Nr. 17(72) 2012. gada oktobris

Gaida
pieteikumus

Līdz 17. oktobrim tiek gaidīti pieteikumi par cilvēkiem,
kuri šogad bijuši īpaši darbīgi,
pamanāmi un sabiedriski aktīvi. Šī ir iespēja viņus izvirzīt
pašvaldības augstākā novērtējuma – apbalvojuma – iegūšanai.
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau informēja, ka valsts
svētkos 18. novembrī Vecumnieku tautas namā tiks pasniegti Vecumnieku novada
Domes apbalvojumi – «Gada
cilvēks», «Goda raksts» un
«Atzinības raksts».
Pašvaldība aicina deputātus, uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko
organizāciju vadītājus un iedzīvotājus ieteikt ļaudis, kuri
būtu pelnījuši saņemt šādu
cieņas apliecinājumu.

Ģimenēm
dāvina elektrību

Vecumnieku novadā turpinās a/s «Latvenergo» sociālā
atbalsta kampaņas dāvinājuma karšu izsniegšana. No
2010. gada janvārī saņemtajām 715 norēķinu kartēm 500
kWh vērtībā vēl 70 nav izdalītas. Tas jāizdara līdz 2013. gada 31. martam.
Tā kā mērķa grupu pārstāvji, kuriem šis atbalsts bija paredzēts, dāvinājumu jau
saņēmuši, novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča vērsās ar iesniegumu pašvaldībā, lūdzot atļauju kartes
izsniegt ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
līdz 18 gadu vecumam. Domes sēdē 25. septembrī deputāti nolēma šo ierosinājumu
atbalstīt. Novadā ir 116 šādu
saimju.
Dāvinājuma kartes var saņemt Sociālajā dienestā un
pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.
ŽANNA ZĀLĪTE

Sabrauc uz gadatirgu «Dzērvēs»

Pircēji un pārdevēji mielojas ar «Vētras zupu»

Zemnieku saimniecības «Skāduļi» īpašniece Jana Drēviņa (no kreisās) uzsvēra, ka pirkt Latvijā
audzētus vīnogu stādus ir daudz drošāk. Ievedot tos no citurienes, pastāv risks ievazāt kaitēkļus
un augu slimības.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Tradicionālais bioloģisko
produktu, amatniecības
izstrādājumu un
dārzkopības preču
gadatirgus Valles
pagasta zemnieku
saimniecībā (z/s)
«Dzērves» norisinājās
6. oktobrī.
«Prieks, ka jau ceturto reizi labas preces pārdevēji un
pircēji satiekas «Dzērvēs»
pie viesmīlīgajiem saimniekiem Marutas un Māra Kaminskiem, kuri ir gadatirgus
tradīcijas iedibinātāji. Runājiet, dalieties pieredzē, lieliet
savu mantu!» atklājot andeli,
klātesošos iedrošināja SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs» Bauskas nodaļas vadītāja Eleonora Maisaka.
M. Kaminskis bija patīkami pārsteigts par interesentu
kuplo pulku. «Jau biju nobažī-

jies, ka pagājušās nakts lietavas ļaudis būs atturējušas doties laukā no mājām, taču nekā – vēlme tirgoties izrādījusies daudz spēcīgāka par rudens
untumiem,» viņš sacīja.

Augļukoki un
dzērvenes

Anna Burkāne no Valles
gadatirgu «Dzērvēs» apmeklēja pirmo reizi. Viņa iegādājās trīs augļukociņus: ābelīti
‘Edīte’, saldos ķiršus ‘Elfrīda’
un ‘Iputj’, par pirkumu samaksājot 13 latu. A. Burkānes
meita Anita Kampa un viņas
dzīvesbiedrs Maigonis Suharevs no Kurmenes pagasta
mājās aizveda šķirņu ‘Geks’
un ‘Komēta’ plūmju kociņus.
Ļaudis bija braukuši arī pēc
ābelītēm, bumbierēm, aprikožu, persiku un dažādu ogulāju
dēstiem, kas izaudzēti bioloģiskajā z/s «Dzērves». Liela
interese bija par Siguldas no-

vada z/s «Skāduļi» piedāvātajiem vīnogu stādiem.
«Tā kā visiem dzīve ir salda,
esmu gatavs to nedaudz skābināt ar purvā audzētām lielogu
dzērvenēm,» aicināts reklamēt
savu preci, sacīja Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis, kurš šoreiz
pārstāvēja nevis pašvaldību,
bet z/s «Griezes». Viņš piedāvāja gan svaigas ogas, gan žāvētas.

Medus, butes
un mārrutki

Daudzi grozījās ap SIA
«Bioefekts» busiņu un pirka
bioloģiskos augu aizsardzības
un mēslošanas līdzekļus. Piekrišana bija Valles pagasta z/s
«Ībēni» medum un biškopības
produktiem, kā arī Stelpes pagasta bioloģiskajā z/s «Līdumi» audzētiem kartupeļiem
‘Madara’ un mārrutkiem.
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Interešu izglītība
Š

ajā mācību gadā piecās Vecumnieku novada vispārizglītojošajās skolās darbojas
61 interešu izglītības pulciņš:
Stelpes pamatskolā – septiņi,
Valles vidusskolā – deviņi, bet
Skaistkalnes, Misas un Vecumnieku vidusskolā – katrā pa 15.
Novada skolās ir piecpadsmit tautas deju kolektīvi, viens
sporta deju pulciņš, septiņi kori, četri vokālie ansambļi, klavierspēles, ritmu spēles pulciņš, pūtēju orķestris, četri vizuālās, trīs lietišķās mākslas,
pieci teātra, trīs vides izglītības, ducis sporta, kā arī pa
vienam jauno satiksmes dalībnieku, floristikas un medicīniskās vingrošanas pulciņam.
Līdz nākamajiem Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētkiem vēl trīs gadi ejami. Skolēnu amatiermākslas
kolektīvos, kuros dejošana,
dziedāšana un muzicēšana ir
bērnu un jauniešu dzīvesveids
un brīva savas gribas izpausme, notiek paaudžu maiņa,
taču kolektīvi strādā un piedalās skatēs, konkursos, tādējādi
nezaudējot izpildījuma līmeni, spodrinot prasmes un saglabājot tradīcijas.
Jau gadiem skolās vērojama šāda tendence – audzēkņu
skaits samazinās, bet bērni tiek
iesaistīti arvien vairākos un
vairākos pulciņos, palielinot
viņu ikdienas slodzi. Ļoti gribētos, lai nepienāk tas kritiskais brīdis, kad skolēni un viņu vecāki pateiks: «Pietiek!
Laiks mācībām!».
Mēs dzīvojam modernā
laikmetā, kad materiālās un
personiskās vajadzības un tie-

«Garīgajai bagātībai
ir visaugstākā vērtība.»
sības ir primārās. Paldies skolu deju kolektīviem, koriem
un pūtēju orķestrim un to vadītājiem, izglītības iestāžu direktoriem un vecākiem par
sapratni un līdzdalību Vecumnieku novada otrajos Dziesmu
un deju svētkos. Garīgajai bagātībai ir visaugstākā vērtība.
ktīvi darbojas vides izglītības pulciņi Vecumnieku
un Skaistkalnes vidusskolā.
Par to liecina atkārtoti saņemtais ekoskolas Zaļais karogs.
Prieks, ka arī Misas vidusskola iet šo ceļu.
Panākumiem bagāti ir novada skolu jaunie sportisti. Lai
viņiem un treneriem nepietrūkst
gribasspēka, talanta un vēlmes
darboties!
Turēsim īkšķus par pūtēju
orķestra «Skaistkalne» mazajiem muzikantiem, kuri nākamvasar startēs lielajos Vispārējos
latviešu Dziesmu un deju svētkos un piedalīsies pūtēju orķestru dižkoncertā! Kolektīvs būs
Vecumnieku novada «odziņa»
svētku gājienā, priecēs klausītājus nakts koncertā baznīcā
un būs kopā ar dziedātājiem
un mūziķiem uz Lielās skatuves Mežaparka estrādē svētku
noslēguma koncertā.

