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Gaida solistus

1. aprīlī Valles saieta namā
norisināsies vokālais konkurss
«Pavasara cīruļi». To organizē
saieta nams un Valles vidusskolas līdzpārvalde.
Par piedalīšanos konkursā
solistam būs jāmaksā viens
lats, duetam – divi, trio – trīs
lati. Šāda dalības maksa tika apstiprināta Domes sēdē
29. februārī.
«Maksa ir simboliska. Tā
noteikta tāpēc, lai disciplinētu
dalībniekus. Konkursa kopējais budžets ir 250 latu,» paskaidroja Valles vidusskolas
direktors Česlavs Batņa.
«Pavasara cīruļi» Vallē
notiks jau otro reizi. 2010. gadā vokālajā konkursā piedalījās 22 solisti no Vecumnieku
un Bauskas novada.

Mednieki izrāda trofejas
Kurmenē satiekas azartiskākie vīri

Aicina uz
atceres brīdi

Pieminot skaudros notikumus pirms 63 gadiem, 25. martā plkst. 12 Vecumnieku dzelzceļa stacijā notiks atceres brīdis. Uz to aicināti gan politiski
represētie, gan citi pagasta iedzīvotāji, informē muzeja vadītāja Aloida Baķe. Interesenti
tiek lūgti pulcēties laukumā
pie veikala «Pīlādzis», kur
plkst. 11.45 visus braukt gribētājus gaidīs autobuss.
Kafijas galds Vecumnieku
pagasta muzejā būs klāts
plkst. 12.45. «Sanākušie varēs
kavēties atmiņās un noskatīties videoierakstu par mūsu
ciema ilggadējo kultūras darbinieci Mirdzu Narunovsku, kura cietusi no padomju okupācijas režīma. Viņa uz Sibīriju tika izvesta 1949. gada 25. martā no Vecumnieku dzelzceļa
stacijas un izsūtījumā pavadīja septiņus gadus. Tiks pārrunāti arī šodienas skolēnu iespaidi par tuvākās apkaimes
politiski represēto iedzīvotāju
atmiņu stāstiem,» pasākuma
ieceri atklāj A. Baķe.
ŽANNA ZĀLĪTE

Medību trofeju izstādi aplūko kurmenietis Jānis Kondrāts (priekšplānā otrais no labās), kurš ir mednieks ar vairāk nekā 40 gadu stāžu, Inga Streļčūne (no kreisās), Gita Staļūne, Armands Staļūns, Jānis
Sils, Juris Sils, Lauris Drevinskis un Jānis Žikovs.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Pulcinot kopā vīrus, kuru
vaļasprieks ir medības,
Kurmenē tika aizsākta jauna
tradīcija. Turpmāk ik gadu
medību sezonas izskaņā
nolemts satikties atpūtas
vakarā, lai atskatītos uz
paveikto, padižotos ar
trofejām un kārtīgi
izballētos.
Atklājot sarīkojumu 9. marta vakarā, Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse jokoja, ka parasti mednieki sanāk kopā ar bisēm, bet šoreiz
līdzi paņēmuši sievas un trofejas.

Nošauj vilku

Savulaik pagasta vīri pāris
reižu ir pulcējušies mednieku
ballēs, taču tik kuplā skaitā,
uzņemot viesus no kaimiņu pagastiem un novadiem, – pirmoreiz. Atsaucoties Arvīda Si-

la individuālā medību iecirkņa
aicinājumam, ciemos bija ieradušies ap simt kolēģu no
Skaistkalnes mednieku biedrības, klubiem «Kurmene», «Mežotne», «Bārbele», «Valle»,
«Vāverīte» (Jaunjelgavas novads), «Graudiņi» (Jēkabpils
novads), «Ķeipene» (Ogres
novads), «Irši».
Vakara gaitā dejas mijās ar
spēlēm un rotaļām, vīri dalījās
pieredzē un stāstīja par mežā
piedzīvoto. A. Sila mednieku
kolektīva pārstāvim, skaistkalnietim Jānim Dombrovskim par
sastapšanos ar vilku atgādina
medību trofeja – pelēča āda.
Aptuveni 50 kilogramu smago
dzīvnieku «spēka gados» viņš
šī gada sākumā nomedīja Kurmenes pagastā pie Bīdeļu mājām. «Spīdacis pats man uzskrēja virsū!» taisnojas bijušais mežsargs, tagad pensionārs. Medniekam ar 40 gadu

pieredzi vilks ceļā patrāpījies
tikai divreiz, pirmo reizi –
1989. gadā.

«Patīk un viss!»

Par pagājušajā sezonā piedzīvoto, rādot fotogrāfijas, stāstīja vīri no Skaistkalnes mednieku biedrības, A. Sila kolektīva u. c. Klātesošie ar interesi
aplūkoja eksponētās trofejas –
aļņu, briežu un stirnu āžu ragus, mežakuiļu ilkņus, zvērādas un izbāžņus –, kas izstādēs saņēmušas apbalvojumus.
Sarīkojuma dalībnieki atsauca
atmiņā arī senākus notikumus,
jo gadu gaitā piedzīvoto nemaz tik vienkārši nevarot aizmirst.
Mednieku kolektīvā «Valle», ko vada Arnis Zirnītis,
pašlaik ir 28 biedri. Jānis Zvirbulis azartisko vīru saimei ir
piederīgs kopš 1989. gada.
à3. lpp.
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Jāsakārto īpašumi
P

ārdomas raisīja 18. februārī
notikusī tautas nobalsošana
par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu. Tas paredzēja krievu valodai noteikt
otras valsts valodas statusu.
Iedzīvotāju aktivitāte un vienotība apliecināja, ka tauta vajadzīgajā brīdī spēj saliedēties
un skaidri paust savu viedokli
par valstiski svarīgām lietām.
Arī Vecumnieku novadā bija ļoti liela vēlētāju aktivitāte,
un par to ir gandarījums. Ne
līdz referendumam, ne arī pēc
tā mūsu novada pagastos ļaudīm nekādu ar valodas jautājumiem saistītu problēmu nav
bijis. Cilvēki vienmēr ir varējuši savā starpā saprasties, lai
gan mūsu novadā dzīvo dažādu tautību pārstāvji.
Saņemot paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli,
daudziem zemes īpašniekiem
raizes sagādājusi Lauku atbalsta dienesta noteiktā nodokļa
papildlikme par nekoptām lauksaimniecības platībām. Jāuzsver,
ka pašvaldība šo statusu nenosaka un no nodokļa maksāšanas
atbrīvot nevar, tāpēc neapmierinātajiem ir jāvēršas Lauku atbalsta dienestā. Ne vienam vien
problēmas radījušas nesakārtotās īpašuma lietas, piemēram,
zemes lietošanas mērķa atbilstība, ēku un būvju statuss, robežzīmju esamība u. c.
Šogad pašvaldība nolēma
nepiemērot nodokli palīgēkām.
Līdz 1. oktobrim iedzīvotāji
tiek aicināti sakārtot savus īpašumus, lai nevajadzētu maksāt
nodokli par ēkām, kas savulaik

«Arī mūsu novadu ir
skārusi izceļošanas
problēma.»
reģistrētas, taču dabā vairs nepastāv un neatbilst Kadastra reģistrā pieejamai informācijai.
Nākamgad arī «graustu»
īpašniekiem draud «dubultais
nodoklis», tāpēc, lai nebūtu
lieku problēmu, tiek dots laiks
šos objektus sakārtot.
Dažkārt zemes un ēku īpašnieki vēršas pašvaldībā ar lūgumu atbrīvot no nodokļa, jo
nevarot īpašumu apsaimniekot.
Šāds arguments ir nepamatots
un neatbrīvo no saistību izpildes. Ir jāmeklē iespēja savu
īpašumu apsaimniekot pašam,
iznomāt vai no tā atbrīvoties.
izdomāties liek valdības
lielā steiga palielināt pensionēšanās vecumu un vēlme
šo ieceri īstenot pēc iespējas
ātrāk. Vai neiznāks tā, ka «vecie turpinās ilgāk mocīties»,
bet jaunie būs spiesti meklēt
darbu ārzemēs?
Arī Vecumnieku novadu ir
skārusi izceļošanas problēma.
Pašlaik vairāk nekā 30 skolas
vecuma bērnu kopā ar vecākiem dzīvo ārzemēs, bet vai
viņi tur mācās – par to pašvaldībai pilnīgas informācijas nav.

A

RIHARDS
MELGAILIS,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs

Sniedz nepatiesu un skolas
prestižam kaitējošu informāciju
Šī gada 29. februārī Latvijas
Neatkarīgās televīzijas (LNT)
raidījumā «Tautas balss» tika
demonstrēts sižets par Valles
vidusskolu. LNT filmēšanas
grupa izglītības iestādē bija
ieradusies pēc dažu 9. klases
skolēnu uzaicinājuma.
Mūsuprāt, «Tautas balsij»
tika sniegta nekonkrēta un apšaubāma informācija, kas aizskar vairuma Valles vidusskolas
audzēkņu pašcieņu. Pretenzijas
pret skolā notiekošo ir tikai tiem
9. klases jauniešiem, kuriem pašiem ir uzvedības problēmas.
Vidusskolas klašu audzēkņi
uzskata, ka raidījumā tika atspoguļots tikai vienpusējs un
negatīvs viedoklis.
Izglītības iestādes vadība
risina skolā esošās problēmas un raidījumā apgalvotais, ka situācijas uzlabošanai neviens nepievērš uzmaVecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
28. martā plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
22. martā plkst. 13.50
Skaistkalnes vidusskolas
informācijas centrā –
TIKŠANĀS
ar dokumentālo
filmu režisori
Dzintru Geku.

nību, ir aplams dažu skolēnu
uzskats.
Mums ir nepatīkami, ka
Valles vidusskola dažu audzēkņu dēļ tiek nepatiesi apvainota.
LNT raidījumā «Tautas balss»
savu redzējumu pauda tikai
daži skolēni, citiem viedoklis
netika vaicāts, līdz ar to sižets
nav objektīvs. Tajā atklātas tikai konkrēto intervēto cilvēku
personiskās problēmas un nedienas.
Mēs, Valles vidusskolas audzēkņi, uzskatām, ka LNT tika
sniegta nepatiesa un skolas
prestižam kaitējoša informācija par esošo situāciju izglītības iestādē.
Ar patiesu cieņu,
Valles vidusskolas
skolēnu
KOLEKTĪVS
«Vecumnieku Novada Ziņām» iesūtīto vēstuli parakstījuši 20 audzēkņi. Vallē vidusskolas klasēs mācās 27 skolēni.
IEVĒRĪBAI!
SIA «L&T» paaugstinājusi
maksu par atkritumu
izvešanu. Sākot ar
1. februāri, tā ir Ls 7,97
(bez PVN) par 1 m³.
Līdz ar to
SIA «Mūsu saimnieks»
ar 1. februāri no katras
mājsaimniecībā
dzīvojošās personas
par sadzīves atkritumu
izvešanu
iekasē Ls 0,80
(bez PVN) mēnesī.
SIA «Mūsu saimnieks»

Pasaulē nākuši divi zēni

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
Dzimtsarakstu nodaļā no
24. februāra līdz 14. martam reģistrēti divi Vecumnieku novada visjaunākie iedzīvotāji –
Gustavs un Mārtiņš.
Mūžībā aizgājuši:
BĀRBELES PAGASTĀ
Rolands Vindžānovs
(1933. gada 9. jūlijs – 2012. gada 10. marts).
STELPES PAGASTĀ
Jānis Siltlaiks (1929. gada 17. novembris – 2012. gada
26. februāris),
Aina Velta (1925. gada

5. maijs – 2012. gada 26. februāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Tamāra Golubovska
(1937. gada 11. jūnijs – 2012. gada 1. marts),
Raimonds Sipovičs
1948. gada 7. jūlijs – 2012. gada
4. marts),
Anna Gončarenko
(1934. gada 15. oktobris –
2012. gada 11. marts).
A. ĶIENE,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

PAZIŅOJUMS
Bārbeles pasta nodaļa
no 20. marta līdz
2. aprīlim BŪS SLĒGTA,
jo vadītāja šajā laikā
izmantos ikgadējo
atvaļinājumu.
Va/s «Latvijas Pasts»
«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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Mednieki izrāda trofejas

Atpūtas vietas «Lutauši» saimniece Andžela Briča (no kreisās) pārliecinās, vai vallietes Brigitas Sudrabiņas loterijas numuriņš ir īsts.

Mednieki labprāt iesaistījās dažādās atrakcijās.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

à1. lpp.
Pa kādai meža cūciņai esot izdevies nomedīt, taču viņš ar
aizrautību stāsta par kolēģu
guvumu. Matīsam Bruģim
2011. gadā laimējies nošaut
aļņu bulli, bet Uldis Kacens «gar
zemi nolicis» vilku. Pirms gadiem arī Jānim Sudrabiņam
gadījās sastapties ar pelēci.
Īstam medniekam atbildēt
uz jautājumu, kas viņu dzen gan
svelmē, gan salā, vējā un lietū
uz mežu, nav nemaz tik viegli.
«Patīk un viss!» lakoniski nosaka vīri, kuru vaļasprieks ir medības. «Katrs mednieks zina, ko
nozīmē sēdēt «uz lūri»,» smaidot teic J. Dombrovskis. Šķiet,
šī hobija būtību vistrāpīgāk
raksturo atziņa, ko par sarīkojuma moto bija izraudzījušies pasākuma iniciatori – A. Sila

Daiļā dzimuma pārstāves
pagājušajos 8. marta svētkos
saņēma mednieku sarūpētu sveicienu – rozes ziedu. Sievām un
draudzenēm vīru aizraušanās
ar medībām kļuvusi par dzīvesstila neatņemamu sastāvdaļu.
Klātesošie iesaistījās loterijā, ko organizēja uzņēmēja,
atpūtas vietas «Lutauši» saimniece Andžela Briča. Iespēju
četriem cilvēkiem doties laivu
braucienā pa Mēmeli laimēja

Kurmenes mednieki – «Mēs
nemedījam, lai nogalinātu, bet
esam gatavi mirt, lai medītu!».

