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Piešķir balvu

Ministru kabineta (MK) balva šogad piešķirta mūsu novadniekam dzejniekam, atdzejotājam un literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam. Kurmenes pagasta Mūra dzirnavās pie vecvecākiem dzejnieks nodzīvojis no 1937. līdz 1950. gadam.
K. Skujenieks valdības
augstāko apbalvojumu saņēmis par izcilu un paliekošu
ieguldījumu Latvijas rakstniecībā, gara sīkstumu Latvijas
vēsturei sarežģītos laikos un
neatlaidīgu ieguldījumu Latvijas nacionālās literatūras attīstībā.
MK balva par izcilu veikumu Latvijas attīstībā, saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē
reizi gadā tiek piešķirta pieciem
savas jomas spožākajiem talantiem un darbiniekiem, informē
MK preses dienests.

Svinēs Mārtiņus

Mārtiņdienas sarīkojums
10. novembrī plkst. 14 Vecumnieku tautas namā kopā
pulcinās pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» dalībniekus un citus interesentus.
Svētkus kuplinās vairākas
senioru deju kopas: «Vēlreiz»
no Bauskas kultūras centra,
«Ābeļzieds» no Baložiem, «Vīzija» no Jaunjelgavas un «Jautrās vecmāmiņas» no Aizkraukles. Ciemos uzaicināts arī vokālais ansamblis «Maļinovij zvon»
(Aizkraukle), kura repertuārā
ir gan latviešu un krievu, gan
čigānu dziesmas. Katram kolektīvam ciemakukulī jāatved
priekšnesums, kā arī jāsagatavo apraksts par Mārtiņdienas
svinēšanu viņu pusē.
Svētkiem pošas arī pašmāju
amatiermākslinieki – Vecumnieku tautas nama senioru kora
«Atbalss» un dāmu deju kopas «Rudens rozes» dalībnieki.
Sarīkojuma izskaņā paredzētajai ballei deju mūzikas
programmu gatavo dīdžeju apvienība «IMI–3».
ŽANNA ZĀLĪTE

Sākusies apkures sezona
¦ Parādus palīdz «deldēt» piedzinēji

Pašvaldības komunālo saimniecību vadītāji Ziedonis Jankužs (no labās), Andris Beinārs un Ivars
Staškevičs sniedza pārskatu par uzņēmumu gatavību apkures sezonai. Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Pārskatu par gatavību
apkures sezonai Finanšu
komitejas sēdē 17. oktobrī
sniedza pašvaldības
uzņēmumu vadītāji.
SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis Ivars Staškevičs,
SIA «Kūdrinieks» valdes loceklis
Andris Beinārs un Valles pašvaldības aģentūras direktors Ziedonis Jankužs deputātus informēja
par situāciju iedzīvotāju parādu
iekasēšanā un namu apsaimniekošanā, kā arī par ūdenssaimniecības projektiem, kas jau īstenoti
vai pašlaik tiek realizēti.

Izdevīga
norēķinu kārtība

Vallē siltuma padeve ēkām
sākta 8. oktobrī. Malka ir sagādāta visai sezonai, šķelda –
oktobrim, novembra sākumam.
«Ar kurināmā piegādātāju SIA
«Agronika» izveidojusies veiksmīga sadarbība, ir panākta mūsu uzņēmumam izdevīga norēķinu kārtība,» sacīja Valles pašvaldības aģentūras direktors

Ziedonis Jankužs. «Situācija ar
parādiem ir tāda pati, kā pērn.
Līdz 1. septembrim Vallē par
siltumu iekrājies 12 740 latu
liels parāds, par komunālajiem pakalpojumiem Stelpē –
4100 latu. Jau trīs gadus sadarbojamies ar SIA «Jurists ABC»,
kas palīdz atgūt naudu no nemaksātājiem. Nav iespējams iekasēt parādu – 1870 latu – no
biedrības «Valles pūces», jo nevalstiskajai organizācijai «nekā
nav».»
Iekārtu remontā šovasar lieli kapitālieguldījumi nebija nepieciešami, tās ir gatavas darbam, lai nodrošinātu siltuma
piegādi ēkām.

Kurināmā cena –
draudzīgāka

SIA «Kūdrinieks» valdes loceklis Andris Beinārs informēja, ka Misā apkures sezona sākta 4. oktobrī. «Šovasar veikts
galvenā katla remonts, kam tika novirzīti pamatkapitāla palielinājuma līdzekļi – 9000 latu.

Noslēgti līgumi ar trīs šķeldas
piegādātājiem, no kuriem lielākais ir SIA «AJ Energy». Kurināmā cena šogad ir draudzīgāka
nekā pērn – septiņi lati par beramkubu bez PVN. Sezonai plānotais kopapjoms ir 4,5 tūkstoši beramkubu,» viņš paskaidroja.
SIA «Kūdrinieks» debitoru
parādi 1. maijā, noslēdzot iepriekšējo apkures sezonu, veidoja 108 tūkstošus, 16. oktobrī –
gandrīz 84 tūkstošus latu. Vasarā uzņēmums atguvis Ls 24 151,
t. sk. ar parādu piedzinēju firmas SIA «Paus Konsults» starpniecību – Ls 3370. Parāds par
apkuri ir Ls 42 156, pārējā neiekasētā summa ir par ūdeni, kanalizāciju un apsaimniekošanu.
«No juridiskajām personām mūsu «sāpju bērns» ir SIA «Sakri»
(nodrošina ēdināšanu vidusskolā), kas joprojām nav norēķinājusies par iepriekšējā apkures
sezonā saņemtajiem pakalpojumiem,» piebilda A. Beinārs.
à3. lpp.
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Pilnveido un uzlabo
N

ovada Sociālajam dienestam šis ir ļoti saspringts
un ražīgs laiks. Sākoties skolas gaitām, trūcīgām personām
tika piedāvāts vienreizējs pabalsts skolas piederumu un citu
ar mācībām un audzināšanu
saistītu izdevumu apmaksai katram bērnam, nepārsniedzot desmit latu. Līdz 1. oktobrim mācību līdzekļu iegādei iztērēti
820 latu. Skolēni var saņemt arī
brīvpusdienas. Bērniem, kuri
apmeklē piecgadīgo un sešgadīgo grupu, kā arī 2. – 4. klašu audzēkņiem brīvpusdienas
apmaksā novada pašvaldība,
bet 1. klašu skolēniem ēdināšana izglītības iestādē tiek nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem. Pārējo bērnu vecāki,
ja nepieciešams, brīvpusdienas
var pieprasīt, vēršoties Sociālajā dienestā un pie sociālajiem
darbiniekiem pagastos.
Turpinās a/s «Latvenergo»
sociālā atbalsta pirmās un otrās kampaņas dāvinājuma karšu izsniegšana. Ar 1. oktobri tās
var saņemt arī ģimenes, kas audzina trīs un vairāk bērnu līdz
18 gadu vecumam.
Ievērojami samazinājies trūcīgo personu un ģimeņu skaits.
Tas varētu būt saistīts ar ekonomiskās situācijas stabilizēšanos, kā arī stingrākiem nosacījumiem, izvērtējot trūcīgo statusu.
Pirms gada novadā bija reģistrēts 540 šādu personu, šī gada
oktobrī – 429.
Sociālais dienests aktīvi turpina realizēt Eiropas Sociālā
fonda projektu «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā». Tā ietvaros izveidotas trīs atbalsta gru-

«Palielinās
pieprasījums pēc
psihologa
pakalpojumiem.»

pas: personām ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem no
maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām. Paredzamās aktivitātes ir atbalsta
grupas komplekss piedāvājums,
kas attīsta, pilnveido un uzlabo
personu sociālās un funkcionālās prasmes, kā arī veicina viņu
integrāciju sabiedrībā. Projektam ir piesaistīts psihologs,
kurš ir ļoti noslogots un pieprasīts speciālists. Iespējams, nākotnē Sociālajā dienestā varētu
tikt izveidota pastāvīga psihologa amata vieta, jo nepieciešamība pēc viņa pakalpojumiem tikai palielinās.
epārtraukti tiek pilnveidota
un uzlabota sociālā darba
kvalitāte. Sociālie darbinieki dara
visu iespējamo, lai palīdzētu
tām saimēm, kas ir nonākušas
grūtībās, taču ir ļoti daudz lietu, ar ko ģimenei vai personai
jātiek galā saviem spēkiem, lai
varētu baudīt pilnvērtīgu dzīvi.
Lai skaists un saulains rudens, lai laimīgs ceļš gājputniem un lai patiesas rūpes par
tiem, kuri paliek kopā ar mums!

N

INA
JANKEVIČA,
novada
Domes
Sociālā
dienesta
vadītāja

Uzsliets reklāmas stends
Vairāki cilvēki 16. oktobra
pēcpusdienā ar interesi vēroja
notiekošo pie veikala «Pīlādzis»
Vecumnieku centrā. Ar speciālas tehnikas palīdzību tur tika
uzslieta metāla konstrukcija
trijstūra prizmas formā. Sanākušie ciema ļaudis sprieda – nez’,
kādam nolūkam uzstādīts šis
jaunais vides objekts. Kādam
šķita, ka sastatnes, iespējams,
paredzētas ielu vingrotāju aktivitātēm, cits domāja, ka tās varētu izmantot milzīga izmēra
politiskās reklāmas izvietošanai, tālredzīgi domājot jau par
2013. gada vasarā gaidāmajām
pašvaldību vēlēšanām.
Kas uzslējis iespaidīgo metāla konstrukciju Vecumnieku centrā un kāds būs tās
pielietojums?
¿ Uz «Vecumnieku Novada Ziņu» lasītājas jautājumu atbild novada Domes
izpilddirektors Guntis Kalniņš:
«Objekts, kas uzsliets ciema centrā starp veikaliem
«Vesko» un «Pīlādzis», ir reklāmas stends. To uz sev piederošās zemes ir uzstādījusi saIEVĒRĪBAI!
Materiālu iesniegšanas
termiņš
«Vecumnieku
Novada Ziņu»
novembra numuriem –
1. un 15. novembris.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.

Sveic zelta kāzās

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 9. līdz
22. oktobrim nav reģistrēta neviena bērniņa dzimšana. Laulību noslēdzis viens pāris.
13. oktobrī Dzidra un Oļģerts Šveikovski svinēja zelta
kāzas. Viņi viens otram solījušies pirms pusgadsimta. Meitas, znoti un mazbērni «zelta
pārim» bija sarūpējuši jaukus
pārsteigumus.
Mūžībā aizgājuši:
SKAISTKALNES PAGASTĀ

Dzintars Tāris (1970. gada 24. maijs – 2012. gada 16. oktobris).
VALLES PAGASTĀ
Vera Domšarova (1945. gada 16. septembris – 2012. gada 10. oktobris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Konstantīns Tumanovs
(1965. gada 4. janvāris –
2012. gada 5. oktobris),
Gunta Solovjova (1939. gada 15. marts – 2012. gada 8. oktobris),

biedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) «Pīlādzis».»
SIA «Pīlādzis» valdes loceklis Ēriks Pīlādzis apstiprināja, ka metāla konstrukcija,
kas ir sešus metrus augsta (katra tās mala ir arī tikpat plata),
patiešām ir reklāmas stends,
kas diennakts tumšajā laikā tiks
izgaismots. Uz tā plānots izvietot gan SIA «Latvijas tirgotāju
savienība» reklāmu («LaTS»
tīklā ir iekļāvušies arī SIA «Pīlādzis» veikali), gan informēt
par norisēm sporta un atpūtas
parkā «Pīlādžu mototrase» Stelpē. Viņš neizslēdza iespēju reklamēt politiskās aktivitātes, ja
par to tiks izrādīta interese.
«Manuprāt, reklāmas stends
darīs košāku un pievilcīgāku
Vecumnieku centru, piesaistīs
tūristu interesi un veicinās novada atpazīstamību,» sacīja Ē. Pīlādzis.
Z. SKARA
Jautājumus, uz kuriem vēlaties saņemt novada Domes
deputātu, amatpersonu un pašvaldības institūciju atbildīgo
darbinieku sagatavotas atbildes, sūtiet uz e-pasta adresi:
<zanna.zalite@gmail.com> vai
dariet zināmus, zvanot pa tālruni 22024545.
ATGĀDINĀJUMS
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
samaksas
kārtējais termiņš
ir 15. novembris.
Tos, kuri nav norēķinājušies par iepriekšējo periodu, aicinām nokārtot savas saistības ar pašvaldību,
lai vienlaikus ar pamatparādu neuzkrātos soda
sankcijas, kas ir 0,05% no
pamatparāda par katru nokavēto dienu.
Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri maksājumus veic
laikus, ievērojot noteikto
termiņu!
Vecumnieku novada
dome
Lidija Drevinska (1930. gada 31. jūlijs – 2012. gada 21. oktobris).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Turpina atjaunot parku

«Mīliet savu zemīti, mīliet Vecumniekus!»
Sārto zirgkastaņu Vecumnieku parkā blakus tautas
namam iestādījis Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālmajors
Raimonds Graube.
19. oktobrī viņš kopā ar
pazīstamo liliju selekcionāru,
bijušo Vecumnieku iedzīvotāju
Jāni Vasarieti ieradās rudens
rotā tērptajā parkā, lai tur esošo
koku sugām piepulcinātu Zaļenieku kokaudzētavā izloloto
kastaņu. Šķirne ‘Briotii’ ir visai
neparasta, pavasaros koka zaros plauks koši sarkanas ziedu
«sveces».

