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Novērtē
redzēto

Konkursa «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» vērtēšanas komisijas
pārstāvji 10. septembrī summēja punktus un apkopoja rezultātus, izsverot Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku
pagastā redzēto.
No 20. augusta līdz 6. septembrim žūrija apbraukāja pagastu teritorijas, tikās ar pārvaldniekiem un pašvaldības
iestāžu darbiniekiem, aplūkoja sabiedrisko ēku sakoptību
un apmeklēja vērtēšanai pieteiktos objektus.
Rosība tika meklēta, apskatot četrus lauksaimniecības, četrus ražošanas uzņēmumus un tikpat daudz lauku tūrisma objektu, divas daudzdzīvokļu un septiņas ciema
mājas, kā arī 12 lauku sētas.
Tiekoties ar saimniekiem un
iejūtoties vidē, kādu viņi radījuši savā dzīves vai darba vietā, komisija lūkoja pēc «Novada odziņas».
Konkursa rezultāti tiks
paziņoti svinīgā ceremonijā
22. septembrī plkst. 19 Vecumnieku tautas namā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Novadā ir
916 skolēnu

Vecumnieku novada vispārizglītojošajās mācību iestādēs 1. – 12. klasē zinības iegūst 916 skolēnu (dati –
3.09.2012.). Pagājušā mācību
gada beigās novadā skolojās
945 bērni.
1. klasēs ir 84 skolēni
(Stelpes pamatskolā – astoņi,
Misas vidusskolā – 18, Skaistkalnes – deviņi, Valles – 13,
Vecumnieku vidusskolā – 36).
10. klasēs mācās 56 audzēkņi
(Misā – 16, Skaistkalnē – 16,
Vecumniekos – 16, Vallē – astoņi). Novadā ir 178 piecus un
sešus gadus veci bērni.
V. BEĻŪNA,
izglītības metodiķe

Mastā paceļ vēl vienu karogu

Vecumnieku vidusskola – līdere vides izglītībā
3. septembrī pie Vecumnieku
vidusskolas pulcējās skolēni,
vecāki un pedagogi, lai
svinīgi atzīmētu jaunā
mācību gada sākumu.
Šoruden zinības krāt uzsākuši 36 pirmklasnieki (audzinātājas – Aija Staškeviča un
Ligita Iubule), bet astoņpadsmit
12. klases jauniešu (Rudīte
Dambeniece) nākampavasar
skolai teiks ardievas. Pavisam
Vecumnieku vidusskolā mācās 348 bērni, pirmsskolu apmeklē 150.

Vēl veiksmi

Izglītības iestādes saimi svētku dienā sveica vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis. Viņš
vēlēja veiksmi Ingrīdai Tamanei, kura līdztekus skolotājas
darbam uzņēmusies arī mācību
pārzines pienākumus, ko piecus gadus veica Anda Kuzma.
A. Ķiņķevskis pateicās novada pašvaldībai par piešķirto
finansējumu, kas ļāvis paveikt
vērienīgus darbus sākumskolas un pirmsskolas ēkā un pauda cerību, ka līdzekļus telpu remontam varēs ieplānot arī nākamā gada budžetā. Direktora
vietniece izglītības jomā Rolanda Ķiņķevska teica paldies
kolēģiem mazajā skoliņā, kuri
līdz pēdējam mirklim, iesaistot
bērnus, vecākus, vīrus un draugus, mazgāja un posa telpas
pēc remonta, lai 3. septembra
rītā skola varētu vērt durvis.
A. Ķiņķevskis apsveica
11. klases jauniešus, kuru energoefektivitātes pētīšanas projekts atzīts par labāko Latvijā.
Piedaloties atlases konkursā,
skolēni ieguva tiesības pārstāvēt valsti starptautiskā mērogā.
Augusta nogalē kļuva zināmi rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņai veltītā eseju
konkursa rezultāti. Atzinības
rakstus saņēma Enija Gulbe,

«Mammasdabas vēstniecības» karoga pacelšanas ceremonijā
pie Vecumnieku vidusskolas piedalījās izglītības iestādes direktors Aivars Ķiņķevskis, skolotāja Ilze Cīrule un 6.b klases
skolnieks Pīters Patriks Sprūds.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Artūrs Skurstenis, Anna Kupča
un Diāna Ivaškeviča.
Priekšnesumu sniedza pirmklasnieki, klātesošos sveica
Burtu meitenīte (12. klases
audzēkne Anna Kupča) un vokālā ansambļa dalībnieces (vadītāja Dace Starta).

Zili zaļi balta

Īpašs notikums bija «Mammasdabas vēstniecības» atklāšana Vecumnieku vidusskolā un
karoga pacelšana mastā.

«Šāds tituls izglītības iestādēm tiek piešķirts par labiem
iepriekšējā mācību gada sasniegumiem «Latvijas valsts mežu»
īstenotās vides izglītības programmas «Izzini mežu!» aktivitātēs – «Mammadaba» meistarklasē un Meža olimpiādē.
Augstais novērtējums Vecumnieku vidusskolai ticis par iegūto pirmo vietu Meža olimpiādē un aktivitātēm visa gada
garumā.
à3. lpp.
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Darba vēl daudz
R

udenī, kad ļaudis steidz
novākt ražu un gatavo krājumus ziemai, darbs skubina
darbu. Rūpju netrūkst zemniekiem – vēl jānovāc lauki,
jāsagādā lopbarība un jāapstrādā augsne ziemāju sējai. Arī
šogad plānotajiem projektiem
pienācis saspringtais pabeigšanas–nodošanas laiks.
Šī vasara nevienu nav lutinājusi ne ar labvēlīgiem laika
apstākļiem, ne ātriem rezultātiem iepirkumu procedūrās.
Pārraugošo institūciju pārbaužu
un uzņēmēju iesniegto sūdzību
dēļ, žēlojoties Iepirkumu uzraudzības birojam, ka pašvaldība
izvēlējusies nepamatoti lētu
piedāvājumu, aizkavējušies
ūdenssaimniecību rekonstrukcijas darbi Bārbelē un Skaistkalnē. Projektu realizāciju apgrūtina arī neprecīzā topogrāfiskā informācija par esošajām
komunikācijām, tāpēc, veicot
rakšanas darbus, tiek bojāti
ūdensvadi, elektrības un telefonu kabeļi, «uzrodas» nezināmas pazemes betona būves.
Tas celtniekiem sagādā papildu darbu un izdevumus, bet
iedzīvotājiem – neērtības, samierinoties ar neparedzētiem
ūdens, elektrības un sakaru
pārtraukumiem. Paldies visiem, kuri šos traucējumus uztver ar izpratni.
Ūdenssaimniecības projekti Bārbelē, Skaistkalnē un
Vecumniekos tiek realizēti par
summu, kas mazāka, salīdzinot
ar šo darbu izmaksām būvniecības tirgū pašlaik. Tas turpmāk ļaus īstenot vēl daudzas
citas ieceres novada infrastruktūras sakārtošanā.

«Īstenoti arī vairāki
nelieli projekti.»
Ar ūdenssaimniecību saistītie darbi Bārbelē un Skaistkalnē jāpabeidz līdz gada beigām. Vecumniekos īstenotā
projekta termiņš ir nākamā
gada pavasaris.

Š

ovasar realizēti arī vairāki
nelieli projekti. Renovēta Stelpes pamatskolas zāle,
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cielaviņa» Vallē veikts jumta
un tualešu remonts. Ievērojami
līdzekļi ieguldīti Vecumnieku
sākumskolas un bērnudārza ēkā.
Pārvērtības piedzīvojusi Vecumnieku tautas nama mazā zāle, salabots Valles pagasta bibliotēkas
jumts. Vairākos objektos – Misas bibliotēkā, Skaistkalnes pagasta pārvaldes katlumājā, Stelpes pagasta «Palejās» – darbs
turpinās. Vēl šoruden jāpagūst
sakārtot «Zemitāni» un «Mežvidi» Bārbeles pagastā, Valles
pagasta pārvaldes ēkas jumts,
Vecumnieku bibliotēkas interneta pieejas telpa.
Remonts ieplānots arī Iniciatīvu un aktivitāšu centra
telpās Vecumniekos un Misas
vidusskolas sporta zālē.
Darāmā vēl ļoti daudz, bet
rudens – īss. Jācer uz labu laiku, celtnieku cītību un iedzīvotāju sapratni!
GUNTIS
KALNIŅŠ,
Vecumnieku
novada
Domes
izpilddirektors

Cienījamie novada iedzīvotāji! Rubrikā «Lilijas zieds»
katram ir iespēja pasniegt
simbolisku lilijas ziedu
ikvienam, kurš paveicis
kaut ko labu. Nebaidīsimies
pateikt paldies cits citam!

Paldies par atgūto
velosipēdu

Sūtu smaržīgu lilijziedu buķeti un saku vissirsnīgāko paldies Valsts policijas (VP) darbiniekiem un novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājam, vecākajam kārtībniekam Edgaram Polim par operativitāti, ļaujot man atgūt velosipēdu.
Kādā augusta dienā devos
uz Vecumnieku centru pēc pārtikas. Tā kā ļaužu pie veikala
nebija, tikai kāds gados vecs
pensionārs, divriteni atstāju ārā
nepieslēgtu. Iznākot no tirgotavas, konstatēju, ka kāds ar manu
velosipēdu ir aizbraucis. Ieradās
VP inspektors Edijs Asmonavičs,
veica vietas apskati un pieņēma
manu iesniegumu. Pēc tam viņš
kopā ar kārtībnieku E. Poli sāka
šķetināt videonovērošanas kamerās uzfilmēto materiālu. Liels
bija prieks, kad pēc dažām dienām VP inspektore Svetlana
Grantiņa pavēstīja, ka divritenis ir atrasts.

Izsaku lielu pateicību par
atsaucību un novēlu, lai arī
turpmāk ikviena lieta, kas kārtībsargiem jāatrisina, vainagojas ar panākumiem.
Pensionāre M. K.
Vecumniekos

Pļaujas svētkos
valda rosība

Paldies visiem amatniekiem,
saimniecēm un tirgotājiem,
kuri kuplināja Pļaujas svētkus
ar saviem ražojumiem un demonstrēja senos arodus.
Paldies apmeklētājiem, kuri iesaistījās mājsaimniecības
un rudens lauku darbos un ar
interesi apskatīja brīvdabas
muzeja «Ausekļu dzirnavas»
seno darbarīku krājumu, lauksaimniecības tehniku un citas
vēsturiskas liecības. Paldies
mazpulcēniem, kuri aktīvi rosījās, izzinot zemnieku sētas
ļaužu darba tikumu.
Pateicamies Vecumnieku
tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvam «Vēveri»
(vadītāja Sarmīte Vēvere) par
priekšnesumiem un amatierteātrim «Vecmuiža» (režisore
Baiba Škrjaba) par A. Bankas
lugas «Sausā lapa» iestudējuma izrādīšanu.
Uz tikšanos Sējas svētkos
nākamā gada pavasarī!
Ausekļu dzirnavu
SAIME
Bārbeles pagastā

PRECIZĒJUMS
«Vecumnieku Novada Ziņu» augusta numurā, nr. 13(68),
publicētajā materiālā «Kanepenes svētku tradīcijas Skaistkalnē iesakņojas arvien dziļāk», kas ievietots izdevuma atvērumā, 8. lappusē ieviesusies neprecizitāte. Tekstā pieminētais
aizsaulē aizgājušais muzikants ir A. Lācis (Arvīds Lācis),
nevis R. Lācis, kā minēts tekstā.