A

JĀNIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Ziedo bērniem

Akcija «Skolas soma 2012»
norisinājās visā Latvijā. Mūsu
novadā to organizēja Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība «Saulgrieze» sadarbībā ar
labdarības portālu «Ziedot.lv»
un SIA «Rimi Latvia».
Akcijas laikā tika vākti līdzekļi skolas piederumu iegādei bērniem no trūcīgām ģimenēm un mantiskie ziedojumi.
Paldies visaktīvākajiem naudas ziedojumu piesaistītājiem –
Olgai Pavlovai un viņas bērniem, Vietnieku ģimenes atvasēm, Sandrai Briņķei un viņas
meitai, kā arī Teklai Biukšānei
un «Saulgriezes» brīvprātīgajiem. Bez viņu līdzdalības ne-

būtu izdevies palīdzēt 49 Vecumnieku novada bērniem
uzsākt skolas gaitas.
Pateicos veikala «Vesko»
darbiniekiem un vadītājai Raisai Siliņai par atļauju izvietot
ziedojumu kastīti tirgotavā Vecumniekos. Paldies novada pašvaldībai par rasto iespēju nokļūt uz Kanepenes gadatirgu
Skaistkalnē un uz akcijas «Skolas soma 2012» noslēguma pasākumu Rīgā. Sirsnīgs paldies novada Sociālā dienesta darbiniecei Dainai Caunei
par ciešo sadarbību, palīdzību
un morālo atbalstu akcijas laikā.
Paldies visiem, kuri nebija
vienaldzīgi un iesaistījās akcijā «Skolas soma 2012».
O. ČERNIŠOVA-STŪRIŠKA,
biedrības «Saulgrieze»
valdes priekšsēdētāja

Izrāda godu un cieņu

Izsakām vislielāko pateicību par goda un cieņas izrādīšanu, 22. septembrī suminot Zelmu Priedi 100 gadu jubilejā.
Paldies visiem mīļajiem radiem un draugiem, kuri bija kopā ar mums, un arī tiem, kuri
bija domās ar mums, bet zināmu
apstākļu dēļ nevarēja atbraukt
uz svinībām.
Paldies Valsts prezidentam
Andrim Bērziņam par aizkustinošo apsveikumu. Īpašs paldies
Vecumnieku novada Domei un
priekšsēdētāja vietniekam Jānim
Kalniņam un viņa vadītajam pūtēju orķestrim «Skaistkalne»,
Domes deputātam, bijušajam
Valles pagasta padomes priekšsēdētājam Arvīdam Zvirbulim
par atraktivitāti un cieņas izrādīšanu, «Vecumnieku Novada
Ziņu» redaktorei Žannai Zālītei,
Valles pagasta pārvaldei un tās

vadītājai Ivetai Radziņai, pensionāru padomei, Valles vidusskolas vadībai, Valles pašvaldības aģentūras direktoram Ziedonim Jankužam, dzejniecei
Ginai Viegliņai-Vallietei par
skaistajām jubilārei veltītajām
vārsmām, Jevgēņijam Kisielam
un viņa dēliem par izrādīto godu, muzikantam Ingum Ozoliņam, kurš svinības darīja lustīgākas, z/s «Strīķeri» par gardo mielastu un citiem, kurus
nenosaucām vārdā. Sirsnīgs paldies visiem, kuri bija jubilejas
viesu pulkā.
Apsveicēju dāvātie ziedu
klēpji un laba vēlējumi vēl atmiņās turpinās sildīt, 101. mūža gadā ieejot.
Patiesā cieņā –
ZELMA PRIEDE
Valles pagastā,
meita AIJA un dēls ULDIS

Piedzimuši četri zēni un meitenīte

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Novada Dzimtsarakstu nodaļā no 26. septembra līdz 9. oktobrim pieciem mazuļiem izsniegts pirmais dokuments –
dzimšanas apliecība. Pasaulē
nākuši četri puisīši – Adrians,
Ričards, Daniels, Armands un
meitenīte Elizabete Mikaēla.
Reģistrēta viena pāra laulība.
Miķeļdienā, 29. septembrī,
Milda un Imants Rušmaņi svinēja zelta kāzas. Viņi viens otram jāvārdu teikuši pirms 50
gadiem. Ģimenes svētkos bēr-

ni saviem vecākiem bija sarūpējuši ekskursiju.
Mūžībā aizgājuši:
SKAISTKALNES PAGASTĀ
Gunārs Aizvakars
(1945. gada 26. septembris –
2012. gada 3. oktobris).
VALLES PAGASTĀ
Teodors Izosimovs
(1948. gada 9. februāris –
2012. gada 3. oktobris),
Jokūbs Pipīņe (1927. gada 8. februāris – 2012. gada
3. oktobris).

VECUMNIEKU PAGASTĀ
Guntis Eiķelis (1950. gada 24. janvāris – 2012. gada
1. oktobris),
Jānis Sirmovičs (1939. gada 25. septembris – 2012. gada 4. oktobris),
Jānis Škrjaba (1951. gada 18. janvāris – 2012. gada
5. oktobris).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Jubilāri sagaida ar ragu mūziku

Zelma Priede svin 100. dzimšanas dienu
Saņemot ziedus, apsveikumus un moža gara vēlējumus dižajā jubilejā,
gadsimta garumā piedzīvoto
22. septembrī domās
pārcilāja Zelma Priede
Valles pagastā.
Lai gan dzimšanas diena viņai ir 20. septembrī, kas šogad
iegadījās ceturtdienā, ballēšanās radu saimē Valles vidusskolas baltajā zālē notika sestdienā.
Priedienes tanti, kā viņu iesaukuši vallieši, sumināja arī
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kalniņš, kurš pasniedza pašvaldības sarūpētu velti – simt
latu, vēstures pētniece un dzejniece Gina Viegliņa-Valliete,
vietējās sabiedrības aktīvisti
Diāna Ruģele, Rita un Arvīds
Zvirbuļi un citi jubilāres garā
mūža godātāji. Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa, sociālā darbiniece Dace Skujevska un pensionāru padomes
pārstāves Anna Ratkeviča, Anna Burkāne, Valda Grūbe un
Ģertrūde Zvaigzne Priežu māju saimnieci ar ziediem un saldumiem sveica īstajā dienā –
20. septembrī.

Spēlē orķestris

Zelma Priede svinību namā tika sagaidīta ar ragu mūziku. Atskanot tautā zināmām
melodijām, pūtēju orķestra
«Skaistkalne» vadītājs Jānis
Kalniņš klātesošos mudināja
dziedāt līdzi un uzvalsēt. Uz
pirmo danci jubilāri aicināja
bijušais Valles pagasta padomes priekšsēdētājs, tagad – novada Domes deputāts Arvīds
Zvirbulis. Viesību zālē dejas
mijās ar rotaļām.
Svētku vadītājs, Zelmas Priedes dēla Ulda znots Raimonds
Zeiza no Mārupes nolasīja Latvijas Valsts prezidenta Andra
Bērziņa apsveikumu un citu
suminātāju atsūtītās kartītes.
Ar interesi viesi apskatīja
neparasto dāvanu – jubilāres
mazmazmeitas Zanes Priedes,
kura Nīderlandē apgūst dizaina zinības, veidoto kuplās Priežu dzimtas ļaužu portretu kolāžu. Vislielāko pārsteigumu
sagādāja viņas drauga, kinematogrāfijas studenta Reiņa Spai-

les šovasar uzņemtā dokumentālā filma par Zanes vecvecmāmiņu. Tajā atklājas Zelmas
Priedes vienkāršība, spēja tieši
un trāpīgi izvērtēt bagātajā mūžā pieredzēto un paraudzīties
uz to no mūsdienu sabiedrībai
raksturīgo vērtību kopuma.

Skalda malku

Baudot svētku cienastu un
uzsaucot tostus, viesi atcerējās
dažādas dzīves epizodes, kas
raksturo ņipro jubilāri.
«Astoņdesmit gadu vecumā
viņa vēl kāpa kokā ābolus lasīt,» sacīja vedekla Marga Priede no Mārupes, bet Gina Viegliņa-Valliete «Priežu» saimnieci
pirms pieciem gadiem sastapusi, pagalmā malku skaldot. «Esmu sajūsmā par Zelmu Priedi!
Reiz satiku viņu uz ielas Aizkrauklē. Iet sapucējusies kā dāma – tērpusies zaļā mētelītī, ap
kaklu glīta šallīte. Domāju, kāds
droši vien viņu no Valles uz toreizējo rajona centru ir atvedis.
Nekā! Viņa viena pati ar autobusu darīšanās uz pilsētu atbraukusi,» teic G. Viegliņa-Valliete.
«Ļoti lepojos ar savu tanti un
visiem stāstu, cik viņa ir žirgta,
stipra un mūsdienīga. Kurš vēl
simt gadu vecumā tā šiverē pa
māju, aktīvi seko līdzi visam,
kas notiek pasaulē, un rīkojas
ar mobilo tālruni?» retoriski
vaicāja jubilāres vīra brāļa
meita Aina Šapala no Bauskas.