Piedalās loterijā

«Bijušajā Bauskas rajonā
pašlaik aktīvi darbojas 949 mednieki, kuru rīcībā ir ap 2000
reģistrētu šaujamieroču. Gadā
tiek izskatīts ap 550 iesniegumu,
kas saistīti ar ieroču glabāšanas atļauju saņemšanu un citiem
jautājumiem,» informēja Bauskas policijas pārvaldes Atļauju
sistēmas grupas galvenais speciālists Gunārs Šteinhards, kurš
pats ir mednieks. Aicinot klātesošos sekot līdzi grozījumiem
normatīvajos aktos un ievērot
medību noteikumus, viņš uzslavēja vīru disciplinētību. Pērn
sastādīti tikai astoņi administratīvo pārkāpumu protokoli.

Deju skatē triumfē «Ozols»
Bauskas apriņķa deju
skatē 11. martā
Vecumnieku novadu
pārstāvēja astoņas kopas.

Pavisam Īslīces pagasta kultūras namā savu dejotprasmi
rādīja 20 kolektīvi no Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada.
Senioru grupā vislabāko
sniegumu demonstrēja Vecumnieku tautas nama deju kopa
«Ozols» (vadītāja Baiba Škrjaba), iegūstot 42 punktus un pirmās pakāpes diplomu. Vidējās
paaudzes kolektīvu konkurencē
D kvalifikācijas grupā startēja
deju kolektīvs «Valle» (Astrīda
Celmiņa, 37,89 punkti), E grupā: «Bārbele» (Agita Seglicka,
38,22 punkti), «Vēveri» (Sarmī-

te Vēvere, 35,89 punkti) no Vecumniekiem un «Stelpe» (Lāsma Skābuliņa, 35,67 punkti).
Šīs kopas saņēma otrās pakāpes
diplomus. C kvalifikācijas grupā apgūtos soļu rakstus rādīja
trīs mūsu novada jauniešu kolektīvi. «Rakari» (Agita Seglicka,
37,22 punkti) no Bārbeles un
Skaistkalnes vidusskolas deju
kopa «Vanadziņi» (Baiba Vanaga, 36,33 punkti) ieguva otrās
pakāpes diplomus, bet «Vēverīšu» (Agita Seglicka) sniegumu žūrija novērtēja ar 29,56
punktiem. Maksimālais punktu
skaits, ko varēja iegūt, bija 50.
Šī skate bija dejotāju starts
uz Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kas
2013. gadā notiks Rīgā.
ŽANNA ZĀLĪTE

skolotāja Brigita Sudrabiņa no
Valles.
Mednieku stāsti un Ziedoņa Vildes spēlētā mūzika Kurmenes tautas namā skanēja
līdz pat sešiem rītā. «Sarīkojums bija izdevies. No viesiem
esam dzirdējuši tikai labas atsauksmes,» teic A. Sils, solot,
ka pēc gada atkal visi tiks pulcināti kopā. Bet līdz tam – ne
spalviņas!
ŽANNA ZĀLĪTE

Nr. 4(59) 2012. gada marts

4. lpp.

Ūdens kļūst
dārgāks
Ar 1. martu Skaistkalnes
pagastā mainīta maksa par
aukstā ūdens piegādi.
Pamatojoties uz izmaksu
aprēķinu, turpmāk 1 m3 patērētā ūdens maksās Ls 0,41 (bez
PVN), bet par katru mājsaimniecībā dzīvojošu personu tiks
iekasēti Ls 0,94 (bez PVN) mēnesī. Līdz šim par 1m³ bija jāmaksā Ls 0,35 (bez PVN), bet
par katru personu tika aprēķināti Ls 0,80 (bez PVN) mēnesī.
Aukstā ūdens piegādes izmaksas apstiprinātas Domes
sēdē 29. februārī. Pret šādiem
izcenojumiem balsoja deputāti
Dagmāra Venclova un Andris
Lisovskis, atturējās – Mārtiņš
Mediņš.
Sēdē izraisījās diskusija
par to, kāpēc visos mājokļos
Skaistkalnē nav ierīkoti ūdens
skaitītāji. Dzīvokļos, kur tiek
veikta uzskaite, ļaudis maksā
par patērēto, bet tur, kur skaitītāju nav, cilvēki ūdeni var
lietot neierobežoti. Izpilddirektors Guntis Kalniņš uzsvēra, ka par pašvaldības līdzekļiem skaitītāji netiks uzstādīti
un iedzīvotājus, kuri tos nevēlas iegādāties, piespiest nevar. «Ir jāpalielina tarifs, kas
noteikts par katru mājsaimniecībā dzīvojošo personu, tad arī
cilvēki būtu ieinteresēti ierīkot
skaitītājus,» ierosināja M. Mediņš. Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne paskaidroja, ka
maksa noteikta, aprēķinot vidējo ūdens patēriņu mēnesī
vienai personai, kas ir 2,3 m3.
Vērā ņemama bija Valles pagasta pieredze skaitītāju uzstādīšanā, ar ko kolēģus iepazīstināja Arvīds Zvirbulis.
ŽANNA ZĀLĪTE

Izvērtē nepieciešamās investīcijas
29. februārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Pieņem saistošos
noteikumus

Apstiprināti novada Domes
saistošie noteikumi nr. 3 «Ārpus meža zemes augošu koku
ciršanas saskaņošanas kārtība
Vecumnieku novadā». Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists Arvīds Zvirbulis informēja par
saistošo noteikumu saturu, norādot, ka gadījumi, kādos nepieciešams saskaņojums no pašvaldības, noteikti Ministru kabineta noteikumos nr. 717
«Kārtība koku ciršanai ārpus
meža zemes» (29.08.2006.).
Pēc atzinuma saņemšanas no
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas dokuments
tiks publicēts «Vecumnieku Novada Ziņās» un stāsies spēkā.

Apstiprina nolikumus

Apstiprināts Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» nolikums. «Saistībā ar Kurmenes
pamatskolas slēgšanu pirmsskolas grupas tika pievienotas
pirmsskolas izglītības iestādei
«Cielaviņa». Lai saņemtu licenci iestādes darbībai citā adresē, nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā. Tā kā bija
jāizdara arī citi redakcionāli
grozījumi, jāapstiprina jauns
nolikums,» paskaidroja Kancelejas nodaļas vadītājs, jurists
Arvīds Zvirbulis.
Deputāti apstiprināja Vecumnieku novada Domes aktieru Amtmaņu muzeja nolikumu. «Pašlaik rit iestādes atkārtotā akreditācija, tāpēc nepieciešams sakārtot dokumentāciju
atbilstīgi pašreizējām prasībām,»
informēja A. Zvirbulis.

Vajadzīga kapliča

Pēc Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas ieteikuma domes Attīstības
un plānošanas nodaļa sagatavojusi pašvaldības indikatīvo
investīciju vajadzību sarakstu
2014. – 2020. gadam. Deputāti apstiprināja vairākas anketas, kurās izvērtēts pakalpojumu pašreizējais un nepieciešamo investīciju apjoms pašvaldībā, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai vajadzīgie
līdzekļi, veicamie ieguldījumi
pašvaldības un valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, kā arī
ielu rekonstruēšanā. Akceptēti
arī pašvaldības īstenojamie un
valsts nodrošinātie prioritārie
projekti.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Dace Šileika informēja, ka anketas nepieciešamas, lai varētu piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu nākamajam plānošanas
periodam, tās jāņem vērā arī
izstrādājot Vecumnieku novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Deputāte Dagmāra Venclova
rosināja Stelpes pamatskolas
sporta zāles būvniecību iekļaut
pašvaldības prioritāro projektu
sarakstā, savukārt Anna Balgalve ieteica sadaļā par kapsētu
paplašināšanu ietvert Misas
ciemu, kur ir ļoti liela nepieciešamība pēc kapličas. D. Venclova piemetināja, ka tā vajadzīga arī Stelpē. «Problēma, no
kurienes izvadīt aizgājēju, ir
aktuāla arī Vecumniekos,» atzīmēja Anita Smilškalne. D. Šileika pieļāva, ka kapliču celtniecība par ES fondu līdzek-

ļiem varētu netikt atbalstīta. «Ja
ir problēmas ar finansējuma
piesaisti, šo objektu būvniecību
projektu sarakstā var neiekļaut.
Kapliču celtniecība neizmaksā
tik dārgi, tās varētu uzbūvēt par
pašvaldības līdzekļiem,» ieteica
Mārtiņš Mediņš. Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis ierosināja anketā šo vajadzību tomēr
atspoguļot, formulējot to kā kapsētu izbūvi Vecumnieku novadā.

Ņems kredītu

Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt kredītu
2012. gadā projektu realizācijai.
Ls 549 726 nepieciešami
Eiropas Savienības ERAF līdzfinansēto projektu «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku
novada Bārbeles pagasta Bārbeles ciemā» un «Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku
novada Skaistkalnes pagasta
Skaistkalnes ciemā» īstenošanai,
katram paredzot Ls 274 863
lielu finansējumu. Ls 9000 nepieciešami mikroautobusa iegādei Skaistkalnes vidusskolai.

Tapis izcenojums

Apstiprināta maksa par Stelpes pamatskolas telpu un citu
pakalpojumu izmantošanu.
Par lielās zāles lietošanu
vienreizējiem pasākumiem, noslēdzot līgumu, jāmaksā Ls 3,
par ēdamzāles – Ls 2, bet par
virtuves izmantošanu – Ls 1
stundā (bez PVN). Virtuves
elektrisko plīšu izmantošana
maksā Ls 10 dienā (bez PVN).
Z. SKARA

Par muzeja apmeklējumu jāmaksā
Apstiprināti aktieru brāļu
Amtmaņu muzeja «Zvanītāju Bukas» maksas pakalpojumu izcenojumi. Gada
laikā kultūras iestādē
Valles pagastā viesojas ap
tūkstoš interesentu.
Turpmāk par apmeklējumu
pieaugušajiem būs jāmaksā
Ls 0,50, bet skolas vecuma bērniem no septiņu līdz 18 gadu
vecumam, pensionāriem un in-

valīdiem – Ls 0,30. Vienas stundas izcenojums par telpu nomu
ir Ls 5, bet tradīciju svētku svinēšana visā muzeja teritorijā organizatoriem izmaksās Ls 10 stundā. Priekšlikumu pašvaldībai
ieviest muzejā maksas pakalpojumus bija izteikusi iestādes
vadītāja Dace Anna Paegle.
Domes sēdē 29. februārī deputāti nolēma noteikto ieejas
maksu neiekasēt no Vecumnieku novada izglītības iestāžu au-

dzēkņiem. Iedzīvotājiem nebūs
jāmaksā par ieeju pasākumos,
ko muzejā vai tā teritorijā rīkos pašvaldība.
Deputāti Jānis Bračka un
Jānis Strēlis bija neizpratnē –
kāpēc ir jānosaka ieejas maksa,
ja pašvaldība muzeju uztur par
iedzīvotāju maksātajiem nodokļiem. Domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis norādīja, ka visos akreditētajos muzejos ir ieejas maksa. Svetlana Vāvernie-

ce informēja, ka arī mūsu
skolēni, apmeklējot līdzīgas iestādes citos novados, pērk ieejas biļeti. Anna Balgalve uzsvēra, ka maksa ir jāparedz, jo «to,
kas ir par velti, cilvēki nenovērtē». Arī Mārtiņš Mediņš tam
piekrita, piebilstot, ka ieejas
maksas noteikšana – tā ir muzeja vadītājas prestiža lieta.
Pret maksas pakalpojumu
apstiprināšanu balsoja J. Strēlis.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Pulcēsies pie piemiņas akmens
Represijas skāra arī bārbeliešus
Šogad aprit 63 gadi kopš
1949. gada 25. marta necilvēcīgajām deportācijām.
No mazās Latvijas uz Sibīriju tika izvestas ap 13 200
latviešu ģimeņu, kopskaitā
vairāk nekā 42 100 cilvēku.
Mūsu tautas liktenis ir kā
bezgalīgs audums, kurā svarīgs katrs pavediens. Latvijas
vēsturē neizdzēšamām zīmēm
ierakstītas varmācīgi uzspiestās ekonomiskās un politiskās
formācijas maiņas, kas nesušas neskaitāmus upurus, sagrāvušas dzīves un padarījušas traģiskus cilvēku likteņus.
Latvija ir zeme, pēc kuras
tās izdevīgā ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ visos laikos tīkojušas pasaules lielvalstis. A. Brigadere teikusi: «Mēs esam kā
starp vārtiem, starp vārtiem
uzcēluši savas mājas, kur tautām pāri staigāt.»