Reģistrēta četru pāru laulība

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 24. augusta līdz 10. septembrim reģistrēta divu bērniņu dzimšana – «mācības dzīves skolā»
uzsākuši Dzintars un Amēlija
Adele.
Laulību noslēguši četri pāri.
Mūžībā aizgājuši:
STELPES PAGASTĀ
Jānis Prūsis (1947. gada
4. marts – 2012. gada 7. septembris).

VALLES PAGASTĀ
Dzintars Kocens-Veinbergs
(1944. gada 31. augusts –
2012. gada 29. augusts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Agita Alenčika (1987. gada 11. jūnijs – 2012. gada
2. septembris).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš «Vecumnieku
Novada Ziņu» septembra
otrajam numuram –
17. septembris.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Mastā paceļ vēl vienu karogu

Atkal pulcējas
Ikšķilē
Latvijas politiski
represēto salidojums
18. augustā norisinājās
Ikšķilē.

Noorganizē
transportu

Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis lepojas ar saņemto «Mammasdabas vēstniecības» akreditācijas rakstu.
à1. lpp.
Skolēni izgatavoja putnu būrīšus, stādīja mežu, devās dabas
izziņas ekskursijās un pārgājienos, piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās,» pasniedzot
akreditācijas rakstu iestādes
direktoram A. Ķiņķevskim,
paskaidroja akciju sabiedrības
«Latvijas valsts meži» Vidusdaugavas mežsaimniecības
mežkopības vadītājs Andris Neimanis.

3. septembrī jauno mācību gadu iezvanīja Ričards Zu (1.b klase)
un Māris Ivanovskis (12. klase).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
«Nu esam zili zaļi baltā skola!» prieku par saņemto atzinību pauda skolotāja Ilze Cīrule. «Par labu mācīšanos ieliek labu atzīmi žurnālā, bet
vides izglītība ir sirdsizglītība
un tā baļļu sistēmā vērtēta netiek. Skola ir zaļa – tā atzīta
par videi draudzīgāko mācību
iestādi, kopš 2010. gada mastā
plīvo ekoskolas «Zaļais karogs», skola ir zila – esam labākie arī Baltijas jūras projekta aktivitātēs. Nu arī «Mammasdabas vēstniecības» karogs ir mūsējais!»

«Izglītības iestādē rit aktīvs
mācību un ārpusstundu darbs.
Par to liecina karogu galerija,
kas sāk veidoties skolas priekšā. Lai izdodas to regulāri papildināt, vismaz reizi pāris gados mastā uzvelkot jaunu karogu!» vēlējumu izteica novada
Domes izpilddirektors Guntis
Kalniņš.
Atskanot pirmajam zvanam,
daudzi atkal pacēla acis augšup
un klusībā lepojās ar atzinību,
ko godam nopelnījusi visa Vecumnieku vidusskolas saime.
ŽANNA ZĀLĪTE

Gladiolas, dziesmas un joki
Pensionāru biedrības
«Dižstelpe» dalībnieki
21. augustā pulcējās gladiolu
svētkos pie Stelpes pagasta
«Piņņos» dzīvojošajiem
ziedu selekcionāriem Ilgas
un Visvalža Viņķeļiem.

Lai gan laika apstākļi cēlos ziedus šogad nebija saudzējuši, dārzā varēja aplūkot
pietiekami daudz jaunu šķirņu
gladiolas, kas priecēja ar košām krāsām un savdabīgu formu.
Enerģiskais V. Viņķelis gladiolu selekcionēšanai veltījis
46 dzīves gadus. Viņš ciemiņiem rādīja albumus ar garajā
darba mūžā sakrātajām fotogrāfijām, kurās redzamas selekcionētās gladiolu šķirnes. Par
katru no tām ziedu audzētājam
ir savs stāsts. Ilga un Visvaldis
viesiem uzdāvināja gladiolu un
īrisu ziedu katalogus.
«Ziedu skaistums dod

Stelpes pagasta pensionāru biedrības «Dižstelpe» ļaudis priecājās par ziedu skaistumu un daudzveidību «Piņņos».
Foto – S. NELIUSA
mums spēku dzīvot, uzturēt
labu prātu, garastāvokli un veselību,» sacīja V. Viņķelis.
Laiks aizritēja nemanot.
Risinājās interesantas sarunas,
dzirkstīja joki un smiekli. Par
mūziku un sadziedāšanos gādāja akordeonists Raitis Sirmanis.

Paldies Ilgai un Visvaldim
Viņķeļiem par šiem svētkiem
un biedrības «Dižstelpe» vadītājai Ritai Urtānei par interesanto ideju un ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā.
S. NELIUSA,
Stelpes pagasta kultūras
darba organizatore

Jau 14. reizi tālo notikumu
aculiecinieki un dažādas pārestības piedzīvojušie ļaudis
un viņu tuvinieki satikās, lai
kavētos atmiņās un stāstītu
cits citam par savām šodienas
gaitām. Viņu pulkā bija arī
mūsu novada iedzīvotāji.
Par iespēju pabūt skaisti
sapostajā Ikšķiles estrādē jāpateicas Vecumnieku pagasta
muzeja vadītājai Aloidai Baķei, kura apzināja represētos
un citus interesentus, laipni
aicinot piedalīties salidojumā,
un noorganizēja transportu.
Šo pasākumu jau daudzus
gadus apmeklē Juris Romanovs un viņa dzīvesbiedre Rudīte, Velta Šneidere, cienījamā bijusī Vecumnieku tautas
nama ilggadējā vadītāja Mirdza Narunovska, Kārlis Heniņš, Andrejs Kazūns. No Bārbeles braucējiem pievienojās Gaida un Aivars Vecbiškeni.

Uzrunas un
koncerts

Kā allaž, pasākumu atklāja
Latvijas Politiski represēto
apvienības priekšsēdētājs Gunārs Resnais, sirsnīgi sveicot klātesošos. Viņš nopēla
ļaudis, kuri represēto statusu
ieguvuši negodīgi, «uzrodoties pēdējā laikā». «Kur šie
cilvēki bija deviņdesmitajos gados, kad tika aicināti
likt par sevi manīt?» vaicāja
G. Resnais.
Ikšķilē sabraukušie ieklausījās Valsts prezidenta Andra Bērziņa, Eiroparlamenta
deputātes Sandras Kalnietes
un citu apsveicēju uzrunās.
Ļoti jauku koncertu sniedza
Dailes teātra aktieri, muzicēja grupa «Kreicburgas ziķeri».
Paldies novada Domei par
transportu, paldies laipnajam
šoferim Ivaram Zadovskim.
Pateicamies par atvēlētajiem
līdzekļiem cienastam.
V. STRAUTIŅA
Vecumniekos
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Cits
Apmierina izglītības iestāžu vajadzības
personālsastāvs 22. augustā Domes sēdē lemtie jautājumi
Par izmaiņām bāriņtiesas
un iepirkumu komisijas
sastāvā deputāti lēma
Domes sēdē 22. augustā.

Atbrīvo no
pienākumiem

Pēc apstiprināšanas Valles
vidusskolas direktores amatā
Gita Eriņa iesniegumā Domei
lūgusi ar 31. augustu atbrīvot
viņu no Vecumnieku novada
bāriņtiesas locekles pienākumiem.
Turpmāk bāriņtiesa darbosies piecu cilvēku sastāvā –
priekšsēdētāja un četras locekles. Liena Grinberga, kuras pārziņā bija Kurmenes pagasts, ar
1. septembri strādā arī Valles
pagastā. Viņa veiks arī arhīva
kārtošanu, par ko līdz šim tika
slēgti papildu līgumi.
Apmeklētāji Vallē (pagasta pārvaldes ēkā) tiek pieņemti pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 8 līdz 17, Kurmenē
(pagasta pārvaldes ēkā) – otrdienās no plkst. 9 līdz 17.

Veic izmaiņas

Veiktas izmaiņas Vecumnieku novada domes pastāvīgās iepirkumu komisijas personālsastāvā, iekļaujot tajā Gitu Skribāni, bet no darba komisijā atbrīvojot Ritu Poli.
Tās notikušas saistībā ar Gitas
Skribānes pārcelšanu Vecumnieku novada domes Finanšu
nodaļas vadītājas, budžeta ekonomistes amatā.
Apstiprināts šāds novada domes iepirkumu komisijas personālsastāvs: komisijas priekšsēdētājs – Guntis Kalniņš (izpilddirektors), locekļi – Aivars
Petruševics (Saimniecības nodaļas vadītājs), Gita Skribāne
(Finanšu nodaļas vadītāja), Ligita Vasermane (nekustamā īpašuma speciāliste), Arvīds Zvirbulis (Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists).
Par atbildīgo sekretāri apstiprināta Inese Kampa (juriste), kura nav komisijas locekle.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
25. septembrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

Apstiprina
nolikumu

Apstiprināts Vecumnieku
novada Domes apbalvojumu
nolikums. Saskaņā ar to tiks
izveidota pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija
septiņu cilvēku sastāvā.
«Lai izteiktu atzinību un
godinātu pašvaldībai nozīmīgas personas, kas ar savu darbību veicinājušas Vecumnieku novada atpazīstamību, ir
izstrādāts Vecumnieku novada Domes apbalvojumu nolikums,» uzsvēra Kancelejas
nodaļas vadītājs, jurists Arvīds Zvirbulis. Pašvaldības
budžetā ir paredzēti līdzekļi
apbalvojumu saņēmēju godināšanai. 2011. gadā tika piešķirta viena nominācija «Vecumnieku novada Gada cilvēks», seši Goda raksti un
17 Atzinības raksti.

Piešķir papildu
līdzekļus

Piešķirts papildu finansējums Valles vidusskolas tualešu
remontam un elektriskā katla
iegādei izglītības iestādes virtuvei. Līdzekļi – Ls 600 – nepieciešami tāpēc, ka sadārdzinājās tualešu remontdarbu tāme un paaugstinājās elektriskā katla cena. Sākotnēji skolas
budžetā šīm vajadzībām bija
ieplānota mazāka summa.
Papildu finansējumu –
Ls 2450 – lūgusi Vecumnieku
mūzikas un mākslas skola.
Novada Domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis paskaidroja, ka, veicot vecās kanalizācijas demontāžu un uzlaužot
grīdas, konstatēts – pirmā stāva četrās telpās jāmaina arī
ūdens caurules. Papildu līdzekļi nepieciešami telpu kosmētiskajam remontam, grīdas
seguma nomaiņai un sanitāro
mezglu sakārtošanai.
Piešķirti 3340 latu Bārbeles pamatskolai, lai izglītības
iestāde likvidētās skolas darbiniekiem varētu izmaksāt atvaļinājuma kompensācijas un
atlaišanas pabalstus.

Atļauj atvērt klases

Dome nolēma 2012./
2013. mācību gadā atļaut atvērt Valles vidusskolā 10. klasi un turpināt mācības 11. un

12. klasē ar mazāku audzēkņu
skaitu nekā to paredz noteikumi par kārtību, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku
novada pašvaldības izglītības
iestādēs.
Deputāti tika informēti,
ka Stelpes pamatskolā apvienotajās klasēs – 2./3. un
6./7. klasē – atsevišķi tiks mācīta latviešu valoda, matemātika, svešvaloda, Latvijas vēsture un pasaules vēsture.
«Novada Domes izglītības
iestādēs vērojama audzēkņu
skaita būtiska samazināšanās,
tāpēc nav iespējams nodrošināt iepriekš pieņemto normatīvo aktu izpildi,» paskaidroja
izglītības metodiķe Vija Beļūna. Šajā situācijā rīcību, kā
skolai turpināt darbu, nosaka
iestādes dibinātājs, pieņemot
lēmumu.

