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Pasniegs
apbalvojumus

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadskārtas svinībām veltītā sarīkojumā 18. novembrī Vecumnieku tautas namā tiks pasniegti Vecumnieku
novada Domes apbalvojumi –
«Gada cilvēks», «Goda raksts»
un «Atzinības raksts».
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt deputāti, uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko
organizāciju vadītāji, kā arī iedzīvotāji.
Apbalvojumu piešķiršanas
komisija izvērtēs līdz 17. oktobrim saņemtos pieteikumus un
izvēlēsies atbilstīgākos pretendentus godalgošanai. Domes sēdē 24. oktobrī plānots apstiprināt izraudzīto personu sarakstu.
Apbalvojumi dibināti, lai izteiktu atzinību privātām, juridiskām personām vai kolektīviem par nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes vai citā jomā, kas
veicina Vecumnieku novada atpazīstamību, kā arī par godprātīgu darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību pašvaldības
rīkotos vai citos pasākumos.
Titulu «Gada cilvēks» gada
laikā var piešķirt ne vairāk kā
divām, Goda rakstu – ne vairāk
kā sešām, bet Atzinības rakstu – ne vairāk kā 50 personām,
paredz Domes sēdē 22. augustā apstiprinātais nolikums.

Izpilddirektors
atvaļinājumā

Vecumnieku novada Domes
izpilddirektors Guntis Kalniņš
kopš 20. septembra ir atvaļinājumā. Divu nedēļu garajā
prombūtnes laikā viņu aizvieto Finanšu nodaļas vadītāja, budžeta ekonomiste Gita Skribāne.
G. Kalniņš darbā atgriezīsies 4. oktobrī.
ŽANNA ZĀLĪTE

Konkursā triumfē Skaistkalne

Iegūst novada rosīgākā pagasta titulu

«Jo mēs esam un būsim tie labākie...,» apkampis Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāju Inetu
Skusto, grupas «Prāta vētra» dziesmiņu dungo rosīgais skaistkalnietis Jānis Kalniņš, Vecumnieku
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Konkurss «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» noslēdzās ar kupli
apmeklētu sarīkojumu
Vecumnieku tautas namā
22. septembrī.
Dalībnieku un laureātu godināšanas ceremonija izvērtās
par svētkiem Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta ļaudīm, kuri bija vēlējušies šogad
startēt pašvaldības rīkotajā konkursā, izrādot vērtēšanas komisijai savas mājas, lauku sētas, saimniecības, uzņēmumus
un tūrisma objektus. Šogad
pavisam tādu bija 33, no kuriem konkursā atkārtoti piedalījās astoņi.
Tradīciju apzināt savā novadā ļaudis, kuri prot godā turēt darba tikumu, savu sētu un
ikdienas soli, pašvaldība aizsāka pērn.

Sumina darbīgākos

Konkursa kulminācija šogad tika sasaistīta ar priekšnesumiem, kas bija gatavoti novada otrajiem Dziesmu un deju svētkiem, taču negaisa dēļ
7. jūlijā netika izrādīti.
Par klātesošo omulību gādāja deju kolektīvi «Rakari» un
«Bārbele» (vadītāja Agita Seglicka), «Vēveri» (Sarmīte Vēvere) un «Ozols» (Baiba Škrjaba)
no Vecumniekiem un «Stelpe»
(Lāsma Skābuliņa). Komponista Ulda Marhilēviča dziesmu
ciklu izpildīja novada dziedošo
kolektīvu kopkoris, kam pavadījumu spēlēja pats melodiju
autors.
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs Rihards Melgailis un konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja Eleonora Maisaka citu pēc cita zāles priekšā
aicināja dalībniekus un katram
pateicās par viņa sētā un darba

vietā paveikto, rādot savu rosīgumu. Īpaši tika sveikti nomināciju ieguvēji, kuri saņēma žūrijas visaugstāko novērtējumu.
Novada Dome katram uzvarētājam pasniedza dāvanu karti no
veikala «Depo» 50 latu vērtībā,
bet titula «Rosīgākais pagasts»
ieguvēja – Skaistkalnes pagasta pārvalde – saņēma pirkšanas iespēju 100 latu apmērā.

Apdāvina labvēļi

Pašvaldības sarūpēto balvu
fondu papildināja labvēļu dāvanas.
Ar SIA «Florabalt SIA» gādību katrs konkursa dalībnieks
tika pie profesionāla augsnes
substrāta – četrām 20 litru pakām. SIA «Krīči» rosīgākajai daudzdzīvokļu mājai «Laimas–1» Vecumnieku pagastā
speciāli bija izgatavojusi apjomīgu masīvkoka puķu vienkoci.
à5. lpp.

2. lpp.
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Politiskā aktivitāte
P

ēc nepilna gada, 2013. gada
jūnijā, beidzas visu pašvaldībās ievēlēto deputātu pilnvaras, un tiks rīkotas jaunas
vēlēšanas. Par to tuvošanos
liecina diezgan liela politiskā
aktivitāte – lielajās pilsētās
tiek dibinātas jaunas reģionālās
partijas, veidojas dažādu partiju
apvienības, kuru mērķis – piedalīties pašvaldību vēlēšanās.
Vairākas politiskās partijas,
piemēram, Tautas partija, LPP/
LC un vēl dažas ir likvidētas,
taču to aktīvākie ļaudis izvēlas
citas partijas, kurās darboties.
Arī LPP/LC bijušie biedri Vecumnieku novadā ir iekļāvušies
politiskās partijas «Reģionu
alianse» rindās, izveidojot Vecumnieku nodaļu. Šajā partijā
pašlaik ir 358 biedri, kuri pārstāv 27 Latvijas pilsētas un novadus. Iepriekš tajā darbojās
bijušā Rīgas rajona pašvaldību
cilvēki, bet tagad ģeogrāfija ir
paplašinājusies.
Partijas «Reģionu alianse»
programmā ir izvirzīti uzdevumi nodrošināt demokrātisku,
kompetentu un godīgu pārvaldi
pašvaldībās, lai pieņemtie lēmumi veicinātu iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos
un teritorijas attīstību. Tāpēc
partijas sapulce pieņēma rezolūciju atbalstīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža virzītās izmaiņas likumā «Par pašvaldībām», kas nodrošinātu reālu
lēmējvaras atdalīšanu no izpildvaras.
Ja šie grozījumi tiks pieņemti, arī mūsu novada domnieki
nedrīkstēs savienot deputāta
pienākumu pildīšanu ar darbu,

«Novada aktīvākajiem
ļaudīm ir jākandidē
nākamajās pašvaldību
vēlēšanās.»
kas saistīts ar kādas pašvaldības
iestādes vai administrācijas, vai
tās struktūrvienības vadīšanu.
No prakses varu teikt, ka dažkārt rodas problēmas dažādu
lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā, ja deputāts ir administrācijas darbinieks vai pašvaldības iestādes vadītājs. No
otras puses vērtējot, tieši šie
ļaudis ir politiski aktīvākie un
tāpēc tiek ievēlēti par deputātiem. Jāņem vērā arī tas, ka pašvaldības deputāti līdz šim lielāko daļu savu pienākumu veic
no darba brīvajā laikā un par to
saņem apmēram 50 latu mēnesī pēc nodokļu nomaksas.
rozījumi likumā paredz
arī samazināt deputātu
skaitu. Mūsu novadā tad vairs
nebūtu 15, bet gan 11 deputātu
vietu, kas būtiski nevar ietekmēt Domes darbu.
Visticamāk, Saeima šos grozījumus likumā pieņems, tāpēc
arī Vecumnieku novada aktīvākajiem cilvēkiem, kuriem ir savs
viedoklis par to, kādā virzienā
jāattīstās novadam, kā to panākt
un, galvenais, ja ir vēlme darīt
un rīkoties, ir jākandidē nākamajās pašvaldību vēlēšanās.

