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Svētki nāk!

Aizdedz ģimeņu ugunskuru
Kur bērni, tur prieks un jautrība!

6. un 7. jūlijā notiks
novada otrie Dziesmu
un deju svētki.
Tie aizsāks Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Vecumnieku pagasta
tautas mākslas kolektīvu ceļu
uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kas
2013. gadā izskanēs Rīgā.
«Par dziedāšanas, dejošanas, muzicēšanas un teātra
mākslas tradīciju vienojošo
motīvu izraudzītas rindas no
Ulda Marhilēviča un Guntara
Rača dziesmas «Iedomājies,
kā tas būtu». Skaņdarba autori
šo ieceri atbalstīja, turklāt
svētkos piekrita piedalīties arī
komponists Marhilēvičs,» informē Valda Kaufmane, Vecumnieku tautas nama vadītāja.
6. jūlijā Misas tautas namā
koncertēs kora «Via Stella» abi
sastāvi un Baldones un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas apvienotais simfoniskais orķestris «Draugi». Šajā vakarā
tiks pateikts paldies visu novada amatierkolektīvu vadītājiem par darbu Dziesmu svētku sezonas laikā.
7. jūlijā – svētku kulminācija. No Mūzikas un mākslas skolas aizsāksies gājiens, kas vīsies
pa Rīgas ielu līdz Taļķes upei
uz Vecumnieku pagasta estrādi.
Pa ceļam pašdarbniekus uzmundrinās novada amatierteātru dalībnieki. «Lielkoncerta dziesmu
cikli un deju bloki konceptuāli
ir gatavi, pašlaik pasākuma režisore Ineta Skustā strādā pie
tā, lai visus scenārijā iekļautos
numurus savītu kopā,» atklāj
V. Kaufmane.
ŽANNA ZĀLĪTE

Ap ģimeņu ugunskuru Vecumniekos pulcējās gan bērni, gan pieaugušie.
Pie ģimeņu ugunskura
Vecumnieku parkā
19. maijā pulcējās daudzbērnu saimes no biedrības
«Saulgrieze», viņu draugi,
kaimiņi un citi interesenti,
pavisam – vairāk nekā simt
bērnu un pieaugušo.
Starptautiskā ģimenes diena 15. maijā Latvijā tika atzīmēta piekto gadu, taču ugunskurs parkā pie tautas nama aizdegts jau sesto pavasari. Šoreiz
atbildīgais uzdevums bija uzticēts novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kalniņam, kurš, izrādās, ir pastarītis
deviņu bērnu ģimenē, bet pats
kopā ar dzīvesbiedri Valdu ir
izaudzinājis piecas atvases.
«Lai šī saulainā diena paliek sirdīs visu gadu – izrotaļājieties, izpriecājieties un vienmēr esiet klāt visos Vecumnieku novadā rīkotajos pasākumos, jo – kur bērni, tur

vienmēr valda prieks un jautrība!» viņš vēlēja.

Katram sava misija

Ar ziediem un diviem milzīgiem kliņģeriem J. Kalniņš
pašvaldības vārdā sveica goda
titula «Gada lielģimene 2012»
ieguvējus – Vietnieku saimi,
kurā aug pieci bērni: Kristīnei
ir 18 gadu, Antrai – 16, Rebeka
drīz kļūs desmit gadu veca, Pēterim ir astoņi, bet Esterei –
gads un četri mēneši. No 50
kuplajām saimēm konkursā,
ko rīkoja a/s «BIGBANK»,
Vietnieki vienbalsīgi tika nominēti par Latvijas lielģimeni.
Atbalstu kuplajai saimei no
Vecumniekiem pauda komisija,
kurā darbojās Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājs Leonīds Mucenieks, Lielo ģimeņu
dienas patronese Zane VaļickaPētersone, a/s «BIGBANK»
Latvijas filiāles vadītājs Pā-

Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

vels Gilodo un pirmā Latvijas
ģimenes portāla www.calis.lv
redaktore Ilze Zicāne.
«Bijām ļoti pārsteigti par šo
goda titulu. Patīkami, ka ieguldījums ģimenē un bērnos tiek
novērtēts, jo ne vienmēr tiek
pamanītas vērtības, kas nav
«taustāmi labumi»,» atzīmēja
Iveta Vietniece. Viņa atzinās, ka
kopā ar dzīvesbiedru Aldi bija
domājuši pasaulē laist divus
bērniņus, taču «cilvēks plāno,
Dievs dara». «Katram ir sava
misija un uzdevums, kas jāpaveic. Mana misija – bērni,» teic
četru meitu un dēla mamma.

Daudz labvēļu

Pulcēties pie ģimeņu ugunskura tika aicinātas visas novada
saimes, taču viskuplāk pārstāvēta bija biedrība «Saulgrieze»,
kas apvienojusi 40 ģimenes
(dalībnieku kopskaits – vairāk
nekā 200).
à6. lpp.
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2. lpp.

Darbs un atpūta
P

avasaris uzņem arvien lielākus apgriezienus un traucas pretī vasarai. Pieaugušajiem ir izjūta, ka mācību gada
noslēgums pienācis nemanot,
bet skolēniem tā vis nešķiet,
jo zinību ieguves laiks bijis
saspringts, un tagad klāt brīdis,
kad var izvērtēt paveikto.
Īpaši sevi jāapliecina izlaiduma klašu jauniešiem, pierādot savu varēšanu valsts pārbaudes eksāmenos. Tajos tiek vērtētas gan zināšanas, gan izturība,
centība, raksturs un neatlaidība. Lai veicas un lai sasniegtie
rezultāti ir labs starta kapitāls,
iestājoties izvēlētajā tālākizglītības iestādē vai uzsākot
darba gaitas! Pārējiem skolēniem mācību gada beigas atnākušas ar atvieglojuma izjūtu, jo priekšā gara vasara, kad
varēs ļauties atpūtai. Būtu jauki, ja atelpas brīži mītos ar kādu aizraušanos – darbu, palīdzēšanu vecākiem saimniecībā, mājas solī, sportiskām aktivitātēm, mākslu utt. Atpūtas
saldo garšu vislabāk var sajust
pēc krietni paveikta darba.
Daudz ieceru šovasar jāīsteno katrā pagastā. Jārealizē
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekti Vecumniekos,
Skaistkalnē un Bārbelē, jāremontē skolas, sākumskolas un
bērnudārzi, jo vasara tam ir
vispiemērotākais laiks. Neliels
remonts paredzēts tautas namos: Vecumniekos – mazajā
zālē, Misā – aktieru telpā,
Bārbelē – nepabeigtajā kabinetā 2. stāvā. Meistari rosīsies
arī bibliotēkās: Misā – grāmatu glabātavā, Vecumniekos –
datortelpā. Vairākos pagastos

«Lai protam saudzēt
to, kas mums ir!»
plānots sakārtot pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu.
Darbs mīsies ar atpūtas brīžiem. Notikumu kalendārs šovasar ir gana piesātināts un
jācer – katrs varēs baudīt savām interesēm piemērotu kultūras, sporta un citu aktivitāšu
programmu. Lai plaši izskan
novada otrie Dziesmu un deju
svētki, Liliju svētki Vecumniekos, Pēterdienas svinības Kurmenē, rokfestivāls Stelpē, tradicionālie Kanepenes svētki un
gadatirgus Skaistkalnē un Ražas svētki Bārbelē! Lai netrūkst
dalībnieku un līdzjutēju motokrosa sacīkstēs Stelpē, lai jautri
aizrit sporta svētki Kurmenē
un lai izdodas gūt gandarījumu
citos lielāka vai mazāka mēroga pasākumos!
audzi mūsu novada iedzīvotāji atraduši darbu. Citi
to vēl meklē. Jācer, ka ikvienam,
kurš vēlas strādāt, izdosies sameklēt piemērotu nodarbošanos – vai pie uzņēmējiem, vai
teritorijas sakopšanā, uzturēšanā un labiekārtošanā. Paldies
visiem par paveikto. Lai protam saudzēt to, kas mums ir!
Veiksmi darbā, iespaidiem
bagātu atvaļinājumu un saulainu brīvlaiku!

D

GUNTIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku novada Domes
izpilddirektors

Nodoklis nav «soda nauda»
Novada Dome saņēmusi
vairāku iedzīvotāju iesniegumus, kuros lūgts samazināt nekustamā īpašuma nodokļa apjomu vai atbrīvot no tā, kā arī
pausta neapmierinātība ar piemēroto papildlikmi par zemes
nekopšanu (tā tiek dēvēta par
«soda naudu»).
Minētie iemesli nespējai samaksāt nodokli ir dažādi – bijis «ļoti neveiksmīgs gads»,
«nav ne naudas, ne tehnikas,
lai apkoptu zemi» u. c. Kāda
īpašuma saimniece aicina pašvaldību neapkopto zemju īpašniekus nodrošināt ar tehniku,
kā arī mainīt nodokļu sistēmu
un pārskatīt «sodu kārtību».

 Kāda ir pašvaldības
kompetence nekustamā
īpašuma nodokļa iekasēšanas administrēšanā tās
administratīvajā teritorijā,
skaidro novada domes
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis:
«Pašvaldībai nekustamā
īpašuma nodokļa iekasēšanas
administrēšana ir valsts uzdots
pienākums. Vecumnieku novada dome, sagatavojot un nosūtot maksāšanas paziņojumu
par nekustamā īpašuma nodokli, rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu «Par
nekustamā īpašuma nodokli».
Nodokļa aprēķināšanai nepieciešamos datus sniedz Valsts
zemes dienests (VZD), bet pašvaldība likumdevēja noteiktajā
kārtībā veic to apstrādi un sagatavo nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu.
Pašvaldība, piemērojot nodokļa papildlikmi, ko daudzi
dēvē par soda naudu, rīkojas

saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli» un Ministru kabineta noteikumiem
nr. 635 «Kārtība, kādā apseko
un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to» (13.07.2010.).
Zemes vienības, kuru platība
lielāka par vienu hektāru, apseko Lauku atbalsta dienests
(LAD), pamatojoties uz VZD
sniegto informāciju. Ja vairāk
nekā 70 procentu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes
līdz kārtējā gada 1. septembrim
netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai
audzēšanai vai arī zemes platība netiek uzturēta labā kārtībā
gan no lauksaimniecības, gan
vides viedokļa, LAD sniedz
informāciju pašvaldībai papildlikmes aprēķināšanai.
Minēto normatīvo aktu izdevējs nav Vecumnieku novada Dome, tādēļ pašvaldība nevar sniegt skaidrojumu par likumdevēju – Saeimas un valsts
pārvaldes iestāžu – izdoto normatīvo aktu atbilstību labas
pārvaldības principu normām.
Zemes iegūšana īpašumā
ļauj ar to rīkoties pilnā apmērā
un uzliek par pienākumu rūpēties par to atbilstīgi normatīvo
aktu prasībām. Ja saimnieks
nespēj vai neprot rīkoties ar savu mantu, to var pārdot, dāvināt, mainīt vai nodot lietošanā
uz laiku par samaksu vai bez
maksas citai personai. Tas rastu risinājumu nodokļu nomaksai, kā arī veicinātu īpašuma
sakārtošanu un izmantošanu
atbilstīgi lietošanas mērķim.»
Sagatavojusi
ŽANNA ZĀLĪTE