Sasveicināsies
ar kastaņu

«Parks ir jāatjauno, jo daudzi
koki ir ļoti seni. Mēs gribam
vēsturi veidot šodien un atstāt
aiz sevis zaļo rotu. Tas ir mūsu
goda pienākums,» sacīja tautas
nama vadītāja Valda Kaufmane.
Viņa pateicās J. Vasarietim,
kurš pirms diviem gadiem ierosināja papildināt parku ar
jauniem kociņiem. 2010. gada
13. oktobrī viņš iestādīja sarkanlapu ozolu, kas jau ir krietni paaudzies.
Pēc Mūzikas un mākslas
skolas pedagoga Aigara Dziļuma trompetes solo «Šeit ir Latvija» un «Ak, Latvija, kur tavi
dēli» parkā sanākušos uzrunāja R. Graube. «Savā mūžā nemaz tik daudz koku neesmu
iestādījis, tāpēc man ir patiess
prieks un liels gods būt Ve-

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube (no kreisās),
piepalīdzot novada Domes priekšsēdētājam Rihardam Melgailim, Vecumnieku parkā iestādīja
sārto zirgkastaņu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
cumniekos un atstāt šeit kaut
ko paliekošu. Braucot garām,
piestāšu un sasveicināšos ar savu kastaņu. Lai tā labi aug, lai
cilvēkiem te labi klājas! Jaunieši, nebrauciet prom, mīliet
savu zemīti, mīliet Vecumniekus un tad arī šeit augs koki!»
viņš aicināja.
R. Graubem koku palīdzēja
iestādīt novada Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, bet
vērtīgu padomu sniedza bijusī
agronome un bioloģijas skolotāja Anna Vājeika.

Sākusies apkures sezona

à1. lpp.
Šovasar iespēju robežās
veikts māju uzturēšanas remonts. 14. ēkas četrām kāpņutelpām nomainīta stiklotā fasāde, divām – ieejas ārdurvju
un pagraba durvju bloks. «Tā
kā remontdarbi norit atbilstīgi iedzīvotāju ieguldījumam,
vienai kāpņutelpai atjaunošanas darbi gāja secen, jo no
sešu dzīvokļu iemītniekiem par
ēkas apsaimniekošanu maksā
tikai viena ģimene. Tiesa gan,
tur tika nomainīta puse no
jumta seguma apmēram simt
kvadrātmetru platībā,» informēja uzņēmuma vadītājs.

Pērn realizētais Misas ciema ūdenssaimniecības projekts bijis veiksmīgs, ir sagatavots un iesniegts jaunais
tarifu plāns, kas stāsies spēkā 2013. gadā. Apkures tarifs Misā ir nemainīgs kopš
2009. gada.

Nemaksātāji paliks
bez ūdens

Siltuma piegāde ēkām
Vecumniekos tika sākta
11. oktobrī. SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis Ivars
Staškevičs uzsvēra, ka tehnisku problēmu nav, līgumi par kurināmā iepirkšanu ir

Lai vienīgais
ierocis ir lāpsta!

Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Aloida Baķe izpētījusi, ka parks izveidots kroņa
muižas laikos – 1709. gadā.
Vēl joprojām ir saglabājusies
dārznieka māja (neparastais sarkano ķieģeļu namiņš) un dīķītis.
J. Vasarietis un R. Graube
izstaigāja parku un aplūkoja
nesen stādītos kociņus, kas Vecumniekos jau ieaugušies.
Kopš 2010. gada rudens, kad
tika uzsākta parka atjaunoša-

na, tā ainavu papildinājuši vairāku Latvijā pazīstamu ļaužu
dēstītie koki.
«Paldies par iespēju darīt
zaļāku un priecīgāku mūsu dabu un Vecumnieku parku! Lai
latvju sievām un vīriem vienīgais ierocis, kas būtu jālieto, ir
koku stādīšanai tik nepieciešamā lāpsta!» – šādu ierakstu
viesu grāmatā atstāja Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graube.
ŽANNA ZĀLĪTE

noslēgti ar trim piegādātājiem.
Beidzoties iepriekšējai apkures sezonai, patērētāju parāds
par siltumu bija 68 tūkstoši latu, pa vasaru atgūti 22 tūkstoši. «Situācija ir nemainīga –
cik tiek samaksāts, tik atkal
uzkrājas parādos. Ar SIA «Jurists ABC» palīdzību izdevās
piedzīt divus tūkstošus latu.
Vienīgais, kā var ietekmēt nemaksātājus, biedēt viņus ar
piedzinējiem, taču ir daudz tādu pakalpojumu saņēmēju, kuri
nav atrodami. Ko iesākt – nezinām,» sacīja I. Staškevičs.
Viņš piebilda, ka lielākā ne-

maksātāja «cipars» ir 3167 lati.
Ēku remontam naudas neatliek, jo apsaimniekošanai paredzētos izdevumus «apēd» kurināmā parādi.
Tuvākajā laikā SIA «Mūsu
saimnieks» ieplānojis «akciju» parādniekiem – viņiem
tiks noslēgta ūdens piegāde.
I. Staškevičs informēja par
ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta gaitu Vecumniekos, uzsverot, ka jaunā ūdensvada «cilpa» jau ir gatava, pēc
pāris mēnešiem būs izbūvētas
arī attīrīšanas un atdzelžošanas ierīces.
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.
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Piešķir
līdzekļus

Domes sēdē 25. septembrī
tika pieņemti vairāki lēmumi, kas saistīti ar finansējuma piešķiršanu.

Veicina atbalsta grupu dalībnieku
iekļaušanos sabiedrībā

Izstrādā sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas

Būs karte un norādes

Piešķirts līdzfinansējums –
Ls 297,54 – projekta «Norāžu
un kartes uzstādīšana Kurmenes pagasta teritorijā» īstenošanai. To realizē biedrība «Kurmenes viļņi».
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 2975,41. Par šiem līdzekļiem tiks izgatavota un uzstādīta Kurmenes pagasta karte,
astoņas norādes, trīs kapsētu
nosaukumu plāksnes un divas
norādes.

Sniedz atbalstu

Finansiāli atbalstīta grāmatas «Sibīrijas bērni» 2. sējuma
tulkošana angļu valodā un tipogrāfijas izdevumi Ls 500 apmērā.
Komunistiskā terora upuru
atbalsta un palīdzības fonds
«Sibīrijas bērni» pagājušajā gadā Eiropas Savienības projektu konkursā saņēma finansējumu 59 procentu apmērā grāmatas «Sibīrijas bērni» 2. sējuma angļu valodā izdošanai.
Šī gada 18. novembrī paredzēts projektu beigt, bet bez
papildu finansējuma tas nav iespējams. Grāmatas angļu valodas izdevumā ir iekļauti Vecumnieku novada iedzīvotāju
Ernesta Penkuļa, Ritas Siliņas
un Austras Zalcmanes stāsti.
Fonds lūdzis pašvaldību finansiāli atbalstīt grāmatas angļu valodā iznākšanu, atvēlot
500 latu.
ŽANNA ZĀLĪTE
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
pašvaldības interneta
mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Turpinās atbalsta grupu
darbs Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta ietvaros.
2012. gada janvārī Vecumnieku novada dome uzsāka ESF
projekta «Alternatīvu sociālo
pakalpojumu attīstība Vecumnieku novadā», nr. 1DP/1.4.1.2.4/
11/APIA/NVA/075, īstenošanu.
Projekta ietvaros izveidotas trīs atbalsta grupas:
1. Personām ar funkcionāliem traucējumiem,
2. Bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm,
3. No psihoaktīvām vielām atkarīgām personām.
Visu vasaru grupu dalībnieki aktīvi iesaistījās nodarbībās.

Attīsta prasmi
sadarboties

Noslēdzies nodarbību cikls
personām, kuras ir atkarīgas
no psihoaktīvām vielām. Ar
šiem cilvēkiem tika runāts par
vielu ietekmi un līdzatkarību,
emociju apzināšanu un vadīšanu, sniegts ieskats divpadsmit soļu programmā.
Emocionāla un izglītojoša
bija izbraukuma nodarbība
Bauskas novada Dāviņu pagasta Bruknas muižā, kur atbalsta grupas dalībnieki tikās
ar rehabilitācijas vietas «Kalna svētību kopiena» iedzīvotājiem.
Oktobrī ieplānotas nodarbības datorapmācībā.

Muzejam – 15

10. novembrī plkst. 11
tiks atzīmēta Vecumnieku pagasta muzeja
15 darba gadu jubileja.
v Plkst. 10.30 – atceres brīdis muzeja dibinātājas Veltas Teseļskas atdusas vietā Vecumnieku centra kapos;
v plkst. 11 – pārskats par iestādes darbu
15 gados, atmiņas un sarunas pie kafijas tases
muzejā (Sarkanajā skolā Bauskas ielā 4).

Aicinu un gaidu ciemos!

Muzeja vadītāja Aloida Baķe

Bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm bija pieejamas:
t Saliedēšanas un integrēšanas aktīvā tūrisma nodarbības.
To mērķis – iesaistīt bērnus
sportiskās sadarbības un integrācijas aktivitātēs, izmantojot
tūrisma un orientēšanās elementus, lai veicinātu tolerances,
saskarsmes, sadarbības, mērķtiecības un gribas procesu attīstību. Plānotais nodarbību
cikls mērķa grupas jauniešiem
ietver dažādu grūtību tūrisma
un orientēšanās sporta elementus. Pildot dažādas sarežģītības uzdevumus komandā, jaunieši var attīstīt prasmi sadarboties, uzņemties atbildību, saliedēties. Tie veicina toleranci,
mazina aizspriedumus un bailes, ļaujot integrēties un pašapliecināties sabiedrībā.
t Jāšanas apmācība.
Tās uzdevums – parādīt
bērniem, kā mērķtiecīgi izmantot savu brīvo laiku, pavadot
to aktīvi un veselīgi, attīstot
integrācijai nepieciešamās prasmes. Aktivitātes laikā bērni var
apgūt disciplīnu, dažādas darba iemaņas, iejūtību, rūpes par
dzīvniekiem, mērķtiecību, sadarbību un uzticību. Iesaistoties
zirgu staļļa sadzīvē un savstarpēji komunicējot ar dažādām
personām, mērķa grupas dalībnieki integrējas sabiedrībā un
attīsta saskarsmes prasmes.
t Interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības.
To laikā tiek apgūtas dažādas praktiskās darba prasmes
un sadzīves iemaņas, tiek piesaistīti dažādi speciālisti, lai runātu par tēmām: attīstība, personiskā higiēna, attiecības, mīlestība un lēmums par vai pret
seksuālo attiecību uzsākšanu.
Nepilngadīgo lietu inspekcijas
pārstāvji informēja par likumpārkāpumu sekām un risku nokļūt soda izpildes un uzraudzības iestādes redzeslokā. Atkarības speciālists iesaistīja interaktīvās spēlēs par atkarību un mudināja pusaudžus analizēt psihoaktīvo vielu un atkarības procesu negatīvo ietekmi uz veselību un personības degradāciju.