G

RIHARDS
MELGAILIS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs

Veido pulksteņus ar latviešu
etnogrāfiskām zīmēm

Toms Jaunzemis Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra kolektīvam pasniedza dāvanu – pulksteni ar Laimas akas zīmi. To saņēma direktore Dace Melbārde.
Foto – I. LAVRINOVIČA
Mācību gada sākumā
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas 2012. gada
absolvents Toms Jaunzemis
kopā ar izglītības iestādes
direktori Ivetu Lavrinoviču
apmeklēja Kultūrizglītības
un nemateriālā mantojuma
centru (KNMC), lai
pasniegtu dāvanu.
To saņēma KNMC direktore Dace Melbārde un viņas vadītais kolektīvs.
Apgūstot Vizuāli plastiskās
mākslas programmu, T. Jaunzemis savā diplomdarbā izstrādāja oriģināla dizaina stikla
pulksteņus, par idejisko pamatu izmantojot latviešu etnogrāfiskās zīmes. Sakausējot divas stikla plāksnes, starp tām
no metāla folijiem tika izvei-

Svin zelta kāzas

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā no 10. līdz
26. septembrim reģistrēta viena bērniņa dzimšana – pasaulē
nācis puisītis Artūrs Ivars. Reģistrēta četru pāru laulība.
Bārbeles pagastā zelta gadus saskaitījuši Aina un Arvīds Skujas. 15. septembrī pāris savu bērnu un mazbērnu
lokā svinēja kāzu 50. jubileju.
Mūžībā aizgājuši:
VECUMNIEKU PAGASTĀ

Aivis Treimanis (1974. gada 16. marts – 2012. gada
10. septembris),
Nikolajs Gusarovs
(1940. gada 29. janvāris –
2012. gada 14. septembris),
Jevgenijs Bogdanovičs
(1976. gada 12. jūnijs – 2012. gada 23. septembris).
A. ĶIENE,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja

dotas etnogrāfiskās zīmes. Nobeigumā gatavajam stikla sakausējumam tika pievienots
pulksteņa mehānisms, līdz ar
to oriģinālā dizaina priekšmeti
ir praktiski pielietojami.
T. Jaunzema ideja bija radīt neparastu izstrādājuma
veidolu, ko piemiņai no Latvijas kā suvenīru uz savām mājām vēlētos aizvest mūsu valsts
viesi. Diplomdarba vadītāja –
skolotāja Ligita Ose.
Pulkstenis ar Ausekļa zīmi
tika dāvināts Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam, ar Mēness zīmi – Vecumnieku novada Domei, ar Laimas akas zīmi – KNMC, bet pulksteni ar
Saules zīmi jaunietis atstāja
sev.
D. Melbārde bija patīkami
pārsteigta un priecīga par dāvanu. Viņa atzina, ka T. Jaunzema koncepcija, pulksteņos
iestrādājot latviešu zīmes, atbilst Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra būtībai.
Paldies absolventam par
sagādāto prieku, dāvanām un
atsaucību!
I. LAVRINOVIČA,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas direktore

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiālu iesniegšanas
termiņš «Vecumnieku
Novada Ziņu» oktobra
numuriem –
1. un 15. oktobris.
E-pasts:
<zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
Izsaku lielu pateicību
Gaidai Jēkabsonei,
dakterim Pēterim Igaunim
un Vecumnieku novada
Domes izpilddirektoram
Guntim Kalniņam par
palīdzīgas rokas sniegšanu
kritiskā brīdī.
Ērikas MAMMA
Vecumniekos
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Atver ziedu veikalu «Lilija»

Grib tirgot suvenīrus ar Vecumnieku vārdu

Palīdz
49 skolēniem

Noslēgusies akcija «Skolas
soma 2012». Tās laikā
savākti līdzekļi, lai 49
novada bērni no maznodrošinātām ģimenēm
varētu iegādāties skolai
nepieciešamas lietas.

Dāvanu kartes

Floristes Solvita Kozlovska (no labās) un Ilze Sauliča, kā arī «Lilijas» radošā konsultante Līga
Lauriņa cer, ka pircēji jauno ziedu veikalu iemīļos.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Kopš 20. septembra
Vecumniekos ziedus var
iegādāties arī veikalā
«Lilija», kas iekārtots
Bauskas ielā 16 – ēkā, kur
atrodas tirgotava «Elvi».
Līdz šim neizmantotā vieta SIA «Akropole» šķita piemērota, lai ierīkotu puķu veikaliņu. Nelielā platība ir pietiekami gaiša, uz paaugstinājumiem izvietotās vāzes ar
grieztajiem ziediem ikvienam
ir labi aplūkojamas, tāpat pārskatāma arī cita prece. Uzņēmēji cer, ka iedzīvotāji novērtēs iespēju ērti iepirkties.

Atbalstīs amatniekus

Pircējus ik dienu no plkst.
8 līdz 20 apkalpo Solvita Kozlovska un Ilze Sauliča, bet
«Lilijas» radošā konsultante ir
florista amata meistare Līga
Lauriņa. «Kad veikala saimniekiem radās ideja par puķu
tirgošanu un tiku aicināta ie-

saistīties šajā projektā, domāju – kāpēc gan ne. Kā sacīja
kāda intervijas varone žurnālā
«Ieva» – nožēlot var tikai to,
ko cilvēks nav mēģinājis darīt,» teic L. Lauriņa.
Veikalā var iegādāties ziedus, ir pieejami dažādi floristikas materiāli, uzņēmēji sola
atbalstīt vietējos amatniekus,
tirgojot viņu darinājumus. Jau
pirmajā dienā interesentiem tika piedāvāti rotu mākslinieces
Lidijas Reinbergas darbi, kā
arī amatnieces Stellas Rubaņikas veidotās linu somiņas, šallītes un no trušādas gatavoti
piekariņi. Nākotnē plānots piesaistīt arī pirtslietu ražotājus,
ir iecere tirgot suvenīrus ar
Vecumnieku pagasta un novada vārdu un simboliku.

Nosaukuma
«krustmāte»

Veikala nosaukuma «krustmāte» ir L. Lauriņa, jo tieši
viņai šķitis, ka puķu bodei vis-

6. oktobrī plkst. 9 Valles pagasta zemnieku
saimniecībā «Dzērves» notiks ceturtais
bioloģisko produktu, amatniecības izstrādājumu
un dārzkopības preču GADATIRGUS.
Dalībniekiem lūgums pieteikties pa tālruni
26440974 (Māris Kaminskis).
Dalība – bez maksas.
Tāpat kā citkārt, arī šogad uz ugunskura tiks vārīta zupa,
būs dzīvā mūzika. Laipni aicināti!

piemērotākais ir lilijas vārds.
«Gan pagasta, gan novada ģerbonī attēloti šie greznie ziedi,
lai tad liliju tradīcija dzīvo arī
veikala nosaukumā!» viņa teic.
Līdz šim Vecumniekos ziedus dažādiem dzīves gadījumiem iedzīvotāji iegādājās
veikalā «Ziednese», par ko
dzirdētas tikai labas atsauksmes. Vai jaunās tirgotavas
īpašniekus nebaida konkurence? «Kādreiz Vecumniekos
bija četras ziedu tirdzniecības
vietas. Ja var ticēt ekonomiskajiem rādītājiem un apgalvojumiem, ka valsts «rāpjas ārā
no krīzes», tad cilvēki puķes
pirks arvien vairāk,» spriež
L. Lauriņa.
ŽANNA ZĀLĪTE

Līdz 31. augustam ziedojumu kastē veikalā «Vesko»
Vecumniekos tika ievietoti
Ls 10,51, Vecumnieku novada
domes ēkā – Ls 11,37, Latvijas
Sarkanā Krusta Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļā un
24. augustā organizētajā Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu
biedrības «Saulgrieze» sanāksmē tika savākti Ls 30,96, bet
biedrības norēķinu kontā trīs
privātpersonas ieskaitīja Ls 27.
Kanepenes gadatirgū Skaistkalnē 5. augustā ziedojumos izdevās iegūt Ls 150,16, turklāt
pārdevēji labprāt deva ne tikai
naudiņu, bet arī skolai noderīgas lietas.
Saziedoto līdzekļu pietiek,
lai varētu atbalstīt deviņus Vecumnieku novada pirmklasniekus un skolēnus no maznodrošinātām ģimenēm.
Atbilstīgi piesaistītajiem
naudas un mantiskajiem ziedojumiem Vecumnieku novada
bērniem no fonda «Ziedot.lv»
tika pārskaitīti Ls 1000 no kopējās «Rimi» lielveikalos un
fondam saziedotās summas. Tas
dod iespēju pasniegt dāvanu
kartes Ls 25 vērtībā vēl 40 novada bērniem. Skolai nepieciešamo viņi varēja iegādāties
kancelejas preču veikalā «Aina» Vecumniekos.