Pasaulē nākusi meitenīte

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 11. līdz
25. maijam reģistrēta viena
mazulīša – meitenītes – dzimšana. Vecāki savai atvasītei
devuši vārdu Sanita.
Noslēgta divu pāru laulība.
Mūžībā aizgājuši:
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Vizma Cekuliņa (1935. gada 16. novembris – 2012. gada
14. maijs),

Lidija Kalniņa (1929. gada 17. jūnijs – 2012. gada
19. maijs),
Valdis Artemjevs (1947. gada 1. maijs – 2012. gada
22. maijs).
STELPES PAGASTĀ
Eriks Cimuška (1938. gada 13. aprīlis – 2012. gada
24. maijs).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divreiz
mēnesī, taču jūnijā tiks
izdots viens «Vecumnieku
Novada Ziņu» numurs.
Tas nāks klajā pirms Līgo
svētkiem. Materiālu
iesniegšanas pēdējā
diena – 10. jūnijs.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Labiekārtots rotaļu laukums Vallē

 Pašvaldības pasūtījumu veic SIA «Krīči»
Vallē jaunu veidolu ieguvis
rotaļu laukums, kam tapis
no masīvkoka darināts
aprīkojums. Bērnu
atpūtas vieta labiekārtota
par pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Rotaļu laukumā pie Valles
centra daudzdzīvokļu mājām
(starp Liepu ielas 11. un 13. namu) aprīļa beigās uzslietas šūpoles un rotaļu tornītis ar kāpnēm un slīdkalniņu, kā arī novietots sols ar atzveltni un
smilšu kaste.
Šī projekta ietvaros tapis
arī ziņojumu stends, kas atrodas pie gājēju taciņas ceļā uz
veikalu «Vesko». Tas valliešiem jau kopš agra pavasara
dod iespēju izvietot dažādu
veidu paziņojumus, kā arī iepazīties ar informāciju, ko
plašākam ļaužu lokam vēlas
darīt zināmu citi.
Pašvaldības pasūtījumu
2011. gada nogalē veica Valles
pagasta uzņēmums SIA «Krīči» (vadītājs Andris Polāns).
Amatniecības darbus izpildīja
Agris Vinovskis kopā ar palīgiem Andri Akmeni un Raimondu Martinski. SIA «Krīči»
darbinieki A. Vinovska vadībā

Valles daudzdzīvokļu māju bērni brīvo laiku labprāt pavada,
spēlējoties labiekārtotajā rotaļu laukumā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
gādāja arī par bērnu rotaļu
laukuma inventāra un ziņojumu stenda uzstādīšanu.
Pasūtījuma kopējās izmaksas ir Ls 1770,95.
Sadarbība ar vietējo uzņēmumu turpinās. Nesen SIA
«Krīči» izgatavoja un ceļa

malā novietoja no koka darinātu norādi uz bibliotēku Taurkalnē, ko atzinīgi novērtējuši
gan vietējie iedzīvotāji, gan
ciemiņi.
I. RADZIŅA,
Valles pagasta pārvaldes
vadītāja

«Draugi» saņem
uzslavu
Orķestris «Draugi» Muzeju
naktī 19. maijā koncertēja
Latvijas Nacionālajā
mākslas muzejā Rīgā.
Baldones un Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
apvienotais jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi» piedāvājumu sagatavot programmu
šim vakaram saņēma jau martā. 19. maijā no plkst. 19.30
līdz 23 mūziķu kolektīvs aizvadīja īstu koncertmaratonu,
muzeja otrā stāva zālē sniedzot
četrus koncertus. Pēc kultūras
iestādes aplēsēm priekšnesumu vēroja ap 6000 klausītāju.
Orķestris atskaņoja populāro un džeza mūziku un īpašu
uzslavu saņēma no ārzemju viesiem, kuri Muzeju naktī apmeklēja Nacionālo mākslas muzeju.
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore
Valles vidusskola
UZŅEM AUDZĒKŅUS
2012./2013. mācību gadā
1. klasē.
7. jūnijā plkst. 16.30 –
vecāku sapulce 1. klases
mācību telpā.
Sīkāka informācija pa
tālruni 29238883
(Regīna Polāne).

Remontē ceremoniju zāli
Dzimtsarakstu nodaļas
ceremoniju zālē novada
domes ēkā Vecumniekos
pašlaik notiek remonts.
Plānotajiem darbiem paredzēts iztērēt Ls 2773,24.
Tiek nomainīts vecais grīdas
segums, ko sabojājusi koksnes
trupes sēne. Iecerēts atsvaidzināt
arī sienu krāsojumu un nomainīt
aizkarus.

Pirms septiņiem
gadiem

Remontu veic SIA «Kvintets M». Meistari darbus apsolījuši pabeigt līdz 7. jūnijam,
lai jau 9. jūnijā sapostajās telpās jaunlaulātie varētu saņemt
pirmo kopīgo ģimenes dokumentu – laulības apliecību.
Pēdējo reizi ceremoniju zālē amatnieki rosījušies 2005. gadā, kad tika veikts kosmētiskais
remonts un nomainīts sienas

dekors – gobelēns, kas bija
«laika zoba saēsts». Tā vietā telpu rotā Andas Sproģes glezna.

Laulību
reģistrācija notiek

Arī remonta laikā notiek
laulību reģistrācija – svinībām
atvēlēta Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas zāle. Paldies par atsaucību izglītības
iestādes direktorei Ivetai Lavrinovičai un personālam. Ceremonijas norises vieta, protams, tiek saskaņota ar laimīgo pāri. Kāds cits pāris vēlas
noslēgt laulību Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas kabinetā tikai divu liecinieku klātbūtnē,
jo viņiem nozīmīga ir laulību
reģistrācijas vieta un laiks.
Prieks, ka vīri ceremoniju
zālē strādā godprātīgi un ar
lielu atbildību. Lai meistariem
darbs iet no rokas un lai pir-

Ceremoniju zāles remonts tika uzsākts 14. maijā. To plānots
pabeigt līdz 7. jūnijam.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
mais pāris sapostajās telpās
savu draugu un radu pulkā var
teikt viens otram jāvārdu Latvijā, Vecumniekos! Viņu pašreizējā dzīvesvieta ir Īrijā, bet

jaunieši ļoti vēlas atgriezties
mājās. Lai izdodas!
A. ĶIENE,
novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

4. lpp.

Vallē taps
tirdzniecības
vieta

Atbalstīta līdzfinansējuma
piešķiršana 10% apmērā
biedrībai «Valles klēts»
tirdzniecības vietas
ierīkošanai.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne Domes sēdē
25. aprīlī deputātus informēja,
ka «Valles klēts» ir iesaistījusies biedrības «Aizkraukles rajona partnerība» izsludinātajā
LEADER pasākuma «Lauku
ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» aktivitātē «Vietējās pārtikas noieta
tirgus veicināšanas pakalpojumu un pieejamības uzlabošana un pilnveidošana». Projekta mērķis ir tirdzniecības
vietas izveide Valles pagastā.
Tā realizācijai nepieciešams
pašvaldības līdzfinansējums.
Maksimālās attiecināmās izmaksas ir Ls 15 000, līdzfinansējums – Ls 1500. Tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot Valles centrā, laukumā pie
SIA «Krīči» veikala.
Deputāts Česlavs Batņa
interesējās, kāpēc netiek ņemts
vērā iedzīvotāju un pagasta
pārvaldes viedoklis un tirdzniecības vieta netiek iekārtota
pie pagasta pārvaldes. Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists
Arvīds Zvirbulis paskaidroja,
ka automašīnu stāvlaukums
pie pagasta pārvaldes pieder
privātam uzņēmumam, tāpēc
varētu rasties problēmas ar tā
izmantošanu. Ar SIA «Krīči»
biedrība «Valles klēts» ir noslēgusi nomas līgumu, turklāt
šī vieta ir labāka no uzturēšanas viedokļa, jo ir ierobežota
ar sētu.
Z. SKARA
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Gaidāmas pārmaiņas
siltumenerģijas piegādē

SIA «Mūsu saimnieks» būs spiests aprēķināt soda procentus
Sākot ar nākamo apkures
sezonu, gaidāmas pārmaiņas siltumenerģijas piegādē
Rīgas ielas daudzdzīvokļu
mājām un administratīvajām ēkām Vecumniekos,
kas līdz šim izmantoja
SIA «Mūsu saimnieks»
apkures pakalpojumus.

Ne vairāk
kā par 10%

Iniciators siltumenerģijas
pārdošanai ir uzņēmums, kam
ražošanas procesā radīsies siltumenerģijas pārpalikums, ar
ko tas spēšot nodrošināt ar apkuri Rīgas ielas dzīvojamo un
administratīvo sektoru. Tiek
strādāts pie siltumenerģijas
pārpirkuma un katlumājas «Īrnieks» nomas nosacījumiem.
Pamatots ir iedzīvotāju satraukums saistībā ar gaidāmajām pārmaiņām, taču jāuzsver,
ka, izmantojot šo piedāvājumu, nākamajā sezonā apkures
tarifi tiks paaugstināti ne vairāk kā par 10% (pēc provizoriskiem aprēķiniem), jo katlumājas rekonstrukciju, katlu remontu un iegādi veiks siltuma ražotājfirma par saviem
līdzekļiem. Lēmums par apkures tarifa paaugstināšanu bija jāpieņem, jo kopš pēdējā
apkures tarifa apstiprināšanas
2007./2008. gada apkures sezonai ievērojami pieaugušas
kurināmā un elektroenerģijas
cenas. Līdz brīdim, kamēr tiks
uzstādīti māju siltumskaitītāji,
norēķinu kārtība par apkuri
paliks līdzšinējā, bet pēc tam
norēķināšanās notiks pēc skaitītāju rādījumiem.

Uzkrājumus
«noēd» norēķini
3. jūlijā
no plkst. 10 līdz 13 –
DONORU DIENA.
Tos, kuri vēlas ziedot
asinis, Valsts asinsdonoru
centra specializētais
autobuss gaidīs pie
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas.
Īpaši tiek aicināti jauni
donori.

Jābrīdina apkures lietotāji,
ka laikā nenomaksātu rēķinu
dēļ SIA «Mūsu saimnieks» būs
spiests pārtraukt siltumpiegādi
tām mājām, kurām ir vislielākie parādi, jo uzņēmums nespēs apmaksāt siltuma piegādātāja rēķinus.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 876 «Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi» (21.10.2008.)

