņš, Jānis Alde (pirmajā rindā no kreisās), Alvis Spangers
un Egīls Trošins.
Foto – J. PLŪME
bumbu, taču allaž kaut kas
traucēja seta galotnes noslēgt
savā labā.
Pēc spēles pirmajiem diviem setiem mūsu Sporta skolas komanda bija nonākusi
zaudētājos ar rezultātu 0:2.
Trešajā setā izdevās iekrāt
pārsvaru, kas ļāva cerēt uz vēl
kādu partiju šajā turnīrā.
Diemžēl igauņi pacentās, lai
Vecumnieku puiši nebūtu vadībā.
Lielākās problēmas sagādāja A. Agantis, kurš kopā ar

augumā raženajiem komandas
biedriem spēja apturēt mūsu
Andri Zadovski uzbrukumā.
Jāpiebilst, ka turnīra gaitā visas iespējamās gudrības jau
bija atrādītas, un īsts palīgs
uzbrukumā mūsu spēlētājam
tā arī neatradās. Spēles trešais
sets tika zaudēts, līdz ar to turnīrā Vecumnieku jaunieši izcīnīja ceturto vietu.
J. PLŪME,
Vecumnieku novada Domes
sporta skolas
treneris

Cīnās par devīto vietu, paliek desmitie
Aiz svītras

Latvijas čempionāta volejbolā pirmajā posmā Vecumnieku novada Domes sporta skolas
vecākās grupas jaunieši cīnījās
ar vēl sešām komandām – no
Balviem, Liepājas, Talsiem,
Rīgas (treneris Bomiņš), Siguldas, Viesītes – par divām
ceļazīmēm uz finālgrupu, kurā
tiktu sadalītas medaļas.
Izcīnot trīs uzvaras sešās
spēlēs, mūsu novada jaunieši
palika pirmie aiz svītras – trešie. Cīņu par medaļām turpināja rīdzinieki, kuri uzvarēja
čempionātā, un talsinieki, kas
ierindojās astotajā vietā.
Mūsu jauniešiem nācās cīnīties par devīto vietu. Vecumnieku novada Domes sporta
skolas A grupas zēni divas dienas Siguldā aizvadīja četras
spēles, lai noskaidrotu, kura ir

labākā otrās grupas komanda.
Izšķirošajā cīņā par tik kāroto
devīto vietu mūsējie zaudēja
Balvu sporta skolas audzēkņiem ar rezultātu 1:3. Tādējādi
tika gūts tāds pats rezultāts,
kāds pirms gadu mijas Latvijas
Volejbola federācijas kausa izcīņā, – 10. vieta.

šajā sezonā spēlēja: Andris Zadovskis, Rolands Plēsnieks, Rihards Landorfs, Jānis Grigonis,
Alvis Spangers, Uvis Skola,
Egīls Trošins, Eduards Skujiņš,
Jorens Janišonis, Jānis Haritonovs, Jānis Alde, Vladislavs Dolgunovs, Nauris Šulckis un Raivis Zaharāns.

Zemgalē – labākie

Jaunas treniņgrupas

Šīs grupas jaunieši aizstāvēja
Vecumnieku vidusskolas vārdu
arī Latvijas skolu finālsacensībās
«Lāse 2012», kur tika izcīnīta
5. vieta, un Zemgales skolu reģionālajās sacensībās, kur mūsu volejbolisti bija labākie.
Liels paldies sportistiem
un viņu ģimenēm par izturību,
sapratni un atbalstu gan treniņu laikā, gan sacensībās.
Vecumnieku novada Domes
sporta skolas A grupas komandā

Augustā Vecumnieku novada Domes sporta skolas volejbola nodaļā tiks komplektētas jaunas treniņgrupas. Sportot gribētāju pulkā tiek aicinā-

ti gan zēni, gan meitenes.
Puišiem tiks veidotas šādas
grupas: 1999. gadā dzimuši un
jaunāki, 1997. gadā dzimuši
un jaunāki, savukārt meitenēm:
2000. gadā dzimušas un jaunākas, 1998. gadā dzimušas
un jaunākas.
Sīkāka informācija, rakstot
e-pastā: <janis.plume@vecumnieki.lv> vai zvanot pa tālruni
26335294.
J. PLŪME,
Vecumnieku novada
Domes sporta skolas
treneris