Noraksta inventāru

Norakstīti Bārbeles pamatskolas pamatlīdzekļi, kuru
sākotnējā uzskaites vērtība ir
Ls 14 290,72, kā arī mazvērtīgais inventārs. Izskatot šo jautājumu, no balsojuma atturējās Česlavs Batņa un Jānis
Strēlis.
Bārbeles pamatskolas direktore Dace Penķe sakarā ar
skolas slēgšanu lūgusi norakstīt tehniku – datorus, monitorus, sistēmblokus u. c. –, kas ir
novecojusi un nav darba kārtībā. To apliecina SIA «DSTB»
defektu noteikšanas akti. Domes izpilddirektors Guntis
Kalniņš izteica priekšlikumu
datortehniku pirms utilizēšanas apskatīt novada domes datorspeciālistam, jo, iespējams,
šo to var izmantot rezerves
daļām.

Jauna programma

Dome akceptēja Vecumnieku mūzikas un mākslas
skolas profesionālās ievirzes
izglītības mūzikas programmas «30 V» izveidošanu un
realizēšanu. Sākot ar 1. septembri, līdztekus mācībām vidusskolā jaunieši individuāli
varēs apgūt gan obligātos, gan
skolas izvēlētos priekšmetus
mūzikā.
Tā kā sākotnējais audzēkņu skaits varētu būt neliels,

stundu finansējums tiks iekļauts skolas tarifikācijā no
pašvaldības līdzekļiem.

Mācību maksa

Apstiprināta Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību maksa. Tā ir nemainīga jau vairākus gadus.
Vecāku maksa mēnesī izglītības programmās «20 V»
un «10 V» mūzikā un mākslā
2012./2013. mācību gadā ir
šāda: ja skolu apmeklē viens
bērns no ģimenes – Ls 5, ja
divi – Ls 4 (katram), ja trīs
bērni – Ls 3 (katram).
Vecāku maksa mēnesī
izglītības programmā «30 V»
mākslā ir Ls 10, mūzikā –
Ls 15.
Audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām saimēm un bāreņiem tiek piemērota 20%, bet Mūzikas un
mākslas skolas pedagogu bērniem – 50% atlaide. Maksas
atvieglojumi 50% apmērā paredzēti arī audzēkņiem, kuriem ir radošā un mācību darba sasniegumi un kuri valstī
popularizē skolas, pagasta un
novada vārdu. Vecāki, kuru
bērni apmeklē divas profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot «30 V»),
maksā tikai par vienas apguvi.
No balsojuma atturējās deputāts Andris Lisovskis, jo atbalstu neguva viņa ierosinājums atbrīvot no mācību maksas vecākus, ja skolu apmeklē
trīs bērni no ģimenes.

Atbalsta tūrismu

Nolemts segt ceļa izdevumus – Ls 501 – Misas vidusskolas tūrisma pulciņa dalībniekiem braucienam uz starptautiskām sacensībām Luckā
(Ukraina), kas norisinās no
11. līdz 17. septembrim. Tās
rīko Starptautiskā sporta tūrisma federācija.
Domes
priekšsēdētājs
R. Melgailis informēja, ka
Misas tūristi jau daudzus gadus ar panākumiem startē dažāda mēroga sacensībās. Interešu kopa vidusskolā darbojas
kopš 1993. gada, to vada skolotāja Ingrīda Vaisjune.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Iegūst nomināciju «Labākais skolotājs»

Izglītības darbinieku saime pulcējas augusta konferencē

Grupa «Framest» visiem klātesošajiem novēlēja veiksmīgu
jauno mācību gadu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku un Neretas
novada izglītības iestāžu
pārstāvji ikgadējā
augusta konferencē satikās
28. augustā.
«Ierodoties šeit, esat apliecinājuši, ka strādāsit. Paldies par
uzdrīkstēšanos turpināt šo vajadzīgo darbu. Vēlu veiksmi un
veselību visai pedagogu saimei,
dodot sirds siltumu, zināšanas
un mīlestību bērniem,» sveicot
Vecumnieku tautas namā sanākušos, sacīja novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis.

Saņem uzslavu

Apspriedes dalībniekus uzrunāja Skaistkalnes vidusskolas
direktore, Eiropas Sociālā fonda
projekta «Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos»
vadītāja Vecumnieku novadā
Svetlana Vāverniece, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas (RPIVA) Bauskas
filiāles vadītāja Līga Jankova,
RPIVA profesionālās maģistra
studiju programmas «Skolvadība» direktore Iveta Kāposta.
Par sadarbību skolu arodbiedrību vadītājiem pateicās
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Māra Graudiņa.
Viņa uzslavēja Vecumnieku novada mācību iestādes par aktivitāti akcijā «Skolas diena»,
paužot cerību, ka arī šoruden deputāti tikpat ieinteresēti «ēnos»
pedagogus. Īpašu paldies, pasniedzot Atzinības rakstu, vieš-

ņa teica Vecumnieku vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētājai Vēsmai Petruševicai.
2012./2013. mācību gadā
jauni skolotāji darba gaitas Vecumnieku novadā nav uzsākuši,
taču ir mainījusies Valles vidusskolas vadība – kopš 1. septembra par izglītības iestādes direktori strādā Gita Eriņa.

Konferencē piedalījās novada Domes priekšsēdētājs Rihards
Melgailis (no kreisās), viņa vietnieks Jānis Kalniņš un izglītības
metodiķe Vija Beļūna.

Sveic jubilārus

Svinīgajā sarīkojumā piemiņas balvas saņēma pedagogi,
kurus izglītības iestāžu kolektīvi bija izvirzījuši nominācijai «Labākais skolotājs». Par
tādiem tika atzīti: Valija Vaina,
Zaiga Jēgere un Inga Spangere
Misas vidusskolā, Lilita Berliņa, Iveta Grantiņa un Aloida
Baķe Stelpes pamatskolā, Māra Kaminska, Ojārs Purviņš un
Gunārs Puziņš Skaistkalnes vidusskolā, Sintija Kreimane, Rita Zvirbule un Zigrīda Veļķere
Valles vidusskolā, Ilze Cīrule,
Ina Sirmoviča, Andra Rušmane,
Jēkabs Klīdzējs, Sanita Roga,
Dace Starta, Aija Staškeviča
un Ingrīda Tamane Vecumnieku
vidusskolā un Sarmīte Sama
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cielaviņa».
Kā jau ierasts, tika godināti
izglītības darbinieki, kuriem šogad apaļas jubilejas: Sarmīte Sama («Cielaviņa»), Anita Čerpinska (Vecumnieku vidusskola), Ainars Eņģelis, Lolita
Grīnberga, Ludmila Lācīte un
Ērika Sļipecka (visi – Skaistkalnes vidusskola), Sandra Neliusa un Dagmāra Venclova
(Stelpes pamatskola) 50. dzimšanas dienā un Austra Ālmane

Nomināciju «Labākais skolotājs» saņem Aija Staškeviča, Vecumnieku vidusskolas sākumskolas pedagoģe.

Skaistkalnes vidusskolas sporta skolotāju Ainaru Eņģeli sveic
iestādes vadītāja Svetlana Vāverniece.
(Stelpes pamatskola) 60 gadu
jubilejā. Neretas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Žanna
Miezīte 50. šūpļa svētkos sumināja Sandru Kalniņu (Sproģu pamatskola) un Silviju Lisovsku (Mazzalves pamatskola).
Pieliekot «muzikālu punktu
skolotāju atvaļinājumam», kon-

ferences dalībniekus ar skanīgu
priekšnesumu aizrāva džeza vokālā grupa «Framest», kas jūlija beigās pārstāvēja Latviju
starptautiskajā jauno izpildītāju
konkursā «Jaunais vilnis 2012».
ŽANNA ZĀLĪTE un
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības metodiķe
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Sociālā atbalsta kampaņa turpinās

Aicina saņemt elektrības norēķinu kartes
Vecumnieku novada Sociālajā dienestā un pagastu
pārvaldēs pie sociālajiem
darbiniekiem turpinās a/s
«Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņas dāvinājuma
karšu izsniegšana.
Pirmās kampaņas ietvaros
tiek izdalītas elektrības norēķinu kartes 500 kWh vērtībā. Tās
ir tiesīgas saņemt šādas mērķa
grupas:
t Trūcīgas personas, kuras
nav saņēmušas nevienu dāvinājuma karti,
t Trūcīgas ģimenes ar bērniem, kuras ir saņēmušas tikai
vienu pirmās kampaņas dāvinājuma karti,
t Invalīdi kopš bērnības,
t Invalīdi, kuru ienākumi
nepārsniedz Ls 120 mēnesī.
Otrās kampaņas ietvaros
tiek izdalītas elektrības norēķinu kartes Ls 53,70 apmērā.
Kartes var saņemt:
t Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas
pirmās kampaņas ietvaros saņēmušas divas kartes),
t Ģimenes ar bērniem –
invalīdiem,
t Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem,
t Daudzbērnu ģimenes (kas
nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Sociālā atbalsta kampaņas
pirmā un otrā posma karšu izdale ilgs līdz 2013. gada 31. mar-

tam. Līdz šim datumam ir jābūt izsniegtām visām norēķinu
kartēm, taču ar tām apmaksātās elektrības patēriņam termiņa nav. Piemēram, ja klients
karti saņem 2013. gada janvārī, kad līdz tās derīguma termiņam palikuši divi mēneši, dāvanā saņemtās 500 kWh var
tērēt neierobežoti ilgi – līdz
konkrētais elektroenerģijas
apjoms ir izlietots.
Saņemot elektrības norēķinu karti, iespējams norādīt jebkuru privātpersonas vai juridiskās personas līguma numuru
un dāvinājums tiks attiecināts
atbilstīgi izvēlētajam līgumam,
tāpēc svarīgi ir noskaidrot līguma numuru.
Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas pierāda atbilstību
mērķa grupai. Ir jāzina elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru tiks attiecināts
dāvinājums.
Sociālajā dienestā papildus
jāiesniedz/jāuzrāda:
t Trūcīgām ģimenēm ar bērniem – izziņa, kas to apliecina,
t Ģimenēm ar bērnu/-iem
invalīdu/-iem – dokuments, kas
apliecina bērnam piešķirto invaliditāti,
t Ģimenēm ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem
bērniem – bāriņtiesas lēmums,
kas apliecina bērnu nodošanu
aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības,

Vecumnieku novadam piešķirtas 715 norēķinu kartes 500 kWh
vērtībā, līdz 10. septembrim izsniegtas 645.