Personām ar funkcionāliem
traucējumiem tiek nodrošināta
mūzikas terapija un reitterapija profesionālu speciālistu vadībā. Atbalsta grupas ietvaros
notika sociālo prasmju un sadzīves iemaņu apguve. Personas mācījās galda kultūru, ēst
gatavošanu un uztura dažādību un sabalansēšanu ikdienas
ēdienkartē.

Trīs
pamatnosacījumi

Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbinieki projekta ietvaros izstrādā sociālās
rehabilitācijas un motivācijas
programmas, kas turpmāk tiks
izmantotas sociālajā darbā.
Lai sasniegtu mērķi – veicinātu programmas dalībnieku integrāciju sabiedrībā –, tās
balstās uz trim pamatnosacījumiem:
t attīstīt sociālās prasmes
un sadzīves iemaņas,
t uzlabot fizisko veselību
un veicināt emocionālo labsajūtu,
t novērtēt un attīstīt individuālās prasmes, kas nepieciešamas, lai iekļautos sabiedrībā.
Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Savienības Eiropas
Sociālais fonds. Kopējās izmaksas – Ls 76 165,16. Realizācijas termiņš – 2013. gada
31. decembris.
Projekts tiek īstenots darbības programmas «Cilvēkresursi un nodarbinātība» 1.4. prioritātes «Sociālās iekļaušanas
veicināšana» 1.4.1. pasākuma
«Sociālā iekļaušana» 1.4.1.2. aktivitātes «Darbaspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas
pilnveidošana» 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes «Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos» ietvaros.
Sadarbības iestāde – Nodarbinātības valsts aģentūra,
vadošā iestāde – Labklājības
ministrija.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu vadītāja
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Piedalās televīzijas spēlē «Sekotāji»

Vidusskolēni apliecina savu prasmi debatēt
Vecumnieku vidusskolas
11. klases skolēni Antra
Vietniece, Daila Žukauska,
Dita Staškeviča un Māris
Tamanis 18. oktobrī startēja Latvijas televīzijas (LTV)
spēlē «Sekotāji».
Neklātienes ceļojums pa Eiropas Savienības (ES) valstīm
un kandidātvalstīm gan spēles
dalībniekiem, gan TV skatītājiem ļauj iepazīt dažādu valstu
kultūru, sadzīvi, kulināriju, zinātni, sportu, politiku un citas
jomas, kā arī iegūt informāciju
par jautājumiem, kas saistīti ar
ES paplašināšanu un citām ES
kopīgās politikas aktualitātēm.

Nopietni gatavojas

Skolēni atbildēja uz jautājumiem, veica atjautības uzdevumus un debatēja par ES nozīmīgām tēmām. TV spēles ierakstu varēs vērot 27. novembrī
plkst. 22.05 LTV 1. kanālā.
Vecumnieku komandai pretī stājās Rīgas Valsts 2. ģimnā-

zijas pārstāvji. Konkurenti bija gadu vecāki par mūsu jauniešiem un ļoti nopietni gatavojušies. Arī Vecumnieku
vidusskolēni pirms TV spēles
daudz informācijas ieguva no
interneta, diskutēja ar skolotājiem un savā starpā, apmeklēja Eiropas Savienības māju
Rīgā un sagādāja informatīvos
materiālus par ES valstīm un
bija gatavi cīnīties līdz galam.

Sagrauj sāncenšus

Spēles sākums nešķita
daudzsološs, jo tika pazaudēti
punkti, atbildot uz jautājumiem. Taču jau atjautības uzdevumā, kad vajadzēja atrast
priekšmetu un pateikt, ar kuru
valsti tas saistās, punkti tika
atgūti, un pārsvars saglabājās
līdz pat spēles beigām. Kompetentajai žūrijai patika Vecumnieku skolēnu debates, kas ar
absolūtu pārsvaru sagrāva Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandas sniegumu. Ar tīru sirdsapziņu un gandarījumu par pa-

Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolēni Māris Tamanis (sēž
pirmais no labās), Antra Vietniece, Daila Žukauska, Dita Staškeviča kopā ar saviem atbalstītājiem un LTV spēles «Sekotāji»
vadītāju Renāru Zeltiņu (vidū). Foto – V. LAUCIŅA-VEINERE
veikto jaunieši devās mājup.
Par panākumiem TV spēlē jāpateicas mūsu atbalstītājiem –
Jorenam Janišonim, Dāvim Penķim un Kalvim Ņikiforovam.
Liels paldies arī Vecumnieku
vidusskolas direktoram Aivaram Ķiņķevskim par transporta

Apvieno prātus un spēkus
Kurmenē pulcējās Vecumnieku novada nevalstiskās
organizācijas, lai spriestu
gan par kopēju rīcību
turpmāk, gan sadarbību ar
pašvaldību.
Seminārā 12. oktobrī piedalījās pārstāvji no biedrības
«Valles klēts», Vecumnieku pagasta pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši», jauniešu biedrības «Stelpīte», Vecumnieku
lauku sieviešu kluba «Maijas»
un biedrības «Kurmenes viļņi»,
kas bija uzņēmusies tikšanās
organizēšanu. Sarunās piedalījās arī pašvaldības pārstāvji –
sociālais pedagogs Rinalds Zandavs un Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Agris Kondrāts,
apliecinot, ka kopienas locekļi
ir visi un tai aktuālos jautājumus vislabāk risināt, apvienojot prātus un spēkus.
Semināra gaitā dalībnieki
iepazinās cits ar cita pārstāvēto
biedrību, atklājot arī ko jaunu
un aizdomājoties par varbūtējo
sadarbību. Īpaši interesanta un
noderīga visiem šķita iespēja

izzināt Siguldas novada nevalstisko organizāciju pieredzi savstarpējā sadarbībā. Par to stāstīja Eva Viļkina, bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības
«Cerību spārni» vadītāja.
Tikšanās beigās vairākums
pārstāvju vienojās, ka sastrādāšanās ir jāturpina, un izveidoja
veicamo uzdevumu sarakstu.

Atvēl papildu
finansējumu

Seminārs notika projekta
«Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai» ietvaros. Tajā kopīgi
strādā 12 Latvijas novadu vietējās kopienas mēroga biedrības,
tas ir daļa no plašākām starptautiskām aktivitātēm. Jau kopš pavasara biedrība «Kurmenes viļņi» iesaistījās šī projekta izstrādē, kas piedāvāja iespēju Latvijai un vēl sešām Eiropas
valstīm pieteikties finansējumam, lai saņemtu atbalstu vietējo biedrību spēcināšanai,
sadarbības tīklu veidošanai un

konkrētam darbam savā kopienā.
Katrai no projekta dalībvalstīm bija iespēja pretendēt uz
konkrētu finansētāja piešķirto
summu. Dalībvalstu ziņā bija –
vai no katras valsts tiks iesniegts
viens projekts, kas apvienos vairākas biedrības, vai projektu pieteikumus sagatavos vairākas
biedrības no vienas valsts, savstarpēji konkurējot.
Latvijas biedrības vienojās
par savstarpējo sadarbību un iesniedza vienu projekta pieteikumu «Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas
pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas
spēcināšanai». Tajā tika apvienotas visu 12 Latvijas biedrību
ieceres par to, ko tās vēlas darīt savās kopienās. Rezultāts
pārsteidza visus, jo projekta finansētāji – Atvērtās sabiedrības
fondu Izglītības atbalsta programma – augstu novērtēja to,
ka Latvijas biedrības, kas ģeogrāfiski pārstāv visu valsti, spēja vienoties par sadarbību un
piešķīra papildu finansējumu.

nodrošinājumu un skolas darbiniecei Sarmītei Pētersonei par
sapratni un jauniešu izvadāšanu uz filmēšanu un pa mājām.
Skolēni ir gatavi jauniem
konkursiem un aktivitātēm!
V. LAUCIŅA-VEINERE,
angļu valodas skolotāja

Top filma

Projekta īstenošanas laiks
tuvojas noslēgumam, un biedrība «Kurmenes viļņi» savas ieplānotās aktivitātes ar kopējo
nosaukumu «Citāda Kurmene»
jau ir īstenojusi. Vasarā notika
sporta diena bērniem, orientēšanās un darbošanās virvju trasē,
ģimenēm ar bērniem bija iespēja aizbraukt uz Rīgas Zooloģisko dārzu, norisinājās ēst
gatavošanas sacensības.
26. oktobrī Siguldā uz Latvijas projekta noslēguma pasākumu sabrauks visu Latvijas
projekta dalīborganizāciju un
pašvaldību pārstāvji, lai iepazīstinātu cits citu ar rezultātiem
un iezīmētu nākotnes ieceres.
Par kopienu aktivitātēm top dokumentālā filma, kas palīdzēs
pastāstīt par Latvijā notiekošo
citu Eiropas valstu mazajām
biedrībām. Šis projekts ir lielisks piemērs tam, ka sadarbība atmaksājas, jo, kopā darot,
var sasniegt labus rezultātus.
K. JANSONE,
biedrības «Kurmenes viļņi»
valdes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi nr. 9 «Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēkus apdraudošas būves»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2012. GADA 25. SEPTEMBRĪ.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli»
3. panta 1.4 daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku
novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves,
kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot
vizuāli pievilcīgu un sakārtotu
vidi, kas neapdraud un aizsargā
novada iedzīvotāju drošību, kā
arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu
uzturēt būves atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3. Saistošajos noteikumos
lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve – būve,
kas cietusi stihiskas nelaimes vai
avārijas rezultātā (t. sk. vētrā,
ugunsgrēkā, plūdos u. c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ, tai
ir daļēji vai pilnīgi sagrautas
nesošās konstrukcijas, tā nav
izmantojama un atjaunojama
iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vienam
no šādiem kritērijiem:

3.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t. sk.
vētrā, ugunsgrēkā, plūdos u. c.),
atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, bet gada laikā
nav uzsākta atjaunošana;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja
vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi
savu sākotnējo izskatu, negatīvi ietekmē apkārtējo vidi vai
ainavu;
3.2.3. pamesta būvniecības
stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām;
3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst
nosedzošu konstrukciju vai ir
atklātas ailas, tā ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu, tajā ir nedrošas
konstrukcijas, kas var nokrist,
apgāzties vai iebrukt, tādējādi
radot apdraudējumu cilvēku
dzīvībai un/vai veselībai;
3.4. būvei piekritīga zeme – apbūves zemes gabals
vai zeme zem būvēm saskaņā ar
vienības robežu plāna zemes
lietošanas veidu eksplikāciju.

II. Būvju klasificēšana

4. Pašvaldības būvinspektors apseko Vecumnieku novada
administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības:
4.1. aktā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku
drošību apdraudošas būves;

4.2. veic šo būvju fotografēšanu;
4.3. sagatavo atzinumu par
fiksēto būvju klasificēšanu atbilstīgi šo noteikumu 3. punktam.
5. Pašvaldības būvvalde sagatavo un izsūta būvinspektora
atzinumā norādīto būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašvaldībā reģistrēti
kā nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāji par šīm būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā norāda termiņu būvju sakārtošanai.
6. Pēc pašvaldības būvvaldes
brīdinājuma saņemšanas būves
īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums brīdinājumā
noteiktajā termiņā būvi sakārtot.
7. Pēc brīdinājumā noteiktā
termiņa pašvaldības būvvalde
veic atkārtotu būves pārbaudi un
pēc rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu par būves atbilstību Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem
vai klasificē to par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvi.