Atļauj
paņemt šujmašīnu

Nav tādas ģimenes Latvijā,
kurai nebūtu sava stāsta par Sibīriju. Tāds ir arī Bārbeles pagasta iedzīvotājiem. Lūk, daži
atmiņu pieraksti.
J. Ropājs (kādreizējais
Bārbeles ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
priekšsēdētājs): «NKVD vīri
(zilcepures) Bārbelē ieradās
pāris nedēļas pirms 25. marta.
Dzīvoja tagadējās bibliotēkas
telpās, gulēja salmos. Tai pašā
telpā mētājās rokas ložmetējs.
Lietošanā viņiem bija pagasta
karte.»
Z. Peņķe (25. marts bija
viņas dzimšanas diena): «Mūsu ģimeni, kopā piecus cilvē-

kus, izveda pēc brokastīm. Ienākot «Virzās», zilcepures teica (runāja krieviski): «Bagāti
dzīvojat!» Mantas, ko ņemt līdzi, nešķiroja. Atļāva paņemt
arī šujmašīnu. Zirgu pajūgos
aizveda līdz Bārbelei, krustojumā pie tautas nama mūs
«pārkravāja» mašīnā un veda
uz Vecumniekiem. Līdz vakaram noturēja stacijā vagonos.
Savas vajadzības bija jākārto
krievu zaldātu klātbūtnē «zem
plintes». Desmitniece Marta
Cinovska pirms tam kaimiņos
bija teikusi, ka vajagot izcept
maizi, vedīšot cilvēkus.»

Zīmīte aiz
zirga loka

Atceras L. Liniņa: «Tēvs
Jānis zemi bija ieguvis par piedalīšanos brīvības cīņās. Viņš
bija latviešu strēlnieks, karojis
kopā ar Ēvaldu Valteru. Tēvu
apcietināja un notiesāja uz 25
gadiem. Baigā nakts 1949. gada 25. martā nepagāja garām
man un mātei Annai… Braucām
divas nedēļas. Grūtais ceļš beidzās Omskas apgabalā, Pavlogradā. Cilvēkus kopā ar mantām kā lopus izlika tirgus laukumā apskatei un izvēlei…
Par to, ka valstī būs kādas
pārmaiņas, māte nosapņoja. Viņa bija redzējusi, ka nokrīt
saule. Un tiešām, bija norietējusi Staļina «saulīte»…»
«Zīmīte aiz zirga loka «Arvīd, šonakt nedzīvo mājās!» brīdināja par gaidāmo izvešanu,»
stāsta Gunārs Kārkliņš. «Tēvs
slēpies cerībā, ka tā tiks pasargāta ģimene. Taču tas nepiepildījās.» Ģimeni izsūtīja, Gunāru
aizveda no mācību klases.
Aivara tēvs Jānis Vec-

Svarīgs miers un saticība
70. dzimšanas dienu
23. februārī atzīmēja
Vecumnieku pagasta
vairākām paaudzēm labi
zināmā bērnu medmāsa
Aldona Zagorska.
Miermīlīga, klusa un saticīga – tā viņu raksturo bijušie
kolēģi ambulancē.
Pēc Rīgas 4. medicīnas skolas beigšanas Aldona ieradās

Vecumniekos. Tolaik augumā
smalkā un sīkā medmāsiņa prata runāt un rakstīt tikai krieviski, jo bērnību un skolas gadus viņa bija pavadījusi izsūtījumā Irkutskas apgabalā. Tur
viņa nokļuva 1948. gada maijā, kad kopā ar mammu un vecomāti tika izvesta no Lietuvas,
Germanišķiem. Būdama ar
«gaišu galvu», jaunā speciāliste ātri vien apguva latviešu

Latviešu tautai zīmīgās atceres dienās ļaudis pulcējas pie piemiņas akmens represijās cietušajiem Bārbeles pagasta iedzīvotājiem.
Foto – I. KRAUZE
biškens pēc Kurzemes cietokšņa krišanas jau bija izsūtīts
uz Noriļsku. Māte 1949. gada
25. marta rītā Aivaru bija izvadījusi uz skolu, kad piebrauca smagais auto un bruņoti
vīri lika paņemt mantas. Divi
no viņiem skrēja uz skolu pēc
Aivara. Sākās mokošs ceļš
līdz Omskai. «Žēl, ka nevarēja paņemt līdzi visvajadzīgāko
mantu – miltu maisu. Tas bija
novietots uz vagona durvju
sliedes, un sargkareivis izgrūda to ārā, lai varētu aiztaisīt un
aizslēgt aizbīdāmās durvis,»
atceras Aivars Vecbiškens no
Bārbeles «Spigām».

Tie ir tikai nedaudzi bārbeliešu stāsti par senajiem notikumiem. 1949. gada 25. marta rītā raudāja ne tikai cilvēki
vien, raudāja arī daba. Bija
drūms, pelēks rīts, un katrs
vissīkākais koka zariņš šūpoja

asaru lāses. Bārbeles krustceles un Vecumnieku stacija šķīra daudzu bārbeliešu dzimtas,
vairāk nekā 80 mūspuses ļaudis sāka nezināmu ceļojumu.
«Izmisums piezagās pamazām, tas sagrāba sirdi ar ledainām rokām, kad vilciens smagi elsodams pārbrauca Latvijas robežu. Jautājums bija tikai
viens – vai kādreiz vēl redzēšu Latviju? Asaras lija aumaļām. Brīdi pa brīdim nosvilpa
lokomotīve, un tās aizlauztajā,
pusaizsmakušajā rēcienā likās
saklausāmas nikna zvēra skumjas…,» atceras represijās cietusī Inta Puriņa (dz. Mārtinsone).
Kā ik gadu, arī šajā pavasarī pie 1989. gada 25. martā
atklātā piemiņas akmens pulcēsies represētie bārbelieši un
ikviens, kuram nav vienaldzīga mūsu tautas vēsture.
B. KRAUZE,
Bārbeles pagasta
bibliotēkas vadītāja

valodu, vienlīdz labi iemācoties gan runāt, gan rakstīt.
Bērnu ārsti Vecumnieku
ambulancē mainījās, taču Aldona Zagorska palika savā vietā
un prata pielāgoties ikviena
pediatra darba stilam un prasībām. Kolēģi viņu cienīja, jo
medmāsa nekad neiesaistījās
intrigās, allaž vēlējās, lai kolektīvā valdītu miers un saticība. Par bērnu veselības aprūpi

mediķe gādājusi no 1964. gada līdz pat aiziešanai pelnītā
atpūtā – 2000. gada maijam.
Aldona un Jānis Zagorski
izaudzinājuši un izskolojuši trīs
godīgus un strādīgus bērnus –
Jutu, Ilonu un Jāni, kuri izveidojuši savas ģimenes.
Lai Dievs dod labu veselību un možu garu!
Bijušās KOLĒĢES
Vecumnieku ambulancē

Raudāja cilvēki
un daba
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Plānotas dažādas aktivitātes
Tiks veidotas trīs atbalsta grupas
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Projekta «Alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstība
Vecumnieku novadā», nr.
1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/
NVA/075, ietvaros 2012. –
2013. gadā tiks veidotas
trīs atbalsta grupas.
Tās ir šādas: personām ar
funkcionāliem traucējumiem;
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm; personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām.

Personām ar funkcionāliem traucējumiem

Lai uzlabotu personu ar
funkcionāliem traucējumiem
sociālās un funkcionēšanas prasmes un mazinātu risku nokļūt
ilgstošas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes institūcijās, projekta ietvaros tiks izstrādāta un realizēta sociālās
rehabilitācijas programma, kurā tiks iekļautas mērķa grupas
vajadzībām un spējām atbilstīgas aktivitātes:
1. Reitterapija. Ar tās palīdzību notiks problēmu risināšana medicīniskā, psiholoģiskā
un sociālā rehabilitācijā. Nodarbībā piedalīsies zirgs, pacients,
reitterapeits un viens, divi vai
trīs palīgi.

2. Mūzikas terapeits plānos, organizēs un vadīs atbalsta
grupu nodarbības, izstrādās atbilstīgus tematus paredzētajai
aktivitātei, piedalīsies sociālās
rehabilitācijas programmas izstrādē.
3. Sociālo, darba un sadzīves prasmju nodarbībās personas veidos, līmēs, gatavos un
veiks citas aktivitātes, kas uzlabos viņu prasmes un iemaņas.
Programma tiks veidota,
liekot uzsvaru uz vairākiem
priekšnosacījumiem integrācijai sabiedrībā: sociālās, individuālās un darba prasmes,
emocionālā labsajūta, pozitīvs
pašnovērtējums, garīgā un fiziskā veselība, sociālais atbalsts.
2012. gadā paredzēta viena grupa, kurā darbosies septiņas personas, bet 2013. gadā plānots
izveidot vienu grupu, kurā būs
astoņi cilvēki. Katru gadu grupā tiks iesaistīti citi dalībnieki.

Bērniem no trūcīgām
un maznodrošinātām
ģimenēm

Atbalsta grupas ietvaros
divu gadu laikā tiks iesaistīti
70 bērni.
Aktivitātes tiks sadalītas
trīs galvenajos virzienos:
 Sporta aktivitātes un jāšanas apmācība bērniem, kas
ļaus viņiem iepazīties ar zirgu un dzīvnieku aprūpētāju
ikdienu. Bērniem būs iespēja
mācīties praktiski apkopt zirgus, kā arī tos barot. Viņi ap-

gūs zirgu inventāra sagatavošanas prasmi, dzīvnieku sagatavošanu pirms treniņiem un
aprūpi pēc treniņiem. Nodarbības notiks 2012. gadā – no
aprīļa līdz decembrim.
 Interaktīvās un informatīvās grupu nodarbības notiks brīvā dabā, piesaistot dažādus speciālistus. Tās rosinās
izprast atkarību izraisošo vielu procesus, bērnu attīstību un
attiecību veidošanu, kā arī nepilngadīgo personu likumpārkāpumu sekas un risku nokļūt
soda izpildes un uzraudzības
iestādes redzeslokā. Paredzamas dažādas sporta aktivitātes, darba un sadzīves prasmju
apgūšana. Nodarbības 2012. gadā notiks divas dienas – jūnijā
un augustā.
 Saliedēšanās un integrēšanās aktīvā tūrisma nometne.
Tajā paredzētas sportiskas un
iesaistošas aktivitātes, izmantojot tūrisma un orientēšanās
elementus, kas rosinās savstarpējo sadarbību un integrāciju sabiedrībā. Nodarbības 2012. gadā notiks no maija līdz septembrim.
Paralēli tiek izstrādāta motivācijas programma ar iepriekš
nosauktajām aktivitātēm.

No psihoaktīvām
vielām atkarīgām
personām

Atbalsta grupa tiks veidota,
lai sniegtu sociālo atbalstu un
sekmētu mērķa grupas iekļau-

«Jūties švaki? Ne vienmēr ir tik traki!»
Veselības ministrija ir uzsākusi aktīvu un mērķtiecīgu
darbu, lai samazinātu
sekundāro neatliekamās
medicīniskās palīdzības
(NMP) izsaukumu skaitu.
Lai informētu iedzīvotājus
par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām, šī gada janvārī tika uzsākta sociālā kampaņa «Jūties švaki? Ne vienmēr
ir tik traki!».
Nelielu traumu vai vieglu
saslimšanu gadījumā iedzīvotājiem, lai saņemtu vajadzīgo
palīdzību vai konsultāciju
un samazinātu sekundāro

NMP izsaukumu skaitu, iespējams:
 sazināties ar savu ģimenes ārstu (konsultācija pa tālruni, apmeklējums akūto pacientu pieņemšanas laikā, mājas vizītes pieteikšana);
 doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
 ārpus ģimenes ārsta
darba laika darbdienās no
plkst. 17 līdz 8, brīvdienās un
svētku dienās – visu diennakti – zvanīt uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības

dienesta (NVD) izveidoto ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 un saņemt kvalificēta mediķa padomu vienkāršāku saslimšanu gadījumos;
 saņemt informāciju par
valsts apmaksātiem veselības
aprūpes pakalpojumiem, zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) vai interneta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.
Steidzamās medicīniskās
palīdzības punkti:
Aizkraukles slimnīca, Bērzu iela 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads, tālruņi 65133899,
65133873,

šanos sabiedrībā un darba tirgū,
lai attīstītu individuālās un
darba prasmes, uzlabotu garīgo
un fizisko veselību. Atbalsta
grupā un sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē tiks
piesaistīts psihologs, psihoterapeits un sociālais darbinieks.
Projekta ietvaros izstrādātā
sociālās rehabilitācijas programma un izveidotā atbalsta
grupa būs inovatīvs pakalpojums Vecumnieku novadā.
Gan 2012., gan 2013. gadā
plānots izveidot vienu grupu,
kurā darbosies 15 personas. Katru gadu grupā tiks iesaistīti citi
dalībnieki. Mērķa grupas dalībniekiem tiks nodrošināts
transports, lai nokļūtu uz nodarbībām, vai arī tās tiks organizētas personas dzīvesvietā.
Mērķauditorijai tiks nodrošinātas šādas aktivitātes:
 Informatīvi izglītojošas
nodarbības;
 Datorapmācība, lai attīstītu sociālās prasmes un rastu
iespēju iekļauties darba tirgū;
 Psihologa un psihoterapeita konsultācijas, lai motivētu iekļauties darba tirgū un
sabiedrībā.
Projekta realizācijas ilgums
ir 24 mēneši. To pilnībā finansē Eiropas Savienības Eiropas
Sociālais fonds. Projekts jāīsteno līdz 2013. gada 31. decembrim.
D. ŠILEIKA,
Vecumnieku novada
domes projektu vadītāja

Bauskas slimnīca, Dārza
iela 7/1, 7/2, Bauska, Bauskas
novads, tālruņi 63923153,
63923433,
Rīgas rajona slimnīca, Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, tālruņi 67972808,
67971329.
Papildus NVD slēdz līgumu ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (Rīga, Vienības
gatve 45, tālrunis 67064498)
par steidzamās medicīniskās
palīdzības punkta pakalpojumu
sniegšanu.
Latvijas Republikas
Veselības
MINISTRIJA
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Izzina kaimiņvalstu pieredzi
Sociālo dienestu apmeklē ārzemju speciālisti
Vecumnieku novada Domes Sociālajā dienestā
viesojās speciālisti no
Norvēģijas un Somijas.
Apmeklējuma mērķis –
iepazīstināt ar savās valstīs
esošo sistēmu un darbību
bērnu bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo
bērnu alternatīvajā aprūpē.
Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Audžuģimeņu
biedrību Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā projekta
ietvaros.
Ar ciemiņiem 1. martā tikās
Sociālā dienesta pārstāvji, bāriņtiesas priekšsēdētāja I. Sproģe un aizbildņu ģimenes, kas
ir Latvijas Audžuģimeņu biedrības locekles.