Elektrības norēķinu kartes Ls 53,70 apmērā saņēmuši 92 iedzīvotāji. Pavisam izdalei atvēlētas 170 kartes.
t Daudzbērnu ģimenēm –
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības,
t Invalīdiem – apliecība,
kas apliecina piešķirto invaliditāti.
Aicinu saņemt dāvinājuma kartes un par to iegūša-

nas iespējām informēt arī
sev zināmos mērķa grupas iedzīvotājus, jo karšu izsniegšanas termiņš tuvojas noslēgumam.
I. JANKEVIČA,
novada Sociālā dienesta
vadītāja

Pirmklasniekus apdrošina bez maksas

Sākoties jaunajam mācību
gadam, «SEB dzīvības
apdrošināšana» dāvina
visiem Vecumnieku novada
pirmklasniekiem nelaimes
gadījumu apdrošināšanu.

Dažādas traumas

«Šis būs jau trešais gads,
kad «SEB dzīvības apdrošināšana» dāvina visiem Latvijas
pirmklasniekiem apdrošināšanas polisi, kas paredz segumu
1000 latu apmērā pret dažādiem nelaimes gadījumiem. Pēc
mūsu rīcībā esošiem datiem
nelaimes gadījumu skaits būtiski pieaug aktīvajos ziemas

un vasaras mēnešos,» informē
dzīvības apdrošināšanas speciāliste Viktorija Madelāne.
Visaugstākais risks skolēniem iekļūt negadījumā ir septembrī, kad pirmklasnieki dodas vēl neierastajās skolas gaitās. Satiksmes intensitāte rudens
pusē būtiski pieaug, bet bērni
pēc bezrūpīgās vasaras vēl nav
paguvuši adaptēties citā vidē.
Divu gadu laikā, kopš «SEB
dzīvības apdrošināšana» visiem
Latvijas pirmklasniekiem dāvina apdrošināšanu, pirmziemniekiem dažādu traumu dēļ atlīdzībās ir izmaksāti 11 tūkstoš latu.
Pēc uzņēmuma apkopota-

jiem datiem biežākās traumas
ir kāju un roku lūzumi, taču
bērni mēdz gūt arī acu savainojumus, žokļa lūzumus u. c.
Vidējā atlīdzības summa
2011./2012. mācību gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir nedaudz palielinājusies, tā ir 55 lati. Divu mācību
gadu laikā «SEB dzīvības apdrošināšana» ir izmaksājusi atlīdzību par 205 negadījumiem,
kuros traumas guvuši pirmklasnieki.

Atvērtā tipa polises

«Pirmklasniekiem uzdāvinātās nelaimes gadījumu ap-

drošināšanas polises ir atvērtā
tipa polises, kas nozīmē, ka
pat bez īpašām plastikāta kartēm šī apdrošināšana ir spēkā
24 stundas septiņas dienas nedēļā,» paskaidroja V. Madelāne.
Lai saņemtu apdrošināšanas noteikumus, vecākiem
jādodas uz tuvāko SEB bankas filiāli (tā atrodas Bauskā, Kalna ielā 7, tālruņi
63960135, 29339958) vai jāreģistrējas SEB bankas interneta mājaslapā «seb.lv» sadaļā «Pirmklasnieka apdrošināšana».
Z. SKARA
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Iesaistās rakstnieka piemiņas saglabāšanā

Atceres pēcpusdienā «Riekstiņos» ēd pupas

Runā dzeju

Katru gadu Neretas novada
«Riekstiņos» tiek rīkots
piemiņas pasākums
rakstniekam Jānim
Jaunsudrabiņam.
Uz 25. augustā organizēto
J. Jaunsudrabiņa 135. dzimšanas
dienas atceres sarīkojumu bija
uzaicināts Stelpes pamatskolas
9. klases audzēknis Kārlis Augusts Mežsēta. Viņam tika pasniegts Atzinības raksts par radošu līdzdalību Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas saglabāšanā.

Uzraksta eseju

K. A. Mežsēta, latviešu valodas skolotājas Sandras Neliusas pamudināts, piedalījās
J. Jaunsudrabiņam veltītajā
konkursā un vērtēšanas komisijai nosūtīja eseju. Darbi bija
jāiesniedz līdz 20. aprīlim, bet
rezultāti tapa zināmi īsi pirms
piemiņas pasākuma.
Konkursu organizēja Neretas novada pašvaldība, muzejs «Riekstiņi» un J. Jaunsudrabiņa biedrība. Tā mērķis –

Kārlis Augusts Mežsēta pie J. Jaunsudrabiņa memoriālā muzeja
«Riekstiņi» klēts Neretas novadā.
Foto – D. VENCLOVA
veicināt skolēnu un jauniešu dziļāku interesi un izpratni
par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi
un/vai radošo darbu daudzveidību un devumu latviešu kultūrā un attīstīt radošās un pētniecības darba iemaņas, savas
attieksmes un spriedumu veidošanu.
Gleznotāja un rakstnieka
J. Jaunsudrabiņa muzejs iz-

veidots 1967. gadā. Tas iekārtots kultūras pieminekļa –
sensētas «Riekstiņi» – saimniecības ēkā, kas celta 19. gs.
sākumā. Pamatekspozīciju veido Jaunsudrabiņa grāmatas,
gleznas, fotogrāfijas, personiskās lietas, kā arī seni sadzīves
priekšmeti, kas iegūti Neretas
pagasta un tuvākās apkārtnes
viensētās.

Svinīgajā
pēcpusdienā
«Jaunsudrabiņa daiļrades redzējums mūsdienās» dziedāja
sieviešu koris «Līga» (Rīga)
un Rīgas Latviešu biedrības
jauktais koris, Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis, muzicēja un dziedāja
Ramans Jarašs  (Baltkrievija),
dejoja Neretas kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs «Sēļi», Jāņa Jaunsudrabiņa dzeju un konkursa darbus
lasīja Aija Kalnāre un Jānis
Sarmis Bajinskis (Nereta).
Interesanti, ka rakstniekam
veltītajās piemiņas pēcpusdienās neiztiek bez pupu vai zirņu ēšanas. Šogad visi tika cienāti ar pupām.
Paldies skolotājai S. Neliusai, kura deva ierosmi Kārlim
Augustam Mežsētam, paldies
vecākiem, kuri ļoti interesējas
par sava dēla gaitām un sasniegumiem.
D. VENCLOVA,
Stelpes pamatskolas direktore

Sakārtos ūdenssaimniecību Bārbelē
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Vecumnieku novada dome parakstījusi būvdarbu līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
«Ūdenssaimniecības attīstība
Vecumnieku novada Bārbeles
pagasta Bārbeles ciemā»,
nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA /006/045, realizāciju.

Būvniecības līgums par
summu Ls 329 387,91 (bez
PVN) noslēgts ar SIA «Build
UP Development». Būvuzraudzību objektā veiks SIA «RS
Būvnieks», līguma summa –
Ls 2930 (bez PVN), autoruzraudzību – projektēšanas birojs «Ē. Tilgalis un partneri»,
līguma summa – Ls 2980 (bez
PVN).
Projekta ietvaros paredzēts
veikt notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu rekonstrukciju (plānotā jauda – 60 m³ diennaktī), kā
arī demontēt vecās iekārtas.

Tiks rekonstruētas arī divas
kanalizācijas sūkņu stacijas
(apjoms – 6 m³ stundā), spiedvads, kanalizācijas pašteces
tīkli (kopgarums – 1584 metri). No jauna tiks izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 172
metru garumā.
Blakus urbumam «Centrs»
135 metru dziļumā plānots
veikt jaunas artēziskās akas
urbšanu un ūdens sagatavošanas stacijas (apjoms – 10 m³
stundā) uzstādīšanu pie jaunā urbuma, kur būs arī
ēka. Spiediena nodrošināšanai

ūdens sagatavošanas stacijas
ēka tiks aprīkota ar hidroforu
(100 l) un frekvenču pārveidotāju.
Projekta laikā veiks ūdenspiegādes tīklu rekonstrukciju
2971 metra garumā (t. sk., ierīkos trīs hidrantus), izbūvēs jaunu ūdensvada tīklu (345 metri).
Projektu paredzēts realizēt
līdz 2013. gada februārim.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu
vadītāja

Skaistkalnē izbūvēs jaunu kanalizācijas tīklu
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Vecumnieku novada dome
parakstījusi būvdarbu līgumu
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta «Ūdens-

saimniecības attīstība Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes ciemā», nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/
005/ 044, realizāciju.
Būvniecības līgums par
summu Ls 331 303,92 (bez
PVN) noslēgts ar SIA «Build
UP Development». Būvuzraudzību objektā veiks SIA
«RS Būvnieks», līguma sum-

ma – Ls 2845 (bez PVN), autoruzraudzību – projektēšanas
birojs «Ē. Tilgalis un partneri», līguma summa – Ls 2975
(bez PVN).
Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdenspiegādes
tīklu rekonstrukciju (kopgarums – 262 metri), izbūvēt
jaunu notekūdeņu attīrīšanas
ietaisi (jauda – 60 m³ diennak-

tī), jaunu kanalizācijas tīklu
6478 metru garumā (t. sk.,
2101 metrs – spiedvads) un
sešas kanalizācijas sūkņu stacijas.
Projektu paredzēts realizēt
līdz 2013. gada februārim.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu
vadītāja
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Pašu veidotā vide rosina atrast un izmanto

Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas kom
Konkursa «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» vērtēšanas komisija
23. augustā apmeklēja
Vecumnieku pagastu.
Novada Domes izpilddirektors Guntis Kalniņš žūriju uzņēma Iniciatīvu un aktivitāšu centra telpās, kur uz sēdēm pulcējas arī pašvaldības deputāti.

Zīmols – Liliju svētki

Sagatavotais pārskats ļāva
gūt priekšstatu par pagastā īstenotajiem un uzsāktajiem Eiropas Savienības struktūrfondu
un pašvaldības projektiem, kā
arī par sadarbību ar biedrībām
un nevalstiskajām organizācijām, sniedzot tām gan konsultatīvu, gan finansiālu atbalstu
pieteikumu sagatavošanā un ieceru realizācijā. G. Kalniņš uzskaitīja lielākus un mazākus projektus, kas veicina infrastruktūras sakārtošanu un dzīvošanai
pievilcīgākas vides radīšanu pagastā. Tika pieminēta arī sadarbība ar skolām – ik gadu bērni
tiek rosināti iegūt pašvaldības
līdzekļus savu ideju realizēšanai. Šopavasar atbalstīti septiņi
projekti, ko iesniegušas četras
pagastā esošās izglītības iestādes – Misas un Vecumnieku
vidusskola, Sporta skola un Mūzikas un mākslas skola.
Izpilddirektors komisijas
pārstāvjus iepazīstināja ar norisēm kultūras un sporta jomā,
atzīmējot, ka ikviens pagasta
iedzīvotājs var atrast sev saistošu aizraušanos. Gan Vecumnieku, gan Misas tautas namā
darbojas pašvaldības finansēti
tradīcijām bagāti amatierkolektīvi un interešu pulciņi. Vecumniekos vien tādi ir deviņi!
Tautas kultūrvēsturisko mantojumu saglabā un tālāk nodod
seno arodu pratēji, bet par pagasta zīmolu kļuvuši Liliju
svētki.

Domā par ērtībām

SIA «Pakāpiens» komisiju
sagaidīja kokapstrādes uzņēmuma direktors Egils Reinbergs. Izrādot teritoriju un ražotni, viņš uzsvēra: «Man patīk
kārtība – katram dēlītim ir sava
vieta.» Ar to darbiniekiem ir
jārēķinās, tāpat kā ar obligāto

Atpūtas kompleksa «Robežnieki» viesu mājā ir plaša banketu zāle, pirts un guļamistabas.