Pēc pajumtes un sadzīves lietu zaudēšanas ugunsgrēkā
LŪDZAM ZIEDOT ģimenei Kurmenes pagastā
ledusskapi, gāzes plīti un veļas mazgājamo mašīnu.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 65152694
(sociālā darbiniece L. Līdaka).
Novada Sociālais dienests
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Līgo kauss tiek Jānim

Kāršu spēlētāji pulcējas Skaistkalnē
Latviešiem saspringtā
laikā, kad tikko aizvadīti
Jāņi un Pēterdiena,
Skaistkalnē norisinājās
Līgo zoles turnīrs.
Tas pulcināja 14 kāršu
spēlētājus no Bauskas, Bārbeles un Skaistkalnes. Sacīkšu
formāts paredzēja piecas kārtas, katrā no tām – 24 izspēles.

Pārtraukumā
nobauda šašliku

Jau pirmās kārtas pirmajā
izspēlē neveiksmīga zole bija
pagājušā turnīra uzvarētājai
Ilzei Vasiļjevai. Līdz kārtas beigām viņai tā arī neizdevās atspēlēties.
Turnīra turpmākā gaita atgādināja vieglu jūras viļņošanos – veiksmes mijās ar neveiksmēm, pēc labi nospēlētas
kārtas sekoja smags zaudējums.
Bieži īsti vietā bija slavenais
lietpratēju teiciens – pēc zoles
nāk krišana.
Pēc otrās kārtas sacīkšu
dalībniekiem bija iespēja nobaudīt Jāņu laikam raksturīgo
«našķi» – šašliku. Pēc tam ar
jaunu sparu turpinājās kāršu
cīņas.

Nākamā tikšanās –
augustā

Pēdējā cēliena izskaņā pie
pirmā galda izmisīgu spurtu
jeb izrāvienu mēģināja izdarīt
Didzis Briedis no Bauskas.
Viņš spēlēja trīs zoles pēc kārtas, no kurām tikai viena bija
veiksmīga. Līdz ar to nācās
atvadīties no pirmās vietas.
Turnīra noslēgumā trešo
vietu izcīnīja baušķenieks Ilgonis Dzendoleto. Uz Bausku
aizceļoja arī otrās vietas kauss,
ko ieguva Didzis Briedis. Galveno balvu – Līgo kausu – saņēma
Jānis Kosa no Skaistkalnes.
Turnīrā visvairāk zoles izspēlēja I. Dzendoleto un visas veiksmīgi.
Nākamais turnīrs – 4. augustā. Šajā sestdienā Skaistkalnē norisināsies arī sporta svētki
«Sportiskā Kanepene 2012».
Sīkāka informācija – novada
Domes interneta mājaslapā un
pašvaldības izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas».
Uz sportisku tikšanos
Skaistkalnē!
Ē. ČERPINSKIS,
Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta sporta darba
organizators

28. jūlijā – Kurmenes pagasta
SPORTA SVĒTKI.

Programmā:
Plkst. 9 – 9.30 – komandu reģistrācija
(sporta laukumā),
Plkst. 10 – svētku atklāšana.
Aktivitātes norisināsies vairākos sporta
veidos: futbolā, strītbolā, zolē, šautriņu
mešanā, svara bumbas celšanā.
Visas dienas garumā – atrakcijas bērniem un pieaugušajiem kopā ar LNT muzikālā šova «OKartes skatuve» otrās sezonas atraktīvāko dalībnieku Kašeru un SIA «Pārsteigumu karuselis» radošo komandu.
Noslēgumā – apbalvošana un BALLE kopā ar dīdžeju
apvienību «IMI–3».
Traktortehnikas apskates
Vecumnieku novadā:
STELPES PAGASTĀ
18. jūlijā un 8. augustā plkst. 10.30 pie
pagasta pārvaldes,
VECUMNIEKU PAGASTĀ
18. jūlijā un 8. augustā plkst. 11.30 Vecumnieku darbnīcās.
Pirms apskates veikšanas traktortehnikas īpašniekam (va
dītājam) ir jāuzrāda spēkrata reģistrācijas apliecība, OCTA
polise, vadītāja apliecība, kā arī jāveic maksājums par apskati.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Bauskas nodaļa