Atšķirīgs
piedāvājums

Norvēģijas delegāciju pārstāvēja Audžuģimeņu aprūpes
pakalpojumu centra Bergenā
speciāliste Else Gerda Dūgstada (Else Gerd Dugstad). Viņa
informēja, ka valstī ir apmēram
pieci miljoni iedzīvotāju, pieci reģioni un 19 novadi, taču
katrā administratīvajā teritorijā
ir atšķirīgs alternatīvo pakalpojumu piedāvājums. Valstiskā līmenī tiek domāts par vienotas
sistēmas izveidi. Norvēģijā uz
tūkstoš iedzīvotājiem strādā trīs
sociālā darba speciālisti. Latvijā, kā to paredz normatīvie akti,
uz tūkstoš iedzīvotājiem jābūt
vismaz vienam sociālajam dar-

biniekam. Norvēģijā ir noteikta
naudas summa, ko saņem audžuģimene par bērna aprūpi,
bet, ja mājās tiek pieņemts
pusaudzis vai bērns ar audzināšanas un uzvedības problēmām, valsts šai ģimenei piemaksā. Par audžuģimeni var
kļūt viena vai divu vecāku, kā
arī homoseksuāļu ģimene.
Perī Remejs (Perry M. Remoy) no Norvēģijas pārstāvēja
Linnea centru. Tā ir nevalstiska
organizācija, kas nodarbojas ar
alternatīvās aprūpes pakalpojumiem un piedāvā aprūpi problemātiskajiem pusaudžiem un
bērniem. Organizācijā iesaistīti
30 bērni un 24 audžuģimenes.
Organizācija strādā pēc drošās
piesaistes modeļa, kas veicina
drošu un stabilu pamatu bērna
turpmākajai attīstībai. Ar «Drošā pamata» zvaigznes modeli
tiek uzsvērts, ka bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem būtiskākā problēma ir piesaistes trūkums, līdz
ar to ir nepietiekams pamats turpmākajai attīstībai. Zvaigznes
modelis ir uz piesaisti balstīts
aprūpes modelis, kas sekmē
drošību un dzīvesprieku.

Apmācības
programma

Rīta Siekinena (Riita Siekkinena) pārstāvēja Sociālo lietu un veselības ministriju Somijā. Valstī ir pieci miljoni iedzīvotāju un 330 pašvaldības.
Viešņa uzsvēra, ka pašlaik
valstiskā līmenī tiek aktuali-

Novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča (no labās) ieklausās Somijas un Norvēģijas delegācijas pārstāvju sacītajā.
Foto – R. SPRANCIS
zēts jautājums par administratīvi teritoriālo reformu. Somijā galvenā alternatīvās aprūpes
forma ir audžuģimenes, taču
6500 bērnu atrodas institucionālajā aprūpē. Jāatzīmē, ka
Somijā ar likumu ir noteikts,
ka institūcijā nedrīkst būt vairāk par septiņiem bērniem, līdz
ar to tās ir ļoti mazas un pietuvinātas ģimeniskai videi. Sociālais darbinieks kopā ar bioloģiskajiem vecākiem pieņem
lēmumu izņemt bērnu no ģimenes un ievietot audžuģimenē. Bioloģiskajam tēvam un
mātei tiek saglabātas iespējas
lemt un noteikt bērna izglītības, veselības un reliģiskās tiesības jautājumus.
Somijas Audžuģimeņu federāciju «Perhehoiliitto» pārstāvēja tās vadītājs Pirjo Hakarainens (Pirjo Hakkarainen)
un attīstības nodaļas vadītājs
Hannu Pīspanens (Hannu Piispanens). Viņi sniedza infor-

māciju par audžuvecāku apmācības programmu, jo normatīvie akti paredz, ka visiem audžuvecākiem ir nepieciešama
izglītošanās un apmācība. Programma izstrādāta, balstoties uz
audžuvecāku vajadzībām, tā
ietver 14 soļus. Izglītošana notiek aptuveni trīs, piecus mēnešus (deviņas reizes pa trim
stundām). Tās laikā tiek skartas dažādas tēmas, lai audžuvecākiem būtu vieglāk saprast,
pieņemt un aprūpēt bērnu, tiek
runāts par audžuvecāku bioloģiskajām atvasēm un sadarbību ar pieņemtajiem bērniem.
Šī tikšanās ļāva apjaust, ka
Latvijai vēl ļoti garš ceļš ejams,
lai sakārtotu alternatīvās aprūpes jautājumus bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
sniegtu atbalstu aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm, izglītojot tās un materiāli atbalstot.
I. JANKEVIČA,
Sociālā dienesta vadītāja

Ārstniecības iestādes, kurās pieejami dežūrārsti
Ārstniecības iestāde
Zemgale

Adrese

Tālrunis

Profils

Jelgavas poliklīnika

S. Edžus iela 10, Jelgava

63084508

Pieaugušajiem,
bērniem

Bauskas slimnīca

Dārza iela 7/3, Bauska

63923153

Dobeles un apkārtnes
slimnīca
Jēkabpils reģionālā
slimnīca

Ādama iela 2, Dobele

63723442

A. Pormaļa iela 125,
Jēkabpils
Zemgales prospekts 15,
Jelgava
Brīvības bulvāris 6,
Jelgava

65237816

Pieaugušajiem,
bērniem
Pieaugušajiem,
bērniem
Pieaugušajiem,
bērniem
Pieaugušajiem,
bērniem
Pieaugušajiem,
bērniem

Zemgales veselības centrs
Jelgavas pilsētas slimnīca

63084004
63021802

Darba laiks
Pirmdienās, piektdienās no
plkst. 16 līdz 19.30, otrdienās no
15 līdz 19.30, trešdienās no 18
līdz 19.30, sestdienās no 9 līdz 14
Sestdienās, svētdienās no plkst. 8
līdz 18
Darbdienās no plkst. 16 līdz 18,
sestdienās, svētdienās no 11 līdz 16
Sestdienās no plkst. 9 līdz 18
Darbdienās no plkst. 15 līdz 19,
sestdienās, svētdienās no 8 līdz 15
Sestdienās, svētdienās, svētku
dienās no plkst. 9 līdz 19
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Konkurē ar kaimiņu novadu audzēkņiem
Veiksmīgi startē mācību priekšmetu olimpiādēs
Šajā mācību gadā novada
izglītības iestāžu audzēkņi
piedalījušies vairāk nekā
desmit mācību priekšmetu
olimpiādēs.
Valsts izglītības satura centrs
tās organizēja šādos mācību
priekšmetos: matemātikā 5. –
8. un 9. – 12. klasēm, fizikā 9. –
12., ķīmijā 9. – 12., bioloģijā
9. un 11. – 12., ģeogrāfijā 10. –
12., ekonomikā 10. – 12., vēsturē 9. un 12., latviešu valodā
un literatūrā 8. – 9. un 11. – 12.,
krievu valodā (svešvaloda) 10. –
12. klasēm.
Kopā ar Iecavas novada pašvaldības izglītības nodaļu tika organizētas mācību priekšmetu
olimpiādes svešvalodā 9. –
12. klasēm, vizuālajā mākslā 1. –
4. un 5. – 9., kulturoloģijā 10. –
12. klasēm. 29. martā norisināsies 8. klašu olimpiāde mājturībā
un tehnoloģijās, bet 17. aprīlī –
4. klašu kombinētā olimpiāde.

16 pirmās vietas

Šajā mācību gadā Vecumnieku novada izglītības iestāžu
audzēkņiem konkurenci veidoja gan Iecavas novada skolēni,
gan atsevišķās olimpiādēs arī
Neretas novada Mazzalves un
Sproģu pamatskolas bērni. Nācās kārtīgi pacīnīties, lai noturētos pagājušā mācību gada līmenī. Prieks, ka izdevās to
pārspēt. 2010./2011. mācību
gadā mūsu novada audzēkņi
ieguva 12 pirmās vietas, bet
šogad – jau 16.

Starpnovadu otrā posma
olimpiādes ir mazāk pārstāvētas nekā 2010./2011. mācību
gadā. Mūsu novada skolēni ir
uzrādījuši labus rezultātus.
Bioloģijas olimpiādē labākos sasniegumus demonstrēja
Vecumnieku vidusskolas audzēkņi Rinalds Petjukēvičs (9. klase)
un Rihards Landorfs (12. klase),
kuri savā grupā ieguva 1. vietu.
Vēstures olimpiādē 12. klasei
labākie bija iecavnieki. Misas
vidusskolas 12. klases skolniece Anna Vaļecka ieguva 2. vietu, savukārt fizikas olimpiādē
viņa izcīnīja 1. vietu. Latviešu
valodas un literatūras olimpiādē abās grupās labākās bija
Bārbeles pamatskolas 9. klases
skolniece Ilze Ģeķe, Skaistkalnes vidusskolas 11. klases audzēkne Aiga Karelsone un Misas vidusskolas 12. klases skolniece Katrīna Antonova.
Matemātikas olimpiādē 9. –
12. klašu grupā mūsu novada
izglītības iestāžu audzēkņi Gunārs Danovskis (Vecumnieku
vidusskola, 12. klase), Kristaps
Stikuts (Valles vidusskola, 9. klase) un Kaspars Valškēvics
(Skaistkalnes vidusskola, 11. klase) ieguva 2. vietu, bet 5. – 8. klašu konkurencē zinošākie bija
Vecumnieku vidusskolas skolēni Rūdolfs Agris Stilve (5. klase), Samanta Homiča (6. klase)
un Diāna Ivaškeviča (7. klase).
Pirmo vietu svešvalodu olimpiādē 9. – 12. klasēm ieguva
Valles vidusskolas 9. klases audzēknis Kristaps Seilis un Mi-

Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) tēmas
ZPD sekcijas
Psiholoģijas
Vides
Sociālā
Mākslas
Zemes
Ķīmijas
Ekonomikas
Astronomijas
Vēstures un
kultūrvēstures
mantojuma
Veselības
Fizikas
Pedagoģijas
Valodniecības
Bioloģijas
Kopā

2010./2011. m. g.
1
–
–
1
4
2
2
1

2011./2012. m. g.
–
1
1
1
3
1
1
–

2

2

2
–
–
–
–
15

–
1
1
1
2
15

Kopējais olimpiāžu apmeklējums 2011./2012. m
Olimpiāde

Klašu
grupa

Bioloģijas
Ķīmijas
Ģeogrāfijas
Matemātikas
Matemātikas
Fizikas
Ekonomikas
Latviešu val.
Latviešu val.
Vēstures
Krievu val.
Angļu val.
Kulturoloģijas
Vizuālās mākslas
Kopā

9. – 12.
9. – 12.
10. – 12.
5. – 8.
9. – 12.
9. – 12.
1. – 12.
11. – 12.
8. – 9.
12.
10. – 12.
9. – 12.
10. – 12.
1. – 9.

sas vidusskolas 12. klases skolniece Katrīna Antonova. Kulturoloģijas olimpiādē labākā
bija Vecumnieku vidusskolas
12. klases skolniece Zane Gulbe. Vizuālās mākslas olimpiādē
skaistākos darbiņus izveidojušas Vecumnieku vidusskolas
audzēknes Annija Kuzma (2. klase) un Annija Tamane (4. klase), bet vecākajā grupā 1. vietu
dalīja 9. klases skolnieces Alīna Šlajeva (Skaistkalnes vidusskola) un Laura Adamāne (Vecumnieku vidusskola).

Apliecina vispusību

Vecumnieku novadā ir skolēni, kuri piedalījušies vairākās
mācību priekšmetu olimpiādēs,
tādējādi apliecinot savas vispusīgās zināšanas.
Vecumnieku vidusskolā tādi ir: Kalvis Ņikiforovs, kurš
startējis piecās olimpiādēs, Rihards Landorfs – trijās, Terēze
Neliusa – trijās, Rinalds Petjukēvičs – divās, Roberts Kļaviņš –
divās, Valts Ulmanis – divās,
Raivis Zaharāns – divās olimpiādēs. Misas vidusskolas audzēkne Anna Vaļecka savas zināšanas apliecinājusi piecās
olimpiādēs, bet Katrīna Antonova – divās. Valles vidusskolas audzēkņi Kristaps Stikuts,
Oskars Briņķis un Laura Strupa katrs piedalījušies divās
olimpiādēs. Skaistkalnes vidusskolas audzēkne Aiga Karelsone startējusi trijās, Sintija
Siliņa – trijās, bet Kaspars Valškēvics – divās olimpiādēs.

Bārbeles
pamatskola
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
3
5

Stelpes
pamatskola
–
–
–
1
–
–
–
–
1
–
–
–
–
8
10

Misa
vsk.
4
4
2
5
6
4
–
2
2
1
3
6
–
10
49

Olimpiādēs gūtie sasniegum
Panākumi

2010./20

1. vieta
12
2. vieta
15
3. vieta
17
Atzinība
19
*Tabulā nav datu par mājturības un
to olimpiādi.