Katlumāja «Īrnieks» nodrošina centralizētu siltumpiegādi Vecumnieku ciema Rīgas ielas dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām, kuru kopējā apkurināmā platība ir 8296,46 m².
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
36. punktu lietotājs galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša 20. datumam. Reālā situācija rāda, ka līdz šim par
saņemtajiem pakalpojumiem
daudzi nav norēķinājušies laikus. Tas traucē uzņēmumam
realizēt plānotos darbus apsaimniekošanā esošajās mājās, jo veidotos apsaimniekošanas uzkrājumus «noēd» norēķini ar piegādātājiem.
Martā ar izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas»
starpniecību uzņēmuma parādnieki tika aicināti līdz
25. maijam ierasties SIA «Mūsu saimnieks», lai vienotos
par parādu nomaksas grafiku.
Diemžēl līdz šim sagaidīts tikai viens interesents. Informējam, ka ar nākamo apkures
sezonu papildus kārtējam rēķinam uzņēmums būs spiests
aprēķināt īres un apsaimniekošanas līgumā paredzētos soda procentus 0,1% apmērā no
nenomaksātās summas par
katru kavējuma dienu. Iedzīvotāju interesēs ir iespējami
ātrāk nokārtot parādus vai vienoties par reālu, izpildāmu parāda nomaksas grafiku.

Jāorganizē
kopsapulces

Žēl, ka neesam saņēmuši
iedzīvotāju informāciju par atkritumu konteineru piepildītā-

jiem – nemaksātājiem, nelegālajiem pieslēgumiem elektroenerģijas izmantošanā un
par personām, kuras faktiski
mitinās daudzdzīvokļu mājās,
bet nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem. Jāatgādina, ka ir jāorganizē māju iedzīvotāju kopsapulces, lai vienotos par apkures rēķinu procentu maksu tiem dzīvokļiem,
kuru iemītnieki savulaik atteikušies no centralizētās apkures, kā arī lai diskutētu par citiem jautājumiem.
Nepievilcīgi ir daudzdzīvokļu namu pagalmi – zaļajā
zonā atrodas nelietojama tehnika, arī ekspluatējami transportlīdzekļi tiek novietoti pie
pašām fasādes durvīm, kas
traucē citiem iedzīvotājiem.
Šīs problēmas risināšanā ļoti
ceram uz novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
darbinieku palīdzību.
Cerēsim, ka paredzamās
pārmaiņas būs veiksmīgas
mums visiem!
I. STAŠKEVIČS,
SIA «Mūsu saimnieks»
valdes loceklis
«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī
pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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LPS spēks ir viedokļu dažādībā
Pašvaldības vēlas lielāku rīcības brīvību
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 23. kongresā, kas
18. maijā notika Preiļu
novada Kultūras centrā,
Vecumnieku novada Domi
pārstāvēja divi delegāti –
pašvaldības vadītāja vietnieks Jānis Kalniņš un
deputāts Arvīds Zvirbulis.

pilsētu un novadu vietvaru
pārstāvji sprieda, ka ministru
interese un aktivitātes saistītas
ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Pēc pusdienām krēslu pirmā rinda zālē palika tukša – augstie viesi bija devušies
savās gaitās.

Kongresa moto – «Uzņēmēji plus pašvaldības ir Latvijas nākotne».

Kongresa laikā tika izskatīti un pieņemti vairāki sagatavotie rezolūciju projekti: «Par
pašvaldību vietu Nacionālajā
attīstības plānā (NAP)», «Par
pašvaldību ieņēmumu bāzi»,
«Par pašvaldību atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai», «Par
izglītību», «Par demogrāfiskās
krīzes ietekmi uz pašvaldību»
un «Par likumprojektu Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju
ienākumu nodokli»».
«Ekonomikas krīze un reformas apturēja teritoriju attīstību. Tagad mums visiem
kopīgi jārod risinājumi valsts
ātrākai un veiksmīgākai attīstībai. Mums pašiem ir jārūpējas par Latvijas izaugsmi, jo
neviens cits to nedarīs, sacīja
A. Jaunsleinis. Viņš uzsvēra,
ka LPS spēks ir viedokļu da-

Vēlēšanu tuvums

Uz Preiļiem ceļu bija mērojuši Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis, Saeimas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kā arī astoņi ministri un
Reformu partijas valdes priekšsēdētājs Valdis Zatlers. Valsts
prezidents Andris Bērziņš, kurš
atradās vizītē ASV, bija atsūtījis apsveikumu.
Pirmo reizi divdesmit gadu
laikā, kopš LPS vada Andris
Jaunsleinis, uz kongresu bija
atbraucis ārlietu ministrs. Edgars Rinkēvičs gan sacīja, ka
ļoti vēlējies apmeklēt Preiļus
un piedalīties pašvaldību gada
notikumā numur viens, taču

Jārod risinājumi

žādībā un spējā līdzsvarot atšķirīgas intereses un vienoties
par galveno.

Dialogs izpaliek

«Esmu piedalījies vairākos
kongresos un man vēl aizvien
nav skaidrs – kāpēc vietās, kur
pašvaldību pārstāvji tiekas ar
valsts augstākajām amatpersonām, izpaliek analītisks dialogs. Arī šoreiz ministru ierašanās vairāk bija saistīta ar
gaidāmajām vēlēšanām, nevis
patiesu interesi par notiekošo
pašvaldībās.
Kongresa laikā sēdēju nākamajā rindā aiz augstajiem
viesiem un lieliski redzēju, kā
viņi, klausoties Jaunsleiņa atskaiti, «spaidīja» savus mobilos telefonus, aifonus un planšetdatorus, kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Edmunds Sprūdžs ķiķināja ar savu padomnieci.
Tas kārtējo reizi apliecināja,
cik Ministru kabinets ir «atrauts» no pārējās pasaules.
LPS kā tāda arodbiedrība iestājas par Latvijas pilsētu un
novadu iedzīvotāju interesēm,
precīzi norādot vājos punktus

likumdošanā, taču vietvarām
viedokļa maiņu valdībā izdodas panākt tikai «ar garām runām», nevis konstruktīvu dialogu,» sacīja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks J. Kalniņš.
«Kongress apliecināja pašvaldību solidaritāti un LPS kā
nevalstiskas organizācijas praktisko nozīmi. Tas ļāva apjaust,
ka gan lielajās, gan mazajās
pašvaldībās problēmas ir līdzīgas. Kā apstiprinājums šī
pasākuma nozīmīgumam bija
valsts augstāko amatpersonu
un ministru klātbūtne. Vismaz
šajā reizē viņu paustais viedoklis saskanēja ar pašvaldību
pārstāvju domām un vēlmēm.
Jācer, ka tās nebija tikai svētku uzrunas,» atzīmēja Vecumnieku novada Domes deputāts
A. Zvirbulis.
«Pašvaldībām jādod lielāka rīcības brīvība un vairāk
jāuzticas, lai sabiedrība sagaidītu ātrāku un veiksmīgāku rezultātu,» uzstājoties debatēs, sacīja Kuldīgas novada
Domes priekšsēdētāja Inga
Bērziņa.
ŽANNA ZĀLĪTE

Veikals «Vesko» piedzīvo pārvērtības
Pēc rekonstrukcijas durvis
vēris veikals «Vesko»
Vecumnieku centrā.
15. maijā pie ieejas tirgotavā veidojās rinda, jo ikviens
vēlējās būt pirmais, kurš novērtē ilgi gaidītās pārmaiņas. Kamēr noritēja pārbūve, veikalam
tika pielāgotas blakus esošās
kafejnīcas telpas. Nu arī tajās
veikts kosmētiskais remonts.
Jūnija sākumā atsvaidzinātā ēstuve vērs durvis apmeklētājiem.

Plašāks un gaišāks

«Līdz šim telpā valdīja liela šaurība – divi pircēji ejā varēja samainīties ar grūtībām.
Vajadzēja uzmanīties, lai neaizķertu kādu miltu paku vai
stikla burciņu. Tagad veikals
kļuvis plašāks un gaišāks, preces izvietotas pārskatāmāk,»
sacīja vietējās pensionāres, kuras arī remonta laikā palika uzticīgas «Vesko».

Daudzi pastāvīgie klienti
ar izpratni izturējās pret neērtībām, kas bija jāpiecieš divus
mēnešus, kamēr noritēja rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana.

Izbūvēta
uzbrauktuve

«Atsauksmes ir pozitīvas.
Ovācijas nerimās visu dienu,»
pēc veikala atvēršanas sacīja
vadītāja Raisa Siliņa, piebilstot, ka arī sešām darbiniecēm
strādāšana kļuvusi ērtāka.
«Veicot rekonstrukciju, paplašināta tirdzniecības zāle, ieklāts jauns grīdas segums, iegādātas lampas, arī daļa plauktu
ir jauni, pārdomāti izvietotas
novērošanas kameras, nobruģēta veikala apkārtne,» uzskaita R. Siliņa. Viņa uzsver,
ka pēc rekonstrukcijas veikalā
ērti var iekļūt māmiņas ar mazuļiem un pircēji ratiņkrēslā,
jo izbūvēta uzbrauktuve.

Ieeja veikalā «Vesko» tagad ir no Rīgas ielas puses. Labiekārtota arī ēkas apkārtne.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Daudzi izteica pieņēmumu,
ka tirdzniecības vietas vadību
sadūšoties pārmaiņām rosinājusi veikala «Elvi» atvēršana
Vecumnieku centrā februāra
nogalē. R. Siliņa skaidro, ka
remonts ar to nav saistīts, jo
SIA «Bauskas tirgotājs» projekts par «Vesko» rekonstruk-

ciju un apkārtnes labiekārtošanu Bauskas būvvaldē tika apstiprināts jau 2011. gada septembrī. Veikalu tīkls «Vesko»
pieder kooperācijai SIA «Baltstor», kuras īpašumā pirms
pieciem gadiem nonāca arī
SIA «Bauskas tirgotājs».
ŽANNA ZĀLĪTE
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Aizdedz ģimeņu ugunskuru

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības «Saulgrieze» vadītāja Olga Černišova-Stūriška (no labās), Anita Svilāne un
Laima Papiņa sveic biedrības līderi, trīs meitu mammu Teklu
Biukšāni (priekšplānā).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
à1. lpp.
Kamēr vīri cepa desiņas,
«Saulgriezes» valdes priekšsēdētāja Olga Černišova-Stūriška svētkos ar dāvaniņām sveica
kuplās saimes. «Paldies par atsaucību labvēļiem – SIA «Stenders», «Rimi Latvia», «Rīgas
miesnieks», «Hanzas maiznīca».
Pateicos SIA «Pakāpiens», kas
jau sesto gadu sagādāja malku
ugunskuram, biedrībai «Jaunatne smaidam» (īpaši – Valdim Vaisjunam) par sarīkojuma apskaņošanu un mūziku un
Ingum Liepam par grilu,» sacīja biedrības vadītāja. Viņa teica paldies par atbalstu novada
Domei, pašvaldības Sociālā
dienesta darbiniecei Dainai
Caunei, «Saulgriezes» un Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas
komitejas Vecumnieku nodaļas brīvprātīgajiem, kā arī Volodku saimei, kas bija padomājusi par pārsteigumu – ģi-

Goda titula «Gada lielģimene 2012» ieguvēji – Iveta un Aldis
Vietnieki kopā ar bērniem Antru, Rebeku, Pēteri un mazo Esteri. Vecākā meita Kristīne bija devusies uz sporta sacīkstēm
Jēkabpilī.

menes dāvanā saņēma krāšņi
ziedošas petūnijas, podiņus
ar smaržīgajām vasaras puķēm – alisēm, kā arī citas veltes.