KAPUSVĒTKI
Vecumnieku novada kapsētās
14. jūlijā
Lejzemnieku kapos – plkst. 11,
Siliņu kapos – plkst. 12.30,
Priedeskroga kapos – plkst. 14.
22. jūlijā
Vecumnieku baznīcas kapos – plkst. 11,
Rešnenieku kapos – plkst. 12.30.
28. jūlijā
Impu kapos – plkst. 10,
Pētermuižas kapos – plkst. 11.30,
Vasku kapos – plkst. 13,
Valles kapos – plkst. 15.
4. augustā
Kāravu kapos – plkst. 10,
Ķēkutu kapos – plkst. 11.30,
Steņģu kapos – plkst. 13,
Ānītes kapos – plkst. 14.30.

Romas katoļu
KAPUSVĒTKI

14. jūlijā
plkst. 12 – Urliķu kapos,
plkst. 15 – Spundes kapos
(abi – Kurmenes pag.),
15. jūlijā plkst. 15 – Kurmenes kapos,
21. jūlijā plkst. 11 – Cepurnieku kapos (Kurmenes
pag.),
28. jūlijā plkst. 11 – Sietiņu kapos, plkst. 13 – Baļčiņu
kapos, plkst. 15 – Verpeļu kapos (visi – Kurmenes pag.),
29. jūlijā plkst. 17 – Vecumnieku kapos,
1. septembrī plkst. 14 – Skaistkalnes Jaunajos kapos,
plkst. 16 – Vaiču kapos (Skaistkalnes pag.).
Skaistkalnes Romas katoļu draudze

Bārbeles evaņģēliski luteriskās draudzes
KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Skaistkalnes pagasta kapsētās 11. augustā:
Sila kapos – plkst. 10,
Krusas kapos – plkst. 11,
Jaskuļu kapos – plkst. 12,
Ramiķēnu kapos – plkst. 13.30,
Pinku kapos – plkst. 14.30.
Bārbeles pagasta kapsētās 12. augustā:
Grūgaļu kapos – plkst. 10,
Centra kapos – plkst. 12,
Salmiņu kapos – plkst. 13,
Zvejnieku kapos – plkst. 14.
Tavs mūžs kā ābeļu dārzi
Palicis tiem, kas tālāk iet.
		
/J. Rūsiņš/
84 gadu vecumā skarbais liktenis paņēma mūžības
ceļos mīļu un labsirdīgu māmuļu, vecmāmiņu,
krietnu dzīvesdraugu Moniku Sparāni.
Lai Tev, Monika, vēji klusu dziesmu dzied par Tavu aktīvo
līdzdalību biedrībā «Virši». Atvadu brīdī esam kopā ar
dzīvesbiedru Antonu un tuviniekiem.
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrības
«Virši» dalībnieki un valde

18. lpp.
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Peldsezonas laikā jābūt īpaši piesardzīgiem
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas Vecumnieku
posteņa darbinieki jūnijā
piedalījās 19 izbraukumos.

Nodeg māja

5. jūnijā Vecajā ezerā Vecumniekos tika glābts gulbis,
kurš bija sapinies makšķernieku auklās.
10. jūnijā Stelpes pagastā
dega atkritumi 2 m² platībā,
savukārt 16. jūnijā atkritumi
(10 m²) liesmoja Valles pagastā.
18. jūnijā Kurmenes pagastā dega dzīvojamā māja 120 m²
platībā. 20. jūnijā ugunsdzēsēji uz Kurmeni devās vēlreiz, jo ēka aizdegās atkārtoti
(50 m²).
22. jūnijā Vecumnieku pagastā izcēlās ugunsgrēks – dega koka guļbūve 70 m² platībā.
25. jūnijā Vecumnieku pagastā liesmoja nekontrolēts
ugunskurs (5 m²).
26. jūnijā uz autoceļa Ķekava–Skaistkalne dega automašīnas piekabes riepa.
30. jūnijā Vecumnieku pagastā bija izcēlies ugunsgrēks
dzīvojamajā treilerī (10 m²).
Šajā laikā trīs reizes veikta
tehnikas pārbaude pēc apkopes, notikušas sešas praktiskās nodarbības.

