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Galapunkts –
atkal autoosta

Sākot ar 1. aprīli, autobusu
maršrutā nr. 7467 «Rīga–Vecumnieki» galapunkts galvaspilsētā atkal ir Rīgas starptautiskā autoosta (SAO), iepriekš – Rīgas maršruta taksometru stacija Satekles ielā,
informē Juris Dūmiņš, a/s «Liepājas autobusu parks» Rīgas
struktūrvienības vadītājs.
Lai uzlabotu braucēju pārsēšanās iespējas citu maršrutu
autobusos, lēmumu pasažierus
pēc četru gadu pārtraukuma atkal uzņemt Rīgas SAO pieņēmusi SIA «Autotransporta direkcija» sabiedriskā transporta
padome. Maršrutā «Rīga–Vecumnieki» septiņus reisus dienā izpilda a/s «Liepājas autobusu parks».
Uzklausot iedzīvotāju lūgumu, šajā maršrutā mainīts rīta
reisa laiks – autobuss no Bārbeles uz Rīgu izbrauc plkst. 6.40
(iepriekš – 6.55).

Aicina apmeklēt
piemiņas brīdi

«26. aprīlī apritēs 30 gadu,
kopš notika pasaulē lielākā
atomelektrostacijas avārija Černobiļā, Ukrainā. Šajā dienā ik
gadu Rīgā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
teritorijā pie Černobiļas traģēdijas upuru piemiņas akmens tiek
rīkots atceres pasākums, kurā
aicināti piedalīties avārijas seku
likvidēšanas darbos iesaistītie,
viņu tuvinieki, citi interesenti,»
informē Rita Kovala, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja.
Vecumnieku novada dome
nodrošinās transportu braucienam uz piemiņas pasākumu.
Iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties līdz 22. aprīlim, zvanot pa tālruni 29323741.
No Latvijas avārijas seku
likvidēšanas darbos piedalījās
vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju, t. sk. arī ļaudis no Vecumnieku novada pagastiem.
ŽANNA ZĀLĪTE

Atklāj savu dzīvesstāstu

Ginu Viegliņu-Vallieti pārciestais stiprinājis

Valles pagasta bibliotēkā pie apgāda «Jumava» grāmatu galda satikušās romāna «Atradene un
eņģelis» autore Gina Viegliņa-Valliete (no kreisās) un Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas
direktore Iveta Lavrinoviča.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Ginas Viegliņas-Vallietes
autobiogrāfiskā romāna
«Atradene un eņģelis»
atvēršanas svētkos Valles
pagasta bibliotēkā
31. martā pulcējās
pārdesmit interesentu.
Savulaik dzejolī «Dzīves
līkloči» vietējā literāte un vēsturniece paudusi: «Kas piedzīvots, kas kādreiz teikts, tas tikai man ir zināms»; nu pienākusi reize, kad savas dzīves līkloču grūti atšķetināmo kamolīti
G. Viegliņa-Valliete atritinājusi,
atklājot ikvienam savu skaudro
dzīvesstāstu.

Caur sāpēm un
asarām

«Var savu mūžu izdziedāt
dzejā, taču ir jābūt lielai drosmei, lai savu likteni aprakstītu
grāmatā, lai sanošās atmiņas
savērptu stāstījumā – garā ro-

mānā, kas nupat ieraudzījis dienasgaismu,» sacīja Ingūna Kļaviņa, Valles pagasta bibliotēkas vadītāja.
«Atradene un eņģelis» ir
caur asarām un sāpēm rakstīts
stāsts par meiteni Betu, kura ir
bārene. Mīlestības apvīta bērnība viņai ir sveša, tāpat kā mātes glāsts. Bērnunami, internātskola, ļauna audžumāte... Tomēr Betai izdodas sastapt cilvēkus, kas mazās meitenes sirdī
«iedēsta jaunu puķi, kas lēnām
izaug, uzplaukst un pārvēršas
bijībā pret skaisto», stiprina viņu dvēselē un garā. Iespējams,
tas tāpēc, ka vienmēr kopā ar
Betu ir viņas Sargeņģelis.

Ar mīlestību un
piedošanu

Radot intrigu, Valles amatierteātra dalībnieces Ruta Cinovska un Inese Zalaka, kā arī
režisore Aija Skosa ļāva ielū-

koties romāna lappusēs, atklājot Betas piedzīvoto. Darba
fragmenti ļāva iepazīt grāmatas galveno varoņu – trīs kolorītu sieviešu – dažādos raksturus un attieksmi pret bārenīti. Lai gan meitene pārcietusi
pazemojumus un sāpes, viņa
ar mīlestību un piedošanu runā par dzīvē sastaptajiem ļaudīm.
«Ir grūti noteikt robežu,
kur beidzas daiļdarbā paustais
vēstījums un kur sākas stāsts
par Ginu – cilvēku mums līdzās. Vallieši iepazina Ginu –
skolotāju, vēsturnieci, pēc tam
arī literāti, jo tieši šeit sākās viņas dzejošanas mānija, bet... tā
jau būs autores dzīves romāna
nākamā lappuse,» sacīja I. Kļaviņa. Viņa vēlēja, lai sargeņģelis tikpat saudzīgi vada savu
aizbilstamo caur dzīves baltām
un nebaltām dienām.
à5. lpp.

2. lpp.
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Dāvanas unreformas
žagariņš
Gaidāmas
L

atvijas Pašvaldību savienības domes sēdē 31. martā
Ministru prezidents Māris Kučinskis pavēstīja, ka gaidāmas
divas lielas reformas, viena – izglītības, otra – veselības jomā.
Tās abas var būtiski ietekmēt
katru no mums, bet novadu kopumā lielākās izmaiņas skars
plānotie pārkārtojumi izglītības nozarē. Pašlaik gan vēl
nav nekādas skaidrības ne par
pedagogu algām, ne par skolu
optimizāciju. Parasti reformas
nenotiek ātrā tempā, tādēļ,
šķiet, šī gada pašvaldības budžetu tās neietekmēs.
Vērtējot 2016. gada pirmo
ceturksni, jāsecina, ka budžeta
ieņēmumi pildās un gada plāns
tiks īstenots. Arī šogad prognozējams, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pārsniegs plānoto. Pašlaik no paredzētajiem 22 procentiem ir
saņemti 22,2 procenti, kas ir
papildus 9400 eiro. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu administrē valsts; pašvaldība saņem to daļu, kas noteikta pēc normatīvajiem aktiem.
Par nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) nomaksu un
iekasēšanu ir atbildīga pašvaldība. Tā kā daudzi iedzīvotāji
NĪN samaksā uzreiz, nevis dalīti ik ceturksni, ir saņemta jau
puse no plānotā apjoma. Diemžēl joprojām ir ļaudis, kuri
NĪN nesamaksā norādītajā termiņā, tādēļ izveidojas parāds
un krājas nokavējuma nauda.
Pašvaldība iespēju robežās īpašumu saimniekiem cenšas atgādināt par parādu; tiek izmantota arī iespēja nokavēto
nodokļu maksājumu piedzīt

«Šogad no
parādniekiem iekasēti
29 tūkstoši eiro.»

bezstrīda kārtībā. Šogad no parādniekiem iekasēti 29 tūkstoši
eiro.
Paldies tiem apzinīgajiem
iedzīvotājiem, kuri laikus veic
maksājumus un korekti norāda
maksājuma mērķi. Protams, gadās arī kuriozi. Piemēram, kāds
maksājuma mērķī ierakstījis
tekstu «Labprātīgs maksājums», cits – «Ha! Cik varēšu,
tik maksāšu». Saņemot pārskaitījumu ar šādu komentāru,
ir grūti saprast, par ko tieši finansiālais darījums veikts.
ašvaldība cer, ka iedzīvotāji, kuriem ir parāds par
zemes nomu un komunālajiem pakalpojumiem, sapratīs,
ka rēķini ir jānokārto. Parāds
nekur nepazūd, tas tiek uzskaitīts, un laiks «audzē» tikai
procentus. Arī šiem iedzīvotājiem regulāri tiek izsūtīti atgādinājumi par nenokārtotajām
saistībām. Ja cilvēks nereaģē,
pašvaldība vēršas pie tiesu
izpildītājiem, un tad personai
jāsamaksā gan parāds, gan atlīdzība par tā piedziņu.
Tā kā ieņēmumi pildās, atliek tikai realizēt visu, kas šī
gada budžetā ieplānots.

P

GITA
SKRIBĀNE,
Vecumnieku
novada
domes
Finanšu
nodaļas
vadītāja

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

Paldies par
atbalstu

Sūtu skaistāko lilijziedu pušķi Vecumnieku novada labajiem gariņiem.
Katram dzīvē var pienākt
melnā diena, kad tuvākais cilvēks – māte – ir tik smagi slims,
ka nezini vairs, ko iesākt, un
psiholoģiski sabrūc. Šādā situācijā visvairāk ir nepieciešama silta un iejūtīga sirds, padoms, psiholoģiskais atbalsts.
Pirmā, kas man steidzās
palīgā, bija dakterīte Zinaida
Sprance, pēc tam – viņas sirsnīgās un atsaucīgās kolēģes
Edīte Neimane un Svetlana
Vaģele. Ilgas dienas gan Edīte, gan Svetiņa brauca ar savu
personīgo transportu un aprūpēja manu mammīti, palīdzot
viņai nenomirt no šķidruma zuduma. Tad palīgā steidzās arī
Sociālā dienesta darbinieces
Ina Jankeviča un Daina Caune,
atbalstot gan ar vērtīgu padomu,
gan ieteikumiem un finansējumu, kā arī iepriecinot mammu
90 gadu jubilejā. Garīgu atbalstu sniedza Vecumnieku bibliotēkas vadītāja Mārīte Boša
un bibliotekāre Baiba Škrjaba.
Viņas izraudzījās grāmatas, ko
auklīte lasīja mammītei, jo viņa pati vairs tik labi neredz.
Vienlaikus vēlos ieteikt vi-

siem, kuru tuviniekus piemeklējis nejaukais insults, brīnišķīgu
fizioterapeitu Nikolaju Vladimirovu. Viņa prakses vieta ir
Salaspilī, bet nepieciešamības
gadījumā speciālists izbrauc arī
uz mājām pie slimnieka. Jaunais
cilvēks ar šarmu, atvērtību un
prasmi spēj darīt brīnumu lietas.
Liels paldies arī Vecumnieku novada pašvaldībai par atbalstu, izpratni, padomu. Lai
visiem izdodas pārvarēt dzīves grūtās dienas!
Ar cieņu,
Aija LEITĀNE

Uzbur saulgriežu
noskaņu

Vislielāko lilijas ziedu sūtām «Lieldienu ekspresim»,
kas 27. martā piestāja Stelpes
pagasta Beitiņos. Paldies Bārbeles folkloras kopai «Tīrums»,
Stelpes pagasta amatiermāksliniekiem, jauniešu deju kolektīvam «Roga» un kultūras
darba organizatorei Sandrai
Neliusai par pavasara saulgriežu noskaņas uzburšanu.
Beitiņu IEDZĪVOTĀJI
IEVĒRĪBAI!
Pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas» netiek
publicēti privātpersonu
un ar novada Domi
nesaistītu institūciju
sludinājumi un reklāma.
Laikraksta mērķis ir
nodrošināt informācijas
apmaiņu vietējā sabiedrībā,
iedzīvotājiem regulāri
darot zināmus Domes
lēmumus un atspoguļojot
svarīgākās norises Vecumnieku novada dzīvē.