Zīmē un dzejo

Svētku dalībnieki tika aicināti uzzīmēt savu ģimeni
atpūtā un sacerēt četrrindīti,
kas raksturo saimi. Pavisam kopā tika iesniegti 29 darbiņi,
piecu interesantāko zīmējumu
un vārsmu autori saņēma balvas. Zīmējumos tika atainota
atpūta pie jūras, pulcēšanās ap
ugunskuru, sportiskas aktivitātes, vaļasbrīži pie dabas ar
makšķeri rokās u. c. Savukārt
dzejas rindās atklājās lepnums
par savu ģimeni un spēja, citam citu atbalstot, tikt galā ar
visām grūtībām.
Pie veltēm – baloniem un
mīkstajām rotaļlietām – tika
paši mazākie svētku dalībnie-

Fabriku ģimene zīmējumā ataino savu saimi, baudot atpūtas
mirkļus.

Mammas priecājās par iespēju satikties un saulaino pēcpusdienu veltīt atpūtai brīvā dabā kopā ar bērniem.
ki. Bērni un vecāki piedalījās
stafetē, rotaļājās un iesaistījās
atrakcijās. «Paldies «Saulgriezes» vadītājai, kura organizē
ekskursijas, rūpējas par ģimenēm un saliedē visus, jau sesto

gadu aicinot pulcēties pie
ugunskura,» sacīja Janīna
Stankeviča no Misas, kura uz
pasākumu bija atvedusi mazmeitu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Pēc desiņu ēšanas visiem labi pie dūšas gāja Vietnieku ģimenes sarūpētais kliņģeris.
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Atjauno parku pie tautas nama
Iestāda valrieksta koku un ēdamo kastaņu
Eiroparlamenta deputāte
Sandra Kalniete («Vienotība») un viņas asistents Jānis
Karalis parkā pie Vecumnieku tautas nama 17. maijā
iestādīja valrieksta koku un
ēdamo kastaņu.
Mākslas zinātnieci, rakstnieci, diplomāti un politiķi S. Kalnieti uz Vecumniekiem atveda
bijušais pagasta iedzīvotājs,
dienliliju selekcionārs un audzētājs Jānis Vasarietis, kurš tagad
dzīvo Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā. Viņš jau sen loloja ieceri par parka atjaunošanu. Būdams pirmais Vecumnieku tautas nama un bibliotēkas
kopīgi rīkotā tikšanās cikla
«Cilvēks mums līdzās» viesis,
J. Vasarietis 2010. gada 13. oktobrī iestādīja sarkanlapu ozolu.
«Cilvēki un koki ir radniecīgi – katrs ar savām saknēm, zariem un lapotni,» runājot alegorijās, uzsvēra tautas nama vadītāja Valda Kaufmane, «tāpēc ir
jauki, ka tikšanās cikls «Cilvēks
mums līdzās» turpinās kokos,
jo tie būs vēl ilgi pēc mums.»

Jādomā par nākotni

Ņēmuši rokās lāpstas, viesi kopā ar novada Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Kalniņu,
tautas nama un bibliotēkas darbiniecēm un pulciņu vietējo
sievu devās dziļāk parkā, kur
bija izraudzīta vieta jaunajiem
kociņiem. Tos ciemiņi bija nolūkojuši Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā.
Dzejoli par Latviju nolasīja

Pēc svētīgi paveikta darba visi klātesošie nofotografējās pie Sandras Kalnietes Vecumnieku parkam uzdāvātā valrieksta koka.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
vietējā amatierteātra dalībniece
Jana Avota, bet muzikālu priekšnesumu sniedza māsa un brālis Dumbraiši – Donna spēlēja
vijoli, bet Dominiks – trompeti.
«Lai Latvijā vairāk būtu cilvēku, kuri domā par nākotni un
mazāk par tām grūtībām, kurām
jāiet cauri šodien. Mums ir jāspēj pacelt acis, lai redzētu apvārsni, nevis tikai ciņus un oļus,
kas traucē virzīties uz priekšu,» parkā sanākušajiem vēlēja
S. Kalniete. Bedrītes rakšanā
un valrieksta stādīšanā gan
praktiski, gan ar padomu piedalījās J. Vasarietis. Savu koku – ēdamo kastaņu – iestādīja
arī J. Karalis.

Sandrai Kalnietei valrieksta koku palīdzēja iestādīt Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kalniņš (no
kreisās) un selekcionārs Jānis Vasarietis.

Lai šī diena paliktu atmiņā,
bibliotēkas darbiniece Mārīte
Boša viesiem pasniedza apliecinājumu, ka 2012. gada 17. maijā
viņi Vecumnieku parkā iestādījuši koku.

Apciemo savu ozolu

«Parka atjaunošana turpināsies. Savu koku apņēmušās iestādīt valodnieces Ina Druviete
un viņas mamma Aina Blinkena,
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube, Latvijas mazpulku padomes priekšsēdētāja
Ilze Kļava un eksprezidente
Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar
dzīvesbiedru,» ieceres atklāj

J. Vasarietis. Viņš piebilda, ka
sabiedrībā zināmu ļaužu viesošanās Vecumniekos veicina
novada atpazīstamību.
Selekcionārs apraudzīja
pirms pusotra gada iestādīto
sarkanlapu ozolu un secināja,
ka tas ir krietni paaudzies.
«Sarkanlapu ozoli ļoti ātri aug,
turklāt tie neslimo ar miltrasu,» viņš sacīja.
Pēc koku stādīšanas viesi
devās uz Beibežiem, kur apmeklēja Ineses un Jura Strūbergu iekopto daiļdārzu, savukārt
«Jūrās» ciemiņi apskatīja
amatnieka Jura Audzijoņa koktēlniecības darbu kolekciju.
ŽANNA ZĀLĪTE

Sandra Kalniete lūdza Donnai Dumbraitei atļaut piepildīt vienu savu mūža sapni un vilkt ar lociņu pa vijoles stīgām. Mirkli,
kad izdevies no instrumenta izvilināt skaņu, Eiroparlamenta
deputāte solījās nekad neaizmirst.

8. lpp.
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Skaistkalnē laimi meklē un atrod priekā
Izskan tradicionālie svētki «Pavasaris Šēnbergā»
Cilvēki visos laikos ir sapņojuši par laimi, dzīvojuši un
tiekušies pēc tās. Vai laime ir nodzīvotā dienā, pašapmierinātībā vai piepildītā naudas makā?
Šodienas acīm raugoties – varbūt. Kam uzplaukst zieds? Savam skaistumam vai citu priekam? Laime ir izjūtas, prieks,
iespēja tajā dalīties un prasme
būt saskaņā ar sevi un citiem.

Nokļūst krāšņā ballē

Tradicionālie sadziedāšanās
un sadancošanās svētki «Pavasaris Šēnbergā» ik gadu ievziedu laikā Skaistkalnes pagasta
estrādē pulcina tuvus un tālus
ciemiņus. Šogad, 9. maijā, pasākuma dalībnieki kopā ar pasakas «Pelnrušķīte» varoņiem
nokļuva krāšņā ballē. Karalisko viesu sarakstā bija pārstāvji
no kaimiņu skolām – Vecsaules, Stelpes, Misas, Vecumnieku,
Iecavas, Pilsrundāles, Bauskas,
Ozolaines, Īslīces, Uzvaras –,
ciemiņi no Radvilišķiem (Lietuva), kā arī rīdzinieki – Rīgas
Teikas vidusskolas koris.
Koncerta programmā bija iekļauts mūsu un kaimiņu novadu interešu izglītības pulciņu –
koru un deju kolektīvu – repertuārs. Dziedātāju virsvadītāja
bija Skaistkalnes vidusskolas
mūzikas pedagoģe Ingrīda Zemļinska, dejotāju soļu raitums bija Skaistkalnes vidusskolas deju
skolotājas Baibas Vanagas pārziņā. Koncerta teatralizētās ainas spēlēja Bārbeles tautas nama amatierteātra «Bārbelīši»
aktieri un Skaistkalnes vidusskolas 12. klases audzēkņi skolotāja Ingus Pavinkšna vadībā.

Mūžīgas vērtības

«Noskatoties Vallē «Bārbelīšu» muzikālo izrādi par Pelnrušķīti, radās doma slavenās vācu pasakas sižetu izmantot svētku vadmotīvam. Labestība un
darba tikums, mīlestība un sapņu piepildījums ir mūžīgas vērtības. Izrādes kolorītie tēli, komponista Ingmara Zemzara mūzika, meistarīgi darinātie kostīmi
rosināja domāt, ka dalībniekiem
un skatītājiem patiks. Priecājos,
ka amatierteātra aktieri Valdis
Rusiņš, Voldemārs Barens un
Uldis Mantons atsaucās aicinājumam un atrada mirkli darb-

Misas, Īslīces un Skaistkalnes skolu 7. – 9. klašu deju kolektīvi izpilda «Govju kazaku».
dienas steigā, lai kopā ar mūsu
divpadsmitajiem visus priecētu
šajos svētkos!» stāsta Skaistkalnes vidusskolas skolotāja
Lolita Silakaktiņa.
«Nevarējām vien sagaidīt
teātra uznācienu! Daiļā Pelnrušķīte (12. klases skolniece Kitija Pole), pelēni (Elīna Kaminska un Elīna Rozēna), mātes
meitas (Kristiāna Medika un
Sintija Siliņa), Feja (Sandra Ņērbule), Princis (Jānis Adakovskis), pasaku karaļvalsts vārtu
sargs (7. klases skolnieks Raivis Mikalauckis), kā arī jautrais
Ķirbis (skolotājs Ingus Pavinkšnis) mums ļoti patika!»
sajūsmināti atklāj 5. klases audzēkņi Betija Zimeta, Māris un
Mareks Eņģeļi, Lidija Liepiņa
un Marta Balama.