Drošība uz ūdens

Lai vasaras atpūta pie ūdeņiem neizvērstos par traģēdiju, VUGD atgādina svarīgākās
drošības prasības, kas jāņem
vērā.
Peldsezonu ieteicams uzsākt tad, kad ūdens temperatūra ir vismaz +18°C. Pirms ļaušanās ūdenspriekiem rūpīgi
jāpārbauda ūdenstilpes gultne
un jāpārliecinās, ka tā ir droša.
Nedrīkst strauji iet vai lēkt
ūdenī, turklāt ir jāpeldas īpaši
šim mērķim paredzētās vietās,
par ko liecina zīme «Peldēties
atļauts». Kategoriski aizliegts
lēkt ūdenī no tiltiem vai citāda
veida paaugstinājumiem.
Nav ieteicams doties peldēties vienam. Ja tomēr ir šāda vēlme, krastā palikušie jāinformē – cik ilgi un tālu plānots peldēt, vai ir nodoms nirt

zem ūdens utt. Nedrīkst pārvērtēt savus spēkus! Ja reiz ir
izdevies pārpeldēt upi vai nokļūt līdz saliņai ezera vidū, tas
nebūt nenozīmē, ka izturības
tam pietiks arī šoreiz.
Pirms došanās ūdenī nedrīkst lietot alkoholu. Jāatgādina, ka visbiežāk peldētāji noslīkst, esot alkohola reibumā.
Ja gadījies saulē pārkarst,
ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu
strauja ķermeņa temperatūras
maiņa, jo tas var izraisīt krampjus un problēmas ar sirdsdarbību. Nedrīkst peldēties stipra
vēja un negaisa laikā vai naktī.
Nodarbojoties ar kādu no
ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, noteikti jāuzvelk glābšanas veste. Atrodoties uz matrača vai peldriņķa,
nedrīkst peldēt tālu no krasta.
Esot ūdenī, nevajag jokojoties
skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!».
Ūdenskrātuvēs nedrīkst lēkt
no tramplīna, laipas vai augsta
krasta ne uz galvas, ne kājām.
Mediķu pieredze rāda – šādā
veidā peldētāji ik gadu gūst
smagas galvas un mugurkaula
traumas, kas daudzos gadījumos rada invaliditāti vai beidzas ar nāvi.

Jāuzmana bērni

Bērniem drīkst ļaut rotaļāties ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem (riņķiem, matracīšiem, bumbām u. c.), plunčāties un peldēties tikai tad, ja
pieaugušais viņus var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā ātri doties palīgā.
Bērnam, kurš neprot vai
mācās peldēt, atrodoties ūdenī, jāvelk speciāla peldveste.
Piepūšamie peldlīdzekļi der
tikai rotaļām, turklāt – pieaugušo uzraudzībā. Bērni jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt negaidītu izbīli.
Piemājas baseinos nevajadzētu atstāt rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību. Bieži
vien par traģēdijas vietu kļūst
dīķi, tāpēc nedrīkst bērnu atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja pie mājām ir izveidota
ūdenstilpe.
Rūpīgi jāuzrauga arī bērni,
kuri jau prot labi peldēt, jo viņi var pārvērtēt savas spējas,
aizpeldēt par tālu vai pēkšņi
nobīties.