Izvirza sešus darbus

Novada zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencei
tika pieteikti 15 skolēnu darbi.
Tikpat daudz bija arī pagājušajā mācību gadā.
Vecumnieku novadā populārākās šogad ir Zemes zinātnes,
ekonomiskās ģeogrāfijas, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma un bioloģijas sekcijas.
Līdz novada ZPD konferencei
skolēnu darbi tika recenzēti. Tos
vērtēja pedagogi A. Rušmane,
I. Tamane, I. Cīrule, S. Roga,
I. Vaisjune, M. Ozola, G. Eriņa, R. Zvirbule, I. Pavinkšnis,
B. Igaune un L. Opincāne. Paldies skolotājiem par ieguldīto
darbu.
22. februārī novada ZPD
konferencē vidusskolēni prezentēja savu veikumu. Žūrija
sešus darbus izvirzīja uz Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas 20. martā notiks Jelgavā.
Izvirzītie darbi: «Dabas tūrisma un dabas takas «Reizeni–Taurkalne» izpēte», Laura
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Dzīvo pasaulē, mācies Skaistkalnē!

mācību gadā
Skaistkalnes
vsk.
4
–
3
8
6
2
4
3
2
2
2
4
–
7
47

as

Valles
vsk.
5
–
1
4
2
–
–
1
3
–
5
6
6
3
36

Vecumnieku
vsk.
6
5
4
13
6
3
1
3
6
–
5
11
3
20
86

mi*

011. m. g.

2011./2012. m. g.

16
25
21
31
n tehnoloģiju un 4. klašu kombinēStrupa, Valles vidusskolas 12. klases skolniece (darba vadītāja –
S. Kreimane), «Sociālo tīklu
popularitāte dažādās vecuma
grupās Misas vidusskolā», Signe Indriksone, Misas vidusskolas 11. klases skolniece
(M. Ozola), «Biogāze», Klinta
Alpa, Vecumnieku vidusskolas
10. klases skolniece (I. Cīrule),
«Karikatūru izmantošanas iespējas ģeogrāfijas stundās»,
Rihards Landorfs, Vecumnieku
vidusskolas 12. klases audzēknis (I. Tamane), «Kā uzrakstīt
labu romānu mūsdienu rakstnieku un jauniešu vērtējumā»,
Terēze Neliusa, Vecumnieku
vidusskolas 11. klases skolniece (S. Vītola), «Sāls ietekme uz
cilvēka organismu», Aiga Karelsone, Skaistkalnes vidusskolas 11. klases skolniece (A. Auguste).
Jācer, ka kāds no mūsu novada audzēkņu darbiem tiks
izvirzīts arī uz valsts ZPD konferenci.
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada
domes izglītības metodiķe

Mūžizglītība tiek uzskatīta
par Eiropas Savienības
valstu politikas stūrakmeni
cilvēkresursu attīstības
jomā, apmācībā un
jaunatnes lietās.
Skaistkalnes vidusskolas kolektīvs pastāvīgi meklē dažādas
iespējas, lai piedāvātu interesentiem iegūt vidējo izglītību.
Jau vairākus gadu desmitus iestāde realizē vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (neklātienes
nodaļa), kuru apguvuši vairāk
nekā 550 izglītojamie. Iestādes
kolektīvs ir gatavs piedāvāt jaunas iespējas, proti, iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā.
Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība ir neklātienes
izglītības paveids. Tās pirmsākumi meklējami 1728. gadā, kad, kā
vēsta izdevums «Boston Gazzete», skolotājs Kalebs Filips (Caleb Philip) piedāvāja iespēju apgūt zināšanas, studiju materiālus
regulāri (vienreiz nedēļā) saņemot pa pastu. Latvijā tālmācība
aktualizējās 20. gs. 90. gados.

Jāuzņemas atbildība

Tālmācība ir patstāvīgas
studijas bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēkiem.
Skaistkalnes vidusskola piedāvā apgūt programmu ar interneta starpniecību, kā arī nodrošina tās īstenošanas ilguma saīsinājumu līdz diviem vai pat
vienam gadam, mācoties eksternātā (pašmācībā).
Tālmācība ir īpaši piemērota strādājošiem, aktīviem un aizņemtiem cilvēkiem, kā arī tiem,
kuriem nav iespēju turpināt vai
uzsākt mācības tradicionālā vidusskolā. Šī mācību forma dod
iespēju sekmīgi apgūt vielu neierobežotā ģeogrāfiskā attālumā
no izglītības iestādes – Skaistkalnes vidusskolas. To raksturo
īpaši strukturēti tālmācības papildmateriāli, individuāls mācīšanās temps, organizēts izglītības
sasniegumu novērtējums, kā arī
dažādu tehnisko un elektronisko
saziņas līdzekļu izmantošana.
Izvēloties tālmācību, interesentam ir jābūt psiholoģiski
gatavam patstāvīgai mācību vielas apguvei. Ir jāspēj uzņemties
atbildība par savu mācību mērķu sasniegšanu, jāprot argumentēti pamatot savu izvēli.

Pieejama ikvienam

Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem: atklāts, plaši pieejams
un elastīgs. Kopumā to varētu
apzīmēt ar terminu «brīva mācīšanās», jo, iegūstot zināšanas
tālmācībā, teorija galvenokārt
tiek apgūta mājās.
Apmeklējot klātienes konsultācijas, diskusijās ar pedagogiem un skolas biedriem, kā
arī veicot dažādus uzdevumus
un pārbaudes darbus, tiek pilnveidotas praktiskās iemaņas.
Zināšanas tiek iegūtas, patstāvīgi skolojoties, bet pedagogi–
konsultanti nevis māca, bet palīdz apgūt vielu, līdz ar to tiek
būtiski samazināts skolā pavadītais laiks, audzēknis netiek
«atrauts» no ģimenes un darba.
Būtiski, ka tālmācība ir brīvi
pieejama ikvienam neatkarīgi
no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas. Piedāvātā metodika un mācību līdzekļu veids (tālmācības papildmateriāli, elektroniskā mācīšanās vide u. c.) ir pielāgoti
konkrētās izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem.
Interesents var mācīties sev piemērotā vietā, laikā un tempā,
atgriežoties pie grūtāk izprotamām tēmām, turklāt ieskaites
var kārtot bez stresa.

Darbosies e-klase

Audzēkņi Skaistkalnes vidusskolas interneta mājaslapā
www.skaistkalnevsk.edu.lv tālmācības vidē varēs atrast ietverto informāciju (aktualitātes, klātienes/neklātienes grupu un individuālo konsultāciju un ieskaišu
kārtošanas grafiks, mācību priekšmetu tematiskie plāni, konspekti, ieskaišu vērtējums, iekšējās kārtības noteikumi utt.).
Izglītības programmu īstenošanā Skaistkalnes vidusskola
izmantos Valsts izglītības satura
centra apstiprināto mācību literatūru, mācību priekšmetu programmu paraugus un izglītības
iestādes izveidotus īpašus konspektus katrā priekšmetā. Stundu plāna procentuālais sadalījums vienā mācību gadā orientējoši parāda, cik daudz laika
audzēknim būtu ieteicams veltīt patstāvīgai mācību vielas
apguvei, konsultācijām un ieskaitēm. Katrā priekšmetā mācību gada laikā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits pēc stundu

plāna, kas būs ievietots Skaistkalnes vidusskolas e-klasē (tā
sāks darboties ar šī gada 1. septembri).
Ieskaite ir audzēkņu iegūto
zināšanu, prasmju un attieksmes izvērtējums, kārtojot to,
iespējams izmantot visus tālmācības papildmateriālus. Izglītojamie ieskaites kārtos ar
interneta starpniecību pēc mācību gada sākumā apstiprināta
plāna vai klātienē, iepriekš vienojoties ar Skaistkalnes vidusskolas administrāciju.

Klātienes grupu
konsultācijas

Tālmācības patstāvīgais mācību process tiks papildināts ar
klātienes grupu konsultācijām,
kas notiks vienu reizi mēnesī –
sestdienās. Vienas klātienes grupu konsultācijas ilgums vienā
priekšmetā ir 150 minūtes jeb
2,5 stundas. Audzēknim vienā
sestdienā tiek piedāvātas klātienes grupu konsultācijas vienā līdz trijos priekšmetos. Tās
tiks organizētas diskusiju veidā, būs arī testi, pašpārbaudes
uzdevumi vai kontroluzdevumi, kuri paredzēti audzēkņu
zināšanu pašpārbaudei, lai padziļinātu izpratni un palīdzētu
risināt neskaidros jautājumus.
Konsultāciju apmeklējums
ir brīvprātīgs, individuālām neklātienes konsultācijām internetā tiks izmantota programma
«Skype». Par individuālo neklātienes konsultāciju norises
laiku audzēknis varēs vienoties
ar izglītības iestādi, ievērojot tās
piedāvāto grafiku. Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits gadā.
Tālmācība dod iespēju ikvienam, kuram tradicionālā mācīšanās forma nav pieņemama
vai iespējama, kurš darba, ģimenes vai citu iemeslu dēļ nav
varējis apmeklēt skolu, iegūt
vispārējo vidējo izglītību daudz
īsākā laikā. Pastāv mīts, ka mācības eksternātā nenodrošina kvalitāti, taču šāds uzskats ir maldīgs, jo audzēknim ir jākārto
tie paši pārbaudes darbi un eksāmeni, kuros savas zināšanas
apliecina citi vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmas audzēkņi.
S. VĀVERNIECE,
Skaistkalnes vidusskolas
direktore

10. lpp.

Nr. 4(59) 2012. gada marts

Rosina skolēnus domāt zaļi

Vecumnieku vidusskolā gādā par sakārtotu vidi
Mācību gads strauji tuvojas
pavasarim. Noslēdzot kārtējo
darba cēlienu, drīz elpu
varēs atvilkt arī Vecumnieku
vidusskolas ekoskola, kas
strādājusi godam.

Vāc zīles meža
iemītniekiem

Šajā laika periodā, kā allaž,
darbs noritējis vairākos virzienos. Viens no tiem – dažādi
konkursi, kuros skolēni varēja
piedalīties. Rudenī sadarbībā ar
Vecumnieku novada medniekiem tika organizēta zīļu vākšana. Maltītes gādāšanā dzīvnieku piebarošanai ziemā ļoti
aktīvi iesaistījās 1. – 4. klašu
skolēni. Īpašs paldies Edgaram
Kužmam (2.a klase), Rūdim
Caunem (2.b klase), Renātei
Šulcai (3.a klase), Sabīnei Kužmai (4.a klase), Zanei Antoņenko (4.b klase), Unai Izākai
(1.a klase), Artim Pētersonam
(4.b klase), Kristapam Krūmiņam (3.a klase) un Janai Bogdanovičai (3.a klase). Šo bērnu
savākto zīļu daudzums mērāms
vairākos desmitos kilogramu.
Ekoskola teic lielu paldies
Ainim Rušmanim par ziedojumu zīļu vācējiem. Viņš vienmēr
ir iesaistījies izglītības iestādes
aktivitātēs – gan palīdzot īstenot
skolēnu projektus parkā un pie
skolas, gan tagad – materiāli
atbalstot čaklākos dabas draugus. Bērnus gaida patīkams pārsteigums – ekskursija.

Sver papīru
un baterijas

Pilnā sparā rit makulatūras
vākšanas konkurss. Jau divi vedumi sasnieguši Līgatnes papīrfabriku, bet darbs turpinās. Katru pirmdienu no plkst. 16 līdz
18 ekoskolas dalībnieces Linda
Pūķe un Elīna Kaurova gaida
makulatūras piegādātājus. Arī
Vecumnieku ciema iedzīvotāji
tiek aicināti atbrīvoties no gadiem ilgi uzkrātajiem liekajiem
papīriem savās mājās. Ja pašiem
tos grūti nogādāt līdz skolai,
zvanot pa tālruni 26327006,
var aicināt palīgā skolēnus.
Pagaidām līderos izvirzījušās
1.b un 3.a klase, bet arī makulatūras konkursā tiek reģistrēti
aktīvākie dalībnieki.
Jau trešo gadu skolēni vāc

izlietotās baterijas. Pagājušajā
gadā pārstrādei nodoti 117 kilogrami šo bīstamo atkritumu.
Katru pirmdienu Evija Mašinska, Dita Murevska un Veronika Gasparēna cītīgi sver un
pieraksta nodoto bateriju daudzumu. Patlaban visvairāk šī
produkta izdevies savākt 5.b
un 6.a klasei.
Lai bērnus rosinātu domāt
par vidi, kurā jāpavada liela
dienas daļa, ekopadome aicina
skolēnus līdzdarboties mājīgākās klases konkursā. Septembrī
audzināšanas stundās tika saplānots darbs klases vides uzlabošanā. Divas reizes mēnesī
ekopadomes aktīvistes Dana
Balode, Zane Gulbe, Kristīne
Užule un Diāna Ivaškeviča
raugās, kā ieceres tiek realizētas dzīvē, kāda kārtība valda
klašu telpās utt. Tas skolēnus
motivē gādāt par sakārtotu vidi ikdienā un klases noformējumu svētkos. Lai pārējiem izdodas apsteigt pašreizējos līderus – 5.b un 7.a klasi!