Trīs mēnešos piedzimuši desmit bērniņi
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
gada pirmajos trīs mēnešos
reģistrēta desmit bērniņu
dzimšana.

Vecumnieku pagastā pasaulē nākuši astoņi mazuļi –
seši zēni un divas meitenes:
Haralds, Renāts, Jāzeps, Marks,
Leonards, Kristiāns, Elza un
Elizabete. Bārbeles pagastā
piedzimis Dairis, bet Stelpē –
Linards. Kurmenē, Skaistkalnē un Vallē «stārķis» vēl tiek
gaidīts.

Dzimtsarakstu nodaļā šajā
periodā laulību reģistrējuši trīs
pāri.
Priecīgus mirkļus piedzīvojuši laulātie, kuri kopā ir
daudzus gadu desmitus. Pirms
50 gadiem 12. februārī viens
otram jāvārdu teica Irēna un
Vitālijs Gorbunovi no Kurmenes pagasta, bet 22. februārī –
Ilga un Voldemārs Gargurni
Vecumnieku pagastā. Solījums
būt kopā priekos un bēdās
joprojām ir spēkā – «zelta pāru» mājās valda rosība, sirsnība un atmiņu kauss turpina

pildīties ar prieku par paveikto darbu, ar bērnu un mazbērnu smiekliem, savu reizi arī ar
sūrumu, jo ikdienas krāsu paletē ir gan gaišie, gan tumšie
toņi.
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu
NODAĻA
«Vecumnieku Novada
Ziņas»
var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
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23. aprīlī – Lielā talka

 Aicina iesaistīties vides sakopšanā un labiekārtošanā

23. aprīlī visā Latvijā
norisināsies Lielā talka,
tās devīze – «Latvijai būt
zaļai!». Arī Vecumnieku
novada iedzīvotāji tiek
mudināti iesaistīties
vides sakopšanā un
labiekārtošanā.
Lielās talkas dienā plkst. 9
interesenti tiek aicināti pulcēties pie pagastu pārvaldēm
Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē, Stelpē un Vallē, bet Vecumniekos – pie novada domes.
Apkopota informācija par
plānotajām aktivitātēm katrā
pagastā. Iedzīvotāji var izvēlēties, kurai talkotāju grupai
piebiedroties.
Bārbeles pagasts
 Parka un tirgus laukuma
teritorija – apzaļumošanas darbi.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 29373009 Ērikai
Našeniecei.
Kurmenes pagasts
 Parks pie brīvdabas estrādes – sakopšanas darbi.
Pulcēšanās pie estrādes.
 Kurmenes centra kapi –
sakopšanas darbi. Aicināti pievienoties piederīgie un tuvinieki. Pulcēšanās kapsētā.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 26440809 Agrim
Kondrātam.
Skaistkalnes pagasts
 Rotaļu laukums pagasta

centrā – koku stādīšana un rotaļu laukuma ierīču pārkrāsošana.
 Parka peldvietas sakopšana Mēmelē. Atbildīgā – Laima Indriķe un lauku sieviešu
klubs «Mēmelīte».
 Sporta laukuma ierīču
pārkrāsošana un apkārtnes sakopšana Putnos. Atbildīgais –
Edgars Getmančuks un svarbumbu cēlāju komanda.
 Upes mala «Asaru» teritorijā.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 28388976 Inetai
Skustajai.
Stelpes pagasts
 Brīvdabas estrādes apkārtne – sakopšanas, spodrināšanas darbi. Atbildīgā – Sandra Neliusa, tālrunis 26346081.
 Daudzdzīvokļu mājas –
labiekārtošanas un sakopšanas darbi. Atbildīgie: «Noras»
un «Bērzi» Beitiņos – Ilmārs
Ivanovs, tālrunis 26608019;
Kalna iela 1, 2, 3 un 4 – Dzidra
Mjadeļeca, tālrunis 26332647,
«Saulītes-Zeltiņi» Nīzerē – Jānis
Mikalonis, tālrunis 29571664
(tikai māju iedzīvotājiem un
atbalstītājiem).
 Brāļu kapi. Atbildīgā –
Rita Urtāne un biedrība «Dižstelpe», tālrunis 26292626.
 Stelpes pamatskolas īpašuma teritorija. Atbildīgā –
Dagmāra Venclova, tālrunis
29464160.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29477390 Elmāram Jukonim.
Valles pagasts
 Daudzdzīvokļu māju teritorija – sakopšanas, labiekārtošanas darbi. Atbildīgais – Ziedonis Jankužs, tālrunis 29489385.

IEVĒRĪBAI!
Mēneša pēdējā darba dienā novada domē
un pagastu pārvaldēs netiek pieņemti maksājumi,
izmantojot norēķinu kartes.
Šāda kārtība noteikta tāpēc, ka, veicot darījumu ar
POS termināļa starpniecību, nauda novada domes
bankas kontā ienāk tikai nākamajā vai aiznākamajā dienā.
Veicot maksājumu mēneša beigās, līdzekļi pašvaldības
kontā parādās nākamajā mēnesī, līdz ar to nav iespējams
saņemtos maksājumus par zemes nomu,
kā arī pārskaitīto nekustamā īpašuma nodokli salīdzināt ar
uzskaites programmas datiem.
Vecumnieku novada dome

 Liepu ielas katlumājas
apkārtne. Atbildīgais – Ziedonis Jankužs, tālrunis 29489385.
 Taurkalnes bibliotēkas
teritorija – labiekārtošanas
un sakopšanas darbi. Atbildīgā – Iveta Radziņa, tālrunis
26668961.
 Valles vidusskolas teritorija, stadions, dīķmala, ceļa
malas. Atbildīgā – Gunta
Kupčiuna, tālrunis 26445753.
Talka notiks 21. aprīlī.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 26668961 Ivetai
Radziņai.
Vecumnieku pagasts
Beibeži:
 Vecā ābeļdārza teritorija
(pretī bibliotēkas ēkai) – sakopšanas darbi. Atbildīgā – Gunta
Spira, tālrunis 63976907.
Vecumnieki:
 Parka teritorija Upes ielā –
koku stādīšana.
 Jaunā ezera krasta teritorija un brīvdabas estrāde, Čigānkalns – sakopšanas darbi
(Vecumnieku vidusskolas un
Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes pārstāvji).

 Puķu dobes izveidošana
Rīgas ielā aiz degvielas uzpildes stacijas «Neste Oil», braucot uz Rīgas pusi.
Sīkāka informācija, zvanot
pa tālruni 29462829 Guntim
Kalniņam vai 29464887 Aivaram Petruševicam.
Laipni gaidīti visi talkot
gribētāji laika apstākļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot
darba rīkus un labu noskaņojumu.

Atgādinājums

Katrā organizētajā talkas
vietā ir atbildīgais, tāpēc būtu
vēlams piefiksēt viņa tālruņa
numuru, lai nepieciešamības
gadījumā varētu sazināties.
Pie šīs personas varēs saņemt
bezmaksas atkritumu maisus,
kā arī norādes, kur pēc talkas
jāatstāj piepildītie maisi.
Interneta mājaslapā www.
talkas.lv ir iespēja reģistrēt
vietu, kurā šogad plānots rīkot
organizētu talkošanu.
Apkopojusi
EVA VLASOVA,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

4. lpp.

Dejotāji rāda
apgūto

Uzsākot ceļu uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju
svētkiem, kas notiks 2018. gadā, Bauskas novada Īslīces
kultūras namā 20. martā savu
sniegumu rādīja 26 deju kopas
no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada.
Bauskas deju apriņķa amatieru deju kolektīvu skatē vienu izlozes un vienu izvēles horeogrāfisko kompozīciju žūrijas vērtējumam nodeva astoņas Vecumnieku novada deju
kopas: divi senioru, četri vidējās paaudzes un divi jauniešu
deju kolektīvi. Priekšnesumi
bija sagatavoti atbilstīgi pārstāvētās grupas sarežģītības pakāpei. Visi amatiermākslas ansambļi, demonstrējot lielisku
sniegumu, skatē ieguva pirmās
pakāpes diplomus.
Vecumnieku novadu pārstāvēja: senioru deju kopas
«Ozols» (Vecumnieki, vadītāja Agita Seglicka) un «senValle» (Valle, Astrīda Celmiņa),
vidējās paaudzes deju kolektīvi «Vēveri» (Vecumnieki, Sarmīte Vēvere), «Stelpe» (Stelpe, Lāsma Skābuliņa), «Bārbele» (Bārbele, Agita Seglicka), «Valle» (Valle, Astrīda
Celmiņa), jauniešu deju kolektīvi «Rakari» (Bārbele, Agita Seglicka) un «Vanadziņi»
(Skaistkalne, Baiba Vanaga).
Žūrija uzteica enerģiskos
tautas mākslas tradīciju daudzinātājus un atzina, ka dejas
ir labi apgūtas, vēl tikai jāpieslīpē tehnika.
Bauskas deju apriņķa skatē no 26 kolektīviem augstāko
pakāpi ieguva pieci – trīs no
Bauskas, pa vienam no Iecavas un Rundāles novada.
Žūrijā strādāja: Latvijas
Eiropiādes komitejas vadītāja
un Skolēnu dziesmu un deju
svētku virsvadītāja Indra Filipsone, Bauskas deju apriņķa virsvadītāja Guna Trukšāne, Pierīgas deju apriņķa virsvadītājs Gints Baumanis.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
27. aprīlī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
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Pieņem vajadzīgus lēmumus

23. martā Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
15 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā attaisnota
iemesla dēļ nepiedalījās
deputāte Diāna Ruģele,
sanāksmi neattaisnoti
kavēja Andris Lisovskis.

saistītas ar nodaļas darbinieku
skaita palielināšanu un plašāku
veicamo pienākumu loku. «Vecumnieku Novada Ziņas» jau
informēja, ka, sākot ar 1. martu,
Sabiedriskās kārtības nodaļa
strādā dežūras režīmā visu diennakti.

Apstiprina nolikumu

Nosaka dalības
maksu

Dome apstiprināja pašvaldības iestādes «Vecumnieku novada dome» struktūrvienības
«Sabiedriskās kārtības nodaļa»
nolikumu.
Kancelejas nodaļas vadītājs,
jurists Arvīds Zvirbulis informēja, ka saskaņā ar likumu «Par
pašvaldībām» un Valsts pārvaldes iekārtas likumu katrai komisijai, struktūrvienībai ir jābūt savam nolikumam, pēc kā
tā darbojas. Viņš piebilda, ka sagatavoto dokumentu laika gaitā
varēs pilnveidot un papildināt,
ja būs nepieciešams.
Pašreizējā redakcija izstrādāta, ņemot vērā izmaiņas, kas

Apstiprināta dalības maksa Valles saieta nama rīkotajam jauno dziedātāju konkursam «Pavasara cīruļi». Solistam par piedalīšanos jāmaksā
2 eiro, duetam – 3 eiro, bet
trio – 4,50 eiro.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals informēja,
ka dalības maksa paredzēta
konkursa «Pavasara cīruļi»
nolikumā. Dziesmu izpildītāji
Vallē pulcēsies 23. aprīlī.