Visā Latvijā

Akcija «Skolas soma 2012»
notika visā Latvijā. Tās mērķis – palīdzēt bērniem no trūcīgām ģimenēm uzsākt jauno mācību gadu. Akciju Vecumnieku
novadā organizēja biedrība
«Saulgrieze» sadarbībā ar labdarības portālu «Ziedot.lv» un
SIA «Rimi Latvia».
«Saulgriezes» mērķis bija
savākt ziedojumus 60 Vecumnieku novada skolēniem no
maznodrošinātām saimēm.
Liels paldies visiem, kuri
dalījās.
O. ČERNIŠOVA-STŪRIŠKA,
biedrības «Saulgrieze»
valdes priekšsēdētāja
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Saistošie noteikumi nr. 8 «Par nodokļa
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem
maksājumiem par Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU
NOVADA DOMES SĒDĒ 2012. GADA 25. SEPTEMBRĪ.
Izdoti saskaņā ar Nodokļa
atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu.
1. Saistošie noteikumi ir izdoti, lai Vecumnieku novada
pašvaldība iesaistītos Latvijas
valdības nodokļa atbalsta pasākumā un nodokļu maksātājiem atvieglotu ekonomiskās
krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu un palielinātu
budžeta ieņēmumus.
2. Saistošie noteikumi ir
attiecināmi uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem.
3. Nodokļa atbalsta pasākumam var pieteikties Ve-

cumnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks, kuram ir nodokļa parāds.
4. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā
īpašuma nodokli un ar to saistītajiem maksājumiem administrē Vecumnieku novada dome.
5. Saistošie noteikumi izdoti likuma «Par pašvaldībām» 46. pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2012. gada 1. oktobrī.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Iegādāsies tautas tērpus
un deju apavus
Lai iegūtu finansējumu
tautas tērpu un deju apavu
iegādei vidējās paaudzes
deju kolektīvam «Valle»,
Vecumnieku novada dome
Aizkraukles rajona partnerībā šī gada maijā iesniedza
projekta pieteikumu. Septembrī saņemts lēmums
par tā apstiprināšanu.
Projekts «Kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana Valles pagastā» tiks īstenots pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā» 6.2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājumu iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t. sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta «Kultūras tradīciju
saglabāšana un popularizēšana
Valles pagastā», nr. 12-04-LL20L413202-000002, mērķis ir
iegādāties tautas tērpus un deju apavus vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam «Valle».
Tas ļaus saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīcijas,
kā arī attīstīt un pilnveidot pašdarbības kolektīvu darbību Valles pagastā un novadā.
Projekta realizācijas termiņš – 2013. gada 1. septembris.
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 4740 bez PVN. Finansējuma sadalījums ir šāds: 90% (t. i.,
Ls 4266) – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), 10% (t. i., Ls 474) –
pašvaldība. PVN likme tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.
Projekts tiek līdzfinansēts no
ELFLA LEADER programmas,
to atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
D. ŠILEIKA,
projektu vadītāja

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem
nr. 8 «Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
un ar to saistītajiem maksājumiem par
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem»
1. Nepieciešamības
pamatojums.
Saistošie noteikumi ir izdoti,
lai Vecumnieku novada pašvaldība iesaistītos Latvijas valdības
nodokļa atbalsta pasākumā un
nodokļu maksātājiem atvieglotu ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos nodokļu parādu slogu
un palielinātu budžeta ieņēmumus. Pašvaldībai likums paredz
iespēju izvēlēties, vai tā vēlas šo
pasākumu izmantot savā administratīvajā teritorijā vai ne.
Pašvaldībai līdz šī gada 1. oktobrim ir tiesības pieņemt Domes saistošos noteikumus par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim. Likumā arī paredzēts, ka pašvaldības saistošos
noteikumus par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu pieņem
vienkāršotā kārtībā (tāpat kā
saistošos noteikumus par pašvaldību budžetiem). Tas nozīmē,
ka tie nav jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet ministrija
par tiem ir tikai jāinformē.
2. Īss satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos ietvertais nodokļa atbalsta pasākums attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli. Nodokļa atbalsta
pasākumā varēs piedalīties nodokļu maksātāji ar parādiem,
kuru samaksas termiņš bija
2011. gada 1. septembris un kas
līdz šī gada 1. oktobrim nav samaksāti. Pieteikšanās nodokļa
atbalsta pasākumam ir trīs mēneši – no šī gada 1. oktobra līdz
gada beigām.
Nodokļa atbalsta pasākums
ir vienu reizi veicams pasākums
nokavējuma naudas un 90 pro-

centu soda naudas dzēšanai
tiem nodokļu maksātājiem,
kuri līdz noteiktam datumam
samaksā nodokļa atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to
saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.
3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas
sniegto informāciju kopējais uz
pasākumu attiecināmais nekustamā īpašuma nodokļa parāds
ir 70 tūkstoši latu, nokavējuma nauda – 31 tūkstotis latu.
Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā pašvaldības budžets var papildināties
nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāda apmērā.
4. Informācija par plānoto
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošajos noteikumos nav
ietvertas speciālas normas, kas
attiecināmas uzņēmējdarbības
videi. Paredzamais atbalsts
sniedz vienlīdzīgu iespēju visām pasākumā iesaistītajām
personām.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma
pieņemšana, izpildes administrēšana, apstrīdēšana un pārsūdzība.
6. Cita informācija.
Nav attiecināma.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Eiropas Savienības ATBALSTS
Bezmaksas pārtikas produktu izdale
Vecumniekos
Vecumnieku pagasta iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas
personas/ģimenes statuss, kā arī maznodrošinātas personas,
kas var uzrādīt Vecumnieku novada Sociālā dienesta izsniegtu
un produktu saņemšanas brīdī spēkā esošu izziņu, Latvijas
Sarkanā Krusta Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļā (pansionāta «Atvasara» 2. stāvā Vecumniekos) otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9 līdz 15 TIEK AICINĀTI saņemt bezmaksas pārtikas produktus.
Informācija pa tālruni 26823399.
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Konkursā triumfē Skaistkalne

à1. lpp.
SIA «Pakāpiens» lauku sētai
«Valteri» Bārbeles pagastā un
mājai «Virzas» Kurmenes pagastā uzdāvināja koka soliņus.
Liliju selekcionārs, konkursa
vērtēšanas komisijas pārstāvis
Ivars Zilgalvis rosīgākajai lauku sētai – «Stariem» Valles pagastā – pasniedza savu specbalvu.
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
Bauskas nodaļa dalībniekiem
uzņēmējdarbības jomā dāvināja pieredzes apmaiņas braucienu uz Biržu rajonu Lietuvā
3. oktobrī, savukārt Vecumnieku novada Dome pagastu
pārvaldēm, kā arī lauku sētu,
ciema un daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem – līdzīgu ekskursiju uz Lietuvu 6. oktobrī.
Floriste Ilze Spangere lauku
sētu, ciema un daudzdzīvokļu māju saimniekiem balvā
sarūpēja iespēju apmeklēt viņas vadītās nodarbības augu
kārtošanas mākslā, aicinot uz
pirmo tikšanos 11. oktobrī
plkst. 18 Bārbeles tautas namā.

Svētku izskaņā «Novada
odziņu» milzīgas zemenes veidolā ieguva «Ausekļu dzirnavu» saime – bārbeliešu Mediņu ģimene. Šī nominācija bija
konkursa komisijas pārstāvju un «Vecumnieku Novada
Ziņu» simpātiju īpašā balva,
kas tika rasta, nevis summējot
punktus, bet izvērtējot pagastos redzēto, klausot savai
sirdsbalsij.
Pēc labi padarīta darba svinību dalībnieki vēl ilgi nezaudēja rosību, pārmijot iespaidus un ļaujoties dejas solim
grupas «Klaidonis» spēlētās
mūzikas ritmos.
A. ZVIRBULIS,
konkursa vērtēšanas
komisijas pārstāvis

SIA «Pakāpiens» direktoram Egilam Reinbergam (no kreisās) novada Domes diplomu pasniedz pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis.

Paliks vēsturei

Par notikumiem katrā pagastā vakara gaitā vēstīja pašvaldības informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» redaktores Žannas Zālītes fotoattēlos tvertie mirkļi.
To liecību vēsturei – glīti iesaiņotu dāvaniņu – saņēma
katra pagasta pārvalde.

Vecumnieku tautas nama zālē bija pulcējušies konkursa dalībnieki, laureāti, viņu sveicēji un, protams, vērtēšanas komisijas
pārstāvji – priekšplānā Anda Šimēna (no labās), Eleonora Maisaka, Inese Strūberga, Diāna Ruģele, Arvīds Zvirbulis.
«Novada odziņu» veidojusi
Bauskas keramiķe Tija Bušmane.