Sajūsmina
dejas valoda

«Bija ļoti patīkami piedalīties tik skaistos, priecīgos un
sirsnīgos svētkos! Tajos ikviens
jutās šim sarīkojumam piederīgs. Saule, krāšņā daba, košie
tērpi, skanīgie priekšnesumi –
tas «Pavasari Šēnbergā» pārvērta teju vai pasakā. Šo notikumu ar gaišu smaidu atcerēšos
savās mājās Austrijā,» smaidot
sacīja Solveiga Ramplere, Skaistkalnes vidusskolas 10. klases
skolniece. Viņa ir jauniešu ap-

Bārbeles tautas nama amatierteātra «Bārbelīši» dalībnieki Voldemārs Barens (no kreisās), Ingus Pavinkšnis un Valdis Rusiņš un
Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece pateicas
pasākuma dalībniekiem par svētku prieku.
maiņas programmas dalībniece,
muzicē pūtēju orķestrī «Skaistkalne».
«Mani sajūsmina dejas valoda, un šie svētki atgādina –
ikvienu dzīves mirkli ir jāspēj
darīt skaistu,» Solveigai piekrīt
viņas vācu draudzene no Oldenburgas puses Merle Reige, apmaiņas skolniece un svētku vērotāja no Valmieras vidusskolas.
«Ik gadu ar nepacietību gaidām ielūgumu uz «Pavasari
Šēnbergā»,» atzīst Saule Venckuniene, Radvilišķu skolas direktore no Lietuvas. Radošas
un draudzīgas kultūras saites

skaistkalniešus un lietuviešus
vieno jau ilgus gadus.

Pasaka ar
laimīgām beigām

Dace Ābeltiņa, Skaistkalnes
vidusskolas 12. klases skolniece, kopā ar klases biedriem iejutās pasakas varoņu tēlos. «Atveidoju pamāti, centos, lai interesanti būtu gan skatītājiem,
gan pārējiem dalībniekiem. Šī
loma man nebija sveša – pirms
pāris gadiem to biju spēlējusi
skolas teātrī. Pārsteidza dalībnieku kuplais pulks, kas liecina – «Pavasaris Šēnbergā» gūst
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Talantu šovs un pārgājiens

Talantu šova dalībnieki lepojas ar iegūtajiem diplomiem.
Foto – Z. SAULE
Radvilišķu skolas (Lietuva) meiteņu deja izstaroja dzīvesprieku
un enerģiju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» Kurmenes
pirmsskolas grupā «Rūķu
skola» maijā norisinājās divi
interesanti pasākumi.

Uzklausa vērtējumu

Ciemiņu no Rīgas Teikas vidusskolas sniegumā izskanēja tautas
dziesma «Tumša nakte, zaļa zāle» un Ainara Virgas «Dzimtā valoda».
aizvien plašāku skanējumu.»
Pie svētku skaņotāja pults
strādāja Gatis Rutkovskis, Skaistkalnes vidusskolas 10. klases audzēknis. Viņš secina, ka kora kvalitatīvam apskaņojumam nepieciešami speciāli mikrofoni, jo
brīvdabas koncertiem ir sava
specifika – estrādes un klausītāju izvietojums, laika apstākļi,
skaņu aparatūras īpatnības. Paldies Stelpes jauniešu vadītājai
Kristīnei Rullei par sapratni un
atbalstu. Turpmāk tiks likta lietā nesen iegādātā skolas skaņu
aparatūra.
Šī bija pasaka ar laimīgām
beigām. Pelnrušķīte un Princis
nodejoja valsi, un prieks bērnu
un pieaugušo sejās nepārprotami lika saprast – nākamgad atkal tiksimies Skaistkalnē!
I. PAVINKŠNIS un
L. SILAKAKTIŅA,
Skaistkalnes vidusskolas
skolotāji

18. maijā notika talantu
šovs. Tajā savas dotības demonstrēja bērni kopā ar vecākiem.
Dalībnieku spējas un prasmes
izpaudās gan dziedot, gan rādot
tautiskās un hip-hop dejas, kā
arī uzvedot leļļu teātra izrādi
un veicot eksperimentu, kurā
varēja piedalīties gan skatītāji,
gan žūrija. Priekšnesumi patiešām bija ļoti daudzveidīgi.
Kā jau kārtīgā šovā, protams, neiztika bez žūrijas (Silvija Raupa, Gita Skadiņa, Martins Madejs). Bērni kopā ar
vecākiem uzklausīja vērtējumu, bet noslēgumā katrs dalībnieks ieguva diplomu ar savam
priekšnesumam piemērotāko atzinumu. Pasākums izdevās ļoti

mīļš un sirsnīgs. Bērni bija tik
lielā sajūsmā par talantu šovu,
ka vēlējās, lai tas kļūst par Rūķu skolas tradīciju un priecē
audzēkņus un vecākus arī nākamajos mācību gados.

Iepazīst Kurmeni

Jau ierasts, ka ik gadu maija beigās Rūķu skolas saime
dodas pārgājienā. Arī šoreiz,
salikuši somās nepieciešamās
lietas, visi devās ceļā.
Lai būtu jautrāka iešana,
ciemos bija ieradies Ješka. Viņš
bija izdomājis dažādus uzdevumus, lai ikviens labāk iepazītu
Kurmeni un nonāktu galapunktā.
Nokļūstot upes malā, tika
iekurts ugunskurs. Laiks aizritēja, cepot desiņas un ejot rotaļās. Arī laika apstākļi bija piemēroti pārgājienam, un tas ikvienam uzlaboja omu.
Z. SAULE,
Kurmenes pirmsskolas
skolotāja

«Rudens rozes» nesēž mājās
Vecumnieku tautas nama
dāmu deju kopa «Rudens
rozes» piedalījās Zemgales
senioru deju kopu sadancī
«Nesēdi mājās, nāc piedalies», kas 5. maijā notika
Bauskas Kultūras centrā.

Pelnrušķītes (Kitija Pole) sapnis nokļūt krāšņā ballē svētku
izskaņā piepildījās.

Pasākumā plūstošam un
raitam solim ļāvās astoņi kolektīvi: «Vēlreiz» no Bauskas
Kultūras centra, «Randiņš» no
Auces, «Magnolijas» no Rundāles novada, «Virši zied» no
Jelgavas novada Sesavas pagasta, «Sendienas» no Bauskas
novada Ceraukstes pagasta,
«Vijas» no Ikšķiles tautas na-

ma, Bauskas pils muzeja seno
deju grupa «Galms» un «Rudens rozes» no Vecumniekiem.
Katrs kolektīvs izrādīja trīs
savas skaistākās un mīļākās dejas. Vecumnieku dāmas priekšnesumus sniedza jaunajos tērpos.
Vakars pagāja jautrās rotaļās. Žēl, ka lielā zāle bija tik
maza, ka visi dejotāji vienlaikus nemaz nevarēja aktivitātēs
iesaistīties.
Labā noskaņojumā atvadījāmies, lai satiktos atkal.
A. ZALCMANE,
deju kopas «Rudens
rozes» vadītāja

10. lpp.
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Dziesmā vienojas 34 kolektīvi
Zēnu koru saietā «Zaļā bumba» – arī misenieki
Misas vidusskolas zēnu
koris piedalījās 4. zēnu
koru saietā «Zaļā bumba».
Tas 3. maijā norisinājās
Talsos.
Uz Kurzemi ceļu bija mērojuši 34 kolektīvi no visas
Latvijas: Rīgas, Rēzeknes,
Daugavpils, Dobeles, Kandavas, Misas un, protams, citām
skaistām vietām.

Izbauda pilsētas
burvību

Zēnu koru saiets «Zaļā bumba» norisinājās Talsu 2. vidusskolā. Diena bija notikumiem
un pārdzīvojumiem bagāta.
Rīta pusē notika kopmēģinājums – gatavošanās vakara
koncertam. Jāatzīmē, ka repertuāru pamatā veido nākamo skolēnu Dziesmu svētku
zēnu kora dziesmas.
Pēc kārtīgas izdziedāšanās
dalībniekiem tika dota iespēja iepazīt Talsu daudzos kalnus un izbaudīt pilsētas burvību, izejot dažādu šķēršļu joslas un pildot interesantus uzdevumus. Tā kā saieta simbols ir
bruņurupucis un tā noslēpums,
arī puikas centās to atklāt Tiguļkalnā, Talsu pilskalnā, den-

Koncertā «Es zemeslodi paceļu plaukstā» dziedāja visi zēnu kori, kopskaitā – vairāk nekā 1000
dalībnieku.
droloģiskajā parkā un novada
muzejā, kur tiešām arī ir kaut
kas no bruņurupuča, proti, vikingu bruņurupuču sakta.

Cirka priekšnesumi

Dienas atbildīgākais notikums – lielais koncerts «Es
zemeslodi paceļu plaukstā».
Tajā piedalījās gandrīz visi
apzinātie Latvijas skolu zēnu
kori. Koncertu vadīja saieta

«Zaļā bumba» krusttēvs, dziedātājs Intars Busulis.
Kolektīvi izpildīja speciālkompozīcijas, ko sarakstījuši
Toms Juhņēvičs, Rihards Zaļupe un Raimonds Tiguls. Sniegumu īpaši krāšņu vērta Liepājas cirka priekšnesumi, ko
ar aizrautību vēroja arī paši
saieta dalībnieki.

Valstiski nozīmīgs
jautājums

Pēc koncerta pārņēma izjūta, ka zēnu kori patiesi ir liela vērtība – gan savam novadam, pilsētai vai pagastam,
gan valstij kopumā. To uzsvēra arī saieta «Zaļā bumba»
idejas autors, mākslinieciskais
vadītājs un virsdiriģents Gints

Ceplenieks. Viņš sacīja: «Zēnu koru darbība ir valstiski
nozīmīgs un savā būtībā nacionāls jautājums. Ja nebūs zēnu koru, nebūs vīru balsis
Dziesmu svētku kopkorī Mežaparka Lielajā estrādē, un tad
nebūs arī šī mūsu tautas mākslas brīnuma – Dziesmu svētku.»
Bijušajā Bauskas rajonā
vienīgā – Misas vidusskolas –
zēnu kora dalībnieki pēc koncerta jutās apgaroti, jo tikai
kopā esot un vienojoties dziesmā ir iespējams darīt lielas
lietas.
Z. JĒGERE,
Vecumnieku novada
mūzikas metodiskās
apvienības vadītāja

Misas vidusskolas zēnu koris un tā vadītāja Zaiga Jēgere kopā
ar «Zaļās bumbas» idejas autoru un virsdiriģentu Gintu Ceplenieku.
Foto – V. KAPTEINE
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Ausekļu dzirnavās – vairāki jaunumi
Ar Sējas svētkiem atklāj jauno tūrisma sezonu

Kartupeļu stādīšanā iesaistījās vidējās paaudzes deju kolektīva
«Valle» dalībnieces.
Šī gada tūrisma sezona
Vecumnieku novadā tika
atklāta ar Sējas svētkiem
Ausekļu dzirnavu brīvdabas
muzejā Bārbeles pagastā,
kas bija kupli apmeklēti.
12. maijā, pulcinot kopā
ap 30 amatnieku, seno arodu
pratēju, tūrisma jomas entuziastu un palīgu, objekta saimnieks Mārtiņš Mediņš dažādu
paaudžu interesentiem piedāvāja plašu programmu.