Atbalsta sportistus

Dome radusi iespēju finansiāli atbalstīt sportistus, kuri ie-

Sludinājums par IZSOLI
Vecumnieku novada dome paziņo, ka šī gada 24. maijā
plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības
nekustamā īpašuma «Tīrumi» Vecumnieku pagastā ½
domājamās daļas pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Īpašumu veido ½ domājamās daļas no zemes un ēkām,
kadastra apzīmējums 40940120186.
Apgrūtinājumi – pirmpirkuma tiesības kopīpašuma īpašniekiem.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un
no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija –, sazinoties
pa tālruni 29464887 ar Aivaru Petruševicu.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka
binetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30
līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 24. maijā plkst. 9.30.
Pieteikumus par pirmpirkuma tiesību realizēšanu personas var iesniegt 30 dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 4120 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro. Nodrošinājums – 412 eiro. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē – 50 eiro.
Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģis
trācijas nr. 90009115957, bankas kontā nr. LV54HABA
0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Mak
sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ie
skaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 10 dienu laikā no
izsoles dienas.

cerējuši startēt Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās.
Andris Lungevičs ir iekļauts
nedzirdīgo sporta biedrības
«Liepava» komandas sastāvā,
lai piedalītos 18. starptautiskajā nedzirdīgo veterānu basketbola turnīrā, kas norisināsies no
8. līdz 11. jūnijam Turku, Somijā. Deputāti nolēma piešķirt
350 eiro sportista dalībai šajās
sacensībās.
Vecumnieku novada Domē
saņemts iesniegums no kluba
«Bērnu un jauniešu moto-triāla
skola» ar lūgumu finansiāli atbalstīt Vecumnieku novada iedzīvotāju Kristapu Ķīli dalībai
sporta sacensībās. Puisis šogad
plāno startēt triāla čempionātos gan Latvijā, gan Eiropā.
Deputāti nolēma atvēlēt 290
eiro K. Ķīļa dalībai moto-triāla
sacensībās Latvijas, Baltijas un
Eiropas čempionāta posmos.
Finansējums sportistiem piešķirts, pamatojoties uz nolikumu «Kārtība, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada sportistiem dalībai sporta
pasākumos», kā arī ņemot vērā Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu un Finanšu komitejas atzinumu (16.03.2016.).

Iegādājas
«Amatniekus»

Apstiprināti 7. martā notikušās pašvaldības nekustamā
īpašuma «Amatnieki» Stelpes
pagastā izsoles rezultāti. Izsolē uzvarējusi persona, kura par
atsavināmo īpašumu nosolījusi
un samaksājusi 1650 eiro. Ar
viņu noslēgts pirkuma līgums.
Pavisam izsolē piedalījās
trīs pretendenti.

Piešķir īres tiesības

Dome nolēma nodot četru
dzīvojamo telpu – vienu dzīvokļa īpašumu Vallē un trīs
Misā – lietošanas tiesības personām, kas izrādīja interesi par
iespēju dzīvokļus īrēt un kas
pēc pretendentu izvērtēšanas
tika atzītas par piemērotām iegūt īres tiesības uz neizmantotajām dzīvojamām telpām.
Dzīvokļu īres līguma termiņš – līdz 2021. gada 31. martam ar īrnieka tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.
ŽANNA ZĀLĪTE

5. lpp.
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Atklāj savu dzīvesstāstu

Sarīkojuma dalībniekus uzrunā Valles pagasta bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa.

Ginu Viegliņu-Vallieti sveic vēsturnieks Imants Mežapuķe no
Valles pagasta Mežmuižas.

à1. lpp.

Gaiša un pozitīva

G. Viegliņa-Valliete pateicās visiem, kuri piedalījās sirsnīgā sarīkojuma scenārija veidošanā. «Cilvēki, kuriem nekad nav bijušas mājas, ģimene, nezina, kas ir tēvs un māte,
viņiem tie ir svešvārdi. Tā ir
arī man. Ļoti vēlētos, lai nevienam bērnam nebūtu jādzīvo bez saviem vecākiem un
bez mīlestības, jo tas ir pats
svarīgākais pasaulē, ko Dievs
ir devis mums. Nedrīkst būt
tā, ka kāds var paspert tevi ar
kāju, pateikt – tu nekas neesi,
tu esi niecība. Man gribētos,
lai visi bērniņi izjustu gan
Dieva, gan vecāku mīlestību,»
pauda romāna autore. «Nesen
iznāca Zandas un Jāņa Radziņu grāmata «Poga. Pasaka lieliem un maziem». Tas ir stāsts
par sunīti, kurš palicis bez mājām. Katra dzīvā būtne – gan
suņa un kaķa, gan cilvēka
bērns – ilgojas pēc mīlestības.
Lai Dievs to dod visiem!»
Valles pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Radziņa pateicās autorei par uzdrošināšanos

Klātesošos aizkustināja Paulas Zirnītes flautas spēle.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

Novada Domes deputāte, Valles pagasta iedzīvotāja Diāna
Ruģele ražīgajai autorei Ginai Viegliņai-Vallietei vēlējumu izteica dzejā.

savu skarbo dzīvesstāstu ierakstīt grāmatā. «Esmu šo darbu jau iesākusi lasīt, tas ļāvis
izdarīt secinājumus. Apbrīnojami, kā cilvēks, izcietis šādus
pārdzīvojumus un pārbaudījumus, spēj būt tik pozitīvs un
gaišs! Ne reizi neesmu Ginā
saskatījusi naidu uz apkārtējiem,» viņa atzīmēja. I. Radziņa aicināja novērtēt brīnišķīgo
laiku, kurā dzīvojam, jo grā-

matas varones Betas bērnībā
nebija ne bāriņtiesas, ne sociālā dienesta, kas tādus nejaukus cilvēkus, kā audžumāte
Mirdza «noliek pie vietas».

23. aprīlī plkst. 12
Valles saieta namā –

jauno dziedātāju konkurss
«Pavasara cīruļi».

Dalībnieki uzstājas ar divām
dziesmām: viena – a’cappella,
otra – pēc izvēles.
Konkurss norisināsies trīs vecuma
grupās: jaunākajā (5 – 9 gadi),
vidējā (10 – 14 gadu) un
vecākajā (15 – 21 gads).
Sīkāka informācija – www.vallesvsk.lv,
tālrunis 22008340.

Top jauns romāns

Ar ziediem, mazām dāvaniņām un laba vēlējumiem romāna «Atradene un eņģelis» autori sveica vallieši un citi viesi.
Grāmatas atvēršanas svētkos
omulīgu noskaņu radīja muzikālie priekšnesumi, ko sniedza
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča un audzēknes –
24. aprīlī plkst. 11
Bārbeles tautas namā –
leļļu izrāde

«Kurš mežā
saka oi-oi?».

Draiska dziesmu spēle
ar dažādiem
pārpratumiem.

Valles meitenes Paula Zirnīte un Eva Ezerniece, kā arī Astra Anna Mizare no Vecumniekiem.
Noslēgumā sarīkojuma viesi tika cienāti ar kafiju, tēju,
pīrāgiem un kliņģeri.
«Atradene un eņģelis» ir
daudzveidīgās autores G. Viegliņas-Vallietes piecpadsmitā grāmata, bet sestā, ko laidis klajā
apgāds «Jumava». Sadarbība
ar izdevniecību turpinās. Ir iesniegti divu bērniem adresētu
grāmatu manuskripti, pašlaik
top romāns «Nameja meita».
ŽANNA ZĀLĪTE

6. lpp.
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Rada ģimeniskus un drošus apstākļus

Bāriņtiesa palīdz risināt daudzas sasāpējušas problēmas
«..Tikai silta sirds pacels debesīs, tikai silta sirds aukstu sasildīs.» Ar šiem vārdiem 18. martā Bārbeles tautas namā izskanēja Vecumnieku novada bāriņtiesas rīkotais pirmais pateicības
koncerts aizbildņiem un audžuģimenēm. Sarīkojumā tika
sacīts paldies par nesavtīgi dāvāto sirds siltumu un ieguldīto
darbu divām novada audžuģimenēm un 23 aizbildņiem.

Pelnījuši pateicību

Paldies kolēģiem domē un
pagastu pārvaldēs par atbalstu
un iesaistīšanos, kā arī mazajiem māksliniekiem, kuri priecēja ar priekšnesumiem. Ir iecere šo pasākumu padarīt par
jauku tradīciju, lai svētku noskaņā sanāktu kopā ik gadu
citā pagastā, dalītos ar labiem
vārdiem, pieredzi un smeltos
spēku turpmākajām ikdienas
gaitām.

Mīļus un sirsnīgus pateicības vārdus ir pelnījuši arī aizbildņi Daugavpilī, Kuldīgā,
Jelgavā, Burtnieku, Iecavas,
Olaines, Bauskas un Aizkraukles novadā, kuri uzņēmušies ikdienas rūpes un sniedz
sirds siltumu mūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētajiem bērniem. Liels
paldies arī audžuģimenēm Tukuma, Bauskas, Jaunpils, Dagdas, Kocēnu, Neretas novadā
un Jelgavā, kurās ievietoti
mūsu novada bērni.

Sena vēsture

Šogad aprit 20 gadu, kopš
Latvijā atjaunotas bāriņtiesas –
aizbildnības un aizgādnības
iestādes. Tām Latvijā ir sena
vēsture – gandrīz četru gadsimtu garumā.
No 1996. gada līdz šim
brīdim bāriņtiesas ir novada
vai pilsētas pašvaldības izvei-

dotas iestādes, kuru galvenais
uzdevums ir bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un
tiesisko interešu aizsardzība.
Bāriņtiesa palīdz savas pašvaldības iedzīvotājiem risināt
daudzas sasāpējušas problēmas,
kas saistītas ar bērnu aprūpi
un audzināšanu, palīdz cilvēkiem, kuru rīcībspēja ir ierobežota, un viņu aizgādņiem,
kā arī pilda likumā noteiktās
notāra funkcijas. Bāriņtiesas
uzdevums ir nodrošināt bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem ģimeniskus un drošus
apstākļus pie aizbildņiem vai
audžuģimenēs, ja bērni kādu
sarežģītu dzīves situāciju dēļ
nevar palikt savā ģimenē.

Jāapsver iespēja

Arī mūsu bāriņtiesa cenšas
ikvienam nelaimē nonākušam
bērnam atrast iespēju dzīvot
pie aizbildņa vai audžuģime-

nē. Aicinu ikvienu novada iedzīvotāju apsvērt iespēju, rūpējoties par saviem bērniem, gādāt vēl par kādu citas ģimenes
atvasīti. Varbūt bērni jau atstājuši ģimenes ligzdu un ir vēlēšanās gādāt par kādu bērniņu,
pret kuru liktenis nav bijis
labvēlīgs? Šāds lēmums nav
jāpieņem vienatnē; iespējams,
ir daudz neskaidrību, ko vislabāk būtu izrunāt ar bāriņtiesas
darbiniekiem. Tas ļautu saprast,
vai šāds solis būtu pa spēkam.
Lai saņemtu sīkāku informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanas kārtību, kā arī
psihosociālo un finansiālo atbalstu audžuģimenēm, aicinu
sazināties ar bāriņtiesu, zvanot pa tālruņiem 63960527,
29397043, lai vienotos par
tikšanās laiku.
E. CAUNE,
Vecumnieku novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Veicinās uzņēmējdarbību, aktivizēs sabiedrību

Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests
Biedrība «Bauskas rajona
lauku partnerība» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pirmo
kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma
19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju»
aktivitātēs «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» un «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas».
Projektu iesniegumu pieņemšana – no šī gada 6. maija līdz 6. jūnijam.
Pirmajā kārtā pieejamais

publiskais finansējums ir
987 540 eiro:
1) Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu
attīstību. 1.1. Rīcība «Atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai un
ražošanai» – 287 540 eiro.
2) Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu
attīstību. 1.2. Rīcība «Tūrisma
nozares attīstības un sadarbības veicināšana» – 200 000
eiro.
3) Mērķis: veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves
telpas kvalitātes uzlabošanā.
2.1. Rīcība «Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko
aktivitāšu attīstība» – 250 000
eiro.