Skolēni gatavo kolāžu, lai izprastu, kā labāk ekonomēt energoresursus.
Foto – D. STAŠKEVICA

Veic aprēķinus

Šajā mācību gadā biedrība
«Zaļā josta» organizē konkursu
«Caur izpratni – aktīvai rīcībai».
Lai tajā varētu piedalīties, bija
nepieciešams veikt skolas energoefektivitātes aprēķinus, izpētīt elektrības patēriņu, izvērtēt
ūdenssaimniecības efektivitāti
un atkritumu apsaimniekošanu.
Šo darbu, izstrādājot plānu tuvākam un tālākam laika periodam, godprātīgi veica 10. klases audzēkņi. Paldies grupu vadītājiem Kalvim Ņikiforovam,
Naurim Godļevskim, Mārim Tamanim un Antrai Vietniecei,
kuri ar lielu atbildības izjūtu
šajā procesā iesaistīja visu kolektīvu.
Tas nepagāja secen arī citām
klasēm. 10. klases jaunieši vadīja audzināšanas stundas, un katra klase izstrādāja ieteikumus,
kā padarīt skolu energoefektīvāku. Lai veiktu elektrospuldžu nomaiņu pret ekonomiskajām, tika organizēta diskotēka
jaunāko klašu skolēniem, kuras
laikā notika ziedojumu vākšana. Atsaucība bija liela. Skolā
parādījušies arī rakstiski aicinājumi taupīt elektrību un ūdeni.
Arī pavasarī ieplānotas da-

3.b klases audzinātāja Vera Strogonova (otrā no kreisās) kopā
ar skolēniem Edvardu Glazepu (no kreisās), Rebeku Vietnieci,
Vinetu Geriku (12. klase) un Niku Berlinski gatavo maciņus no
izlietotajām tetrapakām.
Foto – I. SIRMOVIČA
žādas aktivitātes – Veselības
nedēļa, Zemes dienas svinības
u. c. Paldies ekopadomei, kas
strādā patstāvīgi un radoši, rūpējoties par to, lai skolas kolektīvs godam var teikt – «esam
zaļi domājoši».

Prognozē klimata
pārmaiņas

25. februārī Vecumnieku
vidusskolā notika viens no četriem reģionālajiem ekoskolu
klimata kampaņas pasākumiem,
kuru organizēja Latvijas ekoskolu kustība sadarbībā ar Vides fondu un biedrību «Homo
ecos». Ciemos bija ieradušies
bērni no Pļaviņu Valsts ģimnāzijas, Odzienas un Dignājas pamatskolas un Misas vidusskolas.
Tikšanās laikā skolēniem
tika piedāvātas desmit dažādas
aktivitātes – bija iespēja pieda-

līties spēlē un prognozēt klimata pārmaiņas, temperatūrai
paaugstinoties par vienu vai
vairākiem grādiem. Tie, kurus
saistīja praktiskas lietas, no izmantotajām tetrapakām veidoja naudas maciņus, mēģināja
radīt vēju, lai sāktu kvēlot
spuldzīte. Interesenti varēja arī
sīkāk izpētīt alternatīvos enerģijas ieguves veidus, piemēram,
darbinot velosipēda pedāļus.
Organizācijas «Loesje Latvija»
plakātu salikšanas darbnīcā, radoši domājot par parastām lietām, veidojās interesanti spriedumi, piemēram – «pļava ir
maskējies dīvāns».
Arī skolotājiem bija iespējams aizdomāties par ilgtspējīgu attīstību un paradumiem,
kas ietekmē klimata pārmaiņas.
Pļaviņu ģimnāzijas, Misas
vidusskolas un Vecumnieku vià11. lpp.
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Pilnveido zināšanas par satiksmes drošību
 Skaistkalnes vidusskolu pārstāv trīs komandas

Konkursā «Gribu būt mobils» no Skaistkalnes vidusskolas piedalījās trīs komandas.
Foto – P. ROMANOVSKIS
Šogad jau piekto reizi Ceļu
satiksmes drošības direkcija
rīkoja konkursu 6. –
8. klašu skolēniem «Gribu
būt mobils». Tā mērķis –
pilnveidot bērnu zināšanas
par satiksmes drošību.
6. – 8. klašu skolēni ceļu
satiksmē ir gan gājēji, gan velosipēdu un mopēdu vadītāji,
tāpēc viņiem ir jāprot vērtēt
sava un līdzcilvēku rīcība, jāmāk pieņemt atbildīgi lēmumi
arī sarežģītās situācijās.

Iemanto popularitāti

Pagājušā gada rudenī Latvijā norisinājās konkursa priekšsacīkstes. Dalībniekiem bez kļūdām bija jāizpilda videospēle par
satiksmes noteikumiem mopēdu vadītājiem. Tā bija jāatkārto
vairākas reizes, līdz pilnībā tika
izprastas dažādas situācijas un
apgūti krustojumu pārbraukšanas nosacījumi. Tālāk skolēni
piedalījās neklātienes sacensī-

bās interneta vidē. Lai veiksmīgi atbildētu uz jautājumiem,
varēja izmantot speciāli konkursam sagatavoto izglītojošo
grāmatu «Gribu būt mobils».
Konkurss Latvijā iemantojis lielu popularitāti, šajā mācību gadā tajā piedalījās 394 komandas. Līdz februārim septiņos
Latvijas reģionos desmit labākās
vienības sacentās pusfinālā, bet
5. martā Rīgas Motormuzejā notika fināls. Tajā spēkiem mērojās visu septiņu reģionu pusfinālu uzvarētāji, cīnoties par
galveno balvu – izglītojošu
ekskursiju uz zinātnes centru
«Copernicus Sciense Centre»,
kas atrodas Varšavā (Polija).
2. un 3. vietas ieguvēji dāvanā
saņēma ekskursiju pa Baltijas
valstīm. Konkursā 1. vietu ieguva Strautiņu pamatskolas
komanda, 2. – Rīgas Valsts
3. ģimnāzijas pārstāvji, 3. vietu – dalībnieki no Popes pamatskolas.

8. klases komanda «Žikiņš» – Lauris Cēnis (no kreisās), Artūrs
Letkovskis, Jānis Zariņš un Viesturs Igaunis – pusfināla sacensībās kopvērtējumā ieguva 5. vietu.

Iekļūst pusfinālā

Skaistkalnes vidusskolas
skolēni konkursā iesaistījās jau
piekto gadu. Pirms pieciem gadiem komanda «Vāģīši» ieguva otro vietu neklātienes kārtā
un piedalījās pusfinālā.
Pagājušajā mācību gadā
konkursā piedalījās trīs komandas. Pusfinālā iekļuva 6. klases komanda «Braucēji».
Šajā mācību gadā konkursā
startēja 6. klases komanda
«Gultnīši», 7. klases «Zaļā gaisma» un 8. klases «Žikiņš». Visas komandas iekļuva pusfinālā.

«Žikiņam» – 5. vieta

Dalībniekiem bija jāsagatavo mājas darbs. Pusfinālistiem kopumā vajadzēja tikt
galā ar trīs uzdevumiem: pirmais – tests pie datora, otrais –
makets ar ceļa situāciju, kur
komandai bija jāizvieto 40 ceļa zīmes, un papildu uzdevums
komandas kapteinim, trešais –

mājas darbs, kur bija jāsagatavo un jāprezentē pētījums (aptauja) par jauniešiem – mopēdu vadītājiem – aktuāliem
jautājumiem.
Pusfināla sacensībās uzvarēja Jēkabpils ģimnāzijas komanda. Mūsu skolas pārstāvjiem labi tika novērtēti mājasdarbi, grūtāk veicās ar ceļa
zīmju izvietošanu maketā. Labākais sasniegums kopvērtējumā – 5. vieta komandai «Žikiņš». Visi dalībnieki saņēma
balvas. Konkursa organizatori
pozitīvi novērtēja to, ka Skaistkalnes vidusskolu pārstāvēja
trīs komandas.
Skolēni ar interesi iesaistījās konkursā «Gribu būt mobils» un ir apņēmības pilni nākamgad sasniegt labākus rezultātus.
P. ROMANOVSKIS,
Skaistkalnes vidusskolas
jauno satiksmes dalībnieku
pulciņa vadītājs

Rosina skolēnus domāt zaļi
à10. lpp.
dusskolas komandas iesaistījās
spēlē «Changing the game».
Vislielāko piekrišanu izpelnījās
animācijas filmu veidošanas
darbnīca, kurā skolēni paši izdomāja sižetu, uzfilmēja to un ierunāja tekstus. Gatavās filmiņas
pēc samontēšanas būs iespējams noskatīties arī internetā.

Uzzina daudz jauna

Skolēni šo pasākumu vērtēja atzinīgi. Lūk, dažu au-

dzēkņu viedoklis. «Bija ļoti
interesanti. Ieguvu informāciju par saules baterijām, bet
vislabāk man patika taisīt multenes.» /Emīlija Briede, 5.b
klase/ «Uzzinātais man palīdzēs gan mācībās, gan ikdienā, piemēram, taupot elektroenerģiju. Būtu labi, ja katrs
aizdomātos, cik daudz pūļu jāpatērē, lai enerģiju saražotu.
Šādi pasākumi varētu notikt
vēl.» /Edgars Demeškevics,
10. klase/ «Bija interesanti iz-

mēģināt visādas aktivitātes.
Patika no tetrapakām veidot
maciņus. Foajē izvietotie stendi sniedza daudz informācijas.» /Dita Murevska, 10. klase/
Paldies visiem, kuri palīdzēja šī pasākuma tapšanā:
ekopadomes meitenēm Diānai
Ivaškevičai, Kristīnei Užulei,
Lindai Pūķei, Ditai Murevskai, Evijai Mašinskai, Zanei
Gulbei un Danai Balodei,
10. klases skolēniem Edgaram
Demeškevicam, Jānim Hari-

tonovam, Madarai Paškevicai,
Dāvidam Pētersonam, Naurim
Šulckim, Karīnai Bečei un
Sintijai Veselovai, 12. klases
skolēniem Mārtiņam Grosbaham un Vinetai Gerikai.
Paldies skolas komandai –
Kalvim Ņikiforovam, Mārim
Tamanim, Jorenam Janišonim,
Antrai Vietniecei, Ditai Staškevicai un Agatei Miķelsonei.
I. CĪRULE,
Vecumnieku vidusskolas
ekoskolas koordinatore

12. lpp.
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Sagādā prieku sev un citiem
Misas vidusskolas jaunieši iestudē lugu
Šī gada izlaiduma klases
žetonu vakars Misas
vidusskolā aizritēja skaisti.
24. februārī 12. klases skolēni un viņu audzinātāja Valija
Vaina bija sagatavojuši aizkustinošu sarīkojuma svinīgo daļu,
kurā visi skolēni runāja dzeju,
sveica skolotājus un vecākus
un saņēma piederības zīmi
skolai – žetonu. Pēc tam klātesošie tika aicināti vērot ilgi
gaidīto izrādi.

Palīdz gādāt
dekorācijas

Divpadsmitie centās skatītājus pārsteigt ar pašu sagatavotu iestudējumu «Īsa pamācība mīlēšanā» pēc Rūdolfa
Blaumaņa darba motīviem, iedvesmojoties arī no tāda paša
nosaukuma filmas. Luga tika
uzvesta piecās ainās, to papildināja dziesmas un dejas.
Izrādes režisores un scenāristes ir audzinātāja Valija Vaina un skolniece Katrīna Antonova, skatuves noformējumu
veidoja paši divpadsmitie. Jāteic milzum liels paldies Misas iedzīvotājiem, skolēnu vecākiem un paziņām, kuri sniedza atbalstu dekorāciju sagādāšanā un gatavošanā.

Katram sava loma

Lomu sadale noritēja bez sarežģījumiem, jo katram 12. klases skolēnam atradās piemērots tēls. Galveno varoni – Viļņu Jāni – izrādē spēlēja Toms
Buka, viņa drauga lomā iejutās Krišjānis Spalva, Jāņa izredzēto – Ilzi – atveidoja

Žetonu vakara svinīgajā daļā uz skatuves kāpa visi 12. klases skolēni.
Anastasija Mihailova, bet
Ilzes brāli tēloja Aigars Špelis. Dzirnavu saimnieku Vēja
tēvu pārliecinoši nospēlēja
Artūrs Mors, viņa meitas –
Alīdas – loma tika iedalīta
Katrīnai Kordasai, savukārt
Alīdas brūtgānu atveidoja
Lauris Bogdanovs. Krodzinieces tēlā iejutās Agija Roķe, viņas meitas izrādē spēlēja Katrīna Antonova (Roze)
un Alise Dreimane (Magone).
Viļņu Jāņa cita iespējamā līgava bija slinkā Anne, kuru
veiksmīgi izdevās atainot
Agijai Spangerei, bet interesantā Annes mātes loma tika
piešķirta Annai Vaļeckai. Māris Šakeļs lieliski atveidoja
Viļņu Jāņa pielūdzēju Zaplīzi,
bet Zaplīzes brāli attēloja
Igors Ļeonovičs. Mazākas, bet
ne mazāk nozīmīgas lomas
bija Sigitai Olmanei (klauns),

Puišu izpildītā deja «Genoveva» izpelnījās skatītāju atzinību.

Elīnai Kruglovičai (čigāniete),
Igoram Kazakovam (dakteris),
Aigaram Špelim (muzikants),
Sabīnei Svetlovai un Zitai Kamaldiņai, kuras izrādē atveidoja pārdevējas tirgū. Igoram Kazakovam un Aigaram Špelim
bija jāiejūtas arī studentu tēlā.
Lai arī sākumā dažiem skolēniem bija grūti iejusties lomā
vai iemācīties tekstu, līdz izrādes dienai visas problēmas bija
pagaisušas, un divpadsmitie sevi parādīja no vislabākās puses.
Uz skatuves neatradās neviens
suflieris, skolēni bija par sevi
pārliecināti un zināja, ka viss
izdosies.