III. Nekustamā īpašuma
nodokļa likmes
piemērošana

8. Pamatojoties uz būvvaldes
lēmumu par būves klasificēšanu
par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu,
pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa administrējošā institūcija piemēro konkrētajām būvēm
nekustamā īpašuma nodokļa
likmi trīs procentu apmērā no

tām piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
9. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
10. Maksāšanas paziņojumu
nosūta nodokļa maksātājam mēneša laikā no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums,
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
11. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi veic,
sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

12. Pašvaldības būvvaldes
lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi var apstrīdēt
Vecumnieku novada administratīvo aktu strīdu komisijā, bet
Vecumnieku novada Domes lēmumu par pašvaldības būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 9 «Kārtība, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēkus apdraudošas būves»
1. Nepieciešamības
pamatojums.
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta 1.4 daļa
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.

3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēkus apdraudošas būves, nav
paredzama ietekme vai izmaiņas budžetā.

Saistošajos noteikumos nav
ietvertas speciālas normas, kas
attiecināmas uzņēmējdarbības
videi. Saistošie noteikumi veicina uzturēt un veidot vizuāli
pievilcīgu un sakārtotu vidi,
kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju drošību, kā
arī nosaka būvju īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstīgi
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Īss satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā ar nekustamā īpa-

4. Informācija par plānoto
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Administratīvajām procedū-

šuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēkus
apdraudošas klasificētās būves.

rām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana, apstrīdēšana un pārsūdzība.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
7. Cita informācija.
Nav attiecināma.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs
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Bērniem ir jāaug mājas apstākļiem
pietuvinātā vidē

Vecumnieku novadā – tikai viena audžuģimene
Latvijā ir vairāk nekā 8000
bērnu, kuru vecāki dažādu
iemeslu dēļ rūpes par
savām atvasēm nodevuši
radiniekiem vai citiem
cilvēkiem.

regulāri veic šo bērnu apsekošanu, pārbauda, vai audžuģimenē
tiek nodrošinātas bērna tiesības.
Lielais attālums ļoti apgrūtina
bāriņtiesas darbiniekiem šo
pienākumu veikt pilnvērtīgi.

Gandrīz 2000 bērnu atrodas
ārpusģimenes aprūpes institūcijās (bērnu namos), lai gan tur
viņus drīkst ievietot tikai tad, ja
nav iespējams nodrošināt dzīvošanu audžuģimenē vai aizbildnību. Atrašanās aprūpes iestādē neveicina bērna izpratni
par ģimeni un aprūpi mājas
apstākļiem pietuvinātā vidē,
turklāt viņš atkārtoti tiek pakļauts vardarbības riskam.

Lemj par piemērotību

Izpaliek individuāla
aprūpe

Pašlaik ir samilzusi problēma par bērnu līdz trīs gadu
vecumam aprūpi sociālajos centros, jo tieši šajā vecuma posmā
institucionālā vide visvairāk ietekmē personas emocionālo,
kognitīvo un fizisko attīstību.
Tas galvenokārt ir saistīts ar to,
ka izpaliek individuāla aprūpe
un piesaiste pastāvīgam aprūpētājam. Liela daļa bērnu, kuri
uzauguši tā saucamajos bērnu
namos, vēlāk kļūst par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmējiem ilgtermiņā.
Pētījumi pierāda – tiklīdz bērns
nonāk ģimeniskā vidē, viņa attīstība progresē daudz straujāk,
un atveseļošanās process pēc
iepriekš pārciestās vardarbības
ģimenē noris veiksmīgāk.
Valsts nostādnes paredz attīstīt un ieviest pastāvīgu, uz
ģimeni orientētu politiku, kas
stiprinātu vecāku spēju rūpēties par savām atvasēm, bērnu
aprūpi līdz trīs gadu vecumam
nodrošinot ģimeniskā vidē.
Bērna labklājība ir katra sabiedrības pārstāvja atbildība un
pienākums. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. pants nosaka – ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide,
un katram bērnam ir tiesības
uzaugt ģimenē. Ievietojot institūcijās, netiek nodrošinātas
viņiem visnozīmīgākās tiesības – augt ģimenē.

Katram bērnam ir tiesības augt ģimenē un baudīt līdzcilvēku
mīlestību.
Foto no gardening4kids.com.au.
Latvijas Audžuģimeņu biedrība pastāv jau 18 gadu. Daudzu
cilvēku dzīves gājums ir ritējis mūsu acu priekšā, piepildot ikdienu gan ar priekiem, bēdām un rūpestiem, gan mirkļiem, kas
virmojuši varavīksnes krāsu spožumā.
Cilvēka dzīves gadi aizzib nemanot, bet ir brīži, kad jāapstājas, jāpārdomā un jāizvērtē – kas bijis labs un kas – slikts,
kas palicis atmiņā, bet kas izplēnējis kā nebijis.
Vadot biedrību visus šos gadus, jāatzīst, ka atmiņā paliek
tikai vissvarīgākais un vērtīgākais – cilvēku attiecības, bez kurām
neviens nav un nevar būt laimīgs. Ne manta, ne kas cits cilvēku
nedara laimīgu, tikai mīlestībā apēsts maizes rieciens sniedz
vairāk prieka nekā vientulībā ēsti našķi. Daloties, pasniedzot
palīdzīgu roku līdzcilvēkam, – tas ir pats svarīgākais, jo ne tikai
saņemot, bet arī dodot otram iespējams savu sirdi piepildīt ar
prieku.
Bērni, kuri ir dzīves apdalīti, kuriem trūkst siltuma, mīlestības,
nedaudz līdzjūtības, gaida, lai mēs, pieaugušie, pasniegtu viņiem
roku un gluži vienkārši uzsmaidītu. Viņi cer mūsu ģimenēs rast mieru un drošību, ko atkal dāvāt mums, kad alksim kaut ko patiesu
un labu sagaidīt no citiem. Mīļi aicinu ikvienu rast savā sirdī
mīlestību un dalīties ar tiem, kuriem tās pietrūkst!
Ilze Golvere,
Latvijas Audžuģimeņu biedrības vadītāja

Regulāri apseko

Vecumnieku novada bāriņtiesa aicina tos cilvēkus un ģimenes, kam ir iespējas un izpratne par cietušu bērnu aprūpi un vēlme palīdzēt grūtībās
nonākušiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pieteikties par audžuģimeni.
Audžuģimene ir ģimene vai
persona, kas nodrošina aprūpi
bērnam, kuram uz laiku vai
pastāvīgi atņemta ģimeniskā vide. Bērns audžuģimenē tiek ievietots ar bāriņtiesas lēmumu
uz laiku līdz brīdim, kad viņš
var atgriezties savās mājās vai
tiek nodrošināta cita aprūpes
forma (adopcija, aizbildnība).

Ir gadījumi, kad bērns nodzīvo
audžuģimenē līdz pilngadībai,
tādējādi gūstot pieredzi par to,
kā ģimene tiek galā ar ikdienas grūtībām, un aktīvi piedaloties visos procesos, kas saistīti
ar mājas soli. Tas veicina bērna
redzējumu par ģimeni kā vērtību.
Pašlaik Latvijā ir ap 600
audžuģimeņu, kurās ievietoti
1100 bērnu. Vecumnieku novadā pašlaik ir tikai viena audžuģimene, vēlēšanos par tādu
kļūt izteikušas divas saimes.
Vecumnieku novada 11 bērni atrodas dažādās audžuģimenēs Jelgavā, Bauskā, Dagdā,
Valmierā, Jaunpilī. Bāriņtiesa

Lai kļūtu par audžuģimeni, potenciālajiem audžuvecākiem vai personai jāiegūst audžuģimenes statuss. Process
tā iegūšanai ir šāds:
v jāierodas bāriņtiesā un
jāaizpilda noteiktas formas iesniegums,
v jāiesniedz ģimenes ārsta
atzinums par veselības stāvokli,
v jāiesniedz psihiatra un
narkologa atzinums par veselības stāvokli,
v jāiesniedz psihologa atzinums par piemērotību audžuģimenes statusam.
Pēc šo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa tos izskata, pārbauda personas dzīves apstākļus, izvērtē ģimenes vai personas motivāciju kļūt par audžuģimeni, noskaidro materiālo
situāciju, pieprasa informāciju
no Sodu reģistra par sodāmību.
Pamatojoties uz pārbaudes
rezultātiem, bāriņtiesa mēneša
laikā no pieteikuma saņemšanas
dienas lemj par ģimenes vai
personas piemērotību audžuģimenes statusam. Ja lēmums
ir pozitīvs, ģimene vai persona
iziet 60 stundu mācību kursu
atbilstīgi audžuģimenes mācību programmai, par ko saņem
apliecību. Pēc tam bāriņtiesa
mēneša laikā pieņem lēmumu
par audžuģimenes statusa piešķiršanu ģimenei vai personai.
Par darbu audžuģimene saņem pabalstu no valsts un ikmēneša samaksu no pašvaldības.
Aicinu ikvienu, kam ir
vēlme un iespējas palīdzēt no
tuviem cilvēkiem cietušiem
bērniem, uzņemt viņus savā
saimē, izmantojot iespēju kļūt
par audžuģimeni. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem 63960527, 29397043.
Cerot uz sadarbību –
I. SPROĢE,
bāriņtiesas
priekšsēdētāja
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Saglabā kultūrvēsturisko mantojumu un

 Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas ko
Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012»
vērtēšanas komisijas pārstāvji, 31. augustā braucot
uz Bārbeles pagastu, nemaz
nenojauta, ka nokļūs novada «centrā».
Izrādās, bārbelieši jau uzreiz pēc administratīvi teritoriālās reformas apķēruši, ka ģeogrāfiski viņu pagasts atrodas Vecumnieku novada viducī.

Kārtība valda allaž

Bārbeles centram garām pabraukt nav iespējams, jo to dabā harmoniski iezīmē vienots
komplekss – luterāņu baznīca un
tai piegulošā kapsēta autoceļu
Rīga–Skaistkalne un Bauska–
Aizkraukle krustcelēs, senais
parks, doktorāts un atjaunotā
tautas nama ēka, kurā atrodas
arī pagasta pārvalde, bibliotēka
un pasta nodaļa.
«Speciāli komisijai par godu neko neesam posuši, kārtību
Bārbelē cenšamies uzturēt visu
laiku,» teic pagasta pārvaldes
vadītāja Ērika Našeniece. Tā kā
ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana, kas uzsākta šovasar, nav iespējama bez rakšanas darbiem, cītīgi sekots līdzi
būvnieku «maršrutam», pārstādot un glābjot puķes un augus.
Pagasta saimniece slavē uzņēmuma SIA «Build up development» vīrus, kuri savu darbu
veic apzinīgi.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana ir viens
no priecīgākajiem šī gada notikumiem bārbeliešu dzīvē, bet
skumjākais – pamatskolas slēgšana. «Skolas telpās darbojas
jaunsargi, mazpulcēni, arī zemessargi, tur izveidots muzejs,
ko vēlamies saglabāt,» uzsver
Ē. Našeniece. «Lai gan izglītības
iestādes pagastā vairs nav, Bārbeles vārdu tālāk nes mūsu bērni, kuri mācās citur. Mūsējo vidū
sliņķu nav – skolēniem ir gan labas sekmes, gan vēlme un varēšana sevi apliecināt citās jomās!»