4) Mērķis: veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves
telpas kvalitātes uzlabošanā.
2.2. Rīcība «Apdzīvoto vietu
publiskās infrastruktūras uzlabošana» – 250 000 eiro.
Projektu īstenošanas termiņi:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» un paredzēta
attiecināmo izmaksu pozīcija
«Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības
nodrošināšana», kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējo projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no
LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu pieteikumi jāie-

sniedz biedrības «Bauskas rajona lauku partnerība» birojā
Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, papīra vai elektroniska dokumenta formā Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, nosūtot uz LAD epastu: <lad@lad.gov.lv> vai
iesniedzot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, LAD interneta mājaslapā www.lad.gov.lv
un biedrības «Bauskas rajona
lauku partnerība» interneta
mājaslapā www.bauskaspartneriba.lv.
Sīkāka informācija: Ieva
Lauva, tālrunis 20095189,
e-pasts: <lauva.ieva@inbox.
lv>; Jolanta Lauva, tālrunis
29781969, e-pasts: <jolanta.
lauva@inbox.lv>.
J. LAUVA,
biedrības «Bauskas
rajona lauku partnerība»
valdes priekšsēdētāja
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Atmiņās izstaigā sāpju ceļu

Atstāj smagas pēdas latviešu tautas vēsturē
«..Es, cerēdama uz atgriešanos un reizē par to arī šaubīdamās, paņemu līdzi Dzimtenes akmeni.» Tā savā dienasgrāmatā rakstījusi Velta Skuja
no Vecumniekiem («Bauskas
Dzīve», 1990. gada 24. marts).

Pazuduši, nošauti,
nepiedzimuši

Pagājuši 76 gadi, kopš Padomju Savienība okupēja Latviju, un 67 gadi, kopš otra smagākā deportāciju viļņa, kas skāra ne tikai Latviju, bet arī Lietuvu un Igauniju. Pamazām
mūžībā aiziet paaudzes, padomju zvērisko represiju liecinieces. Nekad neuzzināsim,
cik Latvijas patriotu gājuši
bojā mežos nevienlīdzīgā cīņā
ar čekistiem, cik bez vēsts pazuduši vai nošauti savu māju pagalmos, cik – Rīgas Centrālcietumā... Nekad arī neuzzināsim, cik daudz dzīvības nav nākušas pasaulē baisajā ceļā uz
Sibīriju, cik sirmgalvju guļ
dzelzceļlīniju malās, cik stipru
un novārgušu sirdspukstu apstājušies tur, spalgajā svešumā...
Šādi turpinājās smagākais
un traģiskākais mūsu tautas Golgāta ceļš padomju okupācijas
laikā. Izsūtīšanai no Latvijas
bija sagatavoti 33 ešeloni, kuros tika izvesti 42 133 cilvēki
(12 987 ģimenes, 10 990 bērnu
līdz 16 gadu vecumam, kaut gan
pēc PSRS Ministru padomes
slepenā lēmuma nepilngadīgie un darba nespējīgie izsūtīšanai netika pakļauti, vecāki
par 80 gadiem – 734). No Vecumniekiem izsūtīja 106 ģimenes.

Aizdegt svecītes un nolikt ziedus pie piemiņas akmens Vecumnieku dzelzceļa stacijā bija ieradušies vairāki izsūtītie, represijās cietušo tuvinieki, pagasta iedzīvotāji.

Ar dziesmu un dzeju

25. marta pusdienlaikā pagasta ļaudis pulcējās Vecumnieku dzelzceļa stacijā, lai pieminētu un godinātu 1949. gada
25. marta komunistiskā genocīda upurus.
Sāpju ceļu ar dziesmām
palīdzēja iziet Vecumnieku
tautas nama senioru koris «Atbalss» Māras Lagzdiņas vadībā. Dziesma latviešu tautai
bijusi un būs sargeņģelis, kas
vienmēr un visur – gan priekos, gan bēdās – mājo ļaužu
sirdīs. Svešumā rakstītās dzejas rindas par ciešanu ceļu un
atstāto dzimteni lasīja tautas
nama vadītāja Agrita Laudurga un mākslinieciskās daļas
vadītāja Vita Vēvere. Tā laika
izjūtas par dzimtenes mīlestī-

Pelēkajā dienā putnu čalas mijās ar dziesmām, dzeju, atmiņu
stāstiem.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE

bu, ticību un cerību atgriezties
mājās lasīja Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece
ārpusstundu darbā Sanita Roga. Novada Domes deputāte,
Vecumnieku vidusskolas pavāre Vēsma Petruševica kārtējo reizi pārsteidza ar pašas izauklēto un aizkustinošo veltījumu dzejā savam vectēvam
un visiem represētajiem «Rudzi zied».
Vējainais piemiņas brīdis
noslēdzās, kopīgi nodziedot
Latvijas valsts himnu.

No paaudzes
paaudzē

Pēc pasākuma dzelzceļa
stacijā dalībnieki pulcējās muzejā un cienājās ar siltu tēju un

kliņģeri. Neparedzēti lielā pulkā izskanēja atmiņu stāsti.
Skanēja dziesmas, tika pausts
prieks par to, ka varam dzīvot
savā dzimtenē, brīvā Latvijā.
Izietais sāpju ceļš vīsies
cauri mūsu mūžiem no paaudzes paaudzē. Tas atstājis
smagas pēdas latviešu tautas
vēsturē, tādēļ nekurnot izkārsim karogus sēru noformējumā 14. jūnijā un 25. martā,
pieminot tos, kuri piedzīvoja
skaudro izsūtījuma laiku.
Paldies visiem, kuri ar sirdi, prātu un darbīgajām rokām
piedalījās piemiņas brīža sagatavošanā un organizēšanā.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

Sibīrijas ceļu izgājušie Vecumnieku iedzīvotāji Velta Šneidere
(no kreisās), Ārija Vārpiņa, Zigrīda Muižniece un Jānis Kalējs
cer, ka jaunā paaudze turpinās pieminēt deportāciju upurus.

8. lpp.
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Tirgus laukumā rosās trīs Truši

Lieldienu lustes vairo prieku par pavasari

Trušu lomā iejutās Māra Lagzdiņa (no kreisās), Agrita Laudurga un Vita Vēvere.
Raibas Lieldienu lustes
26. marta rītā iepriecināja
ļaudis, kuri pulcējās
Vecumnieku tirgus laukumā.
Šogad par norisēm rūpējās
trīs Truši jeb Vecumnieku tautas
nama saimniece Agrita Laudurga, mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere un senioru kora «Atbalss» diriģente Māra
Lagzdiņa, kas kopā ar tirgus apmeklētājiem gāja rotaļās, dziedāja, dejoja, krāsoja olas utt.

Krāšņi zīmējumi

Bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» dalībnieki (vadītāja Dace
Starta) bija sarūpējuši vairākus
rotaļdančus, bet vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri»
un dāmu deju kopa «Rudens
rozes» (Sarmīte Vēvere) izrādīja jaunu, līdz šim neredzētu
deju «Lillā limuzīns», kas izpelnījās vētrainus aplausus.
Senioru deju kopa «Ozols»
(Agita Seglicka), kā allaž, pārsteidza ar neparastiem tērpiem
un atraktīvu dejotprasmi. Liel-

dienas taču nebūtu iedomājamas bez tik skaistām vistām
un diženiem gaiļiem!
Liels paldies Vecumnieku
novada bērniem, kuri čakli bija strādājuši un attēlojuši trīs
trušus savos zīmējumos, kopīgi radot izstādi «Trīs truši ciemā». Darbiņi bija ļoti krāšņi,
veidoti dažādās tehnikās.
Šogad uz tirgu bija atceļojuši trīs īsti garauši no lauku sētas.
Viņi labprāt mielojās ar bērnu
atnestajiem gardumiem – burkāniem, āboliem un salātu lapām. Paldies saimniecei Svetlanai Kazašvili par dzīvnieciņu uzticēšanu tautas nama radošajai komandai.
Sarīkojuma programmu ar
Lieldienu dziesmām kuplināja
Bārbeles folkloras kopa «Tīrums» (Irita Vimba), kas rosināja ļaudis priecāties par pavasara saulgriežiem.

Izspēlē balvas

Svētku atbalstītājs, uzņēmums «Latvijas maiznieks» bija
atvedis daudz un dažādu veidu

Vētrainas ovācijas izraisīja «Vēveru» izpildītā deja «Lillā limuzīns».

Bērni uz rotaļās iešanu nebija jāskubina.

Ar uzņēmuma «Latvijas maiznieks» Kūciņu vēlējās nofotografēties daudzi svētku dalībnieki.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kūkas, maizes un maizītes, ko
tirgus apmeklētāji varēja degustēt un iegādāties. Pircējiem bija
iespēja piedalīties balvu izspēlē.
Paldies pasākuma atbalstītājiem: Vecumnieku novada Domei, veikalam «Elvi» un vadītājai Līgai Kolātei par sagādātajām lietām Lieldienu izdarībām,
kā arī a/s «Latvijas maiznieks»
atsaucīgajam kolektīvam. Sir-

snīgs paldies novada domes
Saimniecības nodaļas vīriem par
palīdzību, gatavojoties svētkiem.
Lai darbīgais un radošuma
pilnais pavasaris ikvienu rosina
domāt lielas domas, izbaudīt mazus priekus un daudz smaidīt!
V. VĒVERE,
Vecumnieku tautas
nama mākslinieciskās
daļas vadītāja

Izdarības tirgus laukumā aizrāva lielus un mazus.
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9. lpp.

Cits citam sagādā pārsteigumu

Stelpes pamatskolā uzbur svētku brīnumu
Zaļā ceturtdiena, 24. marts,
Stelpes pamatskolā pagāja
Lieldienu noskaņā.
Klašu audzinātāji jau laikus vienojās, ka šogad vecāko
klašu skolēni būs Lieldienu
zaķi un parūpēsies par pārsteigumu jaunākajiem bērniem.
Meiteņu mājturības kabinetā tika iekārtota olu krāsošanas darbnīca. Lai viss noritētu
raiti, skolā ieradās «zaķi» –
meistari: Valērija un Rodžers
Heizeldeni, Sarmīte Čekmarjova, Vera Meduņecka, Jevgēnija Pelūde un Jūlija Apsīte.
Skolēni no 5. līdz 9. klasei
meistaru vadībā krāsoja olas.
Tika izmantotas sīpolu mizas,
dažādi dabas materiāli, putraimi un grūbas. Vislielākie brīnumi bija tad, kad olas cēla
ārā no lielā katla.
Pēcpusdiena bija pārsteigumiem pilna, jo zaķi olas bija saslēpuši malu malās, un jaunāko
klašu skolēniem tās bija jāatrod.