«Jūtos ļoti labi!» atzīmējot 100 gadu jubileju, sacīja Zelma
Priede. Svētkos kopā ar viņu bija vistuvākie cilvēki – dēls Uldis un vedekla Marga (no kreisās), meita Aija un viņas dzīvesdraugs Andris.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Zina, kas notiek

Jaunībā Zelma Priede bijusi
aktīva pašdarbniece – dziedājusi
jauktajā korī, spēlējusi teātri,
viņai patikušas zaļumballes. Pie
vīra valliešu Burkānu jaunākā
meita izgājusi 28 gadu vecumā.
Kopā ar Jāni izaudzināti trīs
bērni – Uldis, Ilmārs, kurš jau
aizsaulē, un Aija, sagaidīti pieci mazbērni, 12 mazmazbērni
un divi mazmazmazbērni. Jau
15 gadu Zelma ir atraitne.
Ulmaņlaikos viņa iztiku
pelnījusi, veicot gadījuma darbus – dēstījusi bietes, piedalījusies kulšanas talkās, pratusi
arī šūt. Kad nodibinājušies
kolhozi, strādājusi lauku brigādē, vēlāk izvadājusi pastu.
«Kas tagad nekait? Tik laba
dzīve! Cilvēki tikai neprot to

Ar Zelmu Priedi valsi griež Arvīds Zvirbulis.
dzīvot. Neviens lopus vairs netur, strādāt negrib, bezdarbnieki
tikai gaida pabalstus,» vērtējumā skarba ir Priedienes tante.
Viņa zina, kas notiek visap-

kārt, jo lasa avīzes, klausās
radio, skatās televizoru, satiekas ar kaimiņiem un apmeklē
saviesīgus pasākumus.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Sabrauc
«Dzērvēs»

à1. lpp.
Gundars Lācis no zemnieku saimniecības «Dzintarlāči», kas atrodas Tērvetes novadā, piedāvāja vairāk nekā
pussimt šķirņu tulpju sīpolu
un pikantus ievārījumus, kā
arī pieneņu medu. Ivars Kalada no Rojas bija atvedis žāvētas butes par trim un četriem
latiem kilogramā, reņģītes par
Ls 1,50 un brētliņas garšvielu
sālījumā. Savu preci reklamēja SIA «Dzintara dziednīca»
pārstāvji un citi tirgotāji.
Tie, kuri uz «Dzērvēm»
bija braukuši pēc padoma, to
varēja saņemt par baltu velti,
jo M. Kaminskas mamma,
Latvijā pazīstamā fitopatoloģe, augu aizsardzības speciāliste Māra Kilēvica, laipni atbildēja uz ikvienu jautājumu.
«Uz «Dzērvēm» braucu
katru rudeni. Patīkami, ka arī
citi tirgotāji un pircēji te ir jau
otro vai trešo, daži – pat ceturto reizi,» ievērojusi stelpiete
Ineta Klāviņa no z/s «Līdumi».

Būs «apaļa»
gadskārta

Klātesošie slavēja uz ugunskura gatavoto pupiņu zupu, ko
ik gadu vāra «Dzērvju» tuvākā kaimiņiene Silva Bērenfelde no «Jaunlangām». «Pirmajā gadā pūta spēcīgs vējš un
pamatīgi lija, tāpēc virums ieguva nosaukumu «Vētras zupa». Šoreiz laikapstākļi ir daudz
patīkamāki, taču zupas nosaukums palicis nemainīgs,» aicinot visus pie lielā katla, sacīja
M. Kaminskis.
Nākamruden gadatirgus notiks piekto reizi, un saimnieki
jau tagad domā, ar ko «apaļajā» gadskārtā pārsteigt tirgotājus un pircējus.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
24. oktobrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

SIA «Mūsu saimnieks» ņems kredītu
25. septembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Piemēros
papildlikmi

Apstiprināti Vecumnieku
novada Domes saistošie noteikumi nr. 7 «Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēkus apdraudošas būves». Tie, piemērojot
papildlikmi, ļaus vērsties pret
objektu saimniekiem – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri nesakopj savas
teritorijas.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka likums «Par nekustamā
īpašuma nodokli» paredz pašvaldībām tiesības līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim pieņemt saistošos noteikumus par
vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu
būvju aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Pēc atzinuma saņemšanas no
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
«Vecumnieku Novada Ziņas».
Sēdē apstiprināti arī saistošie noteikumi nr. 8 «Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem». Tie bija publicēti
«Vecumnieku Novada Ziņās»
septembrī, nr. 16 (71).

Veic grozījumus

Apstiprināti saistošie noteikumi nr. 9 «Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos nr. 1 «Par Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2012. gadam»».
Budžeta iestāžu un struktūrvienību vadītājiem līdz 3. oktobrim Finanšu nodaļā bija jāiesniedz tāmes atbilstīgi veiktajām izmaiņām.

Piešķir finansējumu

Piešķirts papildu finansējums – Ls 1492 – Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas di-

rektores, viņas vietnieku un
pedagogu darba algām. Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne paskaidroja, ka līdzekļi
nepieciešami saistībā ar izglītības iestāžu vadītāju, viņu
vietnieku un pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanu, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi nr. 564.

Apstiprina cenrādi

Apstiprināts pakalpojumu
cenrādis sagatavošanas klašu
un interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanai
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā.
Par vienu mācību stundu
nedēļā maksa ir Ls 21,90 mēnesī. Par mācību līdzekļiem un
instrumentu uzturēšanu mūzikas programmās – Ls 1 mēnesī,
bet par mācību materiāliem
mākslas programmās – Ls 2
mēnesī. Ja mācību stunda ir
grupai, maksu vienam cilvēkam
aprēķina, dalot noteikto summu,
kas ir Ls 21,90, ar izglītojamo
skaitu. Atbilstīgi programmas
specifikai maksu par mācību
līdzekļiem un instrumentu uzturēšanu mūzikas programmās,
kā arī maksu par materiāliem
mākslas programmās var neiekasēt, ja izglītojamais pēc līguma nosacījumiem pats iegādājas mācībām nepieciešamo.
Apstiprināts telpu nomas
vienas mācību stundas izcenojums interešu un neformālās
izglītības programmās. Vienam
cilvēkam tas ir Ls 0,50.

Algos trenerus

Dome piešķīra papildu finansējumu – Ls 1840 – Sporta
skolai treneru darba algām. Profesionālās izglītības iestādes direktors Ivars Sprancis iesniegumā pašvaldībai lūdzis rast
Ls 920 divu sagatavošanas grupu volejbolā treneru darba apmaksai (14 bērni trenēsies Vallē,
14 – Vecumniekos) no 1. septembra līdz 31. decembrim.
Tikpat liela summa nepieciešama divu interešu izglītības
programmu īstenošanai – vēlmi
trenēties volejbolā izteikuši ap
20 Vecumnieku vidusskolas audzēkņu, bet florbola nodarbības
kopš 2011. gada augusta apmek-

lē 14 bērnu vecumā no 11 līdz
14 gadiem.

Palielina
pamatkapitālu

No mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem par Ls 11 000
palielināts SIA «Jaunolis» pamatkapitāls. Par šo summu uzņēmums iegādāsies jaunu zāles/
krūmu smalcinātāju ar izlieci,
ko izmantos novada ceļmalu,
grāvju un nogāžu appļaušanai.
Dome atļāva SIA «Jaunolis»
par līdzekļiem, kas gūti no saimnieciskās darbības ieņēmumiem,
iegādāties jaunu traktora piekabi, kuras kravas kastes tilpums
ir 10 m3.

Sniedz galvojumu

Dome nolēma atļaut SIA
«Mūsu saimnieks» ņemt kredītu – Ls 170 000 – projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku pagasta Vecumniekos» īstenošanai
un sniegt galvojumu. Aizdevējs
ir SIA «Vides un investīciju
fonds».
Kredīta paredzamais atmaksas termiņš ir desmit gadi, atliktais maksājums – viens gads.
Plānotā aizņēmuma gada procentu likme ir 0,896%.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne paskaidroja,
ka Kohēzijas fonda projekts
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecumnieku
pagasta Vecumniekos» ir jāpabeidz, pretējā gadījumā pašvaldībai būs jāatmaksā miljons latu.

Nosaka amatalgas

Noteiktas amatalgas Vecumnieku novada Domes izglītības
iestāžu vadītājiem. Sākot ar
1. septembri, tās ir šādas: Vecumnieku vidusskolas direktoram – Ls 726,70, Misas vidusskolas direktoram – Ls 621,60,
Skaistkalnes vidusskolas direktoram – Ls 621,60, Valles vidusskolas direktoram – Ls 553,30,
Sporta skolas direktoram –
Ls 518, Mūzikas un mākslas
skolas direktoram – Ls 503,
Stelpes pamatskolas direktoram – Ls 492, pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa»
vadītājai – Ls 492.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Atvieglos nodokļu parādu slogu

Iespēja palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus
Lai atvieglotu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nodokļu parādu slogu
un palielinātu budžeta ieņēmumus, Vecumnieku novada Dome
25. septembrī pieņēma saistošos
noteikumus «Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim».
Nodokļa atbalsta pasākuma likuma normas attiecas gan uz fiziskajām, gan juridiskajām personām.

Saņems termiņa
pagarinājumu

Likuma būtība ir šāda: tiek
dzēsta nokavējuma nauda un
90 procentu soda nauda tiem
nodokļa maksātājiem, kuri līdz
noteiktam datumam samaksā
nodokļa atbalsta pasākuma (turpmāk – NAP) pamatparādu un ar
to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā. Nodokļa maksātājs
varēs saņemt pēc likumā noteiktajiem nosacījumiem NAP maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu (maksimālais pagarinājuma termiņš ir 60 mēnešu)
ar nosacījumu, ka tiek maksāts
ne mazāk kā 50 latu mēnesī.
Saskaņā ar Nodokļa atbalsta pasākuma likumu un Ministru kabineta noteikumiem
«Nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtība» NAP reali-

zēšana uzsākta šī gada 1. oktobrī. Šajā pasākumā piedalās
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāji, kuriem ir parāds pēc
situācijas 2011. gada 1. septembrī un kas nav samaksāts līdz
2012. gada 1. oktobrim. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem parāds radies pēc
2011. gada 1. septembra, NAP
piedalīties nevar.