Jau top scenārijs

Visos laikos pagastā bijusi
aktīva kultūras dzīve. Tautas namā darbojas amatierteātris «Bārbelīši», kapela «Savējie», jauniešu un vidējās paaudzes deju

Vecajā, laika zoba skartajā liepā, kas aug dīķa malā, lauku sētas «Valteri» suņi «iekārtojuši» sev
mājvietu, kur patverties gan no saules svelmes, gan lietus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kolektīvi «Rakari» un «Bārbele». Sarunas par un ap dzeju,
mākslu un kultūru raisās bibliotēkā, kur, Brigitas Krauzes pulcināti, kopā sanāk literātu biedrības «Dārta» dalībnieki, rosās
arī floristikas pulciņš. Pagastā
jūtamas meža īpašnieku apvienības «Bārbele» un biedrības
«Jaunatne smaidam» aktivitātes.
Ik gadu bārbelieši piedalās
ēdampagastu svētkos. Šogad
tie notika Saldus novada Zirņos, bet nākamvasar pienākusi
reize satikties Bārbelē. «Lielas
klapatas!» joko Ē. Našeniece
un piebilst, ka pamazām jau
top saieta scenārijs. Tā ir lieliska iespēja izrādīt savu pagastu
un daudzināt novadu.
Vietējie lepojas, ka atdzimusi tradīcija svinēt Bērnu svētkus, ļaudis cenšas piedalīties
Sējas un Pļaujas svētku izdarībās brīvdabas muzejā «Ausekļu
dzirnavas», apmeklē «Sutrās»
rīkotās Dzejas dienas, represēto atceres pasākumus u. c.
Rosīgi ir jaunieši, kuriem tuvas fiziskās aktivitātes. Viņi dzenā bumbu gan futbola laukumā
Bārbeles centrā, gan meklē iespējas apmeklēt kaimiņu pagastos organizētās sacensības.
Jau citviet dzirdētais ierosinājums – sporta darba organizato-

Anda Vīnerte ar mīlestību kopj rožu dobi, kas tapusi pēc viņas
vīra ierosmes.
ra pienākumus kaut uz pusslodzi
uzticēt kādam pašmāju entuziastam – izskanēja arī Bārbelē.

Jāseko norādei

Šogad Bārbeles pagastā vērtēšanai bija pieteikti trīs objekti – ciema māja «Viesturi», lauku sēta «Valteri» un tūristu iecienītais brīvdabas muzejs «Ausekļu dzirnavas».
Komisijas pārstāvjus «Viesturos» sagaida septiņgadīgais
Kārlis kopā ar tēti Gati Ansonu
un māsu – desmit gadu veco
Rūtu. Prieku par viesiem neslēpj mājas sargi – melnā Pepe

un rudā Dega. Suņi labprāt pavada ciemiņus līdz iekoptajam
dīķim, ļauj izstaigāt plašo un
gaumīgi iekārtoto teritoriju un
netraucē izvaicāt namatēvu, kurš,
izrādās, Bārbelē ieprecējies no
Liepājas puses. Tiesa gan, saimnieki šajā sētā ir divi, jo līdzās
draudzīgi sadzīvo divas saimes. Vienā mājā rosās jaunie –
Ansonu ģimene, turpat līdzās
otrā – Gata sievas Kristīnes vecāki – Irēna un Kaspars Rižas.
Lai nokļūtu lauku sētā «Valteri», nav jāmaldās. Vajag tikai
sekot ar izdomu veidotajai norādei. «Tā darināta šovasar. Gri-
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n ceļ godā senču tikumus

omisija – Bārbeles pagastā

BĀRBELES PAGASTS
Kopējā platība – 9790 ha, t. sk. 4460 ha mežu,
4149 ha – lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
1181 ha – pārējā zeme.
Iedzīvotāju skaits (dati – 23.10.2012.): – 852,
t. sk. vīrieši – 436 (51,2%), sievietes – 416 (48,8%).
Sadalījums pa vecuma grupām: bērni (līdz 15 gadu vecumam) – 111, ļaudis darbspējas vecumā
(no 16 līdz 61 gadam) – 576, pensionāri – 165.
Tautības: latvieši – 731 (85,8%), lietuvieši –
63 (7,4%), krievi – 33 (3,9%), baltkrievi – 12
(1,4%), pārējie – 13 (1,5%).
Populārākie vārdi: Jānis (49) un Anita (11).
Pagastā ir divi veikali, kafejnīca, gateris, kokogļu ražotne. Ar graudkopību un lopkopību nodarbojas 14 zemnieku saimniecības, lielākās piena ražotājas ir z/s «Silavēji» un «Vērdiņi».
Tūrisma objekti: brīvdabas muzejs «Ausekļu
dzirnavas», sēravots, Rukšezers, Sutru piramīda. Dabas liegums – Zāļezers.
Dati – 1.10.2012.
Avots: Bārbeles pagasta pārvalde

Īpašums «Viesturi» ir 0,75 ha liels, uz
tā atrodas divas dzīvojamās ēkas.

Gatis Ansons teic, ka arī bērniem Rūtai
un Kārlim mājās ir savi pienākumi.

Brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas» uzburta īsta zemnieku
sētas idille.

Rudzu klaipiņu uz lizes liek konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja
Eleonora Maisaka. Tūlīt saimniece Aina Mediņa to «šaus» krāsnī.

bējām jau agrāk, bet nesanāca.
Dalība konkursā lika sarosīties,»
atklāj Anda Vīnerte, kura kopā
ar dzīvesbiedru Māri saimnieko
mājās, kas savulaik piederējušas viņas mammas krustmātei.
«Ēka varētu būt apmēram
120 gadu veca, guļbūve celta
bez pamatiem, uz akmeņiem.
18 gadu laikā sakārtota apkārtne, iekopts dīķis un atjaunota
puse mājas no iekšpuses. Cīņa
ar kultūrslāni bija pamatīga,
cilvēki, kas te dzīvoja iepriekš,
visu nederīgo bija metuši laukā
pa logu,» teic jaunā sieviete.
Pārsteidzoši, ka viņa pagūst
tikt galā gan ar mājas un dārza
darbiem, gan aprūpēt trušus,

niekiem lauku sētā izzinājuši
dažādas senču tradīcijas. Īpaša
interese par senajām parašām
ir ārzemju viesiem. «Ausekļu
dzirnavu» komplekss tiek izmantots arī jubileju un citu svinību rīkošanai.
Latviešu lauku sēta arvien
tiek pilnveidota, seno darbarīku, mehānismu un mājsaimniecības priekšmetu kolekcija – papildināta. «Viss, ko šeit
darām, ir tikai viena mērķa labad – lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā un
Latvijā, lai mūsu senču tikumi
nebūtu sveši arī nākamajām paaudzēm,» uzsver M. Mediņš.
ŽANNA ZĀLĪTE

vistas, pīles, un vēl adīt, sēņot un
konservēt.

Cep rudzu maizi

«Ausekļu dzirnavās» konkursa komisijas pārstāvjus gaidīja pārsteigums. Pirms brīvdabas muzeja teritorijas apskatīšanas un ekspozīcijas izrādīšanas saimnieks Mārtiņš Mediņš
ciemiņus lika pie darba. No
abrā iejauktās mīklas katram
bija jāizveido maizes kukulītis
un jāliek izkurinātajā krāsnī.
Maizes cepšanas rituāls tūristu
vidū ieguvis popularitāti.
Apmeklētājus saista arī
pērn izstrādātais piedāvājums
jaunlaulātajiem. Šogad jau vairāk nekā 30 pāru kopā ar kāzi-

Vērtēšanas komisijas
pārstāvju ATZIŅAS
«Apbrīnas vērta ir cilvēku
uzņēmība, pamatīgums un labestība, ar kādu darba tikums
tiek turēts godā un nodots no
paaudzes paaudzē.»
ARVĪDS ZVIRBULIS
«Ir vajadzīga liela darba mīlestība, lai krātu, atjaunotu un
godātu mūsu senču mantojumu.»
AIGA SALDĀBOLA
«Ģimeniskās vērtības un pieredzes nodošana jaunajai paaudzei, savas sētas mīlestība un lepnums par mājas bagāto mūžu,
saimnieciskums un prasme izmantot resursus – tas viss patīkami iepriecināja Bārbeles pagastā.»
ELEONORA MAISAKA
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«Draugi» koncertē Luksemburgā un

Simfoniskais orķestris sagatavo programmu ārzemju klausītājiem
Jauniešu simfoniskā orķestra «Draugi» 42 dalībnieki
un pieci Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
pedagogi septembrī devās
koncertturnejā uz Luksemburgu un Franciju.
17. septembra rīts bija
saulains un noskaņojums –
draudzīgs. Grupas vadītājs Alfs
Trepšs skolas zālē uzrunāja
braucējus, un visi pirms došanās tālajā ceļā vienojās kopējā lūgšanā.
Baldones un Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas apvienotais simfoniskais orķestris,
ko vada Solvita Loka un Aigars Dziļums, ar A. Trepšu sastrādājas jau vairākus gadus.
Viņš Pēterbaznīcā organizē aizlūguma koncertus «Tu neesi
viens», un tajos jau ceturto gadu muzicē «Draugi». Jāatzīmē, ka arī pērn koncertturneja
uz Austriju un Čehiju notika
sadarbībā ar A. Trepšu.
Ceļu uz Eiropas valstīm
orķestra sastāvā mēroja pārsvarā mūzikas skolu absolventi un
vecāko klašu audzēkņi, jo koncertprogramma, kas sagatavota ārzemju klausītājiem, ir pietiekami sarežģīta.

Rada pasakainu
noskaņu

Pirmajā dienā tika nobraukti 1100 kilometru. Nakšņošana – Polijā, Sļubices viesnīcā,
kas atrodas netālu no Vācijas
robežas. Tā kā tur ieradāmies
naktī, apkārtni daudz nepētījām,
bet ātri devāmies pie miera.
No rīta secinājām, ka esam
nakšņojuši sporta viesnīcā, kam
blakus ir varens un skaists stadions. Tas, spriežot pēc datētajām fotogrāfijām, būvēts
2001. gadā.
Deviņos no rīta šķērsojām
Vācijas robežu. Diena aizritēja,
braucot pa izdaudzināto autobāni. Satiksme nudien bija ļoti spraiga un, šķita, tūlīt izdosies ieraudzīt arī Semīru un
glābēju komandu no Vācijas
televīzijas seriāla «Kobra».
Pulksten pusdeviņos vakarā ieradāmies Luksemburgas
priekšpilsētā Bourglinsterā. Mazās ieliņas, laternas un kalni,
kas ieskauj pilsētiņu, radīja pa-

Simfoniskā orķestra «Draugi» dalībnieki Eiropas skolas pamatskolā sniedza divus koncertus.
sakainu noskaņu. Jauniešu hostelis bija gaumīgs un mūsdienīgs. Tā kā bez mums tur bija
apmeties vēl tikai viens viesis,
saimniece atļāva rīkoties brīvi,
un pulksten desmitos vakarā,
saņemot pēdējos spēkus, norisinājās orķestra mēģinājums.
Nākamajā dienā mūziķus gaidīja atbildīgi koncerti Luksemburgas pilsētā.

Nebaidās paust
emocijas

19. septembrī pēc brokastīm
devāmies uz Eiropas skolas
pamatskolu, kas atrodas Luksemburgā. Tajā mācās ap 1500
bērnu no visām Eiropas Savienības (ES) valstīm. ES institūcijās strādājošo ierēdņu atvases
izglītojas par velti, bet pārējo
skolēnu vecāki ik mēnesi maksā 1100 eiro.
Skolā bija paredzēts sniegt
divus koncertus, to galvenā koordinatore – latviešu valodas
skolotāja Kristīne Jurgensone.
Viņa izglītības iestādē strādā
jau septiņus gadus – māca bērniem dzimto latviešu valodu.
Orķestrantu sniegumu noklausījās arī 17 latviešu skolēni, kuriem mūziķi sūtīja īpašu
sveicienu. Pēdējo uzstāšanos
apmeklēja Latviešu biedrības
pārstāvji.
Koncerta laiks un ilgums
bija precīzi noteikts, tāpēc visu
programmu orķestris neizspēlēja, tomēr katrā uzstāšanās rei-

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča (no kreisās) un simfoniskā orķestra diriģente Solvita
Loka (no labās) kopā ar latviešu valodas skolotāju Kristīni Jurgensoni Luksemburgas Eiropas skolas pamatskolā.
zē tika iekļauts A. Jurjāna «Ačikops» no simfoniskās svītas
«Latvju dejas» un D. Elingtona džeza klasikas skaņdarbs
«Karavāna». Publikas atsaucību guva populāras kompozīcijas no kinofilmām, jo īpaši tēma
no lentes «Šindlera saraksts»
(vijoles solo izpildīja skolotāja Dace Rozenberga).
Skolēni bija atsaucīgi un
brīvi, nebaidījās paust savas
emocijas. Zālē atradās ļoti daudzu tautību pārstāvji. Īpašu paldies un komplimentus saņēmām no mūzikas projektu vadītājas Regines Abeles, skolas
direktora un pedagogiem.