Divas nominācijas tika piešķirtas brīvdabas muzejam «Ausekļu dzirnavas». Prieks par atzinību ir tūrisma objekta saimniekam Mārtiņam Mediņam un pārvaldniecei Ditai Mediņai.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

KONKURSA REZULTĀTI
Nomināciju ieguvēji:
{ «Rosīgākais pagasts» – Skaistkalnes pagasta pārvalde (vadītāja Ineta Skustā),
{ «Rosīgākā pagasta pārvalde» – Vecumnieku novada domes administrācija (vadītājs Guntis Kalniņš), pārstāvot Vecumnieku pagastu,
{ «Rosīgākais uzņēmums lauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā» – zemnieku saimniecība «Baltiņi» Skaistkalnes pagastā (Pētersonu ģimene),
{ «Rosīgākais uzņēmums nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomā» – SIA «Pakāpiens» Vecumnieku pagastā (Lidija un
Egils Reinbergi),
{ «Rosīgākais uzņēmums lauku tūrisma un aktīva dzīvesveida pakalpojumu jomā» – brīvdabas muzejs «Ausekļu dzirnavas» Bārbeles pagastā (Mediņu ģimene),
{ «Rosīgākā lauku sēta» – «Stari» Valles pagastā (Daina un
Kārlis Ezernieki),
{ «Rosīgākā māja ciema teritorijā» – Meža iela 2 Skaistkalnes pagastā (Kaminsku ģimenes),
{ «Rosīgākā daudzdzīvokļu māja» – «Laimas–1» Vecumnieku pagastā (mājas vecākā Ilga Kolosovska),
{ «Novada odziņa» – brīvdabas muzejs «Ausekļu dzirnavas» Bārbeles pagastā (Mediņu ģimene).
Avots: konkursa «Vecumnieku novada
rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas komisija.
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Ražošana, tūrisms un ļaužu darbīgums atk

Konkursa «Vecumnieku novada rosīgākais pagasts 2012» vērtēšanas kom
Konkursa «Vecumnieku
novada rosīgākais pagasts
2012» vērtēšanas komisija
Valles pagastā viesojās
24. augustā.
«Gada laikā daudz kas ir mainījies: esam kļuvuši gudrāki,
zinošāki un rosīgāki, līdz ar to
vide ir sakoptāka,» sagaidot atbraucējus, teic pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa. Viņa žūriju iepazīstināja ar projektiem, kas īstenoti, un iecerēm, kas vēl tiks realizētas.
Aktieru brāļu Amtmaņu muzeja remontam divu gadu laikā
novada Dome piešķīrusi ap desmit tūkstoš latu, vērienīgi uzlabojumi veikti Taurkalnes bibliotēkā. Par pašvaldības līdzekļiem izbūvēts arī apgaismojums
gar šoseju, izgatavots rotaļu laukuma aprīkojums daudzdzīvokļu māju pagalmā Vallē, uzstādīts paziņojumu stends, tiks
veikts pārvaldes ēkas jumta un
kāpņu remonts, labiekārtota kapsētas teritorija. Piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus, plānots īstenot ap
425 tūkstoši latu vērtu ūdenssaimniecības projektu, pie jauniem tērpiem tiks dejotāji.
Pagastā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs «Valle»
(vadītāja Astrīda Celmiņa), amatierteātris (režisore Aija Skosa)
un sieviešu vokālais ansamblis, kas pašlaik meklē vadītāju.

Ainava ar ratu
riteņiem

Daina un Kārlis Ezernieki
lauku mājās «Stari» dzīvo jau
19 gadu. Atbraucēju uzmanību
piesaista no ratu riteņiem veidotais simboliskais žogs un vecā kūtiņa, kas lieliski iekļaujas
ainavā. Saimnieki lopus vairs
netur, taču pie ēkas sienas sakarinātās piena kannas atgādina
par laiku, kad viņiem bijušas
gotiņas.
Ap hektāru lielajā teritorijā
atvēlēta vieta gan augļu kokiem, gan krāšņiem puķu un
košumkrūmu
stādījumiem.
Daina un Kārlis Ezernieki strādā SIA «Florabalt SIA» un lauku vide, kurā darāmā netrūkst,
sniedz veldzi pēc darbdienas
uzņēmumā.

Prasmīgi veidotie stādījumi lauku sētā «Stari» rada nevainojamu kopainu.
VALLES PAGASTS
Platība – 17 927 ha, t. sk. 60% mežu, 40% – lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Iedzīvotāju skaits (dati – 1.01.2012.): – 1071, t. sk. vīrieši – 534,
sievietes – 537. Sadalījums pa vecuma grupām: bērni (līdz 15 gadu vecumam) – 129, ļaudis darbspējas vecumā (no 16 līdz 61 gadam) – 702, pensionāri – 240 (t. sk. vīrieši – 82, sievietes – 158).
Tautības: latvieši – 825 (77%), krievi – 113 (10%), lietuvieši –
65 (6%), pārējie – 68 (7%).
Lielākās pašvaldības iestādes: Valles vidusskola (koordinē arī
kultūras dzīvi un sporta jomu pagastā) – 143 audzēkņi, pirmsskolas izglītības iestāde «Cielaviņa» – 57 bērni (dati – 1.09.2012.).
Avots: Valles pagasta pārvalde

Piešķir stipendiju

SIA «Florabalt SIA» konkursā piedalījās arī pērn. Uzņēmuma valdes loceklis Gunārs
Cankalis atzīmēja, ka gada laikā ražotnē milzīgas investīcijas
nav veiktas, ir rasti dažādi tehniski risinājumi, kas uzlabojuši
iekārtu darbību, bet acīmredzams jaunums ir pagalmā ieklātais bruģis.
Pēc kūdras ražošanas apjoma SIA «Florabalt SIA» starp
Latvijas uzņēmumiem ierindojas apmēram ceturtajā piektajā
vietā, taču pēc pārdošanas – otrajā. Gadā tiek realizēts 50 tūkstoš kubikmetru augsnes substrāta. Uzņēmumā ir ap 60 darbinieku, ražotnē Vallē strādā 20.
G. Cankalis uzsvēra, ka cilvēki
kļuvuši apzinīgāki un agrāko

gadu problēma – kadru mainība – vairs nepastāv.
Laba sadarbība ar SIA «Florabalt SIA» izveidojusies Valles vidusskolai. Uzņēmums ik
mēnesi piešķir 50 latu labāko
skolēnu prēmēšanai. Stipendiju saņem audzēkņi, kuru zināšanu novērtējums ir virs astoņām ballēm.

Piesaista atpūtniekus

Lauku tūrisma un atpūtas
parku «Makšķernieku paradīze» iecienījuši gan laiskas, gan
aktīvas atpūtas kārotāji. «Sakopta vide, labs serviss, daudzveidīgs piedāvājums – tas piesaista interesentus gan no Latvijas, gan Krievijas, Čehijas un
citām valstīm,» uzsver objekta
saimnieks Miervaldis Bērziņš.

Ratu riteņi ir Staru māju «rozīnīte».
Viņš piebilst, ka apmēram puse
viesu ir atpūtnieki, otra puse –
makšķernieki.
«Tāda ūdenskrātuve un resursi, kādi ir Vallē, nav nekur
citur Latvijā. Šogad vienīgā
vieta, kur tika rīkots Latvijas
čempionāts karpu makšķerēšanā, ir Valle,» viņš lepojas. Atpūtas parkā regulāri notiek mācības un sacensības. Latvijas
atklātajā čempionātā karpu
makšķerēšanā šogad lieliskus
panākumus guvuši M. Bērziņa
vadītās biedrības «MB Carp
Collection Latvia» pārstāvji.