Jāveic arī kārtējie
maksājumi

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji līdz 28. decembrim var pieteikties dalībai NAP,
iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Vecumnieku novada
domē. Tas publicēts pašvaldības interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv (sadaļā «Novada dome», «Nodokļu maksātājiem», veidlapas nosaukums –
«Iesniegums par piedalīšanos
nodokļu atbalsta pasākumā»).
Lai veiktais maksājums vispirms netiktu ieskaitīts nokavēto nodokļu maksājumos, kas
izveidojušies pēc 2011. gada
1. septembra, nevis NAP maksājumu segšanai, aizpildot iesniegumu, jānorāda, cik mēnešu laikā (maksimālais mēnešu
skaits – 12) plānots apņemties
samaksāt aktuālo nodokļa parādu un ar to saistītos maksājumus, kas radušies pēc 2011. ga-

da 1. septembra. Tātad – ja piesakās NAP, tad, lai dzēstu nokavējuma naudu un 90 procentu
soda naudu, jāsamaksā ne tikai
parāds, kas radies līdz 2011. gada 1. septembrim, bet arī kārtējais parāds un ar to saistītie
maksājumi pēc šī datuma.

Izsūtīs uzaicinājumu

Pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv ir publicēta veidlapa «Informācijas
pieprasījums par nodokļu atbalsta pasākuma maksājumiem»,
kas jāiesniedz Vecumnieku novada domē, lai saņemtu informāciju par pamatparādu un ar
to saistītajiem maksājumiem.
Tas ļaus korekti aizpildīt iesniegumu par piedalīšanos nodokļa
atbalsta pasākumā.
Vecumnieku novada dome,
sākot ar oktobri, nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem izsūtīs uzaicinājumu pieteikties
dalībai NAP un detalizētu informāciju par maksājumiem, kā
arī nepieciešamo veidlapu iesnieguma sagatavošanai. Nodokļa maksātājs, kurš saņēmis
šādu uzaicinājumu, var neaizpildīt veidlapu «Informācijas
pieprasījums par nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem», bet pašvaldībā iesniegt tikai parakstītu pieteikumu par piedalīšanos NAP.

Var aizpildīt
elektroniski

Vecumnieku novada dome
aicina nodokļu maksātājus
izmantot iespēju iesniegumu
par piedalīšanos NAP un veidlapu «Informācijas pieprasījums par nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem» aizpildīt elektroniski portālā www.
epakalpojumi.lv (lai izmantotu šos pakalpojumus, nepieciešams autorizēties). Tos
var iesniegt arī, rakstot epastā: <brigita.reinvalde@vecumnieki.lv>, ja ir elektroniskais paraksts. Dokumentus var sūtīt pa pastu Vecumnieku novada domei (adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) vai
iesniegt personiski nodokļu inspektorei Brigitai Reinvaldei
(tālrunis 63976576).
Sīkāku informāciju jautājumos, kas saistīti ar NAP, var
saņemt, rakstot e-pastā: <brigita.reinvalde@vecumnieki.lv>
vai ierodoties uz konsultāciju
pie nodokļu inspektores Brigitas Reinvaldes pirmdienās no
plkst. 10 līdz 12 un piektdienās no plkst. 15 līdz 17.
Sagatavojusi
R. POLE,
Vecumnieku novada domes
ekonomiste

Vallē taps piemiņas akmens

Lāčplēša dienā,
11. novembrī, Vallē
atklās piemiņas akmeni.
Kopš 2009. gada «Hipotēku bankas» klientu klubs
«Mēs paši» izsludina projektu
konkursus. Tajos var piedalīties ikviens, kurš vēlas iesaistīties sava pagasta dzīves un
vides kvalitātes uzlabošanā un
aktuālu problēmu risināšanā.
Prioritārās jomas, kurās tiek
piešķirti projektu konkursa līdzekļi, ir vide, kultūra, izglītība, sociālā palīdzība un patriotiskā audzināšana.

Šogad biedrība «Valles
klēts» iesniedza projektu par
piemiņas vietas izveidošanu.
«Piemiņas akmens sirdsmieram» atradīsies pie Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas. Projekta mērķis – izveidot piemiņas
vietu Valles pagastā, kur atnākt
un atcerēties visus tos iedzīvotājus, kuri cietuši laika griežos
no dažādu varu attieksmes un
kuru mūžs aprāvās nepiepildīts,
iestājoties par mūsu Latviju.
Piemiņas akmens izveide
palīdzēs nodot kultūrvēsturisko mantojumu jaunajai paaudzei, pulcējoties pie tā svētkos, piemiņas un atceres dienās. Tas veicinās sabiedrības
izglītošanu vēstures jautājumos un jaunatnes pilsonisko
un patriotisko audzināšanu.

Projekts tika atbalstīts, un
tā īstenošanai piešķirts 300 latu liels finansējums no «Hipotēku bankas». Piemiņas vieta
jāizveido īsā laikā pašu spēkiem. Izvēlētajā laukumā pie
baznīcas tiks uzstādīts laukakmens un labiekārtota apkārtne. Ikviens pagasta iedzīvotājs tiek aicināts iesaistīties
projekta īstenošanā gan domās, gan darbos.
Lai neaizaug piemiņa par
mūsu pagasta iedzīvotājiem,
kuri atdeva dzīvību par savu
Tēvzemi, par izpostītajām
dzīvēm un sagandētajiem likteņiem! Lai nekad nekas tamlīdzīgs neatkārtotos!
D. RUĢELE,
biedrības «Valles klēts»
valdes priekšsēdētāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī. Materiālu
iesniegšanas termiņš
«Vecumnieku Novada
Ziņu» oktobra otrajam
numuram – 15. oktobris.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
14. oktobrī plkst. 15
Bārbeles baznīcā –
dievnama
445 gadu
jubilejas
DIEVKALPOJUMS.
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Klusuma ieskautās un skaistās dabas ap

Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas kom
Konkursa «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» vērtēšanas komisija
30. augustā Stelpes pagastā
tika sagaidīta gan ar dziesmām, gan dainām.
Izglītība, pārdomāti organizēta kultūras dzīve un nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitāte – šie ir trīs «vaļi», bez
kuriem pagasta ikdiena nav iedomājama. Par to ciemiņi pārliecinājās, izvaicājot pārvaldes
vadītāju Elmāru Jukoni, NVO
koordinatori Kristīni Rulli un
kultūras darba organizatori
Sandru Neliusu. Ar tādu aizrautību stāstīt par paveikto un
iecerēto var tikai ļaudis, kuri
patiesi «deg par savu lietu».

Rūpīgi plāno

«Lieliska sadarbība izveidojusies starp pārvaldi, skolu,
jauneklīgo pensionāru biedrību «Dižstelpe», enerģiskajiem
«Stelpītes» jauniešiem, brīvprātīgajiem, kuri kļuvuši par daļiņu
no vietējās sabiedrības,» atzīmē
S. Neliusa, neaizmirstot uzslavēt aktīvos pašdarbniekus. Pagastā ir gan deju kolektīvs un
vokālais ansamblis, gan amatierteātris. Katrs kultūras sarīkojums vai sporta pasākums tiek
laikus plānots un ar lielu atbildības izjūtu sagatavots, rūpīgi tiek
koptas iedibinātās tradīcijas.
«Pensionāri un jaunieši, zemnieki un uzņēmēji – visi jūtas
savam pagastam vajadzīgi un
cenšas pielikt roku, lai Stelpe
būtu dzīvošanai un atpūtai tīkama vieta. Kur vēl valda tāds
klusums? Kur vēl, atverot logu,
var dzirdēt dziedam lakstīgalu?»
teic K. Rulle. Viņa ar ģimeni no
Rīgas uz Stelpi atnāca 2004. gadā.
Stelpieši ir aktīvi Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistītāji dažādu projektu
īstenošanā. Šogad iegūts finansējums nodegušā tautas nama
pamatu nostiprināšanai un
2010. gadā uzbūvētās estrādes
apkārtnes apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī bērnu rotaļu
laukuma ierīkošanai pie daudzdzīvokļu mājām Nīzerē. Iedzīvotāji labprāt iesaistās vides sakopšanas talkās, pārvalde gādā
par kārtību pagasta teritorijā,
kapsētās un Brāļu kapos.

Stāvot «Sūnu» pagalmā, ir grūti iztēloties, kā lauku sētā iespējams nodrošināt tik perfektu kārtību.

«Iesim ļaudis raudzīties, kāds Elmāra pagastiņš!» darinot rīmes,
aicina pārvaldes vadītāja Elmāra Jukoņa pavadones – kultūras
darba organizatore Sandra Neliusa (no kreisās), skolotāja Agita
Šķiliņa un pamatskolas direktore Dagmāra Venclova.