Runā trijās valodās

Pēc koncertiem devāmies
ekskursijā pa skaisto Luksemburgu, kas ir viena no ES centriem, jo tur atrodas vairākas
ES iestādes – Eiropas Kopienu tiesa, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Parlamenta sekretariāts u. c.
Luksemburga ir sestā mazākā valsts pasaulē, taču tajā
ir trīs valsts valodas: luksemburgiešu, vācu un franču. Interesanti, ka šīs zemes galvaspilsēta arī ir Luksemburga.
Pilsēta ir skaista un sakopta.
Iespaidīgas ainavas paveras no
klints malām, raugoties pāri up-
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11. lpp.

Francijā

Veicina izpratni par
dabā notiekošo
Pagājušajā mācību gadā
pieci 1. klases skolēni –
Samanta Cibule, Elīza
Līva Vētra, Denija Zilgalve,
Kristaps Alde un Daniels
Markuss Strazdiņš –
piedalījās Latvijas Stādu
audzētāju biedrības
rīkotajā projektā
1. – 6. klašu skolēniem
«Dārznīca».

Skats no vecpilsētas uz cietokšņa klintīm ieskauto Luksemburgu.

Atrodoties Luksemburgas centrā, ir vērts apskatīt skaisto parku.

Orķestra «Draugi» altists Rolands Kops demonstrē spēka paņēmienus stadionā pie Sļubices viesnīcas Polijā.
Foto – I. LAVRINOVIČA
ju lejām uz pretējā krastā esošām ēkām. Var nokāpt vai ar
liftu nobraukt līdz viduslaiku
lejpilsētas kvartāliem, pastaigāties pa parku, gar upes malu
un maziem, sakoptiem dārziņiem, kā arī apmeklēt Dievmātes baznīcu, kuras būvniecība uzsākta 17. gadsimtā.

Pievakarē
atgriezāmies
Bourglinsterā, lai, pavadījuši
tur pēdējo nakti, dotos ceļā uz
Franciju.
(Turpinājums – nākamajā
numurā.)
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

Projekta mērķis bija parādīt
dzīvo augu attīstības gaitu no
sēklas līdz pilnbriedam, dodot
iespēju teorētiski un praktiski
izzināt pilnu attīstības ciklu,
veicināt bērnu izpratni par dabā notiekošajiem procesiem.
Skolēni sēja, aprūpēja trīs
dažādus augus – ozolu, priedi,
mēnešzemeni, fiksēja rezultātus un novērojumus, vienlaikus
meklēja informāciju par šiem
stādiem, aizpildot auga dienasgrāmatu. Izaudzētos dēstus bērni varēja izstādīt pašu izvēlētā
vietā.
Projekts ilga septiņus mēnešus – no februāra līdz augustam. Lielu palīdzību ieceres īstenošanā sniedza skolēnu vecāki. Paldies par ieinteresētību.

Vienas no labākajām

Saņemot uzaicinājumu uz
projekta noslēguma pasākumu
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 27. septembrī, bijām
pārsteigti un priecīgi. Izrādījās,
Samanta Cibule un Denija Zilgalve bija vienas no labākajām
darbu autorēm konkursā «Dārznīca».
Pasākums bija saistošs. Tika
padomāts gan par skolēnu sagaidīšanu, gan par izzinošu izklaidi.
Pēc dalībnieku reģistrācijas,
tējas un kārumu baudīšanas,
klātesošos uzrunāja un labus
vārdus par paveikto sacīja projekta vadītāji. Uzzinājām, ka
konkursam tika iesūtīti 116 ko-

Samanta Cibule (no kreisās)
un Denija Zilgalve pie Botāniskā dārza Rīgā.
Foto – A. ČERPINSKA
mandu un 52 individuālie darbi.
Noslēguma pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 skolēnu un
viņu pedagogi no 12 dažādām
Latvijas izglītības iestādēm.

Tematiska ekskursija

Lai iedrošinātu klātesošos
turpmākām aktivitātēm, tika izspēlēta iepazīšanās spēle par
dzīvajiem augiem. Tai sekoja
tematiska ekskursija gidu pavadībā pa Botānisko dārzu.
Vislielāko jautrību un azartu izraisīja erudīcijas uzdevumi.
Komandām, orientējoties pēc
kartes, bija jāatrod vajadzīgais
augs un jāizvēlas pareizā atbilde. Protams, neizpalika arī pusdienas un apbalvošana. Lai arī
netikām īpaši godalgoto trijniekā, priecājamies par izklaidējošo un izzinošo dienu.
Katrs dalībnieks saņēma arī dāvaniņu – uzlīmes un apkopotu
informāciju par dārza darbiem
mazajiem.
Paldies skolas vadībai par
rasto iespēju nokļūt noslēguma pasākumā.
A. ČERPINSKA,
Vecumnieku vidusskolas
skolotāja

Paldies visiem konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» dalībniekiem. Paldies pagastu pārvalžu
vadītājiem, uzņēmējiem un atsaucīgajiem iedzīvotājiem.
Īpaša pateicība atbalstītājiem: SIA «Florabalt SIA», SIA
«Pakāpiens», SIA «Krīči», SIA «Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs» Bauskas nodaļai, Ivaram Zilgalvim un
Ilzei Spangerei. Ar viņu gādību bija iespējams dalībniekiem
piešķirt simpātiju balvas.
Konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja
ELEONORA MAISAKA

12. lpp.

Aicina «ACTIVE»

Darbu aktīvi atsācis jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC)
«ACTIVE» Bārbeles pagastā.
3. oktobrī JIC «ACTIVE»
darbu uzsākusi Monika Ozoliņa. Ar Nodarbinātības valsts
aģentūras atbalstu viņa līdz
gada beigām palīdzēs biedrībai «Jaunatne smaidam» centra ikdienas darbības nodrošināšanā un jauniešu informācijas punkta e-vidē izveidē.
Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
projekta «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās»
ietvaros.
Bērni un jaunieši uz centru,
kas atrodas Bārbeles pagasta
tautas nama 2. stāvā, tiek aicināti
katru darba dienu no plkst. 16
līdz 20. Tur var saņemt informāciju par Eiropas Savienības
piedāvātajām iespējām jauniešiem, uzspēlēt dažādas galda
spēles, tiks rīkoti filmu vakari,
radošās darbnīcas, apmācības un
semināri, ir pieejams internets.
Lai turpinātu JIC darbības
nodrošināšanu arī nākamgad,
Vecumnieku novada domē iesniegts pieteikums par pienākumu deleģēšanu biedrībai «Jaunatne smaidam» centra funkciju
īstenošanai nākamos trīs gadus.
Centra aktualitātēm var sekot līdzi interneta vietnē www.
draugiem.lv/active, kā arī centra
twitter kontā @JIC_ACTIVE.
M. OZOLIŅA
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.

Lāčplēša diena Stelpē
11. novembrī
Plkst. 18 – lāpu gājiens (pulcēšanās pie Stelpes veikala),
plkst. 18.30 – dziesmas un
tēja pie ugunskura,
plkst. 19 – Stelpes pamatskolā – Kristīnes Dinas Bitēnas un Atvara Sirmā koncerts
«Dūmi un lūgšanas debesīs
kāpj».
Būs nodrošināts transports
(sekot informācijai afišās).
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Trīs dienas aizrit mākslas zīmē

Glezno un darina bungas no salmiem
Vecumnieku vidusskolu jau
ilgus gadus saista draudzība ar Panevēžas ģimnāziju
Lietuvā.
Par tradīciju kļuvuši abu izglītības iestāžu apmaiņas braucieni mākslas plenērā, proti,
skolēni no Vecumniekiem dodas uz Lietuvu gleznot un zīmēt brīvā dabā, bet bērni no
Panevēžas – uz Latviju.
Šogad Vecumnieku vidusskolas audzēkņi tika uzaicināti uz mākslas plenēru «Pretī
rudenim». Uz Lietuvu devās
trīs jaunieši, kuri savu dzīvi
vēlas saistīt ar mākslu un radošu darbību: Niklāvs Ņikiforovs no 9.b klases (absolvējis
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās
mākslas programmu), Laura
Adamāne no 10. klases (Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolā apgūst Vizuāli plastiskās
mākslas programmu «30 V»
vidusskolēniem) un Zane Adiene no 12. klases, kura, iespējams, studēs mākslu kādā no
Latvijas augstskolām. Viņus pavadīja skolotājas Anda Sproģe
un Andra Rušmane.

Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Laura Adamāne (otrā no
labās), Zane Adiene un Niklāvs Ņikiforovs kopā ar skolotājām
Andu Sproģi (no labās) un Andru Rušmani pie salmu mūzikas
instrumentiem.

Viensētas skaistums

No 24. līdz 26. septembrim
Vecumnieku vidusskolas pārstāvji dzīvoja un gleznoja Panevēžas apkaimes mazpilsētiņā –
Naujamiestis. Savās mājās ciemiņus uzņēma tēlnieks Daļuss
Dirse (Dalius Dirsė) un viņa
sieva Daiva Dirsiene (Daiva
Dirsienė), Naujamiestis vidusskolas direktore. Viņu viensēta
ir pastāvīga vieta jaunajiem
tēlniekiem un skulptoriem, kuri
vasarās sabrauc uz plenēru.
Pagalmā bija aplūkojamas vairākas koka skulptūras, ko darinājuši Latvijas mākslinieki.
Dzīvojot klētiņā blakus
saimnieku mājai, bija iespējams izbaudīt viensētas skaistumu. Pavisam tur bija apmetušies septiņi audzēkņi un trīs
pedagogi.
Braucot ciemos, aizvedām
arī suvenīrus, kas bija sarūpēti
ar novada Domes un Vecumnieku vidusskolas atbalstu. Lietuvieši bija ļoti priecīgi un
patīkami pārsteigti.
Plenēra laikā bija iespēja

Plenēra dalībnieki ar saviem darbiem lietuviešu tēlnieka Daļusa
Dirses (no kreisās) mājas pagalmā.
Foto – A. SPROĢE
gan zīmēt un gleznot, gan aplūkot Naujamiestis pilsētiņas
apkārtni, ciemoties vidusskolā,
kurā tikām viesmīlīgi uzņemti
un cienāti ar siltām pusdienām.

Kompozīciju
aizdedzinās

Piedalījāmies arī projektā,
no salmiem uz koka karkasa
veidojot skulptūras. Šī gada tēma bija «Mūzika», tāpēc tapa
dažādi mūzikas instrumenti.
Latviešu un lietuviešu apvienotā grupa darināja bungas.
Projektam piešķirts Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējums, tāpēc katrs, kurš
gribēja iesaistīties salmu kompozīciju gatavošanā, tika nodrošināts ar darba cimdiem,
auklu un nazi. Pašam bija nepieciešams tikai radošs gars
un vēlme darboties.