Bērniem rotaļas ūdenī sagādā prieku, taču lai atpūta peldsezonas laikā būtu droša, vecākiem savas atvases ir īpaši jāuzrauga.
Foto – S. VILDE
Ja bērns kopā ar pieaugušajiem dodas izbraukumā ar
laivu vai plostu, viņam obligāti jāuzvelk drošības veste.
VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu
pie ūdens nav atpūta, bet gan
divkāršs darbs – pat uz sekundi novēršot uzmanību no bērna, var notikt nelaime.

Nespēj saukt
palīgā

Aktīvās peldsezonas laikā
ir būtiski zināt, kādas pazīmes liecina par slīkšanu, lai
nekavējoties varētu sniegt
palīdzību nelaimē nokļuvušajam.
Pretēji daudzu priekšstatam, slīkstošs cilvēks visbiežāk nemaz nespēj šļakstināt
ūdeni, māt ar rokām un saukt
palīgā. Izņemot retus gadījumus, nelaimē nokļuvušais
gluži vienkārši fizioloģiski to
nespēj. Runāšana ir elpošanas
sistēmas sekundāra funkcija,
tādēļ vispirms tiek nodrošināta elpošana un tikai pēc tam
spēja runāt. Mute slīkstošam
cilvēkam virs ūdens nav pietiekami ilgu laiku, lai varētu
ieelpot, izelpot un vēl saukt
pēc palīdzības. Arī māt ar rokām nav iespējams, jo tās instinktīvi tiek izplestas uz sāniem, it kā atspiežoties uz
ūdens virsmas, lai nedaudz
paceltos un varētu elpot.
Protams, ir situācijas, kad
cilvēks ūdenī kliedz un māj ar
rokām, jau iepriekš sajutis

briesmas. Tad nekavējoties ir
jādodas viņam palīgā.
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt viņu krastā. Nelaimē nokļuvušā glābšana var apdraudēt pašu glābēju, tādēļ ir svarīgi novērtēt situāciju un savas
spējas palīdzēt. Slīcējam var
sniegt palīdzību no krasta, pametot virvē iesietu glābšanas
riņķi, bumbu vai citu peldošu
priekšmetu, kas palīdzētu noturēties virs ūdens. Ja gadījies
kļūt par nelaimes aculiecinieku, jācenšas pēc iespējas labāk iegaumēt apkārtni, izmantojot orientierus gan uz ūdens,
gan krastā, lai varētu glābējiem
precīzāk norādīt vietu, kur notikusi nelaime.
Zvanot pa tālruni 112, nekavējoties jāizsauc glābēji.
Kad notikuma vietā ierodas
mediķi vai glābšanas dienests,
aculieciniekam jāsniedz pēc
iespējas sīkāka informācija
par notikušo. Ja slīcējs jau ticis izvilkts no ūdens, jāpastāsta, vai viņš bija pie samaņas
vai bezsamaņā, elpoja vai neelpoja, kāda veida palīdzība
tika sniegta.
/VUGD preses centra
informācija./
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris
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Ilgojas pēc svētkiem un zaļumballes
Šajā rubrikā ikvienam ir
iespēja paust savu prieku
vai neapmierinātību, vēstot
par visu, kas skar novada
iedzīvotāju ikdienu. Tālrunis
22024545, e-pasts: <zanna.zalite@gmail.com>.

Jāorganizē reidi

Vēršos pie tiem daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, kuri
savus auto novieto tieši pie kāpņutelpas durvīm. Vai tiešām ir
tik grūti ar kājām mērot 30 –
50 metru? Kā pie ēkas piekļūs
transports, ja kādam būs nepieciešama ugunsdzēsēju vai mediķu palīdzība? Ierosinu atbildīgajām personām organizēt reidus

un sodīt nepareizi novietoto auto īpašniekus.
***
Gandrīz visi soliņi pie daudzdzīvokļu mājām Vecumniekos
ir nožēlojami – dēļi sapuvuši,
pamatne sašķobījusies. Ierosinu apsaimniekotājam tos salabot un nokrāsot. Noteikti līdzās vajadzētu novietot atkritumu urnas, tad arī apkārtne
būtu tīrāka.