Pārbaudītas metodes

Pirms došanās uz vērtēšanai
pieteiktajām sētām un saimniecībām, E. Jukonis katru no tām
īsi raksturoja, atgādinot, ka «Sūnās» un Bērzu ielā 11 komisijas
pārstāvji viesojušies jau pērn.
Upes ielā 13 dzīvo Rodžers
un Valērija Anna Heizeldeni.
Pirms dažiem gadiem viņi nopirka Līvānu māju un no Lielbritānijas pārcēlās uz Stelpi. «Te ir
ļoti skaista vieta un viesmīlīgi
cilvēki,» teic namamāte, bet
saimnieks piebilst, ka Stelpes
vērtība ir 360 klusas un mierī-

gas dienas gadā. Darbīgie pensionāri labiekārto savu sētu, aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē un cer, ka pavisam drīz topošajā atpūtas vietā Misas upes
krastā varēs vērot saulrietu.
«Jaunlādzēnos» allaž valda
rosība un tiek runāts dažādās
mēlēs. Īpašuma saimnieki Kristīne Rulle un Agnis Švarcbahs
atbalsta biedrības «Stelpīte» un
citu organizāciju aktivitātes,
tāpēc bieži viesi viņu lauku sētā ir apmaiņas programmas
jaunieši no dažādām valstīm,
kā arī vietējie bērni. Žūrijai bi-

«Latviešu valodu vēl neesmu
apguvis, tāpēc komunicēju ar
smaidu un žestiem,» joko Rodžers Heizeldens.
ja iespēja pārliecināties, ka idejām bagāto saimnieku iecerei attīstīt ātro uzkodu «biznesu», publiskos saietos tirgojot tortillas, hotdogus un citas
ēdamlietas, piekritēju netrūktu.
Ar pārbaudītām metodēm
laukkopību 70 hektāru platībā
izvērsusi zemnieku saimniecības «Līvi» īpašniece Gita Priede. Uzņēmība, pragmatisms, kā
arī zināšanas ekonomikā un
grāmatvedībā ļauj veiksmīgi nodarboties ar graudkopību, neizmantojot svešu naudu. «Savulaik man bija pat trīs kredīti
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plaimotās vietas patrioti

misija – Stelpes pagastā

Bērzu ielas 11. nama saimnieku iekārtotā atpūtas vieta sagādā
prieku pašiem un dara pievilcīgākus arī Stelpes «vaibstus».
STELPES PAGASTS
Platība – 6837,9 ha, t. sk.: lauksaimniecībā
izmantojamā zeme – 4067,6 ha, meži, meža zeme – 1824,9 ha, pārējā – 945,4 ha.
Iedzīvotāju skaits – 929, t. sk. vīrieši – 475,
sievietes – 454. Pagastā ir 103 bērni (līdz 15
gadu vecumam), 636 ļaudis darbspējas vecumā
(no 16 līdz 61 gadam), 190 pensionāru (no 62
gadu vecuma).
Tautības: latvieši – 703, lietuvieši – 69,
krievi – 48, baltkrievi – 70, poļi – 15, ukraiņi –
8, pārējie – 16.
Populārākie vārdi: Jānis (58), Kristīne (12)
un Inese (12).
Biedrības: «Dižstelpe», «Stelpīte», tehnisko sporta veidu klubs «Pīlādzis», mednieku
kolektīvs «Nīzere».
Aktīvākās zemnieku un piemājas saimniecības: «Ozoli», «Berķi», «Vālodzes», «Rūtiņi»,
«Auseklīši», «Līvi», «Upes iela 2», «Vārpas».
Dati – 3.09.2012.
Avots: Stelpes pagasta pārvalde
vienlaikus, nu visus esmu atmaksājusi,» teic G. Priede.

Zīme
cuku mūrī

Lauku sētā «Sūnas» saimnieku Rutas un Kārļa Krēsliņu
darbīgums pamanāms ik uz soļa. Šogad vērtētājus pārsteidza
pagalmā ieklātais bruģis, kas
kopainu rada vēl izteiksmīgāku, un daudzie puķu podi, veidojot košu akcentu zālienā arī
pie dīķa.
Dažādi laiki un paaudzes satiekas lauku sētā «Kuprīši». Ja var
ticēt vecās ēkas cuku mūrī atstātajai zīmei, māja celta 1854. gadā. Savulaik ļoti nolaistajā īpašumā pirms vairākiem gadiem
sāka saimniekot Ciuneli no Rīgas – Josifs un Helēna kopā ar

«Jaunlādzēnos» pulcējas gan vietējie, gan ārzemju jaunieši, kuri
Stelpē veic brīvprātīgo darbu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

«Līvu» ļaudis prot gan veiksmīgi saimniekot, gan turēt skaistu savu sētu.

dēliem Maksimu, Feliksu un
Eduardu. Maksimam tagad ir
sava ģimene, un viņš «Kuprīšos» uzcēlis guļbūvi, bet tēva
aizraušanās ir vecās ēkas restaurācija un jaunās tehnikas rekonstruēšana, lai to pielāgotu
lauku apstākļiem. 6,5 hektāru
plašajā teritorijā izvietotas vairāk nekā 30 bišu saimes un tiek
audzēti nektāraugi.
Pirms diviem gadiem atpūtas vietu līdzās mazdārziņam
iekārtoja Bērzu ielas 11. nama
saimnieki Valija un Jānis Kalniņi. Zemajā vietā tika izrakts
dīķis, uzslietas šūpoles un novietots pamatīgs galds. «Tā kā
tieši pāri ceļam ir «Pīlādžu mototrase», biļetes uz rokfestivālu
nepērkam. Sēžam dīķa malā un
klausāmies mūziku bez mak-

«Kolhoza laikos «Kuprīši» bija kļuvuši
par izgāztuvi,» zina teikt Maksims
Ciunels.

sas!» joko V. Kalniņa. Pensionāre čakli kopj gan savu sētu,
gan vietu centrā, kur atrodas
pagasta karte un norādes.
***
Stelpieši cerīgi raugās uz
jaunajiem, kuri darbojas lauksaimniecības jomā, pauž prieku par to, ka tiks atjaunota minerālūdens ražotne. Viņi seko
līdzi notikumiem sporta un atpūtas parkā «Pīlādžu mototrase», lepojas ar kultūrvēsturis-

ko mantojumu – Ķuņķu svētozolu, Kāravu dzirnavām, kur
īpašnieki plāno izveidot atpūtas kompleksu, un Raiņa tēva
dzimtajiem «Pliekšāniem».
«Lai kur braucam, lai ko darām, vienmēr uzsveram, ka pārstāvam Stelpes pagastu,» teic
K. Rulle, liekot noprast, ka stelpieši ir īsteni klusuma ieskautā
un skaistās dabas aplaimotā pagasta patrioti.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vērtēšanas komisijas pārstāvju ATZIŅAS
«Katram ir dotas dažādas izvēles iespējas. Katra izvēle virza
dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā iespējams augt un attīstīties –
ja vien ir vēlēšanās to darīt. Stelpiešiem ir!»
DIĀNA RUĢELE
«Ar radošu un aktīvu darbu Stelpes pagastā kultūra tiek celta
saulītē, nevis atstāta aiz slēgtām durvīm.»
ANDA ŠIMĒNA

8. lpp.
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Valles vidusskolā iesvēta jauniņos

Katram pārbaudījumam – sava morāle
Valles vidusskolā 10. klases
audzēkņu iesvētības
norisinājās 21. septembrī.
Šogad zvērestu nodeva
astoņi skolēni.

Emocijām bagāti
pārdzīvojumi

Uzņemšana sākās 17. septembrī un ilga visu nedēļu. Katru dienu 11. klase bija izdomājusi ko interesantu un citiem
tīkamu. Jauniņajiem nācās pastaigāt gan ar zeķēm galvā, gan
iejusties pasaku tēlos. Piektdien
norisinājās pasākuma galvenā
daļa.
Pēcpusdienā visi sapulcējās
skolas pagalmā, lai sāktu grūto
ceļu pretī vidusskolai. 11. klase
bija parūpējusies par emociju
pilniem pārdzīvojumiem, cenšoties attēlot kaut mazu daļu grūtību, kas sagaida vidusskolēnus.
Katram uzdevumam bija sava
morāle, kas bija jāsaprot, pildot uzdevumus.

Mundrumam –
vērmeļu tēja

Vispirms 11. klases jauniešu sagatavotajā repertuārā bija
A. DAUGAVIETE

Skolotājam

Skola – skolotājs,
Saikne mūžsena,
No tēvtēvu laikiem
Neatdalāma.
Skolotājs senāk
Godā jau celts.
Bērnus pastalās
Mācīdams.

Skolotāji šodien
Datoru laikmetā,
Jauniešus māca dzīvē
Neapmaldīties.
Mūsdienu skolotājam
Garā stipram būt,
Pasaules skrējienā trakā
Nepagurt!
Angļu
valodas
KURSI –
Valles pagasta
bibliotēkā.
Pirmā tikšanās –
24. oktobrī plkst. 17.