Projekta noslēgumā salmu
mūzikas instrumenti tika sakārtoti kompozīcijā. 1. novembrī par godu mirušo piemiņas
dienai tā tiks aizdedzināta, veidojot lielu lāpu. Šī tradīcija mazliet atgādina latviešu folklorā
zināmo bluķa dedzināšanu ap
ziemas saulgriežiem, kad beidzas veļu laiks, lai aizbaidītu
tumšos spēkus.
Trīs dienas aizritēja mākslas zīmē un noslēdzās ar nelielu izstādi tēlnieka Daļusa
Dirses mājas pagalmā.
Latviešu un lietuviešu darbi līdz februārim būs apskatāmi Panevēžas ģimnāzijā, pēc
tam ekspozīcija ceļos uz Latviju, uz Vecumnieku vidusskolu.
A. SPROĢE,
Vecumnieku vidusskolas
vizuālās mākslas skolotāja
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13. lpp.

Rāda meistarību sporta tūrismā

Misas vidusskolas pārstāvji startē Ukrainā
Misas vidusskolas sporta
tūrisma pulciņa dalībnieki
T. Jaunzemis, L. Diena,
J. Antonovs, E. Ancveiris,
A. Indriksone un O. Sabo
septembrī apmeklēja
starptautiskas sacensības
Ukrainā, Luckas pilsētas
apkārtnē.
Iepriekš jaunieši aktīvi trenējās, zinot, ka prasme laivot,
braukt ar velosipēdu, orientēties
mežā, izmantot virves šķēršļu
pārvarēšanā, lieti noderēs.

Renesanses pērle

Attālums no Vecumniekiem
līdz Luckai ir aptuveni 1000 kilometru, tāpēc ceļā pavadītais
laiks tika izmantots lietderīgi,
aplūkojot interesantas pilsētas.
Pirmajā dienā, 11. septembrī, ceļotāji apskatīja Lietuvas
otru nozīmīgāko pilsētu Kauņu. Vecpilsētas daudzās baznīcas, ieliņas, funikulieris un
tilts, kas pirms simt gadiem
bija šķērsojams divās nedēļās
(viena tā puse atradās Krievijas, otra – Vācijas valstī), ļāva
iepazīt pilsētas bagāto vēsturi.
Pastaigas noslēgumā skolēni
izmantoja iespēju pabūt uz Jāņa
Kristītāja baznīcas jumta. Dievnamam ir interesanta vēsture.
Lai gan baznīca celta pirms Otrā pasaules kara, ilgu laiku ēkā
bija ierīkota radiorūpnīca. Savu sākotnējo nozīmi dievnams
atguva tikai 20. gs. beigās.
Braucēji
iepazina
arī
1992. gadā UNESCO sarakstā
iekļauto Zamošču Polijā. Neparastā pilsēta būvēta klaja
lauka vidū, lai realizētu hetmaņa Zamoska ideju par pilsētu,
kura ir gan stipra, gan bagāta
un skaista. 200 gadu tā piederējusi šai dzimtai un ir uzskatāma par renesanses pērli. Elpa
aizrāvās, atrodoties slavenajā
pilsētas laukumā un aplūkojot
tā apbūvi.
Tūristu bāzē «Solņečnaja»
Misas vidusskolas pārstāvji ieradās vēlu naktī, jo robežas
šķērsošana prasīja laiku. Atbraucējus sagaidīja Volīnijas apgabala tūristu stacijas pārstāvji.

Pelna punktus
komandai

Dienas no 13. līdz 16. septembrim ritēja ļoti saspringti,

Misas vidusskolas komanda UNESCO pilsētas Zamoščes laukumā.
jo bija jāspēkojas ar daudzu
valstu pārstāvjiem sporta tūrisma meistarībā. Uz sacensībām
bija ieradušies dalībnieki no
Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas. Atklāšanas parādē skanēja dziesma par to, cik skaista ir Volīnija.
Par to varēja pārliecināties arī
sacensību laikā, dodoties mežā.
Sacīkšu filozofija bija dot iespēju katram pārbaudīt savas
individuālās prasmes, veicot uzdevumus pēc iespējas labāk un
pelnot punktus komandai. Katrā disciplīnā no septiņu dalībnieku veikuma tika ieskaitīti
pieci labākie rezultāti.
Pirmās dienas distancē tika
pārbaudītas prasmes orientēties
mežā. Misas komandai labus
punktus nopelnīja E. Ancveiris
un T. Jaunzemis. No visiem
dalībniekiem šīs distances kontrollaikā iekļāvās mazāk par
pusi. Pārējie to mazliet pārsniedza. Arī 20 sekunžu pārtēriņš tika uzskatīts par kļūdu.
Paldies tūrisma un orientēšanās
sporta kluba «Eko O» vadītājam
M. Šteinaltam par palīdzību
treniņos pirms sacensībām, iepazīstot Vecumnieku novada
mežus.

Daudz jādomā

Sacensību otrā un trešā
disciplīna bija prasme orientēties, darbošanās ar virvēm, laivošana un šķēršļu pārvarēšana
ar velosipēdu. Pierādījās, ka tūrisms ir sporta veids, kur
daudz jādomā, jāplāno savas
darbības, jābūt veiklam, jāseko līdzi laika patēriņam, lai

Luckas pils vārti ir nozīmīgs
Ukrainas arhitektūras piemineklis, kas attēlots arī uz 200
grivnu papīra naudaszīmes.

Komandas jaunākais dalībnieks Edijs Ancveiris veic etapu –
slīpā gaisa pārceltuve.
Foto – I. VAISJUNE
savāktu pēc iespējas vairāk
punktu savai komandai.
J. Antonovs, kurš trenējas
tikai gadu, apjautis, ka, gūstot
arvien lielāku pieredzi, iespējams saprast, cik fiziski grūts
un intelektuāli smags ir šis
sporta veids. Jāteic, viņam –
iesācējam – bija visai atzīstami
rezultāti. Iepriecināja T. Jaunzema sasniegums individuālajā
kontroles kombinētajā pārgājienā, kur no 395 iespējamiem
punktiem viņš savāca 354. Tas
bija labākais rezultāts visu Latvijas pārstāvju vidū.
Sacensību pēdējā diena bija
lietaina, tomēr mūsu sportisti
turējās braši – no virvēm, baļķa, kāpšanas sienas nenokrita,
virvēs, kad pašam jāiekārto
sava distance, nesapinās.

Ievērojama pieredze

Kopvērtējumā Misas vidusskolas komanda ieguva 6. –

7. vietu, taču gandarījums ir
milzīgs, jo jauniešu pretinieki
bija ļoti spēcīgi. Individuāli labākais rezultāts bija T. Jaunzemim – 9. vieta, bet L. Diena ierindojās 11. vietā. Apmierinājums ar sasniegto jo lielāks ir
tāpēc, ka vairums sāncenšu bija
vecāki par dalībniekiem no
Misas.
Ir gūta ievērojama pieredze
šāda veida sacensībās un apliecinājums – treniņos ieguldītais darbs atmaksājas. Jācer, ka
ar konkurentiem izdosies vēlreiz
mēroties spēkiem citās sacensībās.
Paldies novada Domei par
transportu, vecākiem – par atbalstu treniņos, Misas vidusskolas saimei – par palīdzību
visa gada garumā un līdzi jušanu.
I. VAISJUNE,
Misas vidusskolas sporta
tūrisma pulciņa vadītāja

14. lpp.
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Ceļojošais kauss tiek Vecumnieku komandai

Ugunsdzēsēji demonstrē prasmi un veiklību
Arnolda Sipenieka kausa
izcīņas sacensības
ugunsdzēsības sportā
norisinājās Skaistkalnes
centrā pie ugunsdzēsēju
depo 6. oktobrī.
Tajās satikās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona
brigādes struktūrvienību pārstāvji no Bauskas daļas, Vecumnieku posteņa, kā arī pašvaldības ugunsdzēsības dienesta darbinieki un atbalstītāji
no Skaistkalnes pagasta.
Uz sacensībām bija uzaicinātas arī citas komandas, taču,
iespējams, dalībniekus nobiedēja iepriekšējā dienā piedzīvotais stiprais lietus vai bija
kādi citi plānoti vai neparedzēti darbi.

Piecas
disciplīnas

Sacensību galvenais tiesnesis Māris Plēsnieks Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kalniņam (no labās) ziņo, ka komandas ir gatavas sacensties par Arnolda Sipenieka kausu.
Foto – M. KRŪMIŅŠ («Bauskas Dzīve»)

Cīņa par Arnolda Sipenieka
(viņš ilgus gadus vadījis Skaistkalnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienību) kausu norisinājās piecos sporta veidos:
glābšanas riņķa mešanā tālumā, stafetē, ugunsdzēsēju automašīnas vilkšanā, izvēršanās ar rokas sūkni un motorsūkni.
Glābšanas riņķa mešanā
tālumā startēja visi pieci komandas dalībnieki, un katram
bija dota tikai viena iespēja
sevi apliecināt. Vislabāk veicās skaistkalniešiem – Renārs
Valškēvics ieguva pirmo,
Kaspars Valškēvics – otro, bet
Kristaps Salietis – trešo vietu.
Tas ļāva nodrošināt komandai
pārliecinošu uzvaru šajā disciplīnā.
Ugunsdzēsības–glābšanas
stafete norisinājās četros posmos. Dalībniekiem bija jāapliecina gan prasme airēt un ar
bomjkāpņu palīdzību pārvarēt
šķērsli, gan māka darboties ar

šļūtenēm un izveicība, dzēšot
lēzentrauku.

Velk GAZ-53

Kā allaž, emociju netrūka,
velkot ugunsdzēsēju automašīnu. Ar virves palīdzību pēc
starta signāla komandas dalībniekiem GAZ-53 bija jāpārvieto par 20 metriem tālāk.
Laika kontrole tika apturēta
brīdī, kad automobiļa priekšējo riteņu ass šķērsoja finiša līniju.
Mēroties veiklībā disciplīnā «Izvēršanās ar rokas sūkni» bija iespējams tikai tāpēc,
ka Skaistkalnes ugunsdzēsēji
ierīci joprojām uztura darba
kārtībā. Azarts valdīja, izvēršoties ar motorsūkni «Honda»
un cenšoties pēc iespējas ātrāk
piepildīt mērķi ar ūdeni.
Četrās disciplīnās vislabāko sniegumu uzrādīja Vecumnieku posteņa vīri, kuri tikai

Āris Gothards (no kreisās) darbojas ap motorsūkni «Honda»,
kura jauda ir 600 litru ūdens minūtē.
glābšanas riņķa mešanā piekāpās Skaistkalnes ugunsdzēsējiem. Līdz ar to ceļojošais
kauss līdz nākamajām sacīkstēm glabāsies Vecumniekos.
Liels paldies novada Domei un izpilddirektoram Gun-

Sacensību rezultāti
Disciplīna (vieta)
AutoIzvēršanās
Stafete mašīnas
ar motorvilkšana
sūkni
3.
3.
2.
1.
1.
1.

Izvēršanās
ar rokas
sūkni
3.
1.

Punkti
(kopā)

Vieta

Bauska
Vecumnieki

Glābšanas
riņķa
mešana
3.
2.

14
6

3.
1.

Skaistkalne

1.

2.

2.

10

2.

Komanda

2.

3.

tim Kalniņam par sarūpētajām
balvām. Īpaša pateicība –
Skaistkalnes pagasta ugunsdzēsības un glābšanas darbu
organizatoram Ārim Gothardam par ieguldīto darbu sacensību rīkošanā. Organizatoru vārdā izsaku lielu pateicību
dalībniekiem par atsaucību.
Sacensību galvenais tiesnesis
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales
reģiona brigādes
Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris
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Sakoptība iet roku rokā ar kultūru
Šajā rubrikā ikvienam ir
iespēja paust savu prieku
vai neapmierinātību,
vēstot par visu, kas skar
novada iedzīvotāju ikdienu.
Tālrunis 22024545,
e-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.