Vēl ilgi runās

Protams, līdz tam nācās piedzīvot ļoti daudz neveiksmju,
stresa un strīdu pilnus mēģinājumus, bet visas raizes un rūpes
nu jau ir aizmirstas, jo divpad-

smitie tomēr neatkāpās no
mērķa un, nenogurstoši strādājot, par spīti visam panāca
izcilu rezultātu. Par šo vakaru
vēl ilgi runās, jo 12. klases iestudējums «Īsa pamācība mīlēšanā» tika atzīts par vienu
no labākajām izrādēm, kas Misas vidusskolas vēsturē tikusi
uzvesta.
Lielu paldies 12. klases
skolēni saka savai audzinātājai
un ikvienam, kurš iesaistījās
uzveduma tapšanā un jebkādā
veidā palīdzēja. Paldies izlaiduma klases audzēkņiem, kuri
prata sagādāt prieku sev un citiem. 24. februāra vakars netiks
aizmirsts, un skaistās atmiņas
ikvienam no divpadsmitajiem
ļaus lepoties ar žetonu vakarā
paveikto.
K. ANTONOVA,
Misas vidusskolas
12. klases skolniece

Izrādes «Īsa pamācība mīlēšanā» izskaņā tapa kopīgs foto.
Foto – A. DREIMANE
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Gatavošanās svētkiem saliedē kolektīvu
Atgādina par piederību Valles vidusskolai
Žetonu vakars Valles
vidusskolā vienmēr ir īpaši
svētki gan divpadsmitajiem
un skolotājiem, gan izglītības
iestādes absolventiem.
Arī šoreiz, 4. februārī, kopā pulcējās tie bijušie audzēkņi, kuriem izlaiduma valsis
izskanējis pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit un
vairāk gadiem. Šī gada 12. klases puiši un meitenes būs Valles vidusskolas 35. izlaiduma
absolventi.

Izvēlas savu himnu

Jaunieši un viņu audzinātāja Alda Zālmane atzīst, ka žetonu vakars saistās ar lielu uztraukumu, jo ierasts, ka šajos svētkos
priekšnesumu gatavo 12. klases
skolēni.
Iestudējuma scenārija autore Liāna Kļaviņa atzīst, ka
ar klases puišiem un meitenēm bijis patīkami sastrādāties: «Esam saliedēti un, šķiet,
gatavošanās žetonu vakaram
uzlaboja gaisotni klasē un padarīja mūs vienotākus.»
Divpadsmitie par savu himnu izvēlējās U. Marhilēviča
kompozīciju «Tikai tā». Katrīna Ohņevska teic, ka šī dziesma noteikti tiks izmantota arī
citos klasei nozīmīgos pasākumos.

Liela atziņu grāmata

Matīss Ananko uz Valles vidusskolu atnāca pēc pamatskolas absolvēšanas Mazzalvē. Viņš
ir noslēpumains, draudzīgs un
atsaucīgs, skolotājas prot apburt ar savu šarmu.
Kārlis Kirkils žetonu vakarā
apliecināja savu aktiermākslu,
lieliski nospēlējot uzticētās lomas.
Gatis Kuzmins atzīst, ka gatavošanās žetonu vakaram prasīja daudz laika, taču pats skaistais brīdis ir ļoti īss. «Nepaspēju attapties, kad jau pie krūtīm
bija piesprausts Valles vidusskolas žetons!» viņš sacīja.
Samanta Morkune ir aizrāvusies ar fotografēšanu un savu
nākotni labprāt saistītu ar šo
nodarbi. Viņas foto pakalpojumus izmanto arī klasesbiedri.
Atskatoties uz skolas gadiem,
Katrīna Ohņevska atzīst, ka tie
ir paskrējuši ar vēja spārniem:
«Neticu, ka šogad jau absolvēšu
skolu. Kad gāju 1. klasē, šķita –
būs jāmācās vesela mūžība...»
Līga Martinska skolā pavadīto laiku salīdzina ar lielu atziņu grāmatu. Tajā katrs ir ierakstījis sev svarīgākās lietas,
un arī turpmākajā dzīvē krājums būs jāpapildina ar jaunām atklāsmēm.
Dace Rāviņa skolotājiem
vienmēr paliks atmiņā ar savām

Valles vidusskolas 12. klases jaunieši vienojas dziesmā «Tikai tā».
Pirmajā rindā no kreisās: Liāna Kļaviņa, Dace Rāviņa, Samanta
Morkune, Katrīna Ohņevska, Laura Strupa, Līga Martinska; otrajā rindā no kreisās: Gatis Kuzmins, Jānis Odiņš, Matīss Ananko,
Kārlis Kirkils un Mārtiņš Rāviņš. Foto no Valles vidusskolas arhīva.
delverībām, taču no meitenes
staro pozitīvisms un labsirdība.

Samulsina pat
skolotājus

Amizants un joku pilns ir
Jānis Odiņš. Viņam vienmēr pa
rokai ir āķīgi jautājumi, kas reizēm samulsina pat skolotājus.
Aizrautīga mācībās ir Laura
Strupa. Viņa ir cītīga un apzinīga, labprāt izpalīdz arī citiem.
Mārtiņš Rāviņš uzskata, ka
žetons ikvienam atgādinās par
piederību Valles vidusskolai.
Skolas gadi bijuši piesātināti ar
dažādiem notikumiem, un viņam vienmēr būs prieks atcerēties šo laiku.

Žetonu vakara scenārija autore bija 12. klases audzēkne
Liāna Kļaviņa. «Uzvedumā centos atainot, cik gan dažādi mēs
esam, sižetu saistot ar jauniešu
sapņiem,» atklāj meitene, kurai
ideju netrūkst. Ar radošo pieeju viņa prot aizraut arī citus.
Audzinātāja Alda Zālmane
atzīmē, ka klasē visi jaunieši
ir aktīvi, idejām bagāti, katrs
ar savu viedokli. Skolēni ir kā
mazi zāles stiebriņi, kas pilni
ar sparu un drosmi, lai cīnītos
par savu vietu zem saules. Lai
tas ikvienam arī izdodas!
L. KĻAVIŅA,
Valles vidusskolas
12. klases audzēkne

Atzīmē Meteņus un Pelnu dienu
Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» Kurmenes
pirmsskolas grupā «Rūķu
skola» tika atzīmēta
Meteņdiena.
Šis ir laiks, kad diena spēkojas ar nakti – pa dienu kūst,
bet naktī piesalst. Dienu palāsēs
skan pavasaris, bet naktīs zem
kājām krakšķošā sērsna sauc
ziemu atpakaļ. Kurš kuru?
Rūķu skolas bērni 23. februārī aicināja savus vecākus un
vecvecākus uz Meteņdienas sarīkojumu.
Tautasdziesmas un ticējumi
atklāja šajā laikā veicamos darbus, skanēja dziesmas. Izrādās,
Metenis ir šīs ziemas pēdējie
svētki, kad var iet ķekatās. Tika
pārbaudīts, ko bērni un vecāki pa

Kurmenes pirmsskolas audzēkņi ar tautasdziesmu un ticējumu
palīdzību sniedza ieskatu Meteņu un Pelnu dienas tradīcijās.
Foto – V. ANDREJEVA
ziemu ir darījuši, jo Meteņdienā
ir jāspēkojas, lai zinātu, kurš ir
veiklāks un stiprāks. Ejot ķeka-

tās, varēja izdzīt visas blēņas,
lai vairotos saticība un labestība.

Tā kā pēc Meteņiem nāk
Pelnu diena, kam arī ir savas
dziesmas un tradīcijas, tika karināti bērnu darinātie pelnu maisiņi. Vecāki, kuriem tie tika,
Lieldienās nesīs krāsainas olas.
Žēl, ka lietus un vējš neļāva vizināties no kalna, celt sniegavīrus un pikoties. Kopīgas rotaļas, pīrāgu ēšana un smiekli
gan neizpalika.
«Bērni ar prieku rādīja, ko
iemācījušies – runāja dzejoļus, stāstīja par ticējumiem, lai
nākamgad ikviens zinātu, kas
ir jādara Meteņos. Mazie bija
laimīgi, pavadot jaukus mirkļus kopā ar mammām un tētiem,» sarīkojumu vērtēja vecāki.
Z. SAULE,
pirmsskolas pedagoģe
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«Stelpīte» uzņem apgriezienus

Īstenoti divi starptautiski jauniešu apmaiņas projekti

Projektā «Izdzīvošanas skola» iesaistījās jaunieši no Vecumnieku novada un Eiropas Savienības valstīm.
Foto – I. ANDRONOVA

Jauniešu biedrība «Stelpīte»
Stelpes pagastā darbojas
kopš 2007. gada.
Tās galvenās aktivitātes ir
brīvā laika saturīgas pavadīšanas veicināšana, sadarbības sekmēšana starp Vecumnieku novada bērnu un jauniešu iniciatīvas grupām, pasākumu organizēšana. Piecu gadu laikā
nevalstiskā organizācija ir paveikusi ļoti daudz, taču pagājušais gads bijis īpaši aktīvs.

Daudzveidīgas
aktivitātes

Iesaistot jauniešus no Vecumnieku novada, «Stelpīte»
piedalījusies gan pašmāju, gan
starptautiskos pasākumos. Realizēts projekts «Ķeries tīklā!» –
sadarbības veicināšana starp
Rīgu, Tukuma, Daugavpils, Ķeguma un Vecumnieku novadu.
Interesentu grupa devās uz Poliju, kur norisinājās jauniešu apmaiņas projekts «Sounds of fire». Biedrībā arī pašlaik darbojas brīvprātīgā darba veicēji no
Vācijas un Turcijas. Jaunieši
piedalās arī Latvijas Lauku foruma rīkotajos pasākumos, apmācībās. Organizācija realizējusi divus starptautiskus jauniešu
apmaiņas projektus, kas notika
Stelpē.
Arī šogad paredzētas dažā-

das aktivitātes. Martā 20 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Itālijas tiksies, lai kopīgi rastu veidus, kā savstarpēji sazināties. Savukārt maijā
astoņi brīvprātīgie jaunieši kopīgi darbosies, lai veicinātu Stelpes pagasta labklājību.

Iepazīst Latvijas
dabu

Pērn no 26. septembra līdz
3. oktobrim Stelpes pagastā
norisinājās jauniešu apmaiņas
projekts «Izdzīvošanas skola»
(«Survival of life»), kas kopā
pulcināja 20 jauniešus no Vecumnieku novada un Eiropas
Savienības valstīm.
Astoņu dienu laikā jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Itālijas un Spānijas darbojās kopā,
lai sasniegtu projekta mērķus –
būt videi draudzīgiem, iemācīties izdzīvot brīvā dabā un uzlabot savas starpkultūru komunikācijas prasmes.
Apmaiņas projekta sākumā
jaunieši piedalījās aktivitātēs,
kas veicināja saliedētību, un
izzināja Stelpes pagastu un tā
iedzīvotājus, izmantojot fotoorientēšanos. Lai tuvāk iepazītu dabu un tās bagātības, tika
rīkots brauciens uz Līgatnes
Vienkoču dabas parku, kur gida pavadībā dalībnieki iepazina Latvijas dabu.

Projekta «Militārais mantojums. Neizkropļotā patiesība» dalībnieki diskutēja par savu valstu vēsturi un militāro mantojumu.
Foto – Z. PELŪDE
Projekta galvenā aktivitāte
bija dzīvošana mežā, kur jaunieši pavadīja trīs diennaktis.
Dalībnieki paši veidoja makšķeres, mācījās zvejot, gatavoja ēst, vārīja zapti. Kopā ar
meža īpašnieku apvienības
«Bārbele» vadītāju Jāni Folkmani projektā iesaistītie jaunieši vairāk uzzināja par dažādiem kokiem un to izmantošanu, bet sadarbībā ar biedrību
«Jaunatne smaidam» izbaudīja orientēšanās sporta azartu.
Darbojoties vienotā komandā, tika izveidota rokasgrāmata, kurā aprakstīta pašu pieredze un projektā iegūtās zināšanas un atziņas.

Rīko nacionālos
vakarus

23 jaunieši no četrām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Spānijas – Stelpē
viesojās pērn no 7. līdz 14. novembrim, lai jauniešu apmaiņas projekta «Militārais mantojums. Neizkropļotā patiesība»
(«Military heritage. Undistorted truth») ietvaros diskutētu
par savu valstu militāro mantojumu un izzinātu vēsturi.
Projekta galvenais mērķis
bija apvienot jauniešus no dažādām valstīm ar atšķirīgu izcelsmi, lai atbalstītu mieru pasaulē, iepazītu militārismu un
tā vēsturisko mantojumu, mazinātu vardarbību un agresīvu
komunikāciju sabiedrībā.
Jaunieši iepazina Stelpes
pagastu, izmantojot fotoorien-

tēšanos, un aktīvi iesaistījās spēlēs, simulējot konfliktsituācijas,
lai analizētu, kā šādus gadījumus novērst. Visemocionālākie
bija nacionālie vakari, kad grupas stāstīja par savas valsts
traģiskākajiem notikumiem un
demonstrēja dokumentālus video sižetus. Tas atklāja jauniešu patriotismu un lepnumu par
savu valsti un tautu.