Dzied un
dzen jokus

Priekšpusdienā visi devās
uz izmēģinājuma lauku stādīt
kartupeļus, sēt labību, bietītes,
kukurūzu, zālāju. Gan bērni,
gan pieaugušie ar prieku iesaistījās zemes darbos, aplūkoja amatrīkus, izmantoja izdevību paglaudīt un ar pienenēm pacienāt zirgus, iesēsties
ratos vai kravas automobilī
GAZ-51, ar ko lauku ļaudis
savulaik braukuši pat uz lielajiem Dziesmu svētkiem Rīgā.
Ziņkāres pilni skatieni pavadīja seno prasmju demonstrētāju – kalēju, podnieka, virvju vijēju, galdnieku, klūdziņu
pinēju, audēju, vešerieņu u. c. –
rosīšanos. Lai amatniekiem
lustīgāka strādāšana un apmeklētājiem jautrāka oma, akordeona meistari Albīns Baļčūns un
Aigars Urtāns gan dziedāja,
gan dzina jokus.
Jautrība valdīja arī pie estrādītes, kur raitu soli vija vidējās paaudzes deju kolektīva
«Valle» vīri un sievas, bet Stel-

Savu amata māku demonstrēja grozu pinējas.

pes pagasta amatierteātris «Urguči» izrādīja iestudējumu «Eža
kažociņš».

Uzbūvē estrādīti

Gan aroda meistari, gan
amata prasmju izzinātāji bija
patīkami pārsteigti par jaunumiem, kas šopavasar sagaidīja
lauku sētas apmeklētājus.
Divas nedēļas pirms Sējas
svētkiem tapusi estrādīte. «Lai
pašdarbības kolektīvu priekšnesumi netraucētu amatniekiem, radās iecere uzbūvēt nelielu skatuvi un solus. Tagad
sevi labāk varēja parādīt mākslinieki, ērtāk jutās apmeklētāji,» teic M. Mediņš. Estrāde
tiks izmantota, organizējot tematiskus pasākumus. 19. maijā to jau iemēģināja jaunlaulāto
pāris un vedēji, nodejojot pirmo valsi. Līdz šim kāzinieki
pulcējušies vecmāmuļas istabā.
Ikviens pamanīja Lazdu
vējdzirnavas, kas uz Bārbeli
atceļojušas no Īslīces pagasta
Ādžūniem. Tās plānots atjaunot un uzstādīt. «1926. gadā
Lazdu māju saimnieki ēku iegādājušies Jelgavas apriņķī un
ar 26 pajūgiem pārveduši uz
savu saimniecību. Apkārtnes
zemnieki, kuri piedalījušies
konstrukciju transportēšanā,
divus gadus dzirnavās varējuši malt labību bez maksas,»
zina teikt M. Mediņš.

Apetītei –
dzimtenīte

Lielu interesi izraisīja klēts
otrajā stāvā iekārtotā ekspozīcija «No skolas sola līdz radio-

Ausekļu dzirnavu saimnieks Mārtiņš Mediņš gan Stelpes pagasta amatierteātra «Urguči» saimei, gan dejotājiem no Valles
(attēlā – kolektīva vadītāja Astrīda Celmiņa) par svētku kuplināšanu pateicās ar cienastu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
aparātam». Pagājušā gadsimta
laika liecību klāstā ir gan friziera, gan kopsaimniecības brigadiera kabineta aprīkojums
ar kolhoza «Valle» vimpeļiem
un kantorgrāmatu, klases iekārtojums – skolas sols, tāfele, cirkuļi, kompass, plakāti,
tabulas un citi uzskates materiāli. Izstādīti arī seni fotoaparāti, radiouztvērēji, pulksteņi,
kabatas lukturi un citi sīkumi.
Tie daudzus mudināja kavēties atmiņās par lietām, bez
kurām vēl nesen mūsu ikdiena
nebija iedomājama.
Svētku dalībnieki ar nepacietību gaidīja, kad varēs nobaudīt iecienīto biezputru no lielā
katla. Vilināja arī Valles pagasta
lauku tūrisma un atpūtas kompleksa «Makšķernieku paradīze» kārdinošā zivju zupa un tradicionālās latviešu virtuves liet-

pratēju gatavotā maltīte. Apetītes uzlabošanai lieti noderēja
Iecavas novada saimnieka Jāņa
Dūras tecinātā dzimtenīte, ko
slavēja gan vīri, gan sievas.
Lai labāk iepazītu dzirnavu līci, SIA «Brīvnieki JS»
īpašnieka Jāņa Strēļa vadībā
bērni un pieaugušie varēja izbraukt ar laivu pa Iecavas upi.
Ļaudis piesaistīja graudu
malšanas paraugdemonstrējumi
ar motordzirnavām, rudzu klaipu un pīrāgu cepšana. Gatavo
produkciju varēja iegādāties,
taču interese bija tik liela, ka visiem gribētājiem Ausekļu dzirnavu maizes un pīrāgu netika.
Saimnieks solīja, ka Pļaujas svētkos septembrī tiks gādāts, lai
neviens mājās bez ciemakukuļa neaizbrauktu. Uz tikšanos rudenī!
ŽANNA ZĀLĪTE
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Muzeju naktī – «Dzīve kā jūra»
Vallē ciemojas Amtmaņa-Briedīša laika aktrise
Aktieru brāļu Amtmaņu
muzejā «Zvanītāju Bukās»
Valles pagastā interesenti
pulcējās Muzeju nakts
sarīkojumā «Dzīve kā jūra».
Šajā akcijā muzejs iesaistījās jau ceturto pavasari.
Tā kā šī gada Muzeju nakts
moto bija «Zilā krāsa – jūra»,
iestādes vadītāja Dace Anna
Paegle 19. maijā apmeklētājus
sagaidīja, tērpusies zilas krāsas apģērbā, kam bija pieskaņoti arī aksesuāri.

Prēmijas laureāte

Gan vallieši, gan kaimiņu
pagastu ļaudis ar aplausiem sagaidīja leģendāro latviešu teātra un kino aktrisi, jūrmalnieci
Baibu Indriksoni.
Vallē viņa viesojusies vairākkārt. Ik gadu, 5. augustā, kad
Latvijas Nacionālā teātra saime
sabrauc «Zvanītāju Bukās», lai
pieminētu ilggadējo režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti, māksliniece ir kopā ar saviem kolēģiem. Pērn viņa kļuva par režijas vecmeistara prēmijas laureāti. Apbalvojumu, turpinot kolhoza «Valle» iedibināto tradīciju,
reizi divos gados kādam no Nacionālā teātra darbiniekiem piešķir Vecumnieku novada Dome.

Laimīgs gads

Sarunu ar sarīkojuma apmeklētājiem B. Indriksone sāka, nodemonstrējot savu stalto
gaitu un norunājot C. Dineres
dzejoli «Pieneņu ceļš».
«Dievs man ir devis garus
astoņdesmit gadus. Atskatoties
uz pērno, varu sacīt – tas bijis

«Zvanītāju Bukās» sanākušie ļaudis bija gandarīti par iespēju satikties ar aktrisi Baibu Indriksoni.
ļoti laimīgs: tiku vaļā no spieķa, priecājos, ka dēls (Aivars
Leimanis, Latvijas Nacionālās
operas galvenais baletmeistars – Ž. Z.) iztaisīja skaistu
baletizrādi, mazmeita Elziņa
(primabalerīna Elza Leimane –
Ž. Z.) ar savu vīru Raimondu
izdejoja brīnišķīgas lomas, mazdēls Gusts atmeta smēķēšanu,»
sacīja māksliniece.
«Mani gadi – tā ir liela bagātība. Teātrī ienācu 1952. gadā,
bet filmēties sāku jau 40. gadu beigās. Visa šī laika teātra
dzīve pagājusi manā acu priekšā! Esmu pieredzējusi tik
daudz – grandiozas teātra
darbinieku jubilejas, milzīgi
lielas izvadīšanas, kad kāds
aizgāja aizsaulē. Tagad viss
norit daudz klusāk, piezemē-

«Šajā laikā ceriņi smaržo tā, ka naktīs ir grūti aizmigt,» sacīja
aktrise Baiba Indriksone.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

tāk, nav vairs tas kults, kas valdīja agrāk, taču tas nenozīmē, ka
cilvēki mazāk mīl teātri,» uzsvēra Amtmaņa-Briedīša laika
aktrise.
B. Indriksone runāja dzeju,
fragmentus no izrādēm, kavējās
atmiņās par teātri, lomām un laikabiedriem, ar mīļumu stāstīja par
savu ģimeni un mājdzīvniekiem.
Kad muzeja vadītāja D. A. Paegle aktrisi aicinājusi uz Valli,
bilstot, ka šī gada Muzeju nakts
tēma saistīta ar jūru, viņa attraukusi: «Dzīve kā jūra». Tāpēc arī
sarīkojumam dots šāds nosaukums.

Zelta zivtiņa

«Smieklu jūru» bija sagatavojuši Valles dramatiskā kolektīva aktieri režisores Aijas Skosas

vadībā. Pirmajā daļā tika izspēlēti sadzīviski joki par šķidrumiem, kas veidojušies no ūdens
un ir pildāmi, piemēram, glāzēs, bet otrajā daļā aktieri bija
«iebriduši daudz dziļākos ūdeņos». Zvejniekiem izdevās uz
Valli atvilināt ne tikai kurkuli un
nāriņu, bet pat zelta zivtiņu.
Apmeklētāji varēja apskatīt
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās
mākslas programmas audzēkņu gleznojumu izstādi. Pavisam eksponēti 20 darbu, kuros
dominē ūdens tēma.
Muzeju nakts pasākums
turpinājās Silmaču istabā pie
saimes galda. Vīri un sievas
ritināja dziesmu kamolu un
baudīja līdzpaņemto cienastu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Valles dramatiskā kolektīva dalībnieki publiku uzmundrināja,
izspēlējot jokus par dažādiem šķidrumiem.
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Taisa eksperimentus ar kāpostu
Izzinošs pasākums «Zini,
ko tu pērc un ēd – ķīmija
sadzīvē» Umpārtes bibliotēkā notika 3. maijā.
Kopā ar Rīgas Tehniskās
universitātes Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultātes
3. kursa studenti Mārīti Dambergu ikviens interesents varēja «iziet» E vielu labirintu
pārtikas produktos.

E vielu labirints

Bija iespējams piedalīties
ķīmijas eksperimentos ar sadzīvē izmantojamām vielām,
kā arī uzzināt, kā vairākas pārtikas sastāvdaļas var ietekmēt
veselību, uzvedību un pat psihoemocionālo attīstību.
Interesanti bija vērot, kā
pārtikas produkti reaģē ar dažādām vielām – gan uzturā
lietojamām, gan sadzīves ķīmiju. Parastā zilā kāposta novārījums iekrāsojās teju varavīksnes krāsās, kad tam pievienoja attiecīgu reaģentu.

Eksperimentā tika izmantots
kāposts, etiķis, dzeramā soda,
cauruļu tīrāmais līdzeklis un
veļas pulveris. Paldies topošajai ķīmiķei Mārītei Dambergai
par saistošo pēcpusdienu.
Ikviens, kuru interesē E vielu labirints pārtikas produktu
sastāvā, var ielūkoties Bila Stetema grāmatā «Zini, ko tu pērc!»,
kas pieejama bibliotēkā.