10. klases audzēkņi Ineta Kaira (no labās), Ilze Ģeķe, Eva Jermaka, Kristaps Seilis, Santa Rozēna un Elvis Letkovskis nodod zvērestu.
Foto – A. ZEMOVIČA
maza pamācība veselīga uztura
jautājumos. Mundrumu nodrošināja vērmeļu tēja. Pēc tam
jauniņajiem bija jādodas klasi
vienojošā skrējienā, neizpalika
arī asumiņš pie sinepju celiņa.
Grūtības skolēni iemācījās pārvarēt, braucot pa eļļainu plēvi
ar bērnu velosipēdu. Tas ļāva apjaust, ka vidusskolā būs daudz

kritienu, bet vienmēr ir jāprot
piecelties, lūgt skolotāju vai
draugu palīdzību, lai kopīgiem
spēkiem varētu tikt ar visu galā.
Bija padomāts arī par iestiprināšanos un enerģijas atgūšanu
pēc pārbaudījumiem, tāpēc visi
tika aicināti vienoties kopīgā
kokteiļu dzeršanā. Kā jau katrās iesvētībās, neizpalika arī

zvērests. 10. klases jaunieši solījās: pabeigt skolu ar izcilību,
nepamest mācības stārķa apciemojuma dēļ, nelietot alkoholu skolā. Uzņemšana vidusskolā beidzās ar dienas galveno vārdu – «Zvēru!».
A. ZEMOVIČA,
Valles vidusskolas
11. klases audzēkne

Pirmo reizi apmeklē Saeimu
Valles vidusskolas
11. klases audzēkņi kopā
ar politikas un tiesību
skolotāju Gitu Eriņu
28. septembrī devās
iepazīt Latvijas Republikas
Saeimu.
Brauciens uz Rīgu sešiem
jauniešiem bija jauns piedzīvojums, jo neviens, izņemot skolotāju, nekad nebija viesojies parlamentā.
Skolēniem bija iespēja vērot,
kā no Finanšu ministrijas uz
Saeimas namu tiek atgādāts
portfelis ar valsts jauno budžetu. Pēc tam bija jāizstāv rinda
uz drošības kontroli – ikvienu
pārbaudīja, lai ēkā netiktu ienests kas aizliegts.
Pēc iekļūšanas Saeimā mūs
sagaidīja nepatīkams pārsteigums – garas rindas. Tomēr
gaidīšanai bija arī pozitīvs aspekts – varējām vērot Nīderlandes vēstnieka ierašanos.
Pēc ekskursijas parlamen-

Valles vidusskolas audzēkņi Ingrīda Šahnova (no kreisās), Sabīne Sokolovska, Olga Domšarova, Alise Zemoviča, Sigita Rāviņa
un Gundars Fedins apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu.
Foto – G. ERIŅA
ta ēkā jutāmies izsalkuši un
devāmies ieturēties uz Saeimas ēdnīcu.
Saeimas apmeklējums visiem ļoti patika, tas bija izglītojošs un izzinošs, skolēni varēja
uzdot jautājumus deputātiem un

iepazīties ar viņu ikdienas darbu.
Iesakām arī citiem rast iespēju
viesoties Latvijas Republikas
Saeimā.
S. SOKOLOVSKA,
Valles vidusskolas
11. klases skolniece
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Ņiprākie un veiklākie ciemojas Mazzalvē

Komandas tiek pie barona Hāna balvas

Mazzalves pamatskolas atraktīvā raganiņa (Zeltīte Odiņa) iedrošina Skaistkalnes vidusskolas komandu, mudinot pūst
veiksmes burbuļus.
Vecumnieku novada ņiprākie un veiklākie 2. –
3. klašu skolēni 20. septembrī devās ciemos uz
kaimiņu – Neretas – novada Mazzalves pamatskolu.
Tur skolēnus un skolotājus
sagaidīja Mazzalves pamatskolas raganiņa (skolotāja Zeltīte Odiņa). Viņa bija ļoti laba – nevienu nebāra un ar slotu nepēra, gluži pretēji – spīgana priecājās, ka ieradušies
viesi, kuri vēlas aktīvi pavadīt
laiku, izpildot dažādus atraktīvus sportiskos uzdevumus.

Pūš veiksmes
burbuļus

Lai to veikšana noritētu raitāk, raganiņa komandu kapteiņiem iemācīja pūst veiksmes
burbuļus, bet dalībniekus pacie-

nāja ar «kaltētām vardēm». No
tām vēders nevienam nesāpēja,
jo, izrādījās, tās bija želejas vardītes.
Uzkrājuši spēkus, bērni
devās ceļojumā pa Mazzalves
muižas parku. Lai veiktu norādītos uzdevumus, bija vajadzīga gan veiklība, gan attapība
un spēja vienoti darboties komandā. Skolēni un pedagoģes
(viņām bija sava komanda)
veiksmīgi veica pārbaudījumus: dīdīja niķus, žāvēja veļu,
baidīja raganu, meta mērķī, vēroja tilpuma daudzumu, lika Latvijas puzli un iejutās aklā tārpiņa
lomā (šis uzdevums bija visgrūtākais). Visas komandas veiksmīgi sasniedza galapunktu. Tajā ikviens varēja panašķēties
ar Mazzalves saimniecīšu cepto gardo kliņģeri un pagatavoto tēju.

Misas vidusskolas un Stelpes pamatskolas komandas stacijā
«Aklais tārpiņš».
Foto – I. SIRMOVIČA

Piešķir titulus

Kņadu padzirdējis, uz pasākumu ieradās arī barons
Hāns (Elmārs Vectirāns) un
saimniece (Silvija Lisovska).
Barons priecājās par Vecumnieku novada bērniem un piešķīra dažādus titulus. Nosaukumu «Ašākā komanda» ieguva Valles vidusskolas audzēkņi, «Precīzākā komanda» – Stelpes pamatskolas
bērni, bet par «Draudzīgāko
komandu» tika nominēti mājinieki – Mazzalves pamatskolas pārstāvji. Titulu «Smaidīgākā komanda» saņēma
Skaistkalnes vidusskolas audzēkņi, savukārt gan «Vērīgākās», gan «Brašākās» komandas nosaukumu ieguva Vecumnieku vidusskolas pārstāvji. Misas vidusskolas audzēkņi
saņēma nomināciju «Attapī-

gākā komanda», bet nosaukumu «Visjautrākā komanda»
ieguva Sproģu pamatskolas bērni. Arī skolotāji nepalika bez
baronkunga Hāna balvas – pedagogiem tika tituls «Nosvērtākā komanda».
Liels paldies Mazzalves
pamatskolas 1. – 4. klašu viesmīlīgajām skolotājām un audzēkņiem par jauki pavadīto septembra pēcpusdienu.
Mazzalvieši un Vecumnieku
novada sākumskolēni uz kopīgu pasākumu «Domā zaļi!»
tiks gaidīti ciemos pavasarī «Mammasdabas vēstniecībā» – Vecumnieku vidusskolā.
I. SIRMOVIČA,
Vecumnieku novada
sākumskolas
metodiskās apvienības
vadītāja

«Gardajā svētdienā» gatavo un degustē
Ēst gatavošanas
sacensības
«Gardā svētdiena»
30. septembrī notika
Kurmenē.
Tās organizēja biedrība
«Kurmenes viļņi».
Radītprasmi un izdomu rādīja trīs pieaugušo un viena
bērnu komanda. Dalībnieku
uzdevums bija stundas laikā
pagatavot salātus un saldo
ēdienu no piedāvātajiem produktiem.
Komandas strādāja ļoti
aktīvi, pagatavojot vairāku
veidu salātus un desertu.

Ēdieni kopīgi tika degustēti, un pateicība par iesaistīšanos šajā aktivitātē pienākas visiem «Gardās svētdienas» dalībniekiem. Paldies par
atsaucību un jaukajām idejām.
Pasākums notika projekta «Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai» ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Atvērtās sabiedrības fonda
Izglītības atbalsta programma.
K. KONDROTAITE

Savu izdomu liek lietā Linards Cerauksts.

Foto – V. ANDREJEVA

10. lpp.

Ievēl draudžu
padomes
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25 kilometrus pieveic kā nieku!

Vecumnieku un Valles
evaņģēliski luteriskajās
draudzēs ir ievēlētas un
apstiprinātas draudžu
padomes un revidenti.

Daudz aktivitāšu

Baznīca pēc savas būtības
ir garīga cilvēku kopība, kurā
pulcējas ļaudis, lai kopā ar līdzīgi domājošajiem meklētu Dieva virsvadību un atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Plašākā
nozīmē par Baznīcu tiek uzskatīta kristiešu kopība visā pasaulē, bet šaurākā dalījums notiek
tradicionālo konfesiju noteiktajās robežās.
Daudz un dažādu aktivitāšu
Baznīca veic ārpus savām mūra
sienām, piemēram, īstenojot sociālos projektus, organizējot apkārtnes sakopšanas talkas, ekskursijas, saviesīgus pasākumus,
koncertus, kā tas ne reizi vien
noticis arī Vallē un Vecumniekos. Tomēr Baznīcas centrā ir
un paliek dievkalpojums – Dieva Vārda sludinājums un svētdarbības, kas ved cilvēku uz
mūžīgo dzīvību.