Dara visu, ko drīkst

SIA «Agronika», ko izveidojuši divi jauni speciālisti –
Oskars Liepiņš un Oskars Dzilna, bāzes vieta Valles pagasta
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klāj lauku dzīves pievilcību

misija – Valles pagastā

SIA «Florabalt SIA» valdes loceklis Gunārs Cankalis stāsta par apstākļiem, kas ietekmē kūdras vākšanu. Šogad tie nav bijuši labvēlīgi.
RAŽOŠANA, PAKALPOJUMI
Aktīvākie ražotāji, pakalpojumu sniedzēji:
SIA «Florabalt SIA» – kūdras ieguve, augsnes substrātu ražošana,
SIA «Agronika» – graudkopība, lopkopība, SIA «Krīči» – mežizstrāde, kokapstrāde, saimniecības preču tirdzniecība, z/s «Ziliņi» –
lopkopība, z/s «Romaņi–1» – lopkopība, z/s «Ībēni» – biškopība,
z/s «Zemgaļi» – graudkopība, kokaudzētava «Dzērves» – augļu
koku audzēšana, augļu dārza uzturēšana, individuālais komersants –
Marina Seile «Valles aptieka», SIA «Alio K» – veterinārā aptieka,
piemājas saimniecības: «Saules» – aitkopība, «Gravas» – aitkopība,
kazkopība, dārzeņu audzēšana.
Individuālā darba veicēji: Sandra Markūne – friziera pakalpojumi, Mārīte Iskrova – masāža, friziera pakalpojumi, Sinta Skinderska – šūšanas pakalpojumi.
Dati – 6.09.2012. Avots: Valles pagasta pārvalde
«Grantskalnos» ir kopš 2008. gada.
Lauksaimniecības uzņēmums
apsaimnieko ap 6000 ha, lielākās platības ir Latgalē un Vidzemē, bet Valles apkaimē – ap
2000 ha. «Darām visu, ko drīkst,»
jokodams teic O. Liepiņš un
piebilst, ka, īstenojot Eiropas Savienības projektus, veiksmīgi
apgūti ap desmit miljonu eiro.
Pērn «Agronikas» grupas kopējais apgrozījums bijis 11 miljoni latu.
Uzņēmums audzē labību
un rapsi, gadā iegūstot ap 12
tūkstoš tonnu graudu, nobaro
20 tūkstoš cūku. «Lauku perspektīva ir lauksaimniecība,»
teic diplomētais agronoms, atklājot, ka SIA «Agronika» plāno būvēt cūku nobarošanas
kompleksu arī Birzgalē.
Pateicoties SIA «Agronika»
atbalstam, pārvērtības piedzīvojis Valles vidusskolas ģeogrāfijas un bioloģijas kabinets. Šo-

Lauku tūrisma un atpūtas parka «Makšķernieku paradīze» namiņos vienlaikus var apmesties 65 viesi.

SIA «Agronika» valdes loceklis Oskars Liepiņš agronoma izglītību ieguvis 1997. gadā, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Ceļu uz Taurkalnes bibliotēku vērtēšanas komisijas pārstāvjiem
slauka raganiņa.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
gad uzņēmums piešķīris naudu
angļu valodas kabineta remontam un mēbeļu iegādei.
***
Konkursa komisijas pārstāvji apmeklēja Valles vidusskolu, aktieru brāļu Amtmaņu
muzeju «Zvanītāju Bukās», izstaigāja Valles evaņģēliski lu-

teriskās baznīcas apkārtni, bet
dienas izskaņā ciemojās Taurkalnes bibliotēkā. Tiesa gan,
vispirms žūrijai bija jāiztur raganiņu (amatierteātra dalībnieču) pārbaudījumi un jāatrod
Taurkalnes meža priedēs paslēptie pārsteigumi.
ŽANNA ZĀLĪTE

Vērtēšanas komisijas
pārstāvju ATZIŅAS
«Valles uzņēmēju saimniecisko rosību un lauku sētu sakoptību simbolizē pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Radziņas
dzīvesprieks, enerģija un prasme saliedēt cilvēkus kopīgam
mērķim – darbam un atpūtai.»
INESE STRŪBERGA
«Ne tikai dāņi un vācieši māk
saimniekot, to prot arī latviešu
zēni no SIA «Agronika», pierādot – mēs varam. Patīkami pārsteidza lauku sētā «Stari» redzētais – ne ko pielikt, ne atņemt,
tur viss ir savā vietā.»
IVARS ZILGALVIS
«Patiess prieks par to, ka laukos radies jauns ražojošs uzņēmums – SIA «Agronika», kuru
vada jauni un enerģiski cilvēki.
Apbrīnas vērta ir «Staru» saimnieku uzņēmība, izdoma un lepnums par sakoptu vidi sev apkārt.»
ANITA SMILŠKALNE
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Dabas skolā gūst vērtīgu pieredzi

Meža olimpiādes uzvarētāji apmeklē Norvēģiju
Augusta nogale Vecumnieku vidusskolas 6.b klases
skolēniem Pīteram Patrikam Sprūdam un Emīlijai
Briedei un skolotājai Ilzei
Cīrulei bija notikumiem un
piedzīvojumiem bagāta.
Iegūtā pirmā vieta Meža
olimpiādē sniedza iespēju apmeklēt Hammāras dabas skolu
Norvēģijā. Ceļojuma izmaksas pilnībā sedza a/s «Latvijas
valsts meži».

Neaizmirstami skati

20. augustā pulcējāmies
Rīgā, lai plkst. 17.30 ar prāmi
«Romantika» kuģotu uz Stokholmu. Ceļā devās 22 skolēni –
Meža olimpiādes uzvarētāji –
kopā ar savām skolotājām un
a/s «Latvijas valsts meži» darbinieku bērni, kuriem ekskursiju finansēja vecāki. Kopā ar
mums ceļoja arī brauciena organizatori – Tērvetes dabas
parka pārstāvji.
Tuvojoties Stokholmas ostai, vērojām nelielos zviedru
namiņus šērās, priecājāmies par
neaizmirstamajiem skatiem un
dalījāmies iespaidos par piedzīvoto. Brauciena laikā skolotājiem bija ekskluzīva iespēja atpūsties un izbaudīt piedāvātās
aktivitātes, jo visus organizatoriskos un sadzīviskos jautājumus risināja līdzbraucēji no
«Latvijas valsts mežiem» –
Lilita Kauste, Dzintra Zālīte,
Laura Zalcmane, Agris Ģērmanis, Kristaps Didže un šoferītis Juris Upe.
Nokāpjot no prāmja, devāmies ceļā – cauri Zviedrijai uz
Hammāru Norvēģijā. Acis priecēja skaistās ainavas, izbaudījām skarbo, bet sakopto vidi,
pusdienojām, īsinājām laiku
sarunās.

Mainīgi laika apstākļi

Kad ceļa baltās viduslīnijas
kļuva dzeltenas, sapratām –
esam Norvēģijā.
Hammārā mūs sagaidīja Dabas skolas vadītājs Knuts Monssens. Devāmies uz apmetnes
vietu. Bijām pārsteigti par nelielajiem koka namiņiem kalnos, kuros nav elektrības, ļoti
dabisko, neskarto vidi un bezgala garšīgo zupu. Neierastie

apstākļi – tā bija vērtīga dzīves
skola. Bērniem pašiem vajadzēja tikt galā ar kārtību telpās,
bija jāprot gan sapazīties, gan
sadraudzēties. Vakarā skolotājs
K. Monssens mūs iepazīstināja ar Norvēģijas dabas īpatnībām, pastāstīja par šo valsti,
par mācībām Hammāras dabas skolā.
22. augusta rītā varējām
pārliecināties, ka laika apstākļi
kalnos ir ļoti mainīgi – nedaudz
lija, bet tas netraucēja pabrokastot un doties izzināt dabu
tuvākajā apkārtnē. Šur tur varēja dzirdēt zvaniņu skaņas, jo
kalnos uzturas aitas un govis.
(Zvaniņu skaņas modināja arī
rītos, jo mājdzīvnieki vasaru
pavada, brīvi klīstot pa šo apvidu.) Pēc pastaigas komandas
iesaistījās saliedēšanās spēlēs –
šķēršļu joslu pārvarēšanā, sportiskās aktivitātēs. Ieturējuši sātīgas pusdienas, devāmies laivot – braucām ar kanoe laiviņām pa upi, centāmies pārvarēt
krāces, baudījām brīnišķīgus
dabas skatus.

Strādīgi un godīgi

Nākamajā dienā, 23. augustā, mūsu ceļš veda uz Vijoļu
kalniem, no kuriem saskatāms
arī Norvēģijas augstākais –
Galhēpigena (2469 m) – kalns.
Neaizmirstams bija gan serpentīna ceļš kalnos, gan arī brauciens uz Lillehammeri – izbaudījām brīnišķīgās ainavas,
vērojām mākoņu rotaļas ielejā, ieraudzījām olimpisko spēļu slēpošanas sacensību norises
vietu. Brauciena laikā pārliecinājāmies, ka norvēģi ir ļoti
sportiski – daudzi pārvietojās
ar velosipēdiem, skrituļslēpēm.
Dienas nobeigumā apmeklējām kalnu fermu – palīdzējām
sadzīt un barot govis, iepazināmies ar slaukšanas procesu.
Bija interesanti vērot un
klausīties stāstījumu par lauksaimniecības attīstības iespējām šajā valstī. Secinājums –
norvēģi ir ļoti strādīga un godīga tauta. Par to pārliecinājāmies arī paši. Visas mūsu mantas
atradās neaizslēgtos namiņos,
braucot ar laivām, naudu, dokumentus, virsdrēbes atstājām
upes malā un, kad atgriezāmies,
viss bija savās vietās. Droši

Hammāras dabas skolas dalībnieki no Latvijas – Vijoļu kalnos.