Jauks sarīkojums

Biju līdzi radiem uz konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» noslēguma sarīkojumu Vecumnieku
tautas namā 22. septembrī. Nespēju vien nopriecāties par
skaistajām telpām, sirsnīgo pasākumu ar izmeklētiem priekšnesumiem un tautā iemīļotā
komponista Ulda Marhilēviča
piedalīšanos. Paldies novada
Domei un Vecumnieku tautas
namam.
Prieks par visiem čaklajiem konkursa dalībniekiem.
Jauki, ka Vecumnieku novadā

sakoptība iet roku rokā ar kultūru.
***
Konkursa noslēguma sarīkojums bija vienkāršs un sirsnīgs, taču man gribējās, lai
šajā vakarā vārds tiktu dots arī
Domes priekšsēdētājam Rihardam Melgailim. Diemžēl uzruna izpalika. Domāju, viņam
būtu ko sacīt sava novada rosīgajiem ļaudīm, stiprinot viņus un uzmundrinot.
***
Kāpēc svētku vakarā tautas
namā goda vietā nebija karogs
ar novada ģerboni? Arī Latvijas valsts karogu neredzēju. Šie
simboli pasākumu darītu jo svinīgāku. Ja jau mums ir šāda
simbolika, tad tai jāgrezno
tautas nama zāle ikreiz, kad
tiek rīkoti novada iedzīvotājiem svarīgi pasākumi.
***
Paldies par iespēju vakara
gaitā uz ekrāna vērot brīnišķīgās fotogrāfijas un gūt priekšstatu gan par savā, gan citos

novada pagastos dzīvojošo
cilvēku ieguldīto darbu, radot
skaistumu sev apkārt. Skatoties attēlus, arī savu sētu varēja iepazīt no jauna un pamanīt
to, kas, ikdienā garām ejot,
kļuvis ierasts un pašsaprotams.
***
Sirsnīgs paldies pašvaldībai un tautas namam par skaisto un jauko sarīkojumu Vecumnieku novada rosīgākajiem
ļaudīm. Esam gandarīti par
uzmanību, ko kultūras iestādes darbinieces veltīja apmeklētājiem, ikvienu sagaidot, kā
arī par skaistajiem, daudzveidīgajiem priekšnesumiem. Lieliska bija pasākuma vadītāja
Svetlana Štrobindere. Paldies
par kolosālo balli, kas izvērtās
par jauku kopā būšanas vakaru.

Rada neērtības

Kāpēc ir atcelts rīta reiss
maršrutā Jelgava–Vecumnieki, kas kursēja caur Misu? Šo

izmaiņu dēļ es netieku laikus
uz darbu, bet meitai no rīta jāmēro seši kilometri līdz Vecumniekiem, lai tiktu uz autobusu un nokļūtu skolā. Mēs
neesam vienīgā ģimene, kam
radītas neērtības.
Kurš izdevis rīkojumu par
reisa atcelšanu? Varbūt pašvaldība var palīdzēt atrisināt
šo problēmu?

Gardi kāposti

Liels paldies par jauko Miķeļdienas gadatirgu Vecumniekos. Mēs, vidzemnieki, ļoti labi jutāmies Zemgales sirdī.
Mīļa uzņemšana, skaisti priekšnesumi, garšīgi kāposti! Citu
reizi brauksim atkal.

Kur patusēt?

Kāpēc Vecumniekos netiek rīkotas diskotēkas? Vajadzētu vismaz reizi mēnesī kādu noorganizēt, bet – nekā.
Žēl, ka jauniešiem brīvdienās
nav kur aiziet, lai satiktos, padejotu, patusētu...

Zagļi siro pa šķūnīšiem un garāžām
Pedāļus min dzērumā
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 9. līdz
23. oktobrim.

Zog dārza tehniku

9. oktobrī plkst. 22 Skaistkalnē, Rīgas ielā, aizturēts
1976. gadā dzimis velosipēdists.
Viņš ar divriteni brauca, būdams
alkohola reibumā (0,769 promiles).
Naktī uz 10. oktobri Valles
pagastā, atlaužot šķūnīša un
garāžas durvis, nozagts zāles
pļāvējs «Husqvarna», trimeris «Husqvarna» un motobloks «MB1» ar frēzi. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Tajā pašā naktī garnadži pabijuši arī Vallē, Dārza ielā. Atlaužot garāžas durvis, nelūgtie viesi piesavinājušies četras
automobiļa riepas ar diskiem,
motorzāģi «Husqvarna», zāles
pļāvēju «Husqvarna» un kompresoru. Uzsākts kriminālprocess.

13. oktobrī ap plkst. 0.30
Skaistkalnē, Sporta ielā, aizturēts 1982. gadā dzimis vīrietis. Viņš brauca ar velosipēdu,
būdams «kunga dūšā» (1,63
promiles alkohola).
14. oktobrī plkst. 16 Vecumnieku pagastā notverts
1964. gadā dzimis vīrietis.
Viņš pārvietojās ar divriteni
bez vadītāja tiesībām, turklāt
alkohola reibumā (1,63 promiles).

Apgāžas kravas auto

16. oktobrī plkst. 20.20 Valles pagastā, ceļa posma Vecumnieki–Nereta–Subate 14,4. kilometrā, notika satiksmes negadījums. 1970. gadā dzimis
kravas automašīnas «Volvo» ar
piekabi vadītājs neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu. Spēkrats
nobrauca no ceļa un apgāzās.
Bojāts automobilis un piekabe.
Laikā no 16. oktobra plkst.
16 līdz 17. oktobra plkst. 11
Bārbelē, pārzāģējot piekaramo
atslēgu, iekļūts darbnīcās. Nozagti dažādi metāla instrumenti, pieci elektromotori, kabeļi
un traktora agregāti.

Laikā no 17. oktobra
plkst. 7.30 līdz 18. oktobra
plkst. 7.30 Vecumniekos, Kļavu ielā, no kūtiņas nozagti apmēram 10 m³ malkas.

Guļ kāpņu telpā

19. oktobrī plkst. 8.30 Vecumniekos, Dārza ielā, notika divu automobiļu – «Volvo XC70» un «VW Passat» –
sadursme. Negadījumā bojāti
transporta līdzekļi.
Laikā no 15. līdz 19. oktobrim Skaistkalnes pagastā no
krautuves nozagti apmēram
5 m³ skuju koku zāģbaļķu un
aptuveni 3 m³ bērza papīrmalkas. Uzsākts kriminālprocess.
19. oktobrī ap plkst. 12
Vecumniekos, Rīgas ielā, aizturēti 1983. un 1988. gadā dzimuši vīrieši. Viņi sabiedriskā
vietā atradās tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēku cieņu (saķērušies rokās streipuļoja pa ceļa braucamo daļu). Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Tajā pašā dienā
ap plkst. 12.30 administratīvā
pārkāpuma protokols noformēts 1967. gadā dzimušam
vīrietim Vecumnieku pagastā.

Viņš piedzēries gulēja kāda nama kāpņu telpā.

Pazūd kapu zvans

19. oktobrī ap plkst. 17.30
Vecumniekos, Rīgas ielā, aizturēts 1959. gadā dzimis vīrietis,
kurš vadīja velosipēdu, būdams
alkoholisko dzērienu iespaidā.
20. oktobrī plkst. 2.15
Kurmenes pagastā no mājas pagalma nozagta vieglās automašīnas piekabe (2007. g.). Tā tika
atrasta un atdota īpašniekam.
Par notikušo sākts kriminālprocess.
Laikā no 9. līdz 20. oktobrim notikusi zādzība Vecumnieku pagasta Rešnenieku kapos. No mirušo atdusas vietas
pazudis kapu zvans. Uzsākts
kriminālprocess.
22. oktobrī laikā no plkst. 17
līdz 21 Valles pagastā, izceļot
durvis, iekļūts šķūnī. Nelūgtie
viesi nozaguši motociklu «IŽ56K», mopēdu «Rīga-13», divas motociklistu aizsargķiveres
un motorzāģi «McCulloch».
I. SIETNIECE,
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

16. lpp.
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Ne jau vienmēr
ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr
ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
			
/V. Ļūdēns/
Saulainus sveicienus sūtām Rolandam Muceniekam
50 gadu jubilejā, Mihailam Babukam 55. dzimšanas dienā,
Jānim Melnacim 60. šūpļa svētkos,
Līvijai Bernātei un Edītei Briedei 75. mūža gadskārtā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Spēšu es lapkriti izbrist
un spēšu vēl puteņos smaidīt,
Nespēju mierīga būt,
Dzērves kad zilgmājā gaist.
		
/S. Kaldupe/
Sirsnīgus sveicienus sūtām
Edītei Krasovskai
75 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Kas ir dzīvība? Saules ņirba pār sajūtām,
Pēdas smiltīs un vējš, kas pēkšņi tās ņem...
Kas ir dzīvība? Trausla gaismiņa pakrūtē
Un mākonis augstu, kas plaukstās sudrabu lej.
		
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Aigaru Gulbi
50 gadu jubilejā
un Nelliju Sipenieci 99. dzimšanas dienā!
Skaistkalnes pagasta pārvalde
			
Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
			
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –
			
ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
			
ko puķes un koki, un stādi prot
			
savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
					
/L. Brīdaka/
Sirsnīgi sveicam Ilmu Priedi 85. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pārvalde
Dzīve ir prieks,
vēl jau likteņa zvaigznāji dienas sver,
apcerīgas un drošas.
Mūža gleznai neparasts
atrasts ir krāsu spožums.
		
/K. Apškrūma/
Vēlot veselību un dzīvesprieku,
sirsnīgi sveicam Ilmu Priedi
85. mūža gadskārtā!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»
Sirdij mīļākie ir allaž savējie,
Taču šodien gribas sacīt mums:
Liels un mazs – tie visi tavējie,
Tas pats skaistākais tavs ieguvums.
Un lai visiem gadiem nākamiem
Tikpat devīgs debess svētījums!
		
/K. Apškrūma/
Vēlot stipru veselību un saules siltumu
katrai dienai, mīļi sveicam Ilmu Priedi
Stelpes pagastā 85 gadu jubilejā!
Irēna, Zelma

Galvenais dzīvē ir mērķis,
pēc kā sniegties,
Galvenais –
sāņus nenoliekties,
Galvenais –
uz priekšu tiekties!
		
/J. Osmanis/
Sirsnīgus sveicienus 60. dzimšanas
dienā sūtām Aļutei Putniecei!
Valles pagasta pārvalde
Vēl ilgi starosim
Mēs dienas vidus kvēlē,
Vēl ilgi jutīsim,
Cik briedums košs un skaists!
		
/Ā. Elksne/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Ausmai Vaičulēnai un
Antoņinai Ruhmanei 70 gadu jubilejā,
Lidijai Sprukulei, Zinaidai Strelitei-Strēlei
un Ērikam Vildem 75. dzimšanas dienā,
Rasmai Rāviņai 90. šūpļa svētkos un
Almai Dombrovskai, 93. dzīves rudeni sagaidot!
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.
SLĒGS dzelzceļa pārbrauktuvi
Sakarā ar pārbrauktuves
seguma remontu
30. oktobrī no plkst. 8
līdz 31. oktobra plkst. 17
autotransporta kustībai BŪS SLĒGTA
dzelzceļa pārbrauktuve Vecumniekos
(autoceļš P 89 Ķekava–Skaistkalne),
215,110. kilometrs.
Autotransporta kustība tiks organizēta pa apbraucamo
ceļu (autoceļš P 88, Bauska–Birzgale), šķērsojot dzelzceļa
pārbrauktuvi 212,107. kilometrā.
Va/s «Latvijas dzelzceļš»
3. novembrī
Skaistkalnē –
SVECĪŠU vakars:
Sila kapos – plkst. 14,
Jaunajos kapos – plkst. 15.

3. novembrī plkst. 21
Skaistkalnes tautas namā
notiks ZEMNIEKU BALLE.
Spēlē grupa «Zeļļi».
Ieeja – Ls 2,50.

Godināsim Lāčplēšus!

11. novembrī plkst. 16
Vecumnieku pagasta Rešnenieku kapos –
PIEMIŅAS BRĪDIS
Latvijas Brīvības cīņu dalībniekiem.
Autobuss interesentus gaidīs plkst. 15.30
SIA «Pīlādzis» veikala stāvlaukumā.
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja Aloida Baķe