Uz četriem gadiem

Lai organizētu ticības praktisko dzīvi, draudzes locekļi
pilnsapulcēs ievēl draudzes padomi, kurai uztic lietu pārvaldīšanu. Draudzes padome kopā
ar mācītāju savā starpā sadala
pienākumus. Lēmumi tiek apstiprināti Baznīcas Virsvaldē
un Tieslietu ministrijā.
Turpmākos četrus gadus Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Vecumnieku draudzes padomē darbosies: draudzes priekšniece Dita Starta,
padomes un valdes locekļi (nosaukti alfabēta kārtībā): Līga
Bikmane, Māra Krēgere, Raitis
Pauls, Anita Štelfa, Ingrīda Tamane, Jana Veide, Alvis Vītols,
Sanita Zaharāne, Daiga Žukauska, kā arī pieaicinātā draudzes
valdes locekle Līga Eglīte.
Revīzijas komisijā ievēlētas
Ilze Cīrule un Nita KinauckaBriede.
LELB Valles draudzes padomē darbosies: draudzes priekšniece Zeltīte Raubiška, padomes
un valdes locekļi: Līga Granta, Benita Orlova, Diāna Ruģele, Imants Ruģelis, Līga Zvejniece, revidents Andris Kļaviņš.
J. MORICS, mācītājs

Velobraucienā «Pretī rudenim» piedalījās vairāk nekā 30 interesentu gan no Vecumnieku, gan
kaimiņu novadiem.
Foto – A. SPROĢE

Velodienā «Pretī rudenim»
tika aicināti piedalīties gan
lieli, gan mazi.
22. septembrī plkst. 11.30
nedaudz vairāk nekā 30 dalībnieku Vecumniekos aizsāka ceļu pretī lapkritim. Brauciena
laikā rudeni sagaidīt gan neizdevās, jo sportisko aktivitāšu
cienītāji atpakaļ sākumpunktā
ieradās jau plkst. 15, bet astro-

nomiskais rudens Latvijā iestājās plkst. 17.49.
No Vecumniekiem ceļā pa
izstrādāto maršrutu devās aktīvās atpūtas cienītāji no Stelpes,
Bārbeles, Misas, Birzgales,
Bauskas, kā arī daži Vecumnieku pārstāvji.
Brauciena kopējais garums
bija aptuveni 25 kilometri, kas
vijās cauri Zvirgzdes mežam. Velosipēdisti šķērsoja Enduro krosa
trasi, kurā risinājās sacīkstes.
«Rūsiņos» tika ieturēta maltīte,
un tūristi varēja doties atceļā.

Paldies Ainim Rušmanim
par atļauju rīkot pikniku viņa
privātīpašumā, Voldemāram
Sproģim – par dalībnieku sagaidīšanu ar klātu galdu un
ugunskuru, visiem brauciena
dalībniekiem – par atsaucību.
Uz tikšanos velobraucienā
nākamgad! Ziemā visi aktīvās
atpūtas cienītāji tiks aicināti
uz kārtējo pasākumu «Jāzepa
hūtē».
I. SPROĢIS,
sporta darba
organizators

Labo rekordu šķēpa mešanā
Tradicionālajās
starptautiskajās
vieglatlētikas mešanas
disciplīnu sacensībās
«Kokneses kausi 2012»
piedalījās trīs Vecumnieku
novada Domes sporta
skolas audzēkņi.
22. septembrī viņi kopā izcīnīja sešas medaļas.
Jaunākajā grupā Kristaps
Jaunpujens ieguva 2. vietu
lodes grūšanā (rezultāts –
11,44 m), 2. vietu diska mešanā
(28,64 m) un 3. vietu 400 g smaga šķēpa mešanā (46,58 m).
Ģirts Este izcīnīja 1. vietu diska
mešanā (30,16 m) un 3. vietu
lodes grūšanā (10,73 m).
Vecākajā grupā Jānis Nire
ieguva 3. vietu diska mešanā
(40,90 m).
Nedēļu vēlāk, 28. septem-

brī, novada sacensībās Vallē
sportisti guva vēl labākus rezultātus. Jānis Nire izcīnīja uzvaru diska mešanā, uzrādot
lielisku personisko rekordu –
43,92 m. Viņš ieguva arī
1. vietu lodes grūšanā (13,67
m). Ģirts Este savā vecuma
grupā demonstrēja vislabāko
sniegumu gan lodes grūšanā
(11,55 m), gan diska mešanā
(32,48 m).
Visaugstvērtīgāko sacensību rezultātu uzrādīja Kristaps Jaunpujens, startējot vidējā grupā kopā ar divus gadus
vecākiem šķēpa metējiem, kuri raida smagāku – 600 g – rīku.
Viņš izcīnīja uzvaru ar lielisku metienu (45,92 m), par
vairāk nekā metru labojot mūsu olimpieša Aināra Kovala
Vecumnieku vidusskolas iepriekšējo rekordu. Varbūt Ve-

Kristaps Jaunpujens labojis
olimpieša, šķēpmetēja Aināra Kovala Vecumnieku vidusskolas iepriekšējo rekordu.
Foto – I. ZILGALVIS
cumniekos aug vēl viens olimpietis?
I. ZILGALVIS,
Sporta skolas treneris
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Rudens – lietavu un vētru laiks
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
(VUGD) Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
darbinieki septembrī
piedalījās 13 izbraukumos.

Meklē mežā
pazudušo

2. septembrī Vecumnieku
pagastā kādā dzīvojamā mājā
dega dīvāns 3 m² platībā.
Ugunsgrēkā cieta vīrietis.
6. septembrī Vecumnieku
posteņa vīri steidzās uz Ķeguma novada Birzgales pagastu,
kur kādā pamestā ēkā dega
kokmateriāli 30 m² platībā.
24. septembrī glābēji piedalījās ugunsgrēka dzēšanā Iecavas novadā, kur liesmas plosīja dzīvojamās mājas jumtu
420 m² platībā.
26. septembrī glābēji sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem iesaistījās mežā pa-

zuduša cilvēka meklēšanā Vecumnieku pagastā.
Šajā laikā divreiz veikta
tehnikas pārbaude pēc apkopes,
notikušas septiņas nodarbības.

Biezoknī ir drošāk

Rudenim ir raksturīgas pamatīgas lietavas un stiprs vējš.
Iedzīvotājiem jārēķinās ar to,
ka vētras laikā iespējami elektropārvades un sakaru līniju
bojājumi, ūdens padeves traucējumi, uz ceļa braucamās daļas var tikt nogāzti koki, norauti jumti, sagrūt ēku un būvju konstrukcijas, kā arī strauji
paaugstināties ūdens līmenis.
Vējainos laika apstākļos
bez īpašas nepieciešamības nevajadzētu doties ārpus telpām,
no pastaigas jāattur arī bērni,
veci cilvēki un invalīdi. Ir jābūt gataviem elektroenerģijas
padeves pārtraukumiem, tāpēc jau laikus jāsagatavo kabatas lukturītis, jāievieto baterijas radiouztvērējos.
Ļoti svarīgi ir pārliecināties, vai ir aizvērti logi, durvis

un bēniņu lūkas, vai ir nostiprināti priekšmeti uz balkona
daudzdzīvokļu ēkās, kā arī saimniecībā izmantojamas lietas
ciema mājās un lauku sētās.
Ja vētra pārsteigusi ārpus
telpām, nevajadzētu uzturēties
un novietot transportlīdzekļus
zem vientuļiem kokiem, celtniecības sastatnēm, reklāmas
stendiem, elektropārvades līnijām. Nav ieteicams izmantot lietussargu, jo tas apgrūtina
redzamību, pastiprināti uztver
vēja brāzmas un var savainot
citus cilvēkus.
Atrodoties klajā laukā, ir
jāsameklē vieta, kur patverties
(piemēram, grāvis vai ieplaka).
Ja tādas tuvumā nav, stipru
vēja brāzmu laikā ir jānoguļas
zemē.
Esot mežā, jādodas dziļāk
biezoknī, kur koki ir vairāk
aizsargāti no vēja, un pastāv mazāks risks gūt ievainojumus,
tiem lūstot.
Ja ir nogāzušies koki, pārrauti vadi, notikusi avārija vai
cits negadījums, jāzvana VUGD

Nozog divas automašīnas
lizēšanas vienības speciālistiem.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 25. septembra
līdz 9. oktobrim.