Konfekšu slota

9. klases audzēkņi kopā ar
audzinātāju Inesi Freibergu
svētku noskaņu radīja pirmklasniekiem un audzinātājai
Ilzei Lukšai. Viņi kopīgi rotaļājās, pētīja olu krāsas un
rakstus, knaulējās un šūpojās.
1. klases kolektīvs pateicībā
par jauko pēcpusdienu devītajiem uzdāvināja pašdarinātus
gaiļus – olu turētājus ar «kinderolu».
Ar Lieldienu konfekšu slotu 3. klases bērnus un audzinātāju Lāsmu Skābuliņu pārsteidza 8. klases jaunieši un audzinātāja Lilita Berliņa. Lielie
iepazīstināja mazākos ar mūsdienīgiem ticējumiem un tautasdziesmām. Skolas apkārtnē
zaķi bija noslēpuši 21 olu, jo
tiek uzskatīts, ka šis skaitlis
nes laimi. Skolotājai L. Skābuliņai tika dāvāta lielā brīnumola, kuru izdējusi zoss.
3. klases skolēni savus Lieldienu zaķus pārsteidza ar mazām oliņām, cālīšiem un pašdarinātu apsveikumu.

Līksmas rotaļas

7. klase un Dagmāra Venclova nolēma 4. klases kolektīvu
un audzinātāju Agitu Šķiliņu

Olu krāsošanas darbnīcā skolēni «zaķu» – meistaru vadībā radīja košas un raibas oliņas.
Foto – S. NELIUSA
apdāvināt ar pašu gatavotām
svētku cepurītēm un Lieldienu
krāsojamām grāmatām, kurās
ierakstīti ticējumi un tautasdziesmas. Zaķi olas bija izkaisījuši pa visu brīvdabas estrādes
teritoriju, tāpēc nācās krietni
pasvīst, lai visas sameklētu.
Meklēšanā ir izsludināta viena
neatrastā ola. Par tās īpašajām
pazīmēm var interesēties pie zaķiem. Atradēju gaida patīkams
pārsteigums. Visas uzietās olas
tika ripinātas no estrādes piekalnītes. Uzvarētājs balvā saņēma
divas konfektes, bet pārējie –
vienu saldumiņu par piedalīšanos. Vēlāk visi līksmi rotaļājās.
4. klases skolēni iepriecināja 7. klases kolektīvu ar īpašiem
olu turētājiem, kuros bija paslēpušās gardas konfekšu oliņas.
Apvienotā 5./6. klase un
audzinātāja Sandra Neliusa rūpējās par Lieldienu brīnuma
uzburšanu pašiem mazākajiem – piecgadīgajiem un sešgadīgajiem, kā arī audzinātājai
Ivetai Grantiņai. Notika orientēšanās pa «zaķu virvi», kuras galā
kārumniekus gaidīja saldumu
kaste. Visi tā bija trokšņojuši, ka
pamodināja Lāci (Valdis Rusiņš) no lielā ziemas miega. Ķepainis bērnus pamatīgi iekustināja, un arī pats izvingrojās.
Vēlāk visus sirsnīgi sagaidīja

4. klases skolēni un audzinātāja Agita Šķiliņa rotājas ar 7. klases audzēkņu gatavotām svētku cepurītēm.
Foto – D. VENCLOVA
zaķu omes Veriņa un Ženija,
kuras viesus pacienāja ar tēju
un cepumiem.
Skolotāja Iveta Grantiņa
5. un 6. klasei uzdāvināja neparastu Lieldienu zaķi.

Koša kompozīcija

Šajā visnotaļ grūtajā Lieldienu laikā vistas no pārpūles
bija pārstājušas dēt, tāpēc iztrūkstošās olas skolai uzdāvināja Ians Lengridžs, kurš jau
tādu ligu bija paredzējis un sācis veidot uzkrājumus.
Pavasara svētku noskaņu
radīja košā kompozīcija sko-

las zālienā. Tās autore ir Ilga
Viņķele, bet viņas lielākie palīgi – Zofija Buiko, Nijole
Ķerūde, Vera Meduņecka, Dmitrijs Gridjuško un Andrejs Rūtiņš-Rūtenbergs. Lielās olas
no siena un krāsainiem dzīpariem veidoja Jūlija Apsīte, Vivita Arcihovska, Kaspars Dūna un Roberts Strautnieks.
Šajās dienās veltījām cits
citam uzmanību, dāvinājām
prieku, lai Lieldienas varētu
sagaidīt saulainā noskaņā.
D. VENCLOVA,
Stelpes pamatskolas
direktore

10. lpp.

Vērtē labākās
izrādes

Latvijas amatierteātru
iestudējumu reģionālajā
skatē «Gada izrāde 2015»
Skaistkalnes tautas nama
amatierteātris «Gadījums»
ieguva otrās pakāpes
diplomu.
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau informēja, ka 19. un
20. martā Bauskas kultūras
centrā žūrija vērtēja 11 uzvedumus, kas Zemgales novadu
amatierteātru skatēs atzīti par
labākajiem. Pavisam Zemgales reģionā teātra lietpratēji no
Rīgas noskatījās 19 iestudējumus. Vecumnieku novadu pārstāvēja trīs trupas. Bārbeles tautas nama amatierteātris «Bārbelīši» (režisors Ingus Pavinkšnis) izrādīja O. Preislera «Mazo
raganiņu», Skaistkalnes tautas
nama amatierteātris «Gadījums» – E. Vulfa viencēlienu
«Sasistais spogulis», Valles
amatierteātris – P. Reimana
komēdiju «Krustmāte Jūle no
Tūles» (abus kolektīvus vada
režisore Aija Skosa).
Skatē divi amatierteātri ieguva augstāko, divi – pirmo,
divi – otro, bet pieci – trešo
pakāpi. Astoņām trupām prasīgās žūrijas piešķirto punktu
summa bija mazāka par 30,
līdz ar to sniegums ar diplomiem netika novērtēts.
A. Skosa pauda gandarījumu
par skaistkalniešu iegūtajiem
36 punktiem, kas atbilst otrajai
pakāpei. Amatierteātris «Bārbelīši» saņēma 28,3, bet Valles amatierteātris – 25 punktus.
Lai gan žūrija bija stingra,
kritiķi Vecumnieku novada
amatierteātriem veltīja arī atzinīgus vārdus. «Aktieransamblis
kopumā demonstrē labu, ironisku saspēli, izrādei piemīt
situāciju komēdijai nepieciešamais temps» – tā par valliešu sniegumu teic teātra portāla
«Kroders.lv» redaktore, teātra
kritiķe Ieva Rodiņa. Savukārt
režisors Arnis Ozols atzīmēja
aktieru azartisko darbošanos.
«Aizraujoša mazformāta izrāde ar jautru sižetisko intrigu.
Labs temps, aktieri spēlē pārliecinoši,» komentējot Skaistkalnes amatierteātra sniegumu,
uzsvēra I. Rodiņa.
Žūrija pozitīvi novērtēja arī
«Bārbelīšu» ieguldīto darbu iestudējuma tapšanā.
ŽANNA ZĀLĪTE
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Pievēršas stipriem cilvēkiem

 Skaistkalnes vidusskolā viesojas Anna Žīgure

Rakstniece un tulkotāja Anna Žīgure kopā ar skaistkalniešiem piedalījās piemiņas brīdī pie
Kaminsku akmens.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
Anna Žīgure – rakstniece
un tulkotāja, pirmā Latvijas
vēstniece Somijā un
Igaunijā, Trīszvaigžņu
ordeņa komandiere,
Latvijas kultūrvēsturē
nozīmīgas dzimtas pārstāve – bija 24. marta atceres
pēcpusdienas viešņa
Skaistkalnes vidusskolā.
Viņas vecvectēvs Stērstu
Andrejs bijis ievērojams sabiedrisks darbinieks, skolotājs,
advokāts, literāts, publicists,
valodnieks un rakstnieks, viņa
tautiskie centieni bija svarīgi
Latvijas nacionālās pašapziņas veidošanās posmā.

Dzīvesprieks un
gaiša attieksme

Stāstot par savu dzīvi,
rakstniece atceras vecmāmiņu
Elzu Stērsti, mammu Amarillis
Lieknu, vēršot uzmanību uz
savdabīgajiem sieviešu personvārdiem. Arī pašai rakstniecei
ir vecmāmiņas dots otrs vārds –
Velēda. Grāmatā «Marselīne»
viņa stāsta par vairākām Stērstu
dzimtas paaudzēm, kā galveno izvēloties Elzu Stērsti.
«Vecmāmiņa mani ir balstījusi visu mūžu un vēl tagad.
Esmu mantojusi viņas dzīvesprieku un gaišo attieksmi pret
cilvēkiem un parādībām. Esmu sekojusi viņas dzejas rindām, atsūtītām no Sibīrijas:

«Atmiņas kā sniegi irst,/ Viss,
kas ļauns, ir jāaizmirst.». Viņa
atgriezās no izsūtījuma 70 gadu vecumā, bet garīgi moža
un stipra,» atklāj A. Žīgure.
Arī jaunākajos darbos rakstniece pievēršas stipriem cilvēkiem, kuri, neraugoties uz politiskajām varām, ir bijuši cilvēcīgi, uzņēmīgi, atsaucīgi un
drosmīgi «klusie varoņi» (tāds
ir grāmatas nosaukums, kas
veltīta Skaistkalnes kapucīnu
klostera mūkiem, kuri glāba
cilvēkus no represijām). Autore uzsver, ka grāmata «Klusie
varoņi» stāsta par mūsu tautas
morālo stāju, drosmi, palīdzot
līdzcilvēkiem. Tās tapšanā savās atmiņās dalījušies arī mūsu novadnieki Valija Sila, Brigita Grīnberga, Jānis Kačenovskis, Osvalds Ķērpis. Pēckara traģiskajiem notikumiem
veltītas arī A. Žīgures grāmatas
«Viņi. Ceļā» un «Viņi. Svešos
pagalmos». Darbos atspoguļotas mūsu tautas bēgļu gaitas, rosīgā garīgā dzīve Vācijas bēgļu nometnēs (tādas bija 193,
no kurām lielākā Eslingene).

Mazām tautām
jābūt gudrām

«Mani pārsteidz Skaistkalnes sakoptā vide, upe. Kartē –
viens, bet, savām acīm redzot,
visas iedomātās lietas iegūst
citu perspektīvu. Mācieties,
izglītojieties, lai sokas pašiem
un Latvijai! Neizglītotu un
apātisku cilvēku pasaulē ir
pietiekami daudz. Mazajām
tautām jābūt gudrām un izglītotām,» tāds bija rakstnieces
novēlējums skolēniem.
Tradicionāli 24. marta tikšanās izskanēja kopīgā piemiņas brīdī pie Kaminsku akmens, no kurienes sākās daudzu skaistkalniešu ceļš uz Sibīriju.
Paldies Skaistkalnes pagasta bibliotēkas vadītājai Daigai
Jakuškai, Skaistkalnes vidusskolas direktorei Svetlanai
Vāverniecei par atbalstu pasākuma organizēšanā.
L. SILAKAKTIŅA un
I. PAVINKŠNIS,
Skaistkalnes
vidusskolas
skolotāji
30. aprīlī plkst. 14
aktieru Amtmaņu
muzejā Valles pagasta
«Zvanītāju Bukās» –
tikšanās ar
Latvijas Nacionālā
teātra aktieri
Jāni Skani.
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11. lpp.