Lai nebūtu jāmaldās, meklējot ceļu uz SIA «Pakāpiens», pie kokapstrādes uzņēmuma vārtiem novietota labi pamanāma norāde.
prasību smēķēt tikai speciāli
šim nolūkam iekārtotajā lapenē, turklāt precīzi noteiktā laikā. Tas disciplinē strādājošos,
un, kā smejas saimnieks, «ceļ»
arī darba ražīgumu.
Uzņēmumā tiek ražoti apdares, pirts lāvas un grīdas dēļi,
saunu kabīnes un citi izstrādājumi no koka. Gādājot par aptuveni 30 darbinieku lielā kolektīva ērtībām, top velosipēdu
nojume, ļaudīm ir pieejama duša, veļas mazgājamā mašīna un
žāvētājs.
Ražotnes otrajā stāvā E. Reinberga dzīvesbiedre Lidija, kura
uzņēmumā veic direktora vietnieces pienākumus, iekārtojusi

Lidijai Reinbergai ir jauna aizraušanās – viņa sākusi kolekcionēt kurpes.

VECUMNIEKU PAGASTS
Platība – 28 135,4 ha.
Iedzīvotāju skaits – 4539, t. sk., vīrieši – 2334, sievietes –
2205, bērni (līdz 15 gadu vecumam) – 743, darbspējas vecumā (no
16 līdz 61 gadam) – 2959, pensionāri (no 62 gadu vecuma) – 837.
Tautības: latvieši – 3534 (77,9%), krievi – 460 (10,1%), lietuvieši – 212 (4,7%), baltkrievi – 96 (2,1%), ukraiņi – 85 (1,9%),
poļi – 59 (1,3%), pārējie – 93 (2%).
Populārākie vārdi – Jānis (214), Inese (35) un Iveta (34).
Dati – 27.08.2012.
Avots: Vecumnieku novada dome
darbnīcu un pašas darināto rotu
un rokdarbu izstādi. Nesen viņa sākusi veidot savulaik modē
bijušu apavu un somiņu kolekciju. «Tā pamazām tiek izspiesta koka izstrādājumu ražošana,»
par sievas aizraušanos ironizē

uzņēmējs un atskārst, ka nākamā gada februārī SIA «Pakāpiens» varēs atzīmēt pastāvēšanas divdesmit gadu jubileju.
Pēc darbdienas Reinbergi
mundrumu atgūst «Bērzainē».
Ģimenes īpašumā iekārtota at-
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ot iespēju izpausties

misija – Vecumnieku pagastā

«Laimu–1» aktīvākās iedzīvotājas Ainu Būmani (no kreisās), Nadeždu
Ņesteri, Ilgu Kolosovsku un Ludmilu Gaiduli fotografēties pierunā vērtēšanas komisijas vadītāja Eleonora Maisaka (vidū).
BIEDRĪBAS, SAIMNIECĪBAS, UZŅĒMUMI
Aktīvākās biedrības:
Daudzbērnu ģimeņu biedrība «Saulgrieze», lauku sieviešu klubs «Maijas»,
pensionāru un invalīdu biedrība «Virši».
Ražojošās zemnieku saimniecības:
«Āboliņi», «Egles», «Liepas», «Mazaustras», «Bogdani», «Kalnāji», «Tupiņi», «Birzemnieki», «Madaras».
Lielākie uzņēmumi (pēc apgrozījuma): SIA «Piebalgas» (kokapstrāde),
akciju sabiedrība «Misas kūdra», SIA «Ēnavas» (kūdras izstrāde), z/s «Solis» (degvielas tirdzniecība), SIA «Terra Tech» (mežkopības un mežizstrādes tehnika), SIA «Digmars» (kravu pārvadājumi), SIA «Godiņi» (mazumtirdzniecība), SIA «Agro Aizkalni» (augkopība un lopkopība) u. c.
Avots: Vecumnieku novada dome, datu bāze «Lursoft»

Rīgas ielā 40 Vecumniekos saimniecības ēkas pelēko sienu «atdzīvina» sadzīves lietas un mājsaimniecības priekšmeti, ko ikdienā vairs neizmanto.
pūtas vieta, kur nesteidzīgi var
baudīt dabas klusumu un, ja ir
luste, iekurināt arī pirtiņu.

Staburadze
un Ubadze

Vecumnieku atklātā tipa cietuma labiekārtotā teritorija Klī-

vos nekādi neatbilst priekšstatam
par ieslodzījuma vietām. Iestādes
priekšnieks Aigars Starodubcevs
piekrīt, ka vide daudziem šķiet
neierasta, taču ļoti piemērota,
lai notiesātie vēlētos izrādīt entuziasmu un apjaustu – «apziņa
rodas no pirkstu galiem».

Augu vasaru pie daudzdzīvokļu mājām «Laimas–1» un
«Jaunlaimas» zied puķes.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

«Aizbraukt uz Zaļeniekiem, iegādāties puķes, augus un krūmus
par vairāk nekā četrdesmit latiem – tas mums ar māsu ir tīrais
nieks,» smejas Zaiga Auziņa no «Lorumiem».
«Lai būtu skaisti, ir jāstrādā
visiem!» teic A. Starodubcevs, piebilstot, ka darba pietiek gan fermā, kur tiek audzēti gaļas lopi, gan likuma pārkāpēju «mājvietā», kas arvien

tiek labiekārtota. Ikviens var
novērtēt pašu rokām izveidoto automobiļu stāvlaukumu,
par ko prieks ir pašiem un citiem.
à10. lpp.
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Pašu veidotā vide rosina atrast un
izmantot iespēju izpausties

Kokamatnieka sētā «Jūras» sastopams
gan Kristus tēls un baznīca, gan dzirnavas un lapene.

«Vecošos» valda idillisks miers un klusums.
à9. lpp.
«Kas ir dulls, tas nav ārstējams!» – tā par sevi un māsu Anitu Skuruli teic «Lorumos» sastaptā Zaiga Auziņa.
Govi, kazas, vistas, gaiļus, pīles un deviņus kaķus, kā arī
milzīgu ozolu, dīķi Latvijas
kontūras formā, Staburadzi un
Ubadzi, kupli saaugušus flokšus, vasaras dālijas un neskaitāmas citu puķu un stādījumu
sugas var ieraudzīt lauku sētā,
kur ikviens darbs tiek veikts
ar mīlestību.
Rīgas ielā 40 Vecumniekos komisijas pārstāvjus sagaida Mārīte Vītola. Uzmanību piesaista saimniecības
ēkas galā piestiprināto sīklietu daudzveidība, gludais zāliens, dažādie vides objekti,
āra kamīns, pirtiņa un lietus
notekcaurules, kas atgādina
krokodilus. Starp citu, vērtēšanas komisijai tika dots uzdevums, izstaigājot pagalmu,
uzminēt vai saskaitīt, cik
daudz «briesmīgo rāpuļu» ir
šajā sētā. Vērīgākos žūrijas pārstāvjus gaidīja pārsteigums – «odziņa».
«Ziemā domāju, ko jaunu
sadarīt vasarā, un tad kopīgi ar
dzīvesbiedru ieceres īstenojam,» atklāj rosīgā saimniece.
M. Vītola savās mājās labprāt
uzņem viesus un ik vasaru
draudzenēm rīko dārza svētkus.

Ciemos brauc
pa trim lāgiem

Lauku sētā «Vecoši» vērtētājus pārsteidz lietus, taču
tas netraucē baudīt acīm tīkamo ainavu. Pedantiski sakoptā
teritorija, gaumīgie stādījumi
un namatēva Anda Klinoviča
klātbūtne rada iespaidu, ka dienas meža ielokā rit daudz nesteidzīgāk nekā citur.
Var tikai iztēloties, cik darba un laika prasa 17 hektāru
lielas platības apkopšana, taču
atpūtas kompleksa «Robežnieki» saimnieki Leontīna Grinberga un Mārtiņš Reitmanis nosmej un atmet ar roku, jo – nepadarāmu darbu nav. Tūrisma
objekta īpašnieki teic, ka viesu
nama, banketu zāles un pirts
pakalpojumus gadā izmanto vairāki simti apmeklētāju, tāpēc
jārosās, lai ciemiņi justos labi
un vēlētos šurp atbraukt vēl
kādu reizi.
«Robežnieku» ļaudis pagūst
arī «noganīt» vairāk nekā pussimt putnu – zosis, pīles un
vistas, sasiet sieru no pašu mājās iegūta govs piena, izaudzēt
gardus un miltainus tomātus.
Šovasar beidzot «sadūšojušies»
apmūrēt pagrabu, uzsliet šūpoles un ierīkot rotaļu vietu no
Austrālijas ciemos atbraukušajai mazmeitai Annijai.
Kokamatnieka Jura Audzijoņa mājās «Jūras» apskatāmos
darinājumus mēnesī aplūko

vidēji ap 600 interesentu. Ik
gadu saimnieks apmeklētājus
pārsteidz ar kādu jaunu skulptūru, tāpēc daudzi tūristi pie
viņa ciemojušies pa trim un
pat vairākiem lāgiem.

Katram savs
uzdevums

Apbrīnas vērts ir daudzdzīvokļu mājas «Laimas–l» Beibežos iemītnieku darbīgums.
Ar kopīgi iegādātu pļāvēju divas reizes mēnesī tiek «safrizēts» zāliens, katrs regulāri kopj
puķu stādījumus, kas līdz vēlam
rudenim ir vienos ziedos. «Sametam katrs pa latam degvielai, bet ar pļāvēju darbojas
Atis Vītols,» paskaidro pagalmā sastaptās sievas. Kaimiņienes apgalvo, ka «Laimās» galvenā noteicēja ir 83 gadus vecā
Ilga Kolosovska. Pati gan viņa
par to tikai smej un saka: «Gadu gaitā jau izstrādājusies kārtība – kad un ko darīt, te katram savs uzdevums.» Vides
labiekārtošanā iesaistās arī blakus esošās astoņu dzīvokļu mājas «Jaunlaimas» ļaudis.
Skaisti saposta komisiju sagaida arī daudzdzīvokļu mājas
«Beibeži–6» apkārtne. Puķu
dobes ir gan pie ieejas durvīm,
gan otrpus ēkai, un to daiļumu
nav sabojājis pat nule nesaudzīgi nolijušais lietus. Sulīgi
dzeltenajās dekoratīvajās saulespuķēs pie blakus nama go-

Vērtēšanas komisijas
pārstāvju ATZIŅAS
«Darbīgu ļaužu sētā ziedi
plaukst ne tikai puķu dobēs,
bet arī dvēselēs.»
ANDA ŠIMĒNA
«Radoši un rosīgi ļaudis
prot mīlēt, godāt un rūpēties
par vidi, ko iekopuši viņu
priekšteči. Patīkami, ka arī uzņēmumos tiek gādāts par sakoptību un labiem darba apstākļiem.»
AGRIS SAKNE
«Jau otro gadu pārliecinos,
ka veiksmīga kooperācija veicina sakoptas vides radīšanu.»
AIGA SALDĀBOLA
zējas raibi taureņi un pēdējos
saulstarus tver bites. Medneses
aplaimo arī ziedus, kas aug pie
citām daudzdzīvokļu mājām
Beibežos.
***
Komisijai tika izrādīts sakoptais parks Vecumnieku
centrā, kura atjaunošanā bijušais pagasta iedzīvotājs Jānis
Vasarietis iesaista Latvijā populārus ļaudis, iecienītā atpūtas vieta – pirms diviem gadiem labiekārtotā Vecā ezera
pludmale, Lejzemnieku kapi Misas ciemā un citi sabiedriskie objekti. Pašu veidotā
vide ikvienu rosina atrast un
izmantot savu iespēju izpausties.
ŽANNA ZĀLĪTE
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No ceļojuma atgriežas ar
pozitīvām emocijām
Arī šovasar – 21. augustā – Misas bibliotēkas
lasīšanas veicināšanas
programmas «Bērnu un
jauniešu žūrija» dalībnieki
devās tradicionālajā
ekskursijā, šoreiz –
uz Tukuma novadu.