Uzdarbojas vandaļi

Latvijas skaistāko putnu –
gulbju – ligzdošanas vietas
Jaunajā ezerā Vecumniekos jau
otro gadu pēc kārtas iznīcina
ļaundari. Pēc šāda vandalisma
pazūd arī lielie putni.
Ir liecinieki, kuri no tālienes redzējuši šos «varoņus»

braucam gumijas laivā. Par šo
faktu ir informēta policija un,
jācer, vainīgie tiks sodīti.

Centrā – nekā

Tas, ka Līgo vakarā Vecumnieku novada centrā nav svētku
pasākuma, ir pilnīga neizdarība.
Kāpēc mazie kaimiņu miesti var
noorganizēt sarīkojumus? Arī
šogad visos citos pagastos bija,
tikai ne Vecumniekos.
***
Skumji, ka jau nez kuru gadu Līgo vakarā Vecumniekos
nav zaļumballes...
***
Esam ļoti nepatīkami pārsteigtas un sarūgtinātas par to,
ka 23. jūnija vakarā Vecumniekos netika padomāts par līgotājiem, kuri palikuši mājās un vē-

lējās skaisti atpūsties pie kopīgi
aizdegtas jāņuguns. Ciemā ir
daudz ļaužu, kuri nevar atļauties
aizbraukt citur vai ir vientuļi. Kāpēc ar viņiem neviens nerēķinās?
***
Esmu sašutis par to, ka Līgo
vakarā novada centrā nav nekādu pasākumu, kas popularizētu svētkus, ko mūsu senči svinējuši kopš neatminamiem laikiem. Varēja taču uzaicināt kādu amatierteātri (novada skatē
sevi parādīja septiņi kolektīvi!), dziedātāju un dancotāju
taču arī mums ir pulka. Neko
daudz jau nevajag – «pašbrūvētu» koncertu un lustīgu zaļumballi ar kopīgu ugunskuru
estrādē pie Jaunā ezera. Varbūt nākamajos Jāņos ļaudis
beidzot tiks pulcināti kopā?

No pagalma pazūd smags metāla priekšmets
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas Vecumnieku novadā reģistrēti
no 15. jūnija līdz 9. jūlijam.

Nodara miesas
bojājumus

15. jūnijā ap plkst. 20 Bārbeles pagastā aizturēts 1972. gadā
dzimis vīrietis. Viņš alkohola
reibumā un bez vadītāja apliecības bija sēdies pie automašīnas «VW Vento» stūres. Braucēja izelpā konstatētas 1,43 promiles alkohola. Uzsākts kriminālprocess.
16. jūnijā policijai ziņots, ka
laikā no 10. līdz 15. jūnijam
Vallē no šķūņa nozagts zāles
pļāvējs «Stiga». Par notikušo
sākts kriminālprocess.
17. jūnijā plkst. 3 Vecumnieku pagasta Misā 1995. gadā
dzimušai jaunietei nodarīti miesas bojājumi. Policija par šo negadījumu informāciju saņēmusi no ārstniecības iestādes. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Dzer un brauc

19. jūnijā ap plkst. 17
Skaistkalnes pagastā aizturēts
1955. gadā dzimis vīrietis, kurš
pārvietojās ar velosipēdu. Viņam nebija vadītāja apliecības,
turklāt braucējs bija piedzēries.

Mēraparāti viņa izelpā konstatēja 2,72 promiles alkohola.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
19. jūnijā plkst. 21.50 Vallē
notverts 1952. gadā dzimis automobiļa «VW Golf Variant»
vadītājs. Viņš pie stūres bija
sēdies, būdams «kunga dūšā»
(0,6 promiles alkohola).
24. jūnijā plkst. 7.15 Vallē
kāds vīrietis vairākas reizes iesitis pa seju 1986. gadā dzimušam vīrietim, nodarot miesas
bojājumus. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Nozog trīsriteni