Plašs piedāvājums

Pēc jauno grāmatu iepirkuma bibliotēkā savus lasītājus gaida daudz interesantu
izdevumu dažādām gaumēm.
Izvēle patiesi ir ļoti plaša.
Tos, kuri interesējas par veselības jautājumiem, gaida Olgas Romanovas grāmata «Aptieciņa tavā virtuvē». Tajā stāstīts par to, kā ārstēties ar etiķi,
sodu un sāli, kā arī sniegti citi
padomi. Veselīga dzīvesveida
piekritējiem saistoši būs izdevumi «Veselīgs uzturs» un
«400 veselības augi Latvijā».
Biogrāfiskās literatūras cienītāji var izvēlēties lasāmvielu
par aktieri Jāni Paukštello,

Umpārtes bibliotēkas apmeklētāji guva daudz noderīgas informācijas pasākumā «Zini, ko tu pērc un ēd – ķīmija sadzīvē».
Foto – I. DĀTAVA
dziedātāju Olgu Rajecku un
mūziķi Andri Kiviču.
Erudīti savas zināšanas var
pārbaudīt, ielūkojoties izdevumā «1000 jautājumu un atbilžu» un Latvijas Radio žurnālista Dzintara Tilaka grāmatā «Latvi–jā, Latvi–nē», kurā apkopoti
500 āķīgi jautājumi par Latviju.
Tiem, kuri interesējas par
vēsturi, patiks latviešu kara

stāsti «Divas puses» un Valda
Rūmnieka jaunā grāmata «Viestura zobens», bet daiļliteratūras mīļotājus priecēs vairāki
jauni latviešu, kā arī ārzemju
bestselleru autoru darbi.
Laipni gaidīti bibliotēkā!
I. DĀTAVA,
Vecumnieku pagasta
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

Sarīko rokdarbu izstādi «Divas paaudzes»
Gudra māte, gudras meitas,
Gudri pūru darināja;
Virsū cimdi, apakšā,
Vidū baltas villainītes.
/Latviešu tautasdziesma/

Maijā Valles pagasta
bibliotēkā bija apskatāma
rokdarbu izstāde «Divas
paaudzes». Tajā varēja
aplūkot Valles vidusskolas
vēstures skolotājas Skaidrītes Baturovičas un viņas
meitu Madaras un Sandas
darinājumus.
Bibliotēkas apmeklētājus sagaidīja krāsaini un daudzveidīgi rokdarbi, un katrs varēja apskatīt ko savai sirdij tuvu un tīkamu. Priecēja gan silto un košo
lakatu, gan kaklarotu un skaisto
šallīšu, kā arī citu darinājumu
klāsts. Apskatāmie darbiņi veidoti dažādās tehnikās – tie ir
adīti, tamborēti, austi, mezgloti, šūti un tapoti.

Piedalās konkursos

S. Baturovičai vislabāk patīk mezglošana, kas prasa lielu
izdomu un pacietību. To skolas

Mežotnes internātvidusskolas audzēknes Sabīne Adijāne (no
kreisās) un Sendija Ksenija Sagaidaka, viesojoties Vallē, apskatīja bibliotēkā iekārtoto izstādi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
laikā viņai iemācījusi mājturības skolotāja Maija Kulakova
Līvānu vidusskolā.
Valliete piedalījusies dažādos konkursos, rokdarbu apraksti publicēti žurnālos «Zeltene», «Sieviete» un «Hedvigas
Kundzes Avīzē».
Sākumā izstādes par prieku radiem un draugiem rīkotas
mājās, pēc tam – Valles pagasta bibliotēkā un aktieru brāļu

Amtmaņu muzejā «Zvanītāju
Bukās». Darbi eksponēti Rāmavas izstāžu centrā un starptautiskās izstādēs Igaunijā.

Vada pulciņu

Ilgus gadus S. Baturoviča
vada rokdarbu pulciņu – māca
tamborēt, adīt, mezglot, aust lakatus, kā arī ierāda citas prasmes.
«Čaklās rokas» Valles vidusskolā ir viena no apmeklētā-

kajām interešu kopām. Skolotājas meitas Madara un Sanda
mīlestību uz rokdarbiem ieguvušas no mammas. Sanda mācās Valles vidusskolas 7. klasē, bet Madara šogad absolvēs 9. klasi. Sanda apmeklē
mammas vadīto rokdarbu pulciņu.
Izstādes aplūkotāji varēja
ierakstīt labus vārdus un novēlējumus autorēm šim nolūkam
īpaši iekārtotā kladē. «Skaisti,
eleganti un pamatīgi! Katrs darbiņš ir ar savu dvēselīti un stāstu. Lai nepietrūkst radošuma,
smalkuma un latviskā tikuma
arī turpmāk!» /Rita Zvirbule/
«Dieva pieskāriens ir kā vēja
pūsma, pieskaras garām skrienot – šeit ir redzams vēja pūsmas pieskāriens divas reizes!»
/Indra Martinska/
Rokdarbu izstāde bija plaši apmeklēta, tā priecēja acis
un sirdis. Lai nepietrūkst spēka, radošu ideju un iedvesmas
jauniem darbiem!
I. KĻAVIŅA,
Valles pagasta
bibliotēkas vadītāja
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Spēkavīri roku iemēģina Skaistkalnē

Pirmais pie svaru bumbas raušanas ķērās Gatis Drevinskis.

Sacīkstēs zelta medaļu ieguva Māris Rubulis (vidū), sudraba –
Edgars Getmančuks (no kreisās), bet bronzas – Vilnis Užga.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Svaru bumbas raušanas
sacensības 19. maijā
Skaistkalnē nebija
nejaušība.
Skaistkalnes pusē, jaukā vietā dzīvo Eiropas un pasaules
veterānu 2008. gada čempione
svarbumbas raušanā, trīskārtējā Latvijas čempione, trīskārtējā Latvijas kausa ieguvēja un
Latvijas rekordiste svara kategorijā virs 68 kilogramiem Sanita Juškēvica. Sacīkstes tika
organizētas, lai popularizētu
svarbumbas raušanas sporta
veidu Vecumnieku novadā un
iesaistītu tajā jaunatni. Rudens
pusē ir iecerēts reklāmas brauciens pa novada skolām, sniedzot nelielu lekciju un demonstrējumus.

Iespēja izvēlēties

Mēroties spēkiem pie Skaistkalnes tautas nama 19. maijā
bija ieradušies seši vīri. Jau iepriekš tika paredzēts, ka dalībnieku pulks nebūs liels, tāpēc
sacenšanās noritēja vienā grupā, nevis pēc svara kategorijām. Pēc iesildīšanās un starta
kārtas numura izlozes sacīkstes varēja sākties.
Dalībniekiem bija iespēja
izvēlēties, cik smagu svaru bumbu raut. Nosacījumi bija šādi:
ja vingrinājums tiek veikts ar
16 kg bumbu, izpildīto reižu
skaitu dala ar divi, ja rauj 24
kg – paliek viens pret vienu,
bet ja dalībnieks izvēlas 32 kg
bumbu – izpildīto reižu skaits
tiek reizināts ar divi. Piegājiena laikā roku maiņa atļauta
vienu reizi – brīvā veidā.

Zoles turnīrā vīrus pārspēja skaistkalniete Ilze Vasiļjeva (no labās).

Teicama izturība

Sacensības uzsāka Gatis
Drevinskis (Skaistkalne). Viņa
varējums, cilājot 24 kg smagu
svaru bumbu, – 48 reizes. Nākamais dalībnieks Ivo Vasiļjevs
(Skaistkalne) izvēlējās 16 kg
bumbu (23,5 reizes).
Sacensību smagākais dalībnieks Māris Rubulis no Vecumniekiem nolēma ar sīkumiem
neniekoties un devās pie 32 kg
bumbas. Smagā cīņā ar svaru
viņš nodemonstrēja teicamu izturību, uzraujot bumbu 85 reizes (summā – 170).
Andrejs Getmančuks (Skaistkalne) ar 24 kg bumbu iespēja
apaļas 50 reizes, bet Vilnis Užga (Vecumnieki) ar tādu pašu –
61 reizi.
Sacīkstes noslēdza Edgars
Getmančuks (Skaistkalne). Lai
uzvarētu M. Rubuli, viņam
32 kg bumba bija jāpaceļ vismaz 86 reizes. Arī svars E. Getmančukam par 26 kg mazāks

nekā konkurentam. Savas treneres S. Juškēvicas uzmundrināts skaistkalnietis cīnījās godam un iespēja 80 reizes.
Sacensību noslēgumā dalībnieki izkārtojās šādi: 1. vietā – Māris Rubulis, 2. – Edgars
Getmančuks, 3. – Vilnis Užga, 4. – Andrejs Getmančuks,
5. – Gatis Drevinskis, 6. vietā –
Ivo Vasiļjevs.
Paldies Sanitai Juškēvicai
un Edgaram Getmančukam par
sacensību tiesāšanu un Antrai
Juškēvicai par diplomu noformēšanu. Jācer, ka nākamajās
sacensībās, kas notiks Kanepenes gadatirgus laikā augusta
sākumā, dalībnieku būs krietni vairāk. Vīri, atcerieties –
spēks ir bumbās!

Zoles turnīrs

19. maijā Skaistkalnes tautas namā notika arī zoles turnīrs. Daudzi šajā saulainajā
dienā deva priekšroku lauku

Māris Rubulis cilāja 32 kg smagu bumbu.
darbiem, un tikai neliels pulciņš šīs aizraujošās un intelektuālās spēles cienītāju sēdās
pie galda un ņēma rokās kārtis.
Turnīra formāts bija piecas
kārtas pa 21 partijai katrā.
Kārtējo uzvaru izcīnīja Ilze
Vasiļjeva, otrais – Jānis Stankēvičs, trešais – Gints Adakovskis (visi no Skaistkalnes).
Nākamā tikšanās aizritēs
svētku noskaņā – zoles spēlētāji uz Līgo dienas turnīru tiek
aicināti 22. jūnijā.
Ē. ČERPINSKIS,
Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta sporta darba
organizators
Sporta un atpūtas parkā
«Pīlādžu mototrase»
Stelpē 29. un 30. jūnijā
norisināsies
ROKFESTIVĀLS
«Neesi ķirsī, esi Pīlādzī!».
Sīkāka informācija –
www.piladzis.lv.
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Ar sērkociņiem – tālāk no meža
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa darbinieki aprīlī piedalījās
20 izbraukumos.