Spēj apvienot dažādas nodarbības

 Valles vidusskolā teic paldies pulciņu dalībniekiem
Nu jau par tradīciju kļuvis
Valles vidusskolā Zaļajā
ceturtdienā rīkot atpūtas
vakaru tiem skolēniem,
kuri iesaistās dažādās
interešu izglītības
programmās.
Arī šogad vienkopus pulcējās bērni, kuri ikdienā dzied,
dejo, sporto, spēlē teātri, aizraujas ar rokdarbiem.

Rada prieku

Omulīgais sarīkojums norisinājās pie galdiņiem. Bagātīgu cienastu bija sagādājušas
gan skolas ēdnīcas darbinieces, gan paši skolēni. Priecēja
tas, ka nolūkoties pasākumā
bija ieradušās vairāku bērnu
māmiņas, izglītības iestādes
direktore Gita Eriņa.
Tā kā atpūtas vakars notika Zaļajā ceturtdienā, audzēkņi tika mudināti apģērbā un
galdiņu noformējumā akcentēt zaļo krāsu, kas arī lieliski
izdevās. Nenoliedzami, «viszaļākie» bija teātra pulciņa
dalībnieki; dažiem pat mati
bija koši zaļā krāsā.
Visiem skolēniem tika sacīts paldies par ieguldīto laiku
un darbu, apmeklējot pulciņus, kā arī par radīto prieku,
ko gūst gan skatītāji un klausītāji svētkos un koncertos, vērojot priekšnesumus, gan līdzjutēji un atbalstītāji, sajūsminoties par audzēkņu sasniegumiem
sporta
sacensībās
novadā, reģionā un valstī.

Labi mācās

Katras interešu programmas dalībniekiem bija jāprezentē savs pulciņš – ar saistošu priekšnesumu, atrakciju,
stāstījumu par paveikto utt.
Kad sporta skolotāja Gita
Briņķe uzrunāja sanākušos,

Aizraujoša bija teātra pulciņa dalībnieku sagatavotā atrakcija.
aicinot pacelt rokas, kuri no
klātesošajiem citu pulciņu dalībniekiem apmeklē arī kādu
sporta sekciju, izrādījās, to dara pilnīgi visi. Tas apliecina –
skolēni spēj veiksmīgi apvienot dažādas savām interesēm
atbilstīgas nodarbības, jo ir
bērni, kuri piedalās pat četrās
dažādās ārpusstundu izglītības programmās un vienlaikus
arī labi un teicami mācās.
Sarīkojumā tika gan dejots, gan izspēlēti atjautības
uzdevumi un stafešu konkursi; klātesošie tika biedēti ar
šausminošām raganu ēdienkartes delikatesēm.
Vakaru noslēdza 10. klases
skolnieka Ērika Ķikura vadītā
diskotēka ar krāsainām gaismām un jautru mūziku.
G. KUPČIUNA,
Valles vidusskolas
direktores vietniece

29. aprīlī plkst. 10
Kurmenes tautas namā –
skolu amatierteātru
festivāls
«Mazie spēlmaņi».
Piedalīsies teātra pulciņi
no Vecumnieku
novada izglītības iestādēm.
Laipni aicināti skatītāji!

Foto – A. CELMIŅA

Ar dziesmu «Maza, zaļa vardīte» uzstājas vokālā ansambļa un
ritma spēļu dalībnieki.

25. aprīlī plkst. 16
Bārbeles pagasta centra pļaviņā –

Bārbalas svētki.

Programmā:
 Dižaudzes stādīšana. Tiks turpināta koku stādīšana
no zināmām Bārbeles vietām, šoreiz no Pilveru pilskalna
un pirmās ūdensdziedniecības vietas Latvijā – sēravota apkārtnes.
 Jauni fakti no pagasta vēstures.
 Literātu biedrības «Dārta» dalībnieku dzejas lasījumi
«Par mājām».
 Tradicionālā Bārbalas dienas klimpu zupa.
Svētkus kuplinās Bārbeles folkloras kopa «Tīrums».
Bārbalas svētki ir viens no cikla «Latvijai – 100» pasākumiem.
Bārbeles pagasta bibliotēka

12. lpp.
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Erudīciju trenē ar riču-raču

 Mākslas vēsturi un mūzikas literatūru apgūst radoši
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā 11. martā
norisinājās erudīcijas
spēle-konkurss
«Uzspēlēsim riču-raču!».
Savulaik riču-raču aktīvi
tika spēlēts solfedžo stundās
mūzikas programmā; šogad izglītības iestādes vadība nolēma
iesaistīt gan mūzikas, gan mākslas programmas audzēkņus.
Spēles pamatā ir tradicionālie riču-raču noteikumi, ir
laukums ar metamo kauliņu
un ejamajiem kauliņiem.
Spēles mērķis ir veicināt
radošu pieeju mākslas vēstures un mūzikas literatūras apguvē, nostiprināt prasmes un
zināšanas, kā arī radīt interesi
par latviešu un ārzemju komponistu personībām un daiļradi, latviešu un ārzemju māksliniekiem. Erudīcijas spēle
audzēkņus ievirza eksāmeniem mākslas vēsturē un mūzikas literatūrā.

Kamēr pārējās komandas domā pareizo atbildi, zinātāji jau ceļ rokas, lai nopelnītu papildu
punktus.

Saņem žūrijas
simpātiju balvu

Kopumā spēlē piedalījās 30
Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu. Instrumentālās mūzikas programmu pārstāvēja
5. – 8. klašu, bet Vizuāli plastiskās mākslas – 6. – 7. klašu
un programmas «30V» jaunieši.
Sākumā tika izvirzīti pieci
kapteiņi, kuri izraudzījās komandas biedrus ar noteikumu,
ka grupā jābūt pārstāvjiem
gan no mūzikas, gan mākslas
programmas. Izveidotajām komandām tika doti atraktīvi nosaukumi: «Melončiki», «Anonīmie», «2 + 3», «Mocartiņi un
Piksīši» un «Zudusī cerība».
Laukumā bija dzeltenie un
zaļie lauciņi. Ja spēlētājs uzkāpj uz zaļā lauciņa, komanda
saņem jautājumu par mūzikas
literatūru, bet ja uz dzeltenā –
par mākslas vēsturi.
Sākumā veiksmīgākie kauliņa uzmešanā un virzībā uz
priekšu bija komandas «Zudusī cerība» pārstāvji, taču vēlāk
viņus pārējie panāca. Dalībniekiem bija iespēja pelnīt papildu punktus, atbildot uz jautājumiem pareizi, ja kāds kļūdījās, un tādējādi virzīties uz

Agnija Praškeļēviča izmet riču-raču kauliņu, lai noskaidrotu, kāds būs nopelnītais jautājums.
priekšu ātrāk. Vieni no aktīvākajiem papildu punktu pelnīšanā bija «2 + 3», no viņiem
neatpalika «Anonīmie». Komandā «Anonīmie» īpašas
erudīcijas spējas parādīja Agnija Praškeļēviča, kura noslēgumā saņēma žūrijas simpātiju balvu par erudītāko spēli.

Iegūst daudz
papildpunktu

Spēles gaita izvērtās ļoti
aizraujoša, valdīja sacensību
gars starp komandām un emocionāli pacilāts noskaņojums.
Ar īpašu atraktivitāti izcēlās komanda «Melončiki»,
kas saņēma žūrijas balvu par
jautrāko zināšanu paušanu.

Erudīcijas spēlē uzvarēja komanda «2 + 3»: Katrīna Lavrinoviča (no kreisās), Dace Gasūne, Laura Libere, Aiga Andra Dručka, Unda Rušmane.
Foto – A. SPROĢE
Spēle finālā bija ļoti spraiga, jo vairākas komandas nekādi nevarēja uzmest pareizo
ciparu, lai nonāktu finiša lauciņā. Taču «2 + 3» laimējās un
viņi vinnēja. Jāpiebilst, ka šī
komanda parādīja ļoti vispusīgas zināšanas gan mūzikas,
gan mākslas jomā un ieguva
daudz papildpunktu. Tas ļāva
apsteigt konkurentus un nonākt finišā. «2 + 3» balvā saņēma uzvarētāju kliņģeri, ko
laipni dalīja ar pedagogiem.
Riču-raču vadīja skolotājas Iveta Lavrinoviča, Anda
Sproģe un Iveta Bērziņa. Interesanti bija apskatīt audzēkņu
zīmējumus, kas emociju uzplūdā tapuši spēles laikā.
Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma šokolādi un pa-

teicību par piedalīšanos spēlē.
Paldies visiem, kuri tam atrada laiku.
Domājams, ka «Uzspēlēsim riču-raču!» kļūs par noturīgu tradīciju. Nākotnē plānots veidot sadarbību ar citām
mūzikas un mākslas skolām.
A. SPROĢE,
Mūzikas un mākslas
skolas skolotāja
6. maijā plkst. 18
Vecumnieku tautas namā
bērnu vokālā ansambļa
«Zīļuki» koncerts
«Manai māmiņai».
Ieeja – bez maksas.
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Vienmēr dzīves un darba vidū

Biedrības «Virši» aktīvistei Vijai Strautiņai – 75
Aust saule. Tās spožie stari
agri modina Viju Strautiņu. Jāceļas un jāiet, jo darba ir daudz.
Līdz deju nodarbībai un kora
mēģinājumam vēl pulka ieplānots paveikt. Ar ko sākt? Ak, jā,
jāiedod taču buča mazdēlam
un jānovēl veiksmīga diena dēlam un vedeklai. Jā, jāapsveic
daži jubilāri, bet to – nedaudz
vēlāk. Kamēr vēl agrs, jādodas
uz lauka, kur darba netrūkst.
Nezāles, lai kā ar tām cīnītos,
aug griezdamās, it kā spītējot
čaklajai ravētājai.
«Jāmetas vagā, kamēr vēl
saulīte nekarsē un rīta spirgtums veldzē,» prāto Vija. Pēc
ražīga darba prieks atskatīties
uz paveikto – gan zemeņu, gan
puķu dobe tīra un skaista.

Rūp Vecumnieki

Ak, vai, kā skrien laiks!
Jāiedzer rīta kafija un jāpošas
uz mēģinājumu. Gribētos, lai
tautas nams būtu tuvāk. Nu nekas – velosipēds, labais draugs,
jau gaida. Grūtāk ir ziemā, taču Vijai draugu ir daudz – viens
tālruņa zvans un Intiņa, garām
braucot, piestāj pie «Dumpju»
ceļagala.
Pag’, piezvanīšu māsai, viņai
šodien svētki. Tiek zvanīts arī
citiem – draugiem, paziņām,
lai apsveiktu, aicinātu uz talkām,
atgādinātu par mēģinājumiem.
Vijai rūp Vecumnieki visās
jomās, tāpēc viņa nelaiž garām
iespēju tikties ar novada pašvaldības pārstāvjiem, uzdod
jautājumus, saņem atbildes.
Aktīvā pensionāre gādībā

pulkā. Draugiem tiek iedoti avīžu izgriezumi, žurnāli, jo ne
visi abonē preses izdevumus.