Apmeklē
Karostas cietumu

Savas sportiskās prasmes
projekta dalībnieki apliecināja, darbojoties kopā ar Skaistkalnes jaunsargiem un viņu vadītāju Aivaru Puziņu. Lāčplēša
dienā, 11. novembrī, jaunieši
piedalījās tradicionālajā lāpu
gājienā Stelpē, bet pēc tam ieklausījās Egila Neliusa interesantajā stāstījumā par karaskolu. Jaunieši devās arī uz Liepājas Karostas cietumu, kur «uz
savas ādas» izbaudīja dzīvi ieslodzījumā. Projekta noslēgumā
dalībnieki veidoja plakātus, kas
rosina mieru, un izvietoja tos
publiskās vietās savā valstī.
Šī jauniešu apmaiņas projekta laikā dalībnieki guva lielisku pieredzi, tādēļ ir iecerēts
arī nākotnē veidot līdzīgus pasākumus.
Abi šie projekti tika finansēti par Eiropas Savienības
programmas «Jaunatne darbībā» līdzekļiem.
I. ANDRONOVA,
biedrības «Stelpīte»
projektu vadītāja
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Kļūst par Zemgales čempioniem
Vecumnieku novada skolu
sportistiem februāris bija
daudzu saspringtu
sacensību mēnesis.

Atkal uzvar
vallietes

Pirmie sacīkstes sāka volejbolisti. 3. februārī Bauskas
novada Codes pagastā notika
turnīra «Lāse 2012» atlases sacensības. Mūspusē tajās apvienojušies vairāku novadu – Vecumnieku, Bauskas un Rundāles – izglītības iestāžu audzēkņi. Uzvarētāji dosies uz finālsacensībām Rīgā.
Codē spēkiem mērojās vidusskolu komandas. Pēc ļoti
sīvām cīņām zēnu konkurencē
1. vietu ieguva Vecumnieku
vidusskolas sportisti, bet meitenēm izšķirošajā spēlē pārākas par dalībniecēm no Vecumnieku vidusskolas bija
Valles vidusskolas pārstāves.
7. februārī Dobelē norisi-

nājās sacīkstes tautas bumbā.
Arī šoreiz vislabāk veicās Valles vidusskolas 4. – 5. klašu
meiteņu komandai. Sportistes
jau otro gadu pēc kārtas kļuva
par Zemgales reģiona čempionēm. Lūk, mūsu «zelta» meitenes: L. Kampa, A. Kļaviņa,
A. Zaldāte, A. Cimermane,
D. Puriņa, A. Cimermane,
M. Zirnīte, E. Ezerniece, E. Grūbe, D. Nipere. Atzīstami startēja arī Misas vidusskolas zēnu
komanda, kas ieguva 4. vietu.

Sacenšas
florbolisti

10. februārī Valles vidusskolas sporta zālē notika florbola sacensības pamatskolu komandām. Tajās piedalījās jau
trīs meiteņu komandas. 1. vietā ierindojās Misas, 2. – Valles
vidusskolas, 3. vietā – Stelpes
pamatskolas vienība. Zēnu
konkurencē 1. vietā – Mazzalves pamatskolas, 2. – Misas,
3. – Valles vidusskolas puiši.
14. februārī Ķekavā tika
aizvadītas Zemgales reģiona

sacensības 6. – 7. klašu zēnu
komandām. Mūsu novadu pārstāvēja Vecumnieku vidusskolas jaunie florbolisti. Spēlējot
pret profesionāļiem, tika izcīnīta 4. vieta.

Iegūst kausu

17. februārī Valles vidusskolas sporta zālē notika turnīra «Lāse 2012» atlases sacensības volejbolā pamatskolu komandām. Sacīkstes starp Vecumnieku, Bauskas un Rundāles
novada pārstāvjiem izvērtās ļoti
spraigas. Meiteņu konkurencē
šoreiz pārākas bija Vecumnieku vidusskolas sportistes, kas
dosies uz «Lāses» finālsacensībām. 2. vietā ierindojās Neretas
novada Mazzalves pamatskola,
3. vietā – Bauskas novada Mežotnes pamatskola. Zēnu grupā
šoreiz pārāki bija ciemiņi no Mežotnes pamatskolas, 2. vietā –
Vecumnieku, 3. – Valles vidusskolas komanda.
21. februārī Zemgales reģiona sacensībās Ozolniekos
zvaigžņu brīdi piedzīvoja Ve-

cumnieku vidusskolas volejbolisti, kuri kļuva par Zemgales čempioniem un mājās
pārveda ļoti skaistu kausu.
Komandā spēlēja: A. Zadovskis, R. Plēsnieks, V. Dolgunovs, R. Zaharāns, M. Kostins,
A. Spangers, J. Janišonis,
J. Haritonovs, N. Šulckis. Valles vidusskolas jaunietes Zemgales reģionā izcīnīja 4. vietu.
Abām komandām cītīgi jātrenējas, lai sagatavotos turnīra
«Lāse 2012» finālam, kas
24. martā notiks Rīgā.
28. februārī Kandavā Zemgales reģiona sacensībās tikās
6. – 7. klašu jaunie basketbolisti. Mūsu novadu pārstāvēja
Misas vidusskolas meitenes,
kuras šoreiz ieguva 5. vietu.
Jāatzīmē, ka konkurence bija
liela, jo Zemgales reģionā ir
ļoti daudz izglītības iestāžu.
Arī marts ir sacensībām un
startiem bagāts. Lai veicas!
P. LUNGEVIČS,
Vecumnieku novada
sporta skolotāju metodiskās
apvienības vadītājs

Atlauž pat divas piekaramās atslēgas
Valsts policijas (VP)
Zemgales reģiona pārvalde
informē par notikumiem,
kas Vecumnieku novadā
reģistrēti no 26. februāra
līdz 10. martam.

Notiek sadursme

29. februārī plkst. 8 Vecumnieku pagasta Piebalgās notika
satiksmes negadījums. Pārvietojoties pa piebraucamo ceļu uz
kokapstrādes uzņēmumu «Piebalgas», 1970. gadā dzimis kravas automobiļa «Volvo» ar piekabi vadītājs neņēma vērā brauktuves seguma kvalitāti. Uz
glumā ceļa piekabe saslīdēja un
uztriecās virsū stāvošai automašīnai «Hyundai Sonata». Sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols.
3. martā pirms plkst. 16
Vecumniekos notika divu automašīnu – «Ford Escort» un
«VW Transporter» – sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā bojāti transporta līdzekļi.
5. martā plkst. 20 Vecum-

nieku pagastā 1983. gadā dzimis vīrietis konflikta laikā ar
dūri iesitis savam tēvam. Uzsākta administratīvā lietvedība.
7. martā plkst. 3.30 Vecumnieku pagastā aizturēts
1961. gadā dzimis vīrietis. Viņam par atrašanos sabiedriskā
vietā tādā alkohola reibumā,
kas aizskar apkārtējo cilvēku
cieņu, sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols.

Nozog motobloku

Laikā no 6. marta plkst. 20
līdz 7. marta plkst. 7.30 Bārbeles pagastā, atlaužot divas piekaramās atslēgas, iekļūts šķūnī.
Garnadži piesavinājušies kannas ar dīzeļdegvielu un trimeri. Uzsākts kriminālprocess.
7. martā ap plkst. 17 Vecumniekos, Bauskas ielā, 1970. gadā
dzimis vīrietis, vadot automobili «VW Passat», izraisīja sadursmi ar automašīnu BMW-316.
Vaininieks no notikuma vietas
aizbrauca, policijai par negadījumu neziņojot. Bojāti transporta līdzekļi. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
9. martā laikā no plkst.

2.15 līdz 14 Skaistkalnē, Dārza ielā, atlauztas garāžas durvis. Nelūgtie viesi nozaguši
motobloku MTZ-05 ar piekabi. Uzsākts kriminālprocess.
9. martā ap plkst. 18
Kurmenes pagastā aizturēts

1985. gadā dzimis velosipēdists. Viņš divriteni vadīja,
būdams alkohola reibumā
(1,13 promiles).
D. PURVIŅA,
VP Zemgales reģiona
pārvaldes vecākā inspektore

Traktortehnikas apskates
Vecumnieku novadā:
BĀRBELES PAGASTĀ
28. martā un 9. maijā plkst. 10.30
centrā pie baznīcas,
KURMENES PAGASTĀ
5. aprīlī un 7. maijā plkst. 11 pie bijušā pasta,
SKAISTKALNES PAGASTĀ
12. aprīlī un 4. jūnijā plkst. 10.30 Mēmeles garāžās,
plkst. 11.30 – Skaistkalnes darbnīcās,
STELPES PAGASTĀ
18. aprīlī un 25. maijā plkst. 10.30 pie pagasta pārvaldes,
VALLES PAGASTĀ
5. aprīlī un 7. maijā plkst. 13 pie SIA «Krīči» veikala,
VECUMNIEKU PAGASTĀ
29. martā un 8. jūnijā plkst. 10.30 Beibežu darbnīcās,
plkst. 11.30 – Vecumnieku darbnīcās.
Pirms apskates veikšanas traktortehnikas īpašniekam
(vadītājam) ir jāuzrāda spēkrata reģistrācijas apliecība, OCTA
polise, vadītāja apliecība, kā arī jāveic maksājums par apskati.
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras Bauskas un Aizkraukles nodaļa
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Laimīgs, kas tic savam sapnim,
Saule tam nenoriet.
Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied.
		
/K. Skalbe/
Sveicam Tatjanu Kosmačovu
65. dzimšanas dienā!
Bārbeles pagasta pārvalde

		
			
		

Martā dzeguzes nekūko,
Tāpēc nepūlies skaitīt gadus.
Martā dzeguzes nekūko,
Vēji šūpo pūpoliem galvas.
Pie krūtīm to pūkas pieliec
Kā visskaistākās mūža balvas.
		
/A. Vējāns/
Mīļi sveicam
Alfonu Maskoļūnu
75 gadu jubilejā un
Ilgu Rizgu 80. šūpļa svētkos!
Kurmenes pagasta pārvalde

Laiks neskrien, nejoņo, nesteidzas.
Laiks izgaismo mūžu.
Un katrs gads par nākamo
Tāds svarīgāks, tāds nopietnāks,
Bet arī – smaidīgāks.
/O. Skuja/
Pavasarīgus sveicienus sūtām
marta jubilāriem, jo īpaši
Leonam Baļčūnam un
Arnoldam Skaliņam 65. šūpļa svētkos
un Tamārai Kukutei 75. dzimšanas dienā!
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Garš dzīves ceļš,
kas sniegu vidū sācies,
tev dvēselē
kā vasarlaikā zied,
un šodien draugu,
savu mīļo vidū
ir atmiņās
viss savākts vienuviet.
		
/K. Apškrūma/
			
Sveicam sava pagasta jubilārus:
		
Aiju Bruģi un Sandru Morkuni
50. dzimšanas dienā, Irēnu Golovļinu 60 gadu jubilejā,
Eduardu Kaupmani un
Līviju Zalaku 70. mūža gadskārtā un
Ervīnu Siljāni 80. šūpļa svētkos!
Valles pagasta pārvalde
Un laikam ir labi tā,
Šie sirmie mati –
Daļa no mūsu prieka;
Šīs grumbas pierē –
Liecība labākā,
Ka dzīvots nav velti,
Ka neesam bijuši lieki.
		
/J. Sirmbārdis/
Daudz baltu dieniņu un stipru veselību vēlam
Rasmai Maļinovskai un Maijai Šulcai 70 gadu jubilejā,
Arnoldam Murevskim 75. šūpļa svētkos
un Pelagejai Mikuļinai, 80. mūža gadskārtu sagaidot.
Novada Sociālais dienests

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam –
laimīgam būt!
		
/L. Brīdaka/
Mīļi sveicam Anitu Merksoni,
Dagmāru Venclovu
un Andu Blaškovsku 50 gadu jubilejā,
Jāni Prūsi 65. šūpļa svētkos un
Rūdolfu Kozlovski 75. dzimšanas dienā!
Stelpes pagasta pārvalde
Jūsu mūžs kā bērzs,
kam debess pilni zari,
Kā grāmata, kas gaismas zīmēs vien,
Jo bezgalīgi daudz ir labā darīts
Un raksta laiks ko jaunu klāt arvien.
			
/K. Apškrūma/
Vissirsnīgākie sveicieni
skaistajā dzīves jubilejā
Jānim Prūsim un Rūdolfam Kozlovskim.
Stelpes pagasta pensionāru
biedrība «Dižstelpe»
17. martā Vecumnieku pagasta
sporta zālē uz ģimeņu spartakiādes
pirmā posma sacensībām pulcēsies
dalībnieki no Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta. Iesildīšanās – plkst. 11,
sacensību sākums – plkst. 12.
Gaidām līdzjutējus!
21. martā plkst. 17
Vecumnieku tautas namā viesosies
Liepājas leļļu teātris ar
muzikālu izrādi
«Makss un Morics».
Ieejas maksa – Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana –
darbdienās no plkst. 13 līdz 18.
Līdz 24. martam
Vecumnieku tautas namā
aplūkojama
Laimas Švābes
ROKDARBU IZSTĀDE.
Laipni lūdzam!
Pēc ekspozīcijas slēgšanas
rokdarbus varēs arī
iegādāties.

31. martā plkst. 10
Misas tautas namā –
Vecumnieku novada
skolu deju
kolektīvu
SKATE.
Visi mīļi
gaidīti!

Valles saieta nams un Valles vidusskolas
līdzpārvalde aicina piedalīties
vokālajā konkursā «Pavasara cīruļi».
Tas norisināsies 1. aprīlī plkst. 12
Valles saieta namā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties interneta mājaslapās
www.vallesvsk.lv un www.vecumnieki.lv.
Pieteikšanās – līdz 23. martam.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 26462610 vai rakstot e-pastā: <valle.skola@vecumnieki.lv>.