Aizraujošs bija brauciens pa kalnu upi Troļļu parkā Lillehammerē.
Foto – I. CĪRULE
vien arī godīgums sekmē valsts
attīstību un labklājību.

Troļļu parks

24. augusta rītā devāmies
ekspedīcijā pie ūdeņiem – skolotājs K. Monssens mācīja atpazīt dažādus ūdensdzīvniekus.
Skolēni darbojās komandās, izmantojot palielināmās ierīces,
dzīvnieku noteicēju. Varēja ieraudzīt (un vakariņās nobaudīt)
arī foreles... Dienas otrajā pusē
devāmies kalnu pārgājienā, sasniedzot 1040 m virs jūras līmeņa, priecājāmies par varavīksni
un neatkārtojamajiem skatiem
kalnos. Pa ceļam lasījām ogas:
mellenes, lācenes, vistenes un
arī sēnes, no kurām tika gatavota garda maltīte.
Vienreizējs piedzīvojums bija viesošanās Troļļu parkā Lillehammerē. Tur, izrādās, ieejas
biļetes cenu nosaka pēc apmeklētāja garuma, nevis vecuma!
Varējām priecāties un apskaust norvēģus par mērķtiecīgu profesionālo orientāciju –

šajā parkā bērni sēž savam vecumam piemērotos «Volvo»
ekskavatoros un rok īstas bedres, brauc autodromā, ievērojot
ceļa zīmes un norādes, pārvietojas ar īstiem piena vedēju automobiļiem, iepazīstas ar traktoru modeļiem. Laiks aizritēja
nemanot – jūtoties kā helikoptera pasažieri, skatījāmies 3D
kino par Norvēģiju, bīdījām lodītes ar domu spēku, izbaudījām
braucienu ar katamarānu pa kalnu upes modeli. Atmiņā paliks
arī norvēģu pasaku tēli un vizīte pie princeses, kas beidzās
ar brīvo kritienu... Pusdienas
baudījām troļļu restorānā.
***
Brauciens bija vienreizējs –
patīkamām emocijām un izjūtām pārpilns! Ir patiess prieks,
ka a/s «Latvijas valsts meži»
sagādāja tik daudz neaizmirstamu iespaidu un patīkamu
mirkļu gan skolēniem, gan skolotājiem.
I. CĪRULE
Vecumnieku vidusskolā
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Izglītības inovācijas Skaistkalnes vidusskolā

Sekmē mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju apguvē

Skaistkalnes vidusskolas darbības galvenais mērķis ir veidot mūsdienīgu izglītības vidi,
organizēt un īstenot radošu izglītības procesu, sekmēt izglītojamo pašpilnveidi un sociāli aktīvu attieksmi, attīstot domāšanas prasmes un izpratni par
problēmām, to risinājumu iespējām un daudzveidību, kas
nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Trūkst kvalitatīvu
materiālu

Lai uzlabotu mācību procesa
kvalitāti un pieejamību, Skaistkalnes vidusskola projekta ietvaros vēlas izstrādāt mūsdienīgus un inovatīvus mācību
materiālus sociālo zinātņu jomu priekšmetos – Latvijas un
pasaules vēsturē, ekonomikā,
politikā un tiesībās, kulturoloģijā un ētikā, kā arī mākslas
jomas priekšmetā – literatūra.
Ņemot vērā informāciju tehnoloģiju nozīmīgo lomu izglītībā, šis ir viens no virzieniem,
ko skolas vadība cenšas integrēt
savā mācību procesā. Skola pašlaik ar saviem spēkiem ir ievie-

susi Moodle e-apmācību vidi,
kas ir viena no populārākajām
Latvijā un pasaulē, kā arī veikusi pedagoģiskā personāla apmācību darbam ar to. Pateicoties
iepriekšējai pieredzei, piemēram, projektā «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana
Skaistkalnes vidusskolā», ir izveidota laba materiālu bāze dabas zinību priekšmetiem. Problēmu rada kvalitatīvu materiālu
trūkums sociālo zinātņu un mākslas jomā. Būtiski tas ir tāpēc,
ka 2012./2013. mācību gadā
skola sāks realizēt e-apmācības
vidusskolas programmu, kurai
ir nepieciešami jauni e-materiāli, atšķirīgas metodes un pieeja.

Moduļi un simulācijas

Projekta mērķis ir veicināt
inovāciju ieviešanu Skaistkalnes vidusskolā, tādējādi sekmējot mūsdienīgu pieeju zināšanu un prasmju apguvē. Lai sasniegtu šo mērķi, septiņi Skaistkalnes vidusskolas pedagogi un
informāciju tehnoloģiju speciālisti projekta aktivitāšu ietvaros izstrādās 34 moduļus Latvijas un pasaules vēsturē, politikā
un tiesībās, kulturoloģijā, ētikā
un literatūrā (katrs piecus), savukārt ekonomikā – deviņus.
Papildus elektronisko materiālu izstrādei ekonomikas priekš-

metā taps desmit simulācijas,
kas ļaus pedagogiem un skolēniem mainīt ekonomiskos parametrus un interneta vidē novērot
rezultatīvo ekonomisko rādītāju
dinamisko maiņu, to grafikus.
Apgūstot ekonomikas priekšmetu, nav iespējams eksperimentēt, kā tas ir fizikā un ķīmijā. Šīs simulācijas dotu iespēju
skolēniem analizēt ekonomiskos procesus, pamatojoties uz
simulācijā iegūtajiem rādītājiem. Projekta rezultātā izveidotie materiāli būs interaktīvi,
kuros tiks izmantotas multimediju un animāciju iespējas
(moduļi saturēs tekstuālus un
vizuālus materiālus, video un
audio utt.), kas ļaus veidot lekcijas tā, lai skolēni ne tikai klausās, bet arī pārbauda savas zināšanas mācību stundas laikā, izmantojot interaktīvās pašpārbaudes iespējas.

Uzlabos mācību vidi

Skaistkalnes vidusskola vienmēr centusies nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas apmācību iespējas saviem skolēniem. Ņemot vērā informāciju
tehnoloģiju nozīmīgo lomu izglītībā, šis ir viens no virzieniem, ko skolas vadība cenšas
integrēt savā mācību procesā.
Elektroniskie mācību materiāli ļaus skolēniem atkārtot

grūtāk apgūstamās tēmas sev
noderīgā laikā un vietā. Pieredze rāda, ka daudzi audzēkņi
vēlas atsākt mācības pēc vairāku gadu pārtraukuma, taču ne
katrs spēj iekļauties esošajā tempā. Elektronisko apmācību materiālu izstrāde šādas problēmas
ļautu novērst. Pateicoties skolas ieviestajai e-apmācību videi,
materiāli jebkuram Latvijas skolēnam būs pieejami 24 stundas
diennaktī septiņas dienas nedēļā.
Valsts izglītības attīstības
aģentūras projekts «Izglītības
inovācijas» ir problēmas risinājums, un pedagogi ir gatavi pilnveidot un uzlabot savus izstrādātos materiālus. Tie sekmēs mācību vides uzlabošanu ne tikai
Skaistkalnes vidusskolā, bet visā
valstī, jo materiāli tiks ievietoti
interneta portālā www.skolas.
lv. Lai izstrādātu kvalitatīvus
elektroniskos mācību līdzekļus,
projektā bez pieredzējušiem
skolotājiem iesaistīsies datorspeciālisti un programmētāji,
kas nodarbojas ar e-materiālu
un programmu izstrādi.
Projekta īstenošanu finansē
Izglītības un zinātnes ministrija
un Valsts izglītības attīstības
aģentūra.
S. VĀVERNIECE,
Skaistkalnes
vidusskolas direktore,
projekta vadītāja

Bērniem un rudenim piestāv dzejoļi
Septembris ir brīnišķīgs
laiks – visapkārt
saulainas kļavu lapas,
sēņu pilni grozi un,
protams, Dzejas dienas.