Jāiet un jāvar

Vija Strautiņa aktīvi iesaistās Vecumnieku pagasta teritorijas
sakopšanā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
un labsirdībā neaizmirst vecus
cilvēkus – sarunā medicīnisko
aprūpi, transportu, iesaka kādu
palīdzīgu roku saimnieciskos
darbos.
Vijas skatam garām nepaslīd nesakopti dabas stūrīši, objekti pagasta teritorijā. Viņa lūdz
domei, lai atsūta palīgus kapu
sakopšanā. Ak, nevar pašlaik...
Tiks meklēta un atrasta izeja.
Galvenais – būt neatlaidīgai.

Domā un analizē

Tautas namā rosīgā amatiermākslas kolektīvu dalībniece tiekas ar koristiem – jaukām,
jautrām sievām un elegantiem
kungiem. Deju mēģinājumos
svarīgi, lai būtu ieradusies skatuves partnere. Nepieciešams
arī noskaidrot, kad plānota tuvākā uzstāšanās, kādi tērpi jā-

gādā utt. Visam jābūt saliktam
«pa plauktiņiem».
Vija vienmēr visiem atgādina par pasākumiem gan Vecumnieku tautas namā, gan
novadā. Pati tos apmeklē un
iesaista citus; allaž gādā, lai
mākslinieki saņemtu sirdsmīļu paldies ar kādu ziediņu.
Pavasarī, vasarā un rudenī
Vija darbiem neredz galu, bet
viņa ar visu tiek galā. Visriņķī
dzīvesvietai allaž valda kārtība un tīrība. Ziemā var atvilkt
elpu, lai gan darāmā pietiek
vienmēr. Var sakopt mājas soli, skatīties televizoru, lasīt
avīzes un žurnālus. Viju interesē dažādi jautājumi, kas rosina domāt, izdarīt secinājumus, analizēt. Viņa to nedara
vienatnē – svarīgākās lietas
tiek pārspriestas domubiedru

Lasot šo aprakstu, ne viens
vien iesauksies: «Vai tad par
darbu vecmātes arodā netiks
bilsts ne vārda?» Par Vijas
mūža galveno aicinājumu –
mediķes profesiju – «Vecumnieku Novada Ziņās» bija
rakstīts pirms pieciem gadiem, kad darbīgā pensionāre
atzīmēja 70. dzimšanas dienu.
To dzīves posmu nav iespējams izdzēst no atmiņas, jo
Vijas mūža darbu un sirds siltumu vēl aizvien sajūt iedzīvotāji, kuriem viņa palīdzējusi
gan praktiski, gan ar padomu.
Senioru gados ikdienai ir
cits ritms, citas prioritātes, bet
visa pamatā tik un tā ir darbs.
Dzīves pieredze un sakrātie gadi uz visu liek raudzīties un rīkoties citādāk. Pats svarīgākais
ir nestāvēt malā, jo dzīve ir jābauda. Vijas devīze ir šāda –
jāiet un jāvar, kaut gadu nasta
plecus liec.
Aktīvās pensionāres rakstura īpašības – darba mīlestība, drosme, neatlaidība, cēlsirdība, labestība – neļauj atslābt un ir kā dzinuļi darbīgajā
ikdienā. Viņa vienmēr grib būt
dzīves un darba vidū.
Lai pietiek spēka un veselības vēl ilgi baudīt dzīvi!
Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši»
VALDE

Bārbelieši sakopj kapsētu ciema centrā
Kapsētas visā Latvijā ir ievērojama un skaista kultūrvides vērtība, īpaša kultūras
mantojuma daļa. Šķiet, nekur
pasaulē kapu kopšanas tradīcijām nav tik liela nozīme kā
Latvijā un Lietuvā. Kapa vietu
uzturēšana un aizgājēju pieminēšana veido saikni starp pagātni un tagadni. Ne velti kapsētu kopšanas kultūra ierakstīta Latvijas kultūras kanonā; tā
ir latviešu pazīšanās zīme visā
pasaulē.
Kapsētas parasti atrodas apdzīvotu teritoriju skaistākajā

vietā. Bārbelē tā ir pašā ciema
centrā ar atsevišķiem kultūrvēsturiskiem objektiem, kas
ieskauj vairāk nekā 420 gadu
veco dievnamu.
Kapu kopšana ir privāta
lieta, bet kā rīkoties, ja kapsētā ir daudz bijušo bārbeliešu
atdusas vietu, kurām vairs nav
kopēju? Jebkura sakārtota vietiņa ir svarīga ne tikai pagastam un novadam, bet arī Latvijai. Kapsēta ir sabiedriska
un publiski pieejama vieta, tāpēc bārbelieši nolēmuši turpmāk divas reizes gadā – rude-

nī un pavasarī – pulcēties dvēseļu dārza sakopšanas talkā.
Uzskatām, ka kapsētai nevajadzētu kļūt par politisko cīņu lauku. Talkas dienā, 2. aprīlī, vienojāmies par saziedotajiem līdzekļiem atjaunot krustu vācu karavīru atdusas vietā.
Iecerēts izgatavot informatīvu
stendu, lai dažādi paziņojumi
nebūtu jāsprauž pie kokiem.
Paldies talkas dalībniekiem
par atsaucību. Gribētos, lai šāda veida aktivitātēs piedalītos
ne tikai vecāka gadagājuma
ļaudis, bet arī viņu mazbērni

un mazmazbērni. Talka ir
kopdarbs, par ko netiek maksāta atlīdzība.
Sirsnīgi pateicamies pagasta bibliotēkas vadītājai
Brigitai Krauzei par iedzīvotāju kopā pulcēšanu un talkas
organizēšanu.
Informāciju par iecerēm
un aktivitātēm centra kapsētas
sakopšanā un labiekārtošanā
var saņemt, zvanot pa tālruņiem 28708285, 29341639.
Dzintra ZEBAUERE
un Dzintra MAILO
Bārbelē

14. lpp.
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Saistošas izstādes, izglītojošas pēcpusdienas

Olu kaujās tematiskajā pēcpusdienā «Raibie pavasara svētki»
iesaistās Anita Smilškalne (no kreisās) un Māra Rihtere.

Līdz ar siltajiem saules
stariem un dabas atmodu
noslēdzies gada pirmais
ceturksnis.

Maizes vēsture

Janvāris pagāja maestro
Raimonda Paula 80 gadu jubilejas zīmē. Latviešu populārās
mūzikas autoram un pianistam Umpārtes bibliotēkā tika
veltīta tematiska izstāde.
Februāris iesākās ar rakstnieka Gunara Janovska 100
gadu jubilejas atceri un turpinājās ar Ausekļa Jāņa Zālīša
savāktās Latvijā lielākās maizes etiķešu kolekcijas izstādi.
Interesenti varēja apskatīt vairāk nekā 20 000 graudaugu
izstrādājumu etiķešu, apmēram 1000 citu pārtikas produktu zīmju (šokolādes, siera,
alus u. c.), jo krājuma liela daļa bija sakārtota albumos.
Laikā, kad bibliotēkā bija
skatāma šī ekspozīcija, norisinājās tematiskā pēcpusdiena
«Maizes vēsture». Ikviens varēja gūt informāciju par mai22. aprīlī plkst. 15
Vecumnieku tautas nama
mazajā zālē –
tikšanās ar žurnālisti,
TV raidījuma
«Es – savai zemītei»
vadītāju

Dainu Bruņinieci.

Visi laipni aicināti.
Ieeja – bez maksas.
Vecumnieku pagasta
bibliotēka

Latvijā lielāko maizes etiķešu kolekciju cītīgi pēta Zenta Madlinska.

zes rašanās pirmsākumiem.
Tie saistāmi jau ar akmens
laikmetu, kad pirmo maizīti,
iespējams, cepa no ūdenī iejauktiem saberztiem graudiem.
Interesenti varēja izzināt maizniecības pirmsākumus Latvijā, iepazīties ar pamācošiem
ticējumiem, kas saistās ar maizes cepšanu. Izrādās, mīcot
mīklu, ir stipri jālamājas, tad
tā labāk rūgst. Vēl kāds ticējums vēsta, ka maizi nekad
nedrīkst likt uz galda ar pārgriezto pusi pret durvīm, tikšot aizdzīta svētība.

Izmanto «Lursoft»

Marts sākās ar ikgadējām
E-prasmju nedēļas aktivitātēm,
kuru laikā iedzīvotājiem tika
sniegta konsultācija gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanā,
izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Šo iespēju apmeklētāji ļoti aktīvi izmantoja,
lai ērti un ātri aizpildītu dokumentus un atgūtu pārmaksātos
nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem. Drukāto preses izdevumu lasītāji tika aicināti izmantot abonētās datu bāzes
«Lursoft» laikrakstu bibliotēku,

Izstādes apmeklētājus iepriecināja Tatjanas Kisiļicas izšūtie dekoratīvie spilventiņi.
Foto – I. DĀTAVA
lai varētu iepazīties ar publikācijām dažādos izdevumos.
Lieldienas tika sagaidītas ar
tematisku pēcpusdienu «Raibie
pavasara svētki». Sanākušie
varēja izzināt interesantus faktus par Lieldienām un tām
raksturīgākajiem simboliem,
protams, notika arī olu kaujas.
Lielu interesi raisīja un
bibliotēkas apmeklētājus iepriecināja izšūtu dekoratīvo

spilventiņu izstāde. Tos darinājusi Misas iedzīvotāja Tatjana Kisiļica. Liels paldies par
iespēju aplūkot rokdarbus.
Lielās talkas dienā, 23. aprīlī, visi, kuriem tuvinieki, radi un draugi atdusas Klīvu
kapsētā, tiek aicināti piedalīties kapsētas sakopšanā.
I. DĀTAVA,
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

1. maijā

Skaistkalnē, sporta laukumā, –

PAVASARA
TIRGUS.
Tiks gaidīti tirgotāji,
īpaši mājražotāji
un stādaudzētāji, kā arī pircēji
no tuvienes un tālienes.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni
63933206.

Nr. 7(146) 2016. gada aprīlis

15. lpp.

Mājsaimniecības priekšmeti piedzīvo pārvērtības

Vaļaspriekam velta arī nakts stundas
Patiess prieks, ka bibliotēkas apmeklētāji līdztekus grāmatu lasīšanai atrod laiku arī
citām interesantām nodarbēm,
kas kļuvušas par viņu dzīves
neatņemamu sastāvdaļu. Skaistkalnes pagasta bibliotēkā regulāri var apskatīt vietējo iedzīvotāju vaļasprieku izstādes.

Aizraujas ar
dekupāžu

Elita Getmančuka ikdienā
strādā veikalā par pārdevēju.
Viņas aizraušanās ir dekupāža –
dekoratīva virsmu apdares tehnika. Ar šīs metodes palīdzību
tiek radīts dizains dažādiem
priekšmetiem – tapuši skaisti
šķīvji un paplātes, gleznainas
vāzes, pudeles, trauciņi; pat tādas saimniecībā noderīgas lietas kā pannas un gaļas dēlīši ir
ieguvuši neatkārtojamu noformējumu.
«Par dekupāžu sāku interesēties pirms vairākiem gadiem. Sākumā nopirku grāmatas, informāciju meklēju internetā, visu esmu apguvusi pašmācības ceļā. Dekupāža ir
interesanta un savā ziņā pārsteidzoša metode, jo apdarināt

iespējams jebko – porcelānu,
plastmasu, koku, papīru, stiklu, un lieta iegūst oriģinālu izskatu. Dekupāžu var apgūt
katrs, kurš to vēlas. Vajag tikai
sākt,» iedrošina E. Getmančuka.