Laikā no 23. jūnija plkst. 10
līdz 24. jūnija plkst. 15.30 Vecumniekos no mājas kāpņu telpas nozagts bērnu trīsritenis.
Uzsākts kriminālprocess.
25. jūnijā plkst. 13.10 Bārbelē aizturēts 1952. gadā dzimis
velosipēdists. Vīrietis ar divriteni brauca, būdams alkohola
reibumā (0,73 promiles).
26. jūnijā policijai ziņots
par zādzību Vecumniekos. Laikā no 15. februāra līdz 26. jūnijam, izsitot logu, iekļūts mājā.
Garnadži piesavinājušies dažādas mantas.
28. jūnija rītā Valles pagasta Taurkalnē nenoskaidrotas divas personas nodarīja miesas
bojājumus 1980. gadā dzimušam vīrietim. Cietušais, kurš bijis alkohola reibumā, ar durtu

brūci krūšu kurvja kreisajā pusē nogādāts Gaiļezera slimnīcā
Rīgā. Uzsākts kriminālprocess.

Lieto alkoholu

Par atrašanos sabiedriskā
vietā alkohola reibumā un grādīgo dzērienu lietošanu administratīvā pārkāpuma protokols
sastādīts trim nepilngadīgajiem.
1997. gadā dzimis jaunietis un
1996. un 1995. gadā dzimušas
jaunietes grādīgos dzērienus
lietoja 29. un 30. jūnijā, izklaidējoties rokfestivālā «Pīlādzis 2012» Stelpes pagastā.
Administratīvā pārkāpuma
protokoli sastādīti arī 1988. un
1989. gadā dzimušiem vīriešiem.
Viņi sporta un atpūtas parkā «Pīlādžu mototrase» Stelpē 30. jūnijā plkst. 18 apgāza pārvietojamo tualetes būdiņu, kurā atradās
1985. gadā dzimusi sieviete. Viņa tika aplieta ar tualetes saturu.

Atlauž logu

30. jūnijā ap plkst. 21.30
pie sporta un atpūtas parka «Pīlādžu mototrase» Stelpē aizturēts 1971. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
dzērumā. Braucēja izelpā konstatētas 3,16 promiles alkohola.
Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
30. jūnijā plkst. 21.40
Kurmenes pagastā aizturēts
1957. gadā dzimis velosipēdists.
Vīrietis ar divriteni brauca, bū-

dams alkohola reibumā (2,77
promiles). Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Laikā no 1. jūlija plkst. 16
līdz 2. jūlija plkst. 10 Vecumnieku pagastā no mājas pagalma
nozagts labības kombaina «Ņiva» bunkura metāla fragments,
kas bijis apmēram 300 kg smags.
Uzsākts kriminālprocess.
Naktī no 1. uz 2. jūliju Kurmenes pagastā, atlaužot saimniecības ēkas logu, iekļūts telpās. Nelūgtie viesi piesavinājušies degvielu, motorzāģi,
slīpmašīnu, urbjmašīnu un
dažādus rokas instrumentus,
kā arī sabojājuši augstspiediena sūkņa cauruli. Uzsākts
kriminālprocess.

Sabojā auto

2. jūlijā plkst. 16.30 Vecumniekos, Rīgas ielā, nezināma
persona ar nenoskaidrotas markas automašīnu sabojāja stāvošu automobili BMW-316 un no
notikuma vietas aizbrauca, policijai neziņojot.
8. jūlijā plkst. 17 Bārbeles
pagastā automašīnas «Audi-80»
vadītājs iestūrēja pretējā braukšanas joslā, izraisot sadursmi ar
automobili «Mazda». Pēc negadījuma viņš notikuma vietu atstāja.
D. PURVIŅA,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
vecākā inspektore

20. lpp.
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Kā dāboliņa lauks zied mana vasara.
Nav laime mūžīga, ne rūgta asara,
Viss paiet, pārmainās un pazūd putekļos,
Tik mūžam balti bērzi šalko pakalnos
Un bites medu nes,
briest druvas rudenī –
Mans mūžs kā atspīdums
viz gaiši ūdenī.
			
/I. Kalnāre/
Mīļi suminām
Elitu Ķirķi un Inesi Pumpuri
50 gadu jubilejā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Bet vēl zied,
Saldi madaras zied,
Pašā vasaras vidū zied
Tas laiks, kas man atvēlēts,
Zied...
		