11. septembrī Kurmenes pagasta bibliotēka aicināja pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» Kurmenes pirmsskolas
grupas «Rūķu skola» bērnus uz
nodarbību «Dzejolīšu diena».
Kopīgi tika pārrunāts, kas
ir Dzejas dienas un kāpēc cilvēki tās svin. Sarīkojumā skanēja bērnu dzeja, un klātesošajiem bija jāizpilda arī neliels
uzdevums. Uzmanīgi klausoties, vajadzēja noteikt, kādas
krāsas tika pieminētas bērnu
autoru darbos. Skaistas bija
V. Plūdoņa rindas par zeltainās saules uzdevumu vasarā,

J. Poruka tēlojums par dzelteniem tauriņiem, par dabas krāsu maiņu gadalaiku ritumā.
Vislabāk mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem patika dzejoļi par rudeni un tajā veicamajiem darbiem. Ar interesi
bērni klausījās M. Čaklā dzejoli par «rudens tirgus gājējiem»
zaķiem un vāverēnu, kurš aizrāda garaušiem par slinkošanu
vasarā.
Sekoja arī īpašs brīdis –
bērni visi kopā norunāja dzejoli par brāli – kartupeli. Mazie noskatījās animācijas filmu «Māsa un brālis», kas veidota pēc tāda paša nosaukuma
Ineses Zanderes grāmatas motīviem.
Pēc bērnu noskaņojuma
varēja spriest, ka viņiem dzejoļi patīk.

Zita Saule, pirmsskolas grupas «Rūķu skola» audzinātāja, kopā
ar bērniem apmeklēja bibliotēku.
Foto – V. ANDREJEVA
Liels paldies pirmsskolas
grupas audzinātājai Zitai Saulei un skolotājas palīdzei Vinetai Andrejevai par līdzdalī-

bu un ieinteresētību nodarbības organizēšanā.
G. SKADIŅA,
Kurmenes pagasta bibliotekāre
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Uzraksta izcilu
trioletu
Skolēnu un pieaugušo
radošo darbu konkursā
«Esi dzejnieks!» atzinību
par izcilu trioletu «Kas būtu
mēs bez mīlestības?»
saņēmusi Valles pagasta
dzejniece Gina ViegliņaValliete.
Pavisam žūrija piešķīra divas godalgas un piecas atzinības. Katrs autors izvērtēšanai
tika aicināts iesūtīt piecus dzejoļus. Dalībnieku bija vairāk
nekā 30.
«Piedaloties konkursā, varēju apliecināt sevi un nest Vecumnieku novada un Valles pagasta vārdu Latvijā,» pēc atgriešanās no Ķekavas, kur
13. septembrī notika laureātu
godināšana, sacīja G. Viegliņa-Valliete. «Konkursa noslēguma sarīkojums bija ļoti pārdomāts. Gan dzejnieki, gan
pasākuma viesi sēdēja pie galdiņiem svecīšu gaismā. Apbalvotajiem bija ierādīts goda
krēsls priekšā. Katrs lasīja savus dzejoļus. Atzinīgi tika novērtēts mans «Kastaņa monologs», kas «Vecumnieku Novada Ziņu» lasītājiem jau pazīstams – dzejolis publicēts
septembra pirmajā numurā,»
informē G. Viegliņa-Valliete.
Viņa dāvanā no J. Rozes
grāmatnīcas saņēma izdevumu «Life. 70 years of extraordinary photography» ar brīnišķīgām fotogrāfijām, kā arī
pildspalvas un zīmuļu komplektu.
Autore turpina rakstīt un
ar savu dzeju iepriecināt gan
lielus, gan mazus. 19. septembrī G. Viegliņa-Valliete viesojās Misā, bet 20. septembrī –
Skaistkalnes vidusskolā.
ŽANNA ZĀLĪTE
GINA VIEGLIŅAVALLIETE

Kas būtu mēs
bez mīlestības?
Kas būtu mēs bez mīlestības,
Bez tā, kas tikai mums ir labs?
Bez savstarpējās labestības?
Kas būtu mēs bez
mīlestības?
Jo visi maldu ceļus ejam
Un mīlestību meklējam.
Kas būtu mēs bez mīlestības
Un piedošanas tuvākam?

Saglabā dzimtas piemiņu

Pulcējas pie Ķuņķu svētozola
Eiropas kultūras mantojuma
dienu laikā jau sesto
rudeni Ķuņķu dzimtas
pārstāve Inta Groskaufmane
organizēja pasākumu
pie svētozola Stelpes
pagastā.
8. septembrī to apmeklēja
ikgadējie viesi – folkloras kopas «Laukam pāri» dalībnieces no Bauskas novada Ceraukstes, Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis un viņa dzīvesbiedre
Sarmīte, skolēni, Vecumnieku
pagasta muzeja vadītāja Aloida Baķe, pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» pārstāves, kā arī klausītāji no tuvienes un tālienes. Ciemiņu pulkā šoreiz bija kultūrvēstures
pētniece un Vecumnieku novada dzejniece Gina ViegliņaValliete un senioru deju kopa
no Baložiem.

Klātesošie uzmanīgi ieklausās Ginas Viegliņas-Vallietes stāstītajā.
Foto – A. BAĶE

Skotele un īliņš

Interesantus materiālus par
Stelpes pagasta ļaudīm savākusi G. Viegliņa-Valliete. Bija
saistoši uzzināt, kā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā strādāja
Stelpes puses zemnieki, kā gaišākie prāti tiecās pēc izglītības
un labām valodu zināšanām,
kādus sapņus viņi loloja un
plānus kaldināja, lai nākotnē
varētu uzlabot pagasta ļaužu
dzīvi.
Ķuņķu vecmāmiņa Anna
sarunu valodā lietojusi agrāko
gadu lietu un priekšmetu apzīmējumus. Piemēram: «Skotelei jābūt tīrai un ar lielu kabatu» (skotele – priekšauts), «Nu
gan īliņš sakoda!» (īliņš – ass
vējš), «Nu es tevi kazošu!» (nopēršu), «Es savā mazienā...»
(bērnībā) u. c. G. ViegliņasVallietes aizraujošo interesanto stāstījumu papildināja viņas
rakstītie dzejoļi.

Iet rotaļās

Tikšanās dalībnieki, kā ik
gadu, gāja rotaļās. Tie bija azarta un jautrības pilni mirkļi, kas
aizritēja gaišā noskaņā. Muzikālais pavadījums – pašu dziedāšana.
Pasākuma nobeigumā klātesošie atzina, ka patiesa, neviltota sirsnība, dvēseles brīvība

Eiropas deju kolektīvs (dāmas ar cepurēm) no Ķekavas novada Baložiem rotaļās iesaistīja visus pasākuma dalībniekus.
un labestība var tā īsti izpausties lauku vidē, kur ozoli, egles, priedes, bērzi un liepas,
kur saule dāsni dāvā siltumu un putni – dziesmas. Tikai
tur cilvēks var justies visvairāk pats attiecībā pret visu,
kas viņam apkārt – līdzcilvēkiem, dzīvo pasauli un Augstāko Kārtību, kurā mums ļauts
būt...

Tuvina kultūras
mantojumam

Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus viņu kultūras mantojumam un dot iespēju pievērst
lielāku uzmanību kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem.
Latvijā Eiropas kultūras mantojuma dienas norisinājās jau
18. reizi.
Paldies I. Groskaufmanei
par savas dzimtas māju un cilvēku piemiņas saglabāšanu,
Stelpes pagasta ļaudīm – par
atsaucību šīs vietas atzīšanā
un palīdzību tās aprūpē, nova-

Ķuņķu mantiniece un pasākuma organizatore Inta Groskaufmane (no kreisās), novada kultūrvēstures pētniece un dzejniece Gina Viegliņa-Valliete un
Vecumnieku pagasta muzeja
vadītāja Aloida Baķe pie svētozola.
da Domei – par atbalstu pasākuma norisē.
Uz tikšanos pēc gada!
A. BAĶE,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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Izpelnās Goda nomināciju «Augsim!»

Ar prieku iesaistās Pļaujas svētku norisēs
Ar Pļaujas svētkiem
Ausekļu dzirnavās
Bārbeles pagastā
8. septembrī noslēdzās
Latvijas Mazpulku projekts
«Visu daru es ar prieku!»,
kas saņēma Šveices
finansējumu.
Pļaujas svētkos piedalījās
seši Zemgales reģiona mazpulki – no Staļģenes, Neretas,
Penkules, Remtes, Anneniekiem
un Bārbeles. Mazpulcēnu komandu darbā palīdzēja studenti no Mazpulka Rīgas klubiņa.