Baskāju taka
un karuselis

Interneta vietnē uzzinot par
šī gada jūnijā atklāto Baskāju
taku atpūtas centrā «Valguma
pasaule» Engures novadā, radās doma ekskursijas maršrutu virzīt uz Kurzemes pusi.
Baskāju takā ir iespēja ar basām kājām veikt vairāk nekā
vienu kilometru garu gājienu
pa dažādām virsmām – akmeņiem, čiekuriem, niedru kūļiem, māliem. Tā kājām ir gan
lieliska atpūta, gan masāža.
Pēc pastaigas interesenti var
baudīt ziedu vanniņas kājām
un iemalkot siltu zāļu tēju.
Pēc pastaigas svaigā gaisā
pa mežu un upīti visi jutās ne-

Kastaņa
monologs

Paņem mani,
Zeme, māt,
Piespied pie sevis
Cieši klāt.
Lai es no jauna
Piedzimtu,
Un par koku
Reiz izaugtu.

Tas nekas,
Ka es adatains, māt,
Cieši piespied pie sirds
Sev klāt.

Trifeles un salmu
skulptūras

Pirmā pieturvieta – 2007. gadā dibinātais uzņēmums «Pure Chocolate», kas ir izdaudzināts ar gardajām trifelēm. Gids
ekskursantiem izrādīja telpas,
kur rit renovācijas darbi, bet
noslēgumā ieveda neparasti
iekārtotā istabā, kur par katras
trifeles sastāvu pieejama arī
vizuāla informācija. Saistoša
bija īsfilma, kurā atainots, kā
top šokolāde un Pūres trifeles.
Katrs varēja pagaršot no «Pure Chocolate» piedāvātas kolekcijas kādu konfekti un pēc
degustācijas veikaliņā nopirkt
gardos saldumus mājās palikušajiem vecākiem.
Tukumā, «Salmu darbnīcā»
Dārzniecības ielā 4a, bija aplūkojami gan lieli, gan mazāki
veidojumi no salmiem un siena, ko darinājusi Rītiņu ģimene. Bērni apbrīnoja un fotografējās ar Runci zābakos, zaķiem, rūķiem, pūķiem, putniem
un citām skulptūrām. Bija iespēja iegādāties suvenīrus.

GINA VIEGLIŅAVALLIETE

Neparastas figūras «Salmu darbnīcas» apmeklētājus sagaida
gan mājas pagalmā, gan muzejā.
Foto – D. ŠLIKAITIS

Rudeņos lapas
Kaisīšu,
Tevi, māt, mīļā
Sildīšu.

Tas viss no
Dieva, Gara
Pa mazu taku aizeju,
Kur apkārt spulgo rasa,
Un melni strazdi garām
skrien,
Un saules starus spārnos
sien,
Vēl rītam kaut ko prasa.

Idejas veidojumiem nav ne aizgūtas, ne noskatītas kur citur. Tēli
ir Kristīnes un Jura Rītiņu izdomāti un izloloti.
daudz noguruši, tomēr mājupceļā vēl tika apskatīti dažādi
dzīvnieciņi (strausi, emu, staltbriedis, truši, lapsa, mežacūkas u. c). Neizpalika arī vizināšanās karuselī «Lidojošie
ziloņi».

Jāķeras pie darba!

Brauciena laikā gūtās emocijas vēl ilgi priecēs gan mazo,
gan lielo ekskursantu sirsniņas. Atliek vien līdz 31. decembrim iepazīt «Bērnu un jauniešu žūrijas» jaunās kolekcijas grāmatas un gaidīt nākamā
gada ekskursiju!

Čaklākās ekspertes – Diāna
Lauciņa un Sintija Belruse –
izlasījušas jau piecus izdevumus no 5. – 7. klašu grupai
paredzētā literatūras klāsta.
Novēlu ikvienam sekmīgi tikt
galā ar iesākto darbiņu! Aicinu tos, kuri vēl nav sākuši lasīt, ar steigu ķerties pie grāmatām, bet tos, kuri nav iesaistījušies «Bērnu un jauniešu žūrijā», pievienoties ekspertu pulkam.
S. ŠLIKAITE,
Vecumnieku pagasta
Misas bibliotēkas
vadītāja

VĀKSIM MAKULATŪRU!
Misas bibliotēka piedalās papīrfabrikas «Līgatne» rīkotajā akcijā «Bibliotēka man, es – bibliotēkai» un aicina ikvienu iesaistīties makulatūras vākšanā. Atbalstot šo aktivitāti,
bibliotēka par katriem nodotajiem 550 kilogramiem nederīgā papīra saņems 2,5 kilogramus jauna.
Akcija norisināsies līdz 31. oktobrim.

Tas dzērvju kliedziens
purvājā
Un strazds uz ābeļzara,
Tu apstājies un
ieklausies
Un baltos bērzos
lūkojies,
Tas viss no Dieva, Gara.
INTA KRŪMIŅA
***
Šalc vējā klusi priežu sils,
Vairs nedzird putnu balsis
skaļās,
Tik kaut kur dzenis kaļ un
kaļ
Kā kalējs savā kalvē.
Bet priedēm pakājē, starp
sūnām,
Zied viršu paklājs zili
sārts,
Kas paklāju šo šeit ir klājis
Un kādam nolūkam tas
segts?
Ir rudens klājis vasarai zem
kājām
Šo paklāju kā atvadas,
Pie reizes lūgdams
piedošanu,
Ka licis ātri aiziet tai.
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Goda vietu rod gan tupenim, gan plītsūdenim

Pļaujas svētkos liek lietā senos tikumus
Pļaujas svētki, kas ik rudeni
brīvdabas muzejā «Ausekļu
dzirnavas» pulcina simtiem
interesentu, kupli apmeklēti bija arī 8. septembrī.
Ceļu uz Bārbeles pagastu bija mērojuši ap 40 seno arodu
pratēju, amatnieku un mājsaimnieču no dažādiem Latvijas nostūriem un kaimiņu zemnieku
sētām.

Sien kūlīšus

Izzināt rudenī veicamo darbu ritumu un apskatīt daudzveidīgos rīkus, kas atvieglojuši
lauku soli cilvēkiem pirms
daudziem gadu desmitiem, vēlējās dažādu paaudžu ļaudis.
Ikviens varēja pārliecināties par
pagājušā gadsimta sākumā Vācijā ražotā kartupeļu racēja
lietderību. Talcinieki tik vien
spēja tupeņus mest grozā! Visnaskāk muguras locīja zēni un
meitenes no sešām Zemgales
mazpulku vienībām. Auzu laukā izkapti vēzēja gan vīri, gan
sievas, bet citi pļāvumu steidza
siet kūlīšos. Turot arklu, taisnu
vagu mēģināja dzīt mazpulcēni. Tas nudien nevedās viegli!
Ne mazāk aizraujoša bija
iesaistīšanās kartupeļu šķirošanā, labības kulšanā un graudu malšanā. Interesenti varēja
vērot, kā darbojas motordzirnavas «Titanik», kas ražotas
Rīgā 1956. gadā, un cik ātri
pēc lieluma kastēs sabirst tupeņi, ko «sazortē» Ulmaņlaikos izmantotā no Zviedrijas
atceļojusī šķirojamā mašīna.

Arodu noslēpumi

Svētku apmeklētāji iepazina
maizes cepēja, podnieka, kalēja, vērpējas, audējas, grozu

Orē sakrautos kūlīšus skaistkalnieši Velta Drevinska un Mārtiņš Andužs no lauka nogādāja šķūnī.
pinēja, kokamatnieka un citu
meistaru aroda noslēpumus.
Ap pusdienas laiku ļaudis
pulcējās pie lielā putras katla
un nesmādēja arī uz citu pavardu uguns gatavoto cienastu. Apetītes rosināšanai bija
«provējami» dažādi plītsūdeņi
un citas dziras stiprākai dūšai.
Par klātesošo labsajūtu gādāja muzikants Albīns Baļčūns
un Vecumnieku tautas nama
amatierkolektīvu dalībnieki, tika
organizēta vizināšanās ar laivu
pa upes līci un izbraucieni ar
zirgiem.
Šī pasākuma nozīmīgumu
apliecināja apmeklētāju neviltotā interese par kultūrvēsturiskā mantojuma un latvisko
vērtību turēšanu godā, kam
nebūtībā neļauj aiziet Mediņu
saimes entuziasms.
ŽANNA ZĀLĪTE

Linu apstrādes procesu interesentiem palīdz izzināt Sarmīte
Avotiņa no Aizkraukles.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Uzņēmumā «Pålssons maskiner AB» ražotā kartupeļu šķirojamā
mašīna, ko darbina Jānis Dūra (no kreisās) un Jānis Vasariņš, ir
liels retums. Tā Ausekļu dzirnavās nonākusi pavisam nesen.

Par zāļu tēju vākšanu un sagatavošanu ikviens varēja izklaušināt Lauru Ušču no Valdemārpils.

Kāpostu šķērēšanai sagatavo
Skaidrīte Auziņa no zemnieku saimniecības «Grantskalni» Bārbeles pagastā.
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Laukos var dzīvot un pelnīt

Diskutē par jauniešiem svarīgām problēmām
Konferenci «Jauniešu
iespējas Latvijas laukos»,
kas 24. augustā norisinājās
Limbažos, apmeklēja
Vecumnieku novada jauniešu domes, biedrību
«Jaunatne smaidam» un
«Stelpīte» pārstāvji.
To rīkoja Latvijas Zemnieku federācija un Valsts Lauku
tīkls.
Apspriedes mērķis bija rosināt lauku jauniešus no visas
Latvijas diskusijai par problēmām, kas aktuālas jauniem
cilvēkiem, – iespēja strādāt un
izglītoties lauksaimniecības jautājumos, pilnvērtīga atpūta
laukos u. c.

Nesakārtota
infrastruktūra

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu
sagatavotajām prezentācijām.
Ļoti vērtīga bija iespēja satikties ar cilvēkiem, kuri ir
iedvesmojošs un pozitīvs piemērs citiem. Tie bija jaunie lauksaimnieki, kuri atklāja savu pieredzi un deva padomus, kā uzsākt uzņēmējdarbību lauksaimniecībā.