/O. Lisovska/
Saulainus sveicienus sūtām
Rutai Putniecei 65. dzimšanas dienā
un Martai Kaktiņai 80 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Zied prieks un zied skumjas,
Zied ēnas pār ceļu –
Un zied mana dzīve,
Lai cik tālu eju.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam
Guntu Pētersoni un Aivaru Zeltiņu
55 gadu jubilejā, Skaidrīti Kļavenieci
65. dzimšanas dienā,
Ēriku Vaivadi un Alisi Vaisūni
70. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Ziedi, vasara, pāri man,
Dāvā daļu no pīpeņu zelta.
Tev tik ātri ir jāizskan –
Žēl būs skaistuma neizsmelta.
		
/M. Bārbale/
Daudz saules, prieka un veiksmes
vēlam Imantam Krūmiņam un
Dainai Klāviņai 50 gadu jubilejā,
Viktoram Pašņikovam 55. šūpļa svētkos
un Edītei Šutovai 60. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pārvalde
Dzīves pulkstenis, steigai par spīti,
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies – visi paldies tev teic.
			
/J. Rapša/
Sveicam Jāni Zalaku 50. dzimšanas dienā,
Ausmu Šukeli un Tālivaldi Ratkeviču
70 gadu jubilejā, Aldoni Zommeru,
Mirdzu Ratkeviču un Angeli Šernu
80. šūpļa svētkos un Vladislavu Baraviku 90. mūža gadskārtā!
Valles pagasta pārvalde

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam – laimīgam būt!
			
/L. Brīdaka/
Sirsnīgi sveicam Mariju Tenteri
80 gadu jubilejā un
Voldemāru Līdaku
85. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests
14. jūlijā plkst. 14
Vecumnieku 7. liliju svētku laikā – mūsu novadnieka,
diplomāta, vēsturnieka, profesora
Arnolda Spekkes 125. dzimšanas dienas atcere.
Svinības norisināsies vēsturiskā vietā –
A. Spekkes bērnības dzīvokļa viesistabā, kur tagad
iekārtots Vecumnieku pagasta muzejs.
Programmā:
v Izstāde un stāstījums par A. Spekkes dzīvi un darbību (Aloida Baķe),
v Iespēja iepazīties ar Jāņa Speķa un
grāmatu autores Ginas Viegliņas-Vallietes kultūrvēstures izpētes materiāliem,
v Fragmenti no A. Spekkes «Atmiņu
brīžiem» par Stelpi un Vecumniekiem
(lasa Terēze Neliusa),
v Ziedu nolikšana A. Spekkes atdusas vietā Vecumnieku centra kapsētā.
Uz tikšanos Sarkanajā skolā
Bauskas ielā 4 Vecumniekos!
Būs arī svētku torte.

7.

14.

jûlijâ

Plkst. 7
Liliju svçtku gadatirgus Vecumnieku tirgû.
Plkst. 11 – 11.30 Konkursa dalîbnieku mâjas darba «Stihijas» uzstâdîðana
pie tautas nama.
Plkst. 11.30 – 12 Liliju izstâdes atklâðana. Saksofona solo spçlç Artis Skuja.
Plkst. 11
Vecumnieku «Liliju kauss 2012» ðautriòu meðanâ skolas
sporta zâlç.
Plkst. 12 – 13.30 Floristu konkursa darba – stâvpuðíis «Vecumnieki
ziedos» – izstrâde tautas nama lielajâ zâlç.
Skatîtâju izklaidei dzied Sabîne Berezina un
Kristaps Pujâts.
Plkst. 12
Bçrniem piepûðamâs atrakcijas «Jurìa parks».
Plkst. 21
Floristu konkursa rezultâtu paziòoðana un dalîbnieku
apbalvoðana.
Grupas «BET BET» koncerts.
Biïeðu iepriekðpârdoðana tautas namâ, cena – Ls 3.
14. jûlijâ biïetes varçs iegâdâties stundu pirms koncerta,
cena – Ls 4.