Veiksmīgi
tiek galā

Pļaujas svētkos mazpulcēni darbojās nelielās grupās.
Bērniem bija jāsameklē izsniegtajās tabulās norādītā vieta un
jāveic darbiņš, ko amatnieks vai
mājsaimniece ierāda. Mazpulcēniem bija jāizzina labības kulšana ar spriguli, graudu tīrīšana,
malšana ar dzirnakmeņiem, kalšana, podnieka arods, vilnas
vērpšana u. c.
Jaunieši ar interesi piedalījās kūlīšu siešanā un kraušanā. Pļaujas svētku noslēgumā
katra komanda atklāja, kuri trīs
darbi šķituši visinteresantākie,
kuri – visgrūtākie. Ar visiem
uzdevumiem ļoti veiksmīgi tika galā Bārbeles mazpulka komanda, kurā startēja Karīna
Ņērbule, Matīss Platais un Megija Krotova.
Kā katru gadu, vecākie mazpulcēni iesaistījās demonstrējumu vadīšanā. Pirms svētkiem
kūlīšu siešanā piedalījās Dā-

Reinis Jirjens (no kreisās) un Nauris Godļevskis ir gandarīti, ka viņu darbs mazpulkā ir ievērots
un novērtēts.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
vis Penķis un Aļģirts Dievaitis.
Pļaujas svētkos demonstrējumus kūlīšu siešanā, kulšanā ar
spriguļiem un graudu tīrīšanā vadīja Emīls Godļevskis,
Nauris Godļevskis, Reinis Jirjens un Edijs Ancveirs.

Saņem sudraba
karotīti

Pļaujas svētkos aktīvākie
projekta dalībnieki saņēma sertifikātus. Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava Naurim Godļevskim un
Reinim Jirjenam pasniedza Goda nominācijas «Augsim!» diplomu un sudraba karotīti. Šī
atzinība puišiem izteikta par
vairāk nekā piecu gadu ļoti aktīvu darbu mazpulkā.

Nozog telefonus un naudu
Valsts policijas (VP) Zemgales
reģiona pārvalde informē
par notikumiem, kas Vecumnieku novadā reģistrēti no
11. līdz 25. septembrim.
12. septembrī plkst. 15 Vecumniekos, Rīgas ielā, suns ar
zobiem satvēris kādas nepilngadīgas meitenes skolas somu,
tādējādi viņu nobiedējot. Uzsākta administratīvā lietvedība.
Naktī uz 13. septembri Vallē, caururbjot degvielas tvertni,

no automobiļa «Opel Zafira»
nozagti 30 litru degvielas.
22. septembrī ap plkst. 19
Bārbelē aizturēts 1976. gadā
dzimis iereibis velosipēdists
(0,65 promiles).
23. septembrī laikā no
plkst. 1.30 līdz 3.50 Vecumniekos, Ceriņu ielā, atslēdzot
automašīnas «Mercedes Benz
609» durvis, no salona nozagti divi mobilie telefoni un nauda. Uzsākts kriminālprocess.
I. SIETNIECE,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze

Kartupeļu novākšanas talkā Pļaujas svētkos Ausekļu dzirnavās
Zemgales reģiona mazpulcēni piedalījās ar prieku.
Tā kā Bārbeles mazpulks
pamazām savu darbību izbeidz,
izsaku vislielāko pateicību visiem bijušajiem mazpulcēniem,

kuri 23 gadu laikā bija aktīvi
biedrības dalībnieki.

V. BARENS,
286. Bārbeles mazpulka vadītājs
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Nepalaid garām
tos skaistākos mirkļus,
kas dvēselei ziedēt liek.
Nepaej garām,
bet iededz to gaismu,
lai sirdij silts gaišums tiek.
		
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Viju Balamu
un Viktoru Lavrinoviču
50 gadu jubilejā,
Zentu Mineiku un Mārtiņu Penķi
65. dzimšanas dienā, Faniju Ilgu Tabaku
75. mūža gadskārtā un Veltu Pilkausku 80. šūpļa svētkos.
Lai rudens krāsu bagātība sniedz daudz saulainu
un prieka pilnu mirkļu!
Bārbeles pagasta pārvalde
Gads no dienas atskalda savu daļu.
Mūžs no cilvēka atskalda savu daļu.
Un jūs šai vidū kā lepna priede,
Kurai lemts nenoziedēt.
			
/M. Bārbale/
Sirsnīgi sveicam
Valēriju Silu 85 gadu jubilejā!
Kurmenes pagasta pārvalde
Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē.
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mūžību katrā stundā.
		
/V. Bleiks/
Sirsnīgi sveicam
Dainu Bušu
60 gadu jubilejā!
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Ir katram savs ziedēšanas laiks –
Sniegpulkstenim un mētrai.
Un katram savs lapkritis
		
nenovēršams.
Un laiks savs sniegam un vētrai.
Bet daži vairākkārt ziedēt māk.
Vai rudens tiem nepienāk?
Ak, pienāk, jau pienāk...
Bet saulains tas –
Sirds nešķiras viņiem no vasaras.
/Dz. Rinkule-Zemzare/
Saulainus sveicienus sūtām
Līvijai Krasovskai 75 gadu jubilejā!
Stelpes pagasta pārvalde
Gadskārtu gobelēnus zeme un debesis auž,
Gadskārtu gobelēnus arī sirdis auž dzejā.
Gadskārtu gobelēnos izteikts bezgala daudz,
Līdz pat mūža beigām tur atklāsmes lasīt varam;
Galvenais – lai tās ikdienas
saknēm ir dzīvības strauts,
Baltā krāsā, kas uzplaukt
liek likteņa zariem.
		
/K. Apškrūma/
Sveicam Līviju Krasovsku
skaistajā jubilejā.
Vēlam veselību un sirdsmieru
turpmākajos gados!
Stelpes pagasta pensionāru biedrība «Dižstelpe»

Ar prieku kabatā
pa dzīvi staigā,
tad nemanīto
ieraudzīsi drīz,
tad sapratīsi,
gājuputnu klaigas
kāpēc liek sirdij
celties debesīs.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Borisu Kapeļku
75. dzimšanas dienā!
Novada Sociālais dienests
Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests
aicina pieteikties pretendentus uz
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU
Kurmenes pagastā.
PRASĪBAS:
t Augstākā vai iesākta augstākā izglītība sociālajā darbā
vai karitatīvajā sociālajā darbā;
t Spēja organizēt un mobilizēt savu darbu un pieejamos resursus;
t Augsta atbildības izjūta un labas komunikācijas spējas;
t Vēlme strādāt un sniegt psihosociālu atbalstu ģimenēm
un personām. Papildus psihologa izglītība tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Darbiniekam TIEK PIEDĀVĀTS:
t Radošs, interesants un atbildīgs darbs;
t Stabilitāte un sociālās garantijas;
t Iespēja pilnveidot profesionālo pieredzi;
t Darbs starpprofesionāļu komandā.
CV un motivācijas vēstuli līdz 15. oktobrim sūtīt uz adresi: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 vai e-pastu:<ina.jankevica@vecumnieki.lv>.
Ir iespēja piedāvāt dzīvojamo platību Kurmenes pagastā.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 63976733, 20219567
(Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča).
29. septembrī
Skaistkalnes tautas namā –
Miķeļdienas
ZOLES TURNĪRS.
Reģistrācija –
sākot no plkst. 9.30.
Sākums – plkst. 10.
Sīkāka
informācija
pa tālruni
28864042.

6. oktobrī
Skaistkalnē
(sporta
laukumā) –

Miķeļdienas
GADATIRGUS.
Aicināti visi pārdot
un pirkt gribētāji.
Sīkāka informācija
pa tālruni 63933206.

Mīļās meitenes un dāmas!
Aicinu sestdienu rītus pavadīt jaukā gaisotnē
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā, kur pie tējas
krūzes varēs apgūt to, kas sirdij tuvāks –
dažādus roku darinājumus sev un saviem mīļajiem.
Nodarbībām paredzētais laiks –
no plkst. 10 līdz 12.
Pirmā tikšanās – 6. oktobrī.
Pieteikšanās pie vadītājas Ivetas Bērziņas, tālrunis
27803063, e-pasts: <iveta.beerzina@gmail.com>.
Minimālais dalībnieku skaits grupā ir 10 – 12 interesentu.
Maksa par nodarbībām būs atkarīga no grupas
lieluma, materiāli cenā nav iekļauti.
Rokdarbu pulciņa vadītāja Iveta Bērziņa