Sadaloties interešu grupās,
norisinājās diskusijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvi, izglītības iespējām, darbu un atpūtu laukos.
Izskanēja vērtīgi priekšlikumi,
kas tiks apkopoti un atklātas
vēstules formā nodoti atbildīgajām ministrijām.
Tika noskaidrots, ka jaunieši iespēju pamest Latvijas
laukus un doties peļņā uz ārvalstīm apsver tādēļ, ka provincē ir nesakārtota infrastruktūra. Tā rīkoties mudina arī
valstī ierobežotās iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību nodokļu lielā sloga dēļ, sarežģītā
birokrātija un finanšu trūkums. Tika izteikti priekšlikumi lemt par nodokļu atvieglojumiem jaunajiem uzņēmējiem,
par infrastruktūras sakārtošanu, īpaši uzsverot situāciju ceļu jomā. Izskanēja ierosinājumi veidot pievilcīgāku vidi
lauku reģionos, lai rosinātu
jauniešus atgriezties. To veicinātu, piemēram, izdevība ar
zemākiem kredītprocentiem
iegādāties dzīvesvietu u. tml.
Izglītības jomas darba grupā tika izteikti priekšlikumi
izglītības iestādēm vairāk sa-

«Eko O» – veiksmīgs starts
Latvijas orientēšanās klubu
sacensības septiņu etapu
stafetēs «Klubu stafetes
2012» norisinājās jau
devīto gadu.
2. septembrī Garkalnes mežos katru klubu pārstāvēja
10 dažāda vecuma un dzimuma orientieristi. Jau otro gadu
sacensībās sevi parādīja arī tūrisma un orientēšanās sporta
kluba «Eko O» dalībnieki. Pavisam startēja 23 klubi ar
61 komandu.
«Eko O» ierindojās 34. vietā, pērn – 49. vietā. Komandā
startēja: Mārcis Gāzējs, Vilnis

Gailums, Uldis Brūns, Inese
Bajāre, Egita Rozniece, Valdis
Vaisjuns, Aleksis Aņisimovs,
Edijs Ancveirs, Toms Jaunzemis un Mārtiņš Šteinalts.
Tūrisma un orientēšanās
sporta klubs «Eko O» ir biedrības «Jaunatne smaidam»
struktūrvienība, kas izveidota
2010. gada augustā. Tajā apvienojušies tūrisma un orientēšanās sporta cienītāji. Klubs
ir arī Latvijas orientēšanās federācijas biedrs.
R. MANUILOVS,
biedrības
«Jaunatne smaidam»
valdes loceklis

Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus
Latvijas jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem sadarbībā
ar savu pašvaldību, kādu nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru veikt brīvprātīgo darbu un
piedalīties konkursā «Brīvprātīgais 2012».
Konkursa nolikums – interneta vietnē
www.draugiem.lv/brivpratigodarbs.

darboties ar uzņēmējiem un
nozaru speciālistiem, lai studentiem būtu plašākas iespējas iegūt praktisku pieredzi
izvēlētajā profesijā.

Vajadzīga drosme

Konferences apmeklējums
ļāva apzināties – jaunieši var
dzīvot laukos un pelnīt sev iztiku, tikai nepieciešama drosme savu ideju realizācijai. Apspriedes laikā radās pārdomas
par to, ka bez ģimenes un tuvu
cilvēku atbalsta kaut ko uzsākt un īstenot ir ļoti sarežģīti.
Tā bija laba iespēja iegūt informāciju, lai zinātu, kur vērsties pēc palīdzības un kur
konsultēties, ja ir radusies kāda veiksmīga biznesa ideja,
bet pietrūkst materiālo resursu.
Konferences noslēgumā
klātesošie atbalstīja kāda dalībnieka izteikto ierosinājumu –
«Jaunieši, ja jums ir ideja, nav
ko ilgi domāt, ir jārīkojas un
tad arī izdosies!».
Z. PELŪDE,
Vecumnieku novada
jauniešu domes
un biedrības «Stelpīte»
pārstāve
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

No kļūdām
mācās

Radošais festivāls Vecumnieku novada jauniešiem
«Connect 2012» 17. un
18. augustā notika Stelpē.
Tā laikā dalībnieki un organizatori piedalījās gan nakts
orientēšanās sacensībās, gan izmēģināja savus spēkus vairākās radošajās darbnīcās un sagatavoja krāšņus priekšnesumus
noslēguma pasākumam. Milzīgs paldies visiem, kuri rūpējās par to, lai «Connect 2012»
izdotos!
Festivāls bija jauks, tomēr
šīs aktivitātes sagādāja dažus
nepatīkamus mirkļus Stelpes
iedzīvotājiem, tāpēc biedrību
«Stelpīte» un «Jaunatne smaidam», kā arī iniciatīvu grupas
«Vecumnieku novada jauniešu
dome» vārdā atvainojamies
Stelpes iedzīvotājiem par laikus nesakopto estrādes apkārtni. Atvainojamies Kristīnei Rullei par saņemtajiem pārmetumiem.
Liels paldies visiem, kuri
palīdzēja teritoriju sakārtot.
Esam ieguvuši vērtīgu pieredzi, no kuras noteikti mācīsimies nākotnē.
Z. PELŪDE,
biedrības «Stelpīte» un
Vecumnieku novada
jauniešu domes pārstāve
R. MANUILOVS,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes loceklis
un Vecumnieku novada
jauniešu domes atbalstītājs

14. septembrī
jaunatnes iniciatīvu centrā «Active»
Bārbeles pagastā biedrība
«Jaunatne smaidam» un jauniešu iniciatīvu grupa
«Vecumnieku novada jauniešu dome»
rīko KONFERENCI
«Jaunatnes politika – vietējā realitāte».
Tās mērķis – informēt lēmumu pieņēmējus, aktīvos jauniešus, nevalstiskās organizācijas un jaunatnes darbā iesaistītās personas par jaunatnes politikas nozīmi novada attīstībā.
Uzdevumi:
v Informēt konferences dalībniekus par jaunatnes politikas svarīgumu Eiropas, valsts un pašvaldību līmenī,
v Prezentēt jaunatnes politikas labās prakses piemērus,
v Darba grupās izstrādāt jaunatnes politikas īstenošanas mehānismu Vecumnieku novadā.
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija – no plkst. 9.30
līdz 10.
Dalībnieku reģistrēšanās konferencei norit tiešsaites režīmā interneta mājaslapā www.jaunatne-i.lv un sociālā tīkla lapā www.draugiem.lv/y4s.
Biedrība «Jaunatne smaidam»
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Sadala kausus un medaļas
Komandu spēles

Tradicionālie Valles
pagasta sporta svētki
norisinājās 25. augustā.
Valles vidusskolas stadionā
bija pulcējušies gan vallieši,
gan dalībnieki no kaimiņu pagastiem – Bārbeles un Kurmenes, kā arī tālāku ceļu mērojuši viesi no Neretas un Jaunjelgavas novada.
Tika sadalīti kausi un medaļas vairākos sporta veidos:
futbolā, pludmales volejbolā
vīriešiem un sievietēm, strītbolā un individuālajās disciplīnās – tāllēkšanā no vietas un
riepas mešanā tālumā. Norisinājās arī dažādas rotaļas un
stafetes bērniem.

Riepas mešana
un tāllēkšana

Riepas mešanā tālumā vīriešiem 1. vietu ieguva Kaspars
Putniņš (18,87 m) no Neretas
novada, 2. – Intars Bagdons
(17,07 m), 3. vietu – Nauris Apse (16,14 m), sievietēm:
1. vietu – Dace Rāviņa (8,01 m)
no Valles, 2. – Sabīne Krilova
(7,85 m), 3. vietu – Laura
Strupa (6,62 m).
Tāllēkšanā no vietas vīriešiem 1. vietā ierindojās Andris
Zadovskis (2,97 m) no Vecumniekiem, 2. – Miks Vidovskis
(2,91 m), 3. – Alvis Anšancs
(2,83 m), sievietēm: 1. vietā –
Kristīne Ohņevska-Valezuka
(2,35 m) no Kurmenes, 2. –
Evija Skinderska (2,10 m), 3. –
Kristīne Putniņa (1,80 m).

Pludmales volejbolā vīriešiem (3:3) vietu sadalījums
bija šāds: 1. – komanda «Ierēks» (Vecumnieki), 2. – «Valle», 3. – «Kārtiņi» (Neretas
novads), 4. – «Daudzese», bet
5. – 7. vietu ieguva vienības
«Pacel
rociņu!»
(Valle),
«19.00» (Valle) un «Sierotava» (Neretas novads).
Pludmales volejbolā sievietēm (3:3) komandas ierindojās
šādā secībā: 1. vietā – «Valle»
(Ina Lukjaņina, Dace Rāviņa un
Laura Strupa), 2. – «EDIJS»
(Mazzalve), 3. – «Džangas»
(Kurmene), 4. – «Razbainieces» (Valle).
Strītbolā 1. vietu ieguva komanda «Bārbele», 2. – «Bonaparta kuģīši», 3. – «4ali» (Valle), 4. – «Bāze 2012», 5. vietu – «Mazzalve 2».
Futbolā triumfēja komanda
«Valle». 2. vietu izcīnīja vienības «Bārbele» sportisti, 3. –
«Mazzalve», 4. – «FK Koijoti»
(Jaunjelgava), bet 5. un 6. vietu – «Valle 2» un «Kurmene».
A. KUPČIUNS,
sporta darba organizators
Sporta darba
organizatori
Vecumnieku novadā
Ivars Sproģis –
Vecumnieku un Stelpes
pagastā, tālrunis 29123176,
Ēvalds Čerpinskis –
Skaistkalnes un Bārbeles
pagastā, tālrunis 28864042,
Arturs Kupčiuns –
Valles un Kurmenes
pagastā,
tālrunis 22479332.

Riepas mešana tālumā aizraujošus mirkļus sagādāja gan dalībniekiem, gan līdzjutējiem.
Foto – A. ZVIRBULIS

Komandas «Valle» sportistes Ina Lukjaņina (no kreisās), Laura
Strupa un Dace Rāviņa pludmales volejbolā sievietēm «izkala» zeltu.
Foto – A. KUPČIUNS

1. vietu pludmales volejbolā vīriešiem izcīnīja komanda «Ierēks» – Jānis Zadovskis (no kreisās), Andris Zadovskis un Paulis
Meduņeckis.

Futbolā sešu komandu konkurencē uzvarētāju laurus plūca
«Valle».
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Jāpārbauda siltumierīču ugunsdrošība
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes
Bauskas daļas Vecumnieku
posteņa darbinieki jūlijā
un augustā piedalījās
25 izbraukumos.

Kokā iesper zibens

2. jūlijā tika saņemts izsaukums uz Skaistkalni, tomēr
vēlāk izrādījās, ka tas ir maldinājums.
8. jūlijā Vecumnieku pagastā, autoceļa Ķekava–Skaistkalne 21. kilometrā, tika sniegta
tehniskā palīdzība – no ceļa
braucamās daļas bija jānovāc
koks. Arī 20. jūlijā Vecumnieku
posteņa vīri atbrīvoja brauktuvi no koka, kas traucēja satiksmi šī paša autoceļa 25. kilometrā. Savukārt 23. jūlijā koks
bija nogāzies uz piebraucamā
ceļa, kad ved uz mājām «Slokas» Vecumnieku pagastā.
24. jūlijā Kurmenes pagastā dega siena lauks 5000 m²
platībā.
28. jūlijā Stelpes pagastā
liesmoja sausā zāle 300 m² platībā.
27. augustā Kurmenes pagastā no zibens spēriena aizdegās koks.
30. augustā Valles pagastā
bija izcēlies ugunsgrēks kādā
saimniecības ēkā (30 m²).
31. augustā Vallē dega dzīvojamā māja 30 m² platībā.
Iemesls – gāzes balona bojājums.
Šajā laikā četras reizes veik-

ta tehnikas pārbaude pēc apkopes, notikušas 14 nodarbības.