Liesmo kūla,
deg šķūņi

Aprīlī reģistrēti vairāki
kūlas ugunsgrēki.
1. aprīlī pērnā zāle dega
pie Misas dzelzceļa pārbrauktuves 1000 m² platībā, 6. aprīlī – Stelpes centrā pie garāžām
(200 m²), bet 10. aprīlī – Vecumnieku pagasta Beibežos
pie «Žubītēm» (10 000 m²).
10. un 11. aprīlī vīri dzēsa
liesmas Ķeguma novadā – kūla dega Birzgalē (100 m²) un
Birzgales pagasta «Smiltiņos»
(5000 m²).
18. aprīlī pērnā zāle dega
Vecumnieku pagasta «Kapsargos» (100 m²), 19. aprīlī – Čigānkalnā Vecumniekos (5000
m²), bet 27. aprīlī – Vecumnieku pagastā, dzelzceļa līnijas

Ventspils–Krustpils 220. kilometrā (100 m²).
Vecumnieku posteņa vīri
dzēsuši arī citu veidu ugunsgrēkus.
9. aprīlī Vecumniekos, pie
Rīgas ielas 34. nama, dega autoiekrāvējs, bet 11. aprīlī Vecumnieku pagasta «Kraujās»
liesmas plosīja šķūni (80 m²),
nesaudzējot arī pērno zāli (400
m²). 13. aprīlī šķūnis 50 m²
platībā dega arī Vecumniekos,
Baložu ielā, savukārt 14. aprīlī
Kalna ielā daudzdzīvokļu mājas pagrabā liesmoja starpsiena.
25. aprīlī palīdzība bija nepieciešama Bauskas daļas vīriem, tāpēc Vecumnieku posteņa darbinieki steidzās uz
Gailīšu pagastu, kur bija izcēlies paaugstinātas bīstamības
ugunsgrēks.
28. aprīlī Valles pagastā
dega dzīvojamais vagoniņš,
bet 29. aprīlī Bārbelē – elektrosadales skapis.

Uzlikts naudas sods

Aprīlī Vecumnieku novadā
izskatīts viens administratīvā
pārkāpuma protokols, ko sastādījusi Valsts policija. Par

ugunsdrošības noteikumu neievērošanu (objekta teritorijā
bija degusi kūla) vainīgajai
personai uzlikts naudas sods.
Šogad Latvijā dzēsti 1450
kūlas ugunsgrēki. Tajos viens
cilvēks ir gājis bojā, viens –
guvis roku apdegumus. Medicīnas iestādēs pēc palīdzības
vērsušies vairāki iedzīvotāji,
kuri guvuši traumas, kas, iespējams, radušās, dedzinot vai
dzēšot kūlu. Cietušas arī ēkas
un mežu jaunaudzes.
VUGD, izbraucot uz kūlas
ugunsgrēkiem, degvielā šogad
jau iztērējis ap 13 500 latu. Tā
kā kūla pārsvarā deg nesakoptās un lauku teritorijās, kur bieži vien ir gandrīz vai neizbraucami ceļi, tiek bojāta arī tehnika. Tās labošanai pēc izbraukumiem uz liesmojošajiem
laukiem iztērēti vairāk nekā
500 latu, liecina VUGD preses
centra sagatavotā informācija.

Ugunsnedrošs laika
posms

Valsts meža dienests ar šī
gada 1. maiju ir izsludinājis meža ugunsnedrošo laika posmu.
Tajā iedzīvotājiem aizliegts:

 kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši
ierīkotas vietas, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs teritorijas,
 atstāt ugunskurus bez
uzraudzības (ugunskura vietu
atstāj, kad uguns nodzēsta un
gruzdēšana beigusies);
 nomest mežā, purvos
vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
 ekspluatēt mežā, purvos
vai uz tos šķērsojošiem ceļiem
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 bez saskaņošanas ar
Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa
komandieris

Atstāj auto uz dzelzceļa sliedēm
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas Vecumnieku novadā reģistrēti
no 12. līdz 26. maijam.

Nozog motorzāģi

Policijai ziņots, ka laikā no
9. līdz 11. maijam Vecumnieku
pagastā, atlaužot atslēgu, iekļūts
šķūnītī. No tā pazudis benzīna
motorzāģis «Husqvarna 235E».
Uzsākts kriminālprocess.
13. maijā plkst. 21.40 Vecumnieku pagastā aizturēts
1948. gadā dzimis iereibis velosipēdists. Braucēja izelpā konstatētas 1,30 promiles alkohola.
15. maijā ap plkst. 17
Skaistkalnes pagastā uziets kara
laika lādiņš. Par atradumu ziņots Nacionālo bruņoto spēku
nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības speciālistiem.

20. maijā pēc plkst. 20 Vecumniekos uz regulējamās
dzelzceļa pārbrauktuves notika transportlīdzekļa un vilciena sadursme. 1987. gadā dzimušais automobiļa «Audi-80»
vadītājs apbrauca nolaistu barjeru, kad luksoforā dega aizliedzošais signāls, un uzbrauca uz
dzelzceļa sliedēm. Tur viņš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu
dēļ automašīnu atstāja, bet pats
devās prom. Spēkratā ietriecās
kravas vilciens.
Policija automobiļa vadītāju
aizturēja un nosūtīja uz ekspertīzi, jo bija aizdomas, ka viņš
lietojis apreibinošas vielas. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols un uzsākts kriminālprocess.

Notecina degvielu

22. maijā plkst. 19.30 Vecumnieku pagasta Misā aizturēts 1968. gadā dzimis mopēda vadītājs. Viņš braucamo
stūrēja, būdams pamatīgā rei-

bumā. Vīrieša izelpā konstatētas 2,24 promiles alkohola.
Naktī no 24. uz 25. maiju
Vecumniekos, Rīgas ielā, auto
stāvlaukumā pie mājas automašīnai «Renault Espace»
degvielas tvertnē izurbts cau-

rums. Nozagti 40 litru dīzeļdegvielas. Uzsākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Vecumnieku novada Domes un SIA «Ergostatus»
KAUSA IZCĪŅA pludmales volejbolā
9. jūnijā plkst. 10 pie Vecā ezera Vecumniekos risināsies
turnīra pirmais posms.
Tajā piedalās:
 sievietes (2:2),
 vīrieši līdz 40 gadu vecumam (2:2),
 vīrieši no 40 gadu vecuma (3:3).
Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 9.40. Dalības
maksa: Ls 5 – no pāra, Ls 6 – no veterānu komandas.
Sīkāka informācija, rakstot e-pastā: <ivarsprogis@inbox.lv>
vai zvanot pa tālruni 29123176.
Skaistkalnes vidusskola UZŅEM AUDZĒKŅUS no 18
gadu vecuma 7., 8. un 9. klasē vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmā (neklātienes nodaļā)
pamatizglītības programmas neklātienes nodaļā, kā arī tālmācības programmā.
Dokumentus pieņem katru darbdienu no plkst. 9 līdz 16.
Sīkāka informācija pa tālruni 63933101.

16. lpp.

Nr. 9(64) 2012. gada maijs

Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāties klusi
un sapratāt, ka laime atnākusi.
Bij divas takas reiz...
Bet tagad tās
iet kopā gadu tālēs saulainās.
		
/L. Vāczemnieks/
Sveicam Annu un Viktoru Tereščenko 40. kāzu jubilejā!
Brālis Nikolajs ar ģimeni
Lai tev ir tāds spēks,
Lai tev ir tāda vara
Likt šūpoties savam mūžam
Pašā visgaišākā starā.
		
/A. Rancāne/
Vislabākos novēlējumus sūtām
Stasim Dulēvičam 65. dzimšanas dienā
un Viktoram Tolopilo 75. šūpļa svētkos.
Bārbeles pagasta pārvalde
Mirkļi rit vizēdami arī tad,
		
ja kādu brīdi
acis to nepamana.
Sirds vienalga nekļūdīgi zina,
ka aiz lietus lāsēm zied saule
un ka zem miglas guļ pļava,
ka virs galvas zied debess
un ka acīs zied gaisma.
			
/K. Apškrūma/
Sveicam Ilonu Enģeli, Rutu Sabaļausku un Andri Kuzmu
50 gadu jubilejā, Elgu Širmeli 60. dzimšanas dienā,
Pēteri Ancānu 70. šūpļa svētkos un
Edvīnu Anšancu 75. dzīves pavasarī.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Nav tavas rokas piekusušas dot,
Un tava sirds nav piekususi starot.
Tais rūpēs gaišajās, kas,
		
dienas darbus darot,
Ap katru lietu vijas nemanot.
		
/V. Strēlerte/
Ceriņziediem rotātus un pavasara
reibinošo smaržu apvītus sveicienus
sūtām Ainai Tomsonei, Gunāram
Alenčikam, Oļģertam Pūķim, Zigurdam
Dombrovskim un Zigrīdai Romanovskai
70 gadu jubilejā, Dzintaram Skujam
un Jānim Kozlovskim 80. dzimšanas
dienā un Bertai Rogai 90. šūpļa svētkos!
Novada Sociālais dienests
Es dzīvi mīlēšu,
kamēr vien mākoņrindas slīdēs,
Un baltās pīpenes
gar ceļa malām plauks,
Es dzīvi mīlēšu,
kamēr vien saule spīdēs,
Un vējš no lapām
rasas lāses trauks.
		
/I. Kalnāre/
Sirsnīgi sveicam Jāni Klāviņu un Daņu Buikausku 50 gadu
jubilejā un Prani Gromovu 70. mūža gadskārtā!
Stelpes pagasta pārvalde

Tā ir māka savu dvēseli just,
Šķēršļu priekšā nesamist,
Savu sirdi vienmēr atdarīt
Un citiem ceļu pie laimes parādīt.
Tā liela māka savu sirds gaismu just,
Nekad tumsas pinekļos neiekrist,
Sirdī gaismu ikdienā līdzi nest
Un pa gaismas kāpnēm citus vest.
			
/A. Ālmane/
Sirsnīgi sveicam Prani Gromovu dižajā jubilejā!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnum jaukos ziedos mirdz.
		
/M. Jansone/
Mīļi sveicam Nikolaju Tereščenko
60 gadu jubilejā!
Dēls Niks Nikolass un dzīvesbiedre
Iegriez savu vasaru kopā ar mums!
1. jūnijā plkst. 14
Vecumnieku tautas namā Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai veltīts

svētku koncerts «Mēs protam, varam».

Pēc koncerta parkā:
 Konkursa «Manas ģimenes stāsts»
noslēgums, uzvarētāju apbalvošana,
 Intelektuālā stacija «Domātājs»,
 Rīgas cirka mākslinieku priekšnesumi,
 Jautrie fotogrāfi,
 Radošā veiklības aktivitāte «Labirints»,
 Vizināšanās zirga pajūgā (viens aplis – Ls 1),
piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes.
Būs trušu izstāde. Darbosies bufete.
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Es redzēju karstu vasaru
Un cīruļus pavasarī.
Man pietrūka spēka rudenim.
Es aizeju, mani mīļie,
Par mani neraudiet,
Cik nolikts – noiets.
Un ziedi rudenī
Bez manis šogad kvēlos.
		
/A. Ilāre/
Biedrība «Virši» skumst par Valda Artemjeva aiziešanu
mūžības ceļos.Visdziļākā līdzjūtība ģimenei. Esiet stipri!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrības
«Virši» dalībnieki un valde