Pazūd caurules

Policijai ziņots, ka laikā
no 21. septembra plkst. 17 līdz
24. septembra plkst. 16.15 Vecumnieku pagastā nozagtas 59
kanalizācijas polimēra caurules, kas bija sešus metrus garas.
Naktī uz 25. septembri
Stelpes pagastā no neaizslēgtas saimniecības ēkas nozagti
apmēram 250 litru dīzeļdegvielas, bet no traktora tvertnēm iztecināts ap 50 litru.
Uzsākts kriminālprocess.
27. septembrī plkst. 9.40
Vecumnieku pagastā mežā tika uziets nesprādzis kara laika
lādiņš. Par atradumu ziņots
Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitra-

Nenovalda spēkratu

5. oktobrī plkst. 8.20 Vecumnieku pagastā, ceļa posmā
Vecumnieki–Nereta–Subate
netālu no pagrieziena uz Vecumnieku cietumu, notika traģiska avārija. 1965. gadā dzimis vīrietis nespēja novaldīt
apvidus automobili «Infiniti QX56», spēkrats nobrauca
no ceļa un ietriecās kokā. Notikuma vietā dzīvību zaudēja automašīnas vadītājs, dažādas traumas guva četri pasažieri – vīrietis, divas sievietes
un 2002. gadā dzimusi meitene. Uzsākts kriminālprocess.
6. oktobrī īsi pirms plkst. 16
Skaistkalnes pagastā 1962. gadā dzimis vīrietis nespēja novaldīt motociklu «Honda» un
apgāzās. Braucējs nogādāts
slimnīcā.

Piesavinās degvielu

Naktī uz 8. oktobri Vecumnieku pagastā no mājas
pagalma nozagtas divas auto-

mašīnas – «Audi A3» (2006. g.)
un «Volvo XC70» (2008. g.).
Uzsākts kriminālprocess.
Laikā no 7. oktobra plkst. 18
līdz 8. oktobra plkst. 8 Vecumnieku pagastā, atlaužot šķūņa
durvīm piekaramo atslēgu, garnadži piesavinājušies 50 litru
dīzeļdegvielas un 10 litru eļļas.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

pa tālruņa numuru 112 vai 01.

/VUGD preses centra informācija./

Būs jāmaksā sods

Sākoties apkures sezonai,
strauji palielinās sodrēju degšana dzīvojamo māju dūmvados. Lai to novērstu un disciplinētu īpašniekus, īpaša uzmanība tiks pievērsta Ugunsdrošības noteikumu ievērošanai.
Par katru ugunsgrēku, ko
būs izraisījis netīrīts skurstenis,
tiks sastādīts administratīvais
protokols pēc Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 179. panta,
ja ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs nevarēs uzrādīt dokumentu par dūmvada tīrīšanu. Par
ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskām personām piemēro naudas sodu no 20 līdz 200
latiem, juridiskām personām –
no 200 līdz 1000 latiem.
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors, posteņa
komandieris
FLORISTIKAS PULCIŅA
nodarbības –
Vecumnieku tautas namā
katru ceturtdienu
plkst. 18.
Tās vada
Latvijas Amatniecības
kameras florista
amata meistare
Līga Lauriņa.
Sīkāka
informācija
pa tālruni
26317951.

APMĀCĪBAS JAUNIEŠIEM
20. oktobrī Bārbeles pagasta jaunatnes iniciatīvu centrā
«ACTIVE» biedrība «Jaunatne smaidam» rīko apmācības
«Līdzdalības nakts».
To mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalības iespējas vietējā
un starptautiskā līmenī. Apmācību laikā dalībnieki tiks rosināti domāt par brīvā laika aktivitāšu dažādošanu savā pagastā, līdzdalības iespējām nevalstiskajās organizācijās, projektu iespējām Latvijā un pasaulē.
Apmācības balstīsies uz neformālās izglītības metodēm,
kuru pamatā ir jauniešu iespēja mācīties darot. Nakts garumā
apmācību dalībnieki varēs iepazīties arī ar radošās domāšanas metodēm.
Pieteikšanās apmācībām noritēs līdz 19. oktobrim tiešsaistē. Sīkāka informācija – www.draugiem.lv/y4s.
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne smaidam» valdes loceklis

12. lpp.
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Lai allaž tāds ugunskurs tevī,
Ko neapdzēš rudenīgs laiks,
Un, pasmaidot bārdā un sevī,
Joprojām dvēselē paliec
Gan ērkšķains, gan dāliju maigs!
		
/K. Apškrūma/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Valfrīdam Kundziņam 75 gadu jubilejā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Mana pasaule kā bērns –
met kūleņus, taisa salto, apmaldās taciņās,
un priecīgi trallinādama stiepj un stiepj,
stiepj un stiepj savu veiksmju
un savu neveiksmju nastiņu.
			
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Elgu Gladēviču
50 gadu jubilejā, Jāni Īzaku
55. dzīves gadskārtā,
Staņislavu Račeku 60. šūpļa svētkos,
Gunti Bračku 65. dzimšanas dienā un
Liesmu Tomsoni, 70. dzīves rudeni sagaidot.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
..Bet gadi tā steidzas,
Tā steidzas aiz kalna,
Garām birzīm ar pūpola zaru,
Pāri laukam, kas rudenī arts,
Bet paliek ik solī,
Iegrimst ik pēdā
Cilvēka mūža veikums
Un darbs.
/N. Dzirkale/
Sirsnīgi sveicam Odetu Briedi 50 gadu jubilejā,
Zoju Pučinsku 55. dzimšanas dienā, Liliju Voselāni
65. šūpļa svētkos, Nelliju Rotbergu un Juļu Mikaloni
75. mūža gadskārtā un Lūciju Zelmu Pilkauskaiti
90 gadu jubilejā!
Stelpes pagasta pārvalde
Gadi, kādēļ jūs pinat man matos
Smalkas sudraba stīgas?
Vai jūs cerat, ka sirds par šo balvu jums atdos,
Savas nemiera tvīkas?
Es vēl negribu mijkrēšļa ganībās ganīt
Atmiņu gaistošos pulkus,
Vēl jau rītausmas nāks, vēl tās modinās mani
Ar visspožāko saulstaru spulgu.
				
/Ā. Elksne/
Sveicam Lūciju Zelmu Pilkauskaiti dižajos 90!
Sirsnīgi suminām Liliju Voselāni 65 gadu jubilejā,
Nelliju Rotbergu un Juļu Mikaloni 75. dzimšanas
dienā. Lai laba veselība un sirdī optimisms!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
Lai krizantēmas
Tavu galdu rotā,
Lai esi laimīga
No visa dotā.
Lai grūtos mirkļos
Sirds tev nepagurst,
Bet mīlestībā vēl jo strauji pukst!
		
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Aiju Bērziņu,
Intu Deklavu un Vasīliju Šestaku 50 gadu jubilejā.
Valles pagasta pārvalde

To spēku, kas zaļajos stiebros
Un līganos zaros stīdz,
Tās ilgas un dzīvības prieku
Ik dienā sev paņemiet līdz!
		
/Sk. Kaldupe/
Vismīļākie sveicieni Maijai Repinai
75. dzimšanas dienā. Daudz gaišu
un priecīgu dienu arī turpmāk, labu veselību!
Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu biedrība «Virši»
Ievij savas dzīves prieku
Saules pavedienā,
Lai ar viņas pieskārienu
Vari starot dienā!
Naktīs palūdz zvaigznēm ienākt
Savas mājas logā,
Lai tās rada gaišu sapņu
Starojumu miegā!
		
/V. Kokle-Līviņa/
Dzīvesprieku un veselību vēlam Andrejam Klincītim un
Zigurdam Podēnam 70 gadu jubilejā, Valērijai Globai
un Tamārai Ivanovai 75. šūpļa svētkos un
Annai Gercānei 85. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests
27. oktobrī plkst. 19 Kurmenes tautas namā –
novada pašdarbnieku sezonas atklāšanas KONCERTS
«Lustīga dzīvošan’ lai tālu skan...».
Piedalās visi Vecumnieku novada tautas namu
amatiermākslas kolektīvi.
Pēc koncerta – BALLE kopā ar grupu «Bruģis».
Ieeja – bez maksas.
Darbosies bufete.
PAZIŅOJUMS par izsoli
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas
nr. 90009115957, 2012. gada 14. novembrī plkst. 10
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos nekustamo
īpašumu «Katlu māja–1», kadastra nr. 40840030219,
Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā.
Nekustamo īpašumu veido zemes gabals 0,2194 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 40840030219, uz kura atrodas nedzīvojamā ēka – katlumāja 363,3 m² platībā ar
kadastra apzīmējumu 40840030219001.
Īpašumu apgrūtina Zemesgrāmatā nostiprinātās nomas
tiesības uz laiku līdz 2021. gada 24. maijam.
Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības, nav.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30
un no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, sazinoties pa tālruni 29477390 (Elmārs Jukonis).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
1. kabinetā līdz 2012. gada 14. novembra plkst. 9.
Izsolāmā īpašuma nosacītā cena – Ls 3000.
Izsoles nodrošinājuma nauda – Ls 300. Tā jāieskaita Vecumnieku novada domes, reģistrācijas nr. 90009115957,
bankas kontā nr. LV54HABA0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22.
Par nosolīto īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, līdzekļi jāieskaita izziņā par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā līdz 2012. gada
26. novembrim.