Nepiemērots
kurināmais

VUGD atgādina, ka rudenī
strauji pieaug ugunsgrēku un
tajos bojā gājušo cilvēku skaits,
tāpēc pirms apkures sezonas
sākuma ir jāpārliecinās par mājoklī esošo siltuma ieguves ierīču ugunsdrošību.
Visizplatītākie ugunsgrēku
iemesli ir nepiemērota kurināmā lietošana, krāšņu pārkurināšana, neuzmanība, ekspluatējot
malkas plītis, krāsnis, šķidrā
kurināmā ierīces, kā arī kurtuvju un dūmvadu nepareiza
izbūve un bojājumi, siltumierīču atstāšana bez uzraudzības,
bojātu vai nolietotu elektrisko
apsildāmo ierīču lietošana.
Saskaņā ar Ugunsdrošības
noteikumiem apkures iekārtas
un ierīces jāpārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumi neparedz citu kārtību,
un, ja nepieciešams, jāattīra no
sodrējiem. Tos no dūmeņiem,
krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra gan pirms apkures
sezonas sākuma, gan tās laikā
ne retāk kā reizi mēnesī – ilgdedzes apkures krāsnīm, divas
reizes mēnesī – citām apkures
ierīcēm.

Netīrīts dūmenis

Netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams. Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz dūmeņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas samazina apkures

ierīces darbības efektivitāti un
var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Aizdegšanās
ātri izplatās pa visu dūmeņa
iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru līdz pat 1000°C. Tas var
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, arī
ārējā apvalkā, līdz ar to karstās dūmgāzes un liesmas var
skart sienu, griestu un jumta
konstrukcijas.
Ja skurstenis aizdegas,
svarīgi ir apjukumā nepieļaut
aplamu rīcību. Nekavējoties
blīvi jāaizver apkures krāsns
vai plīts gaisa pieplūdes durtiņas un maksimāli jāsamazina šībera atvērums. Skursteņa dzēšanas un ātrākas temperatūras pazemināšanas nolūkā nedrīkst izmantot ūdeni,
jo straujo temperatūras svārstību dēļ var sagrūt krāsns,
plīts vai dūmeņa korpuss, un
tas situāciju var padarīt vēl
dramatiskāku.

tis būtu drošas, tās periodiski
jāatjauno, rūpīgi aizsmērējot
radušās plaisas, laikus nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas utt.
Izmantojot cietā kurināmā
plītis un krāsnis, jābūt uzmanīgiem ar šībera lietošanu, lai
nepieļautu tvana gāzes ieplūšanu telpās.
Jebkurā mājoklī ir jābūt
ugunsdzēšanas līdzekļiem pēkšņas aizdegšanās likvidēšanai
un dūmu detektoriem, kas laikus brīdinātu par dūmu koncentrācijas palielināšanos.
/VUGD preses centra informācija./

Jāsauc ciemos
skursteņslaucītājs

Īpaša uzmanība jāpievērš
ilgdedzes apkures krāsnīm, jo
degšanas intensitāte tiek regulēta ar gaisa padevi kurtuvē.
Ja tā ir nepietiekama, kurināmais sadeg nepilnīgi un lielāks ir nesadegušo produktu
apjoms. Tas nozīmē – apkures
ierīce ātrāk «aizaug», tāpēc tā
jātīra biežāk.
Tiem, kuri izmanto malkas
plītis, jāatceras, ka tās laika
gaitā nolietojas – izdeg cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts
virsmā parādās spraugas, caur
kurām nāk dūmgāzes. Lai plī-

Lai laikus sagatavotos apkures sezonai, jāizmanto skursteņslauķa pakalpojumi. Aicinot uz mājām amatnieku, jāpārliecinās, vai viņš ir atbilstīgi apmācīts (sertificēts).
Pērn bija aizķeršanās ar šo
pakalpojumu sniedzēju ierašanos pie iedzīvotājiem, tāpēc
šogad vairs nesniegšu informāciju par to, kā sazināties ar
skursteņslauķiem, lai nesaņemtu pārmetumus, ka kāds
no amatniekiem tiek lobēts.
Jāuzsver, ka skursteņslauķi
nav VUGD darbinieki, un mūsu dienests neatbild ne par viņu darbu, ne veikuma kvalitāti.
M. PLĒSNIEKS,
VUGD Zemgales reģiona
brigādes Bauskas daļas
Vecumnieku posteņa
vecākais inspektors,
posteņa komandieris

vīrietis, kurš nogādāts Valsts
Apdegumu centrā Rīgā.
6. septembrī plkst. 16.15
Vallē aizturēts 1970. gadā dzimis automašīnas «VW Passat
Variant» vadītājs. Viņš transportlīdzekli stūrēja, būdams piedzēries. Braucēja izelpā konstatētas 3,84 promiles alkohola.
6. septembrī plkst. 20.30
Skaistkalnes pagastā 1963. gadā
dzimis automobiļa «Ford Focus» vadītājs iebrauca privātīpašuma teritorijā, sabojāja metāla sieta žogu, izbraukāja puķes un notikuma vietu atstāja.

Vainīgajam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.
9. septembrī plkst. 17.30
Vecumnieku pagastā, autoceļa
Bauska–Linde 29. kilometrā,
aizturēts 1971. gadā dzimis
automobiļa «Land Rover Freelander» vadītājs. Vīrietis pie
spēkrata stūres bija sēdies alkohola reibumā (2,21 promile).
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Plītis nolietojas

Ar auto izbraukā puķes
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas
Vecumnieku novadā
reģistrēti no 22. augusta
līdz 11. septembrim.

Nozog trimeri

Naktī uz 22. augustu Bārbeles pagastā no garāžas nozagts
kvadracikls «Yamaha Grizzly».
22. augustā ap plkst. 17
Vecumniekos, Rīgas ielā, pie

veikala tika nozagts velosipēds
«Maxima». Uzsākts kriminālprocess.
27. augustā Vecumniekos,
Rīgas ielā, nozagts zāles pļāvējs un trimeris. Uzsākts kriminālprocess.

Gūst apdegumus

2. septembrī plkst. 6.10
Vecumnieku pagastā, iespējams, no guļvietā izmesta izsmēķa, aizdegās gulta un radās piedūmojums. Ar dūmiem
saindējās un ķermeņa apdegumus guva 1976. gadā dzimis
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Liekas, tik tikko ziedēja liepas,
Ķiršu koks sārtām pogām bij’ šūts,
Bet nu jau pretī astras zieds liecas,
Ābeļzars briedā klauvē pie rūts.
		
/D. Gasūna/
Sveicienus sūtām
Agitai Mežulei 50 gadu jubilejā,
Andrim Kļaviņam un
Zinaidai Losevai 55. dzimšanas dienā,
Ainai Sipovičai 60. šūpļa svētkos,
Valerijam Mahovam 65. mūža gadskārtā
un Dzintrai Mārtinsonei 70 gadu jubilejā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Tas ir tavs ceļš, kurā iemītas
saules un rasas lāses,
Jel priecājies, atkal redzot,
Kā kārtojas dzērvju kāsis.
		
/J. Sirmbārdis/
Visjaukākos novēlējumus sūtām
Margaritai Blatei 70 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
Ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
Un dienai piemīt kas savs
un neparasts.
		
/A. Krūklis/
Sveicam Ivaru Mikalaucki
55 gadu jubilejā, Dzidru Rutkovsku un
Benitu Zauri 65. dzīves gadskārtā, Janīnu Sļipecku
un Ausmu Villu 70. dzimšanas dienā, Ausmu Erdmani
75. šūpļa svētkos, Elvīru Kārkliņu, 80. dzīves rudeni sagaidot.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Es ticu tam, ka visas sāpes,
Kas mums šai dzīvē jāsatiek,
Mūs daudzreiz tumsā aizved tāpēc,
Lai gaišs reiz staro mūsu prieks.
		
/L. Breikšs/
Sirsnīgi suminām Edmundu Rizgu,
Andu Martinsku, Silvu Bērenfeldi un
Alekseju Semjonovu 50 gadu jubilejā,
Nadeždu Krivošanovu 60. dzimšanas dienā
un Aleksandru Molotovski, 80 gadu slieksni pārkāpjot.
Īpašu sveicienu sūtām Zelmai Priedei 100 gadu jubilejā!
Valles pagasta pārvalde
Dzīve katram teic: izvēlies,
izvēlies, visu tu drīksti!
Vai gribi to spīvo gudrību,
kas ilgi rudeņu pīlādžos turas,
Vai gribi to lapas vieglumu,
kas sirdi nes pāri jūrām,
Un klāt vēl apiņa drošumu,
kad kuģis dzīs viļņos vagu?...
Bet tu sev paņēmi vārpu smagumu
Un deviņvīru un vērmeļu spēku...
/L. Brīdaka/
Septembra saules apmirdzētus un rasas lāsēm rotātus
sveicienus sūtām Ainai Būmanei un Annai Ižikai 70 gadu
jubilejā, Mērijai Kannai 75. šūpļa svētkos
un Verai Justai 85. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests

Velti, gadi, jūs prasāt, lai sirds man klus.
Lai tā atdod jums nemiera tvīkas.
Vēl vislabākās dziesmas man dvēselē dus,
Trīc vēl neskartās skaņākās stīgas.
			
/Ā. Elksne/
Sveicam Veru Justu skaistajā jubilejā –
mūža 85. gadskārtā.
Lai turpmākie gadi rāmi
kā Daugavas ūdeņi un gaiši
kā saulains vasaras rīts!
Vēlam stipru veselību un vēl ilgi būt
savu mīļo tuvinieku un draugu pulkā.
Vecumnieku pagasta pensionāru un
invalīdu biedrības «Virši» valde,
senioru kora «Atbalss» kolektīvs
15. septembrī plkst. 18
Valles saieta namā –
DZEJAS DIENAS.
Piedalās dzejniece Aija
Celma un komponists
Gundars Riekstiņš.
Visi laipni gaidīti!
VELODIENA «PRETĪ RUDENIM»
Pienācis laiks posties ikgadējam ģimeņu velobraucienam.
22. septembrī visi interesenti tiek aicināti kopā pavizināties ar velosipēdiem cauri Zvirgzdes mežam. Ceļa kopējais garums – 25 kilometri.
Pulcēšanās – plkst. 11.30 laukumā pie SIA «Pīlādzis»
veikala Vecumnieku centrā. No turienes maršruts vedīs pa
veco lielceļu līdz Zvirgzdes pagriezienam, tālāk – līdz Ģediņu
pīpētavai, tad – uz «Rūsiņiem», kur, kā jau ierasts, būs iespēja
nobaudīt novada Domes sagādātās desiņas, tēju un saldumus.
Pēc atpūtas ceļš gar «Birzemniekiem» vedīs uz māju pusi.
Ja kāds no jaunajiem braucējiem nevarēs «izturēt» visu distanci, būs iespēja tālāk
ceļu mērot ar busiņu.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni
29123176 vai rakstot e-pastā:
<ivarsprogis@inbox.lv>.
22. septembrī plkst. 22 Misas tautas namā –
ATPŪTAS VAKARS «Rudens lapu virpulī».
Par mūziku gādās Gundars Vecumnieks no Aizkraukles.
Būs galdiņi.
Ieejas maksa: līdz plkst. 23 – Ls 2, pēc plkst. 23 – Ls 2,50.