Rada gaumīgus
motīvus

Dekupāžas materiāli un
piederumi iegādāti hobiju internetveikalos. Pirmie darbiņi,
protams, neizdevās, taču neatlaidība un pacietība vainagojās ar panākumiem. Iesākumā
tika apstrādāti mājsaimniecības priekšmeti – puķu podi un
emaljētas lejkannas. Vēlāk apdarināmo materiālu loks paplašinājās, un skaistas pārmaiņas
piedzīvoja pudeles, šķīvji, paplātes, vāzes, lādītes un kārbiņas. Katrai lietai tiek izveidota
šķietami vispiemērotākā kompozīcija, un necils priekšmets
iegūst neatkārtojamu vērtību.
Savas prasmes entuziaste
pilnveido internetā piedāvātajos semināros jeb vebināros,
jo pašlaik nav iespēju apmeklēt kursus klātienē. Katru darbiņu skaistkalniete gatavo ar aizrautību un prieku, atzīstot, ka

Radošo darbu autores Elitas Getmančukas rokās vienkāršas
lietas pārtop par mākslas darbiem.
Foto – D. JAKUŠKA
bieži strādā vēl pēc pusnakts.
Par katru lietu autore runā ar
mīlestību, jūtams, ka, to veidojot, darbā ielikta arī daļa no
sirsniņas. Ar neviltotu lepnumu
E. Getmančuka stāsta par ģimenes relikviju – vairāk nekā
simt gadu vecu vecmāmiņas cepuru kārbu, kas, mākslinieciski apdarināta, ieguvusi efektīgu noformējumu.
Katrs darbiņš ir vienreizējs,
krāsas saskaņotas ar salvetes
zīmējumu vai dekupāžas papīru, izmantotas gan spīdīgas, gan

matētas lakas, radot gaumīgus
motīvus.
Paldies par košo un grezno
ekspozīciju, kas sagādā prieku
ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Izstāde «Mājsaimniecības priekšmetu greznās pārvērtības» būs apskatāma līdz
22. aprīlim.
Lai daudz radošu ieceru un
ideju piepildījumu!
D. JAKUŠKA un
I. PAVLOVSKA
Skaistkalnes pagasta
bibliotēkā

Mācās gatavot apsveikuma kartītes 3D tehnikā
Lasot un interesējoties,
kas notiek kaimiņu
novados, var gūt noderīgu
informāciju.
Gada sākumā uzzināju, ka
Iecavas vidusskolas 10. klases
skolniece Līga Norvaiša nodarbojas ar trīsdimensiju (3D)
kartīšu veidošanu. Jauniete atsaucās aicinājumam un bija ar
mieru vadīt radošo darbnīcu
Misā, kā arī iekārtot bibliotēkā izstādi «3D fantāzijas», kas
iepriekš bija apskatāma Iecavā.
Izdomas bagātā iecavniece
aktīvi piedalās dažādās ārpusskolas aktivitātēs. Jau trīs gadus jaunietei ir savs skolēnu
mācību uzņēmums, kas ražo
apsveikuma kartītes 3D tehnikā.
Idejas pirmsākumi meklējami pirms pieciem gadiem,
kad radās iespēja iemēģināt
roku kartīšu gatavošanā, grie-

Līga Norvaiša (vidū) kopā ar beibežnieci Anitu Kuzmu (no
kreisās) un misenieci Sandru Mikalaucku.
Foto – S. ŠLIKAITE
žot attēlus no materiāliem, ko
no Somijas bija atvedusi tuva
radiniece. «Šo gadu laikā ir
pieaugusi vēlēšanās, radošums
un gribasspēks veidot apsveikuma kartītes kaut katru mīļu

dienu. Tā arī ir veiksmes atslēga līdzšinējiem sasniegumiem. Ir augusi motivācija
prasmes attīstīt un pilnveidot,
jo līdz šim tās tika iegūtas tikai pašmācības ceļā. Liels pal-

dies biedrības «Radam» aktīvistēm Gintai Zaumanei un
Gitai Kravalai, kuras deva iespēju un atbalstīja pirmās izstādes izveidē, palīdzēja iegūt
pazīstamību un jaunus kontaktus,» teic L. Norvaiša. Jauniete vadījusi vairākas radošās
darbnīcas gan bērniem, gan
pieaugušajiem, ierādot, kā 3D
tehniku pielietot apsveikuma
kartīšu gatavošanā.
16. marta pēcpusdienā
Misas bibliotēkā 11 misenieces izzināja 3D kartīšu darināšanas noslēpumus. Atvadoties
L. Norvaiša izteica vēlēšanos
vēl kādu reizi padarboties pozitīvā gaisotnē ar atsaucīgiem
cilvēkiem un aicināja ikvienu atrast savu aizraušanos.
Iespējams, vaļasprieks var kļūt
par sirdslietu uz visu mūžu.
S. ŠLIKAITE,
Misas bibliotēkas
vadītāja

16. lpp.
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Vecumnieku volejbolisti cīnās pusﬁnālā
Vecumnieku volejbolisti
Latvijas Nacionālās līgas
2. divīzijas čempionāta
volejbolā vīriešiem
1. kārtas divās spēlēs
pret komandu «Balvi»
26. un 27. martā izcīnīja
divas svarīgas uzvaras un
iespēju cīnīties pusfinālā.

Mācās no kļūdām

26. martā spēle notika Balvu pamatskolas sporta zālē, kur
mūsu novada komanda guva
pirmo uzvaru ar rezultātu 3:1
(29:31, 25:20, 25:21, 25:23).
27. martā sportisti tikās Vecumnieku novada Domes sporta
skolas zālē, kur pārākums pār
balvēniešiem bija pārliecinošs –
3:0 (25:18, 25:17, 25:17).
Pirms izšķirošajām spēlēm
pret komandas «Balvi» vīriem
cēlāja pozīcijas spēlētājs Jānis
Zadovskis bija pārliecināts
par komandas gatavību un nekļūdījās. «Liela daļa spēlētāju
ir labā formā un noskaņojušies ļoti nopietni, tiks darīts
viss iespējamais, lai neatkārtotos pagājušās sezonas scenārijs,» tā J. Zadovskis.
Ar spēcīgu pārsvaru Vecumnieku volejbola komanda
ir ieguvusi divas uzvaras, kas
nav izdevies vismaz piecus pēdējos gadus. «Pērn izcili aizvadījām regulāro sezonu. Tikpat lielas cerības likām uz izslēgšanas spēlēm. Diemžēl
vīru nebija tik daudz, lai varētu aizstāt pamatsastāva spēlē-

Komanda «Vecumnieki» spēlē pret volejbola kluba «Balvi» vīriem izcīnīja uzvaru.
Foto – EVA VLASOVA
tājus, kuri pamatturnīra beigās
un izslēgšanas spēļu sākumā
guva savainojumus. Līdz ar to
cietām neveiksmi pirmajā kārtā ar rezultātu 0:2,» pagājušās
sezonas neveiksmes atceras
spēlētājs Kristaps Lisovskis.
Viņš pastāstīja, ka, mācoties
no kļūdām, tika papildināts
komandas sastāvs un sezonas
mērķis vairs nebija uzvarēt pamatturnīrā. Galvenais, lai visi
dalībnieki tiek spēlēt un gūst
praksi. Tas ļautu vajadzības
gadījumā aizstāt traumas guvušos spēlētājus un darboties
laukumā labā līmenī. Mērķis
bija tikt starp četrām labāka-

jām komandām, sagatavoties izslēgšanas spēlēm un dot iespēju atpūsties spēlētājiem, kuri
atgūstas no savainojumiem.

Izbraukumā
neveicas

«Pusfināla kārtā centīsimies
aizvadīt cienījamas spēles un gūt
gandarījumu no tā, ko darām,»
teic treneris Jānis Plūme. Viņš
uzsver, ka lieliski ir spēlēt sporta zālē, jūtot skatītāju atbalstu.
«Mēs zinām, uz ko esam
spējīgi. Galvenais ir veselība,
spēja pareizi noskaņoties, nekļūdīties un spēlēt,» pārliecināts ir K. Lisovskis.

23. aprīlī plkst. 22
Bārbeles tautas namā –

23. aprīlī
no plkst. 22 līdz 3
Vecumnieku tautas namā –

diskoballe un karaoke.

kopā ar DJ Gati un DJ Ģirtu.

Spēlēs DJ Normunds
no Rēzeknes radio.

Lielās talkas diskotēka
Ieejas maksa – 3,50 eiro.
Apmeklētājiem, kuri strādājuši reģistrētajās
un Vecumnieku novada domes organizētajās
talkošanas vietās, – ieeja bez maksas.
Galdiņu rezervācija,
zvanot pa tālruni 63976322.
No plkst. 17 līdz 20
Vecumnieku tautas namā notiks
Lielās talkas diskotēka bērniem
no astoņu līdz 15 gadu vecumam.
Ieeja – bez maksas.

Pusfināla pirmo spēli Vecumnieku volejbola komanda
aizvadīja 10. aprīlī izbraukumā
pret volejbola kluba (VK)
«Valka» vīriem, kur mūsu
sportisti diemžēl piedzīvoja
zaudējumu – 0:3 (21:25, 21:25,
18:25). Atbildes spēle norisinājās 16. aprīlī Vecumniekos.
Mājinieki piecu setu spēlē piekāpās pagājušā gada finālistiem – VK «Valka» komandai
ar rezultātu 2:3 (25:23, 22:25,
15:25, 25:21, 13:15); visā sērijā – 0:2.
EVA VLASOVA,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ieejas maksa – 3 eiro.

7. maijā plkst. 19
Kurmenes tautas namā
koncertu sniegs
smagā metāla grupa

«Catalepsia».

Ieejas maksa – 3 eiro.

29. aprīlī plkst. 19
Misas tautas namā –
koncerts

«Tik dēļ jums
daiļās dāmas,
dēļ jums».
Piedalās Ķekavas vīru koris
un zēnu kori no
Misas vidusskolas,
Ķekavas vidusskolas un
Dobeles mūzikas skolas.
Ieeja – bez maksas.
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Jaunieši orientējas ar auto

 Kontrolpunktus meklē Valles un Stelpes pagastā
Vecumnieku pagasta
biedrība «Jauniešu klubs
«Ideja»» turpina rīkot auto
orientēšanās sacensības
novada jauniešiem un
citiem interesentiem.
2. aprīlī norisinājās kārtējais posms, tajā piedalījās 12
komandu.

Bez steigas

Dalībnieki devās meklēt
kontrolpunktus uz Valles un
Stelpes pagastu. Pavisam bija
jāatrod 90 fotogrāfijās attēlotie objekti un pie tiem jāuzņem fotogrāfija, kurā skaidri
redzams viens un tas pats komandas pārstāvis. Papildu punktus varēja iegūt, izpildot interaktīvo uzdevumu, kas šoreiz
bija jāveic Valles pagastā, lauku tūrisma un atpūtas parka
«Makšķernieku paradīze» teritorijā. Paldies īpašniekam
Miervaldim Bērziņam par atbalstu vietas nodrošināšanā.
Vislabāk veicās komandai
«Lieliskais piecinieks» no Vecumniekiem, kas ieguva 1. vietu (74 punkti, nobraukti 80 km).
Tajā startēja Artis Lebedis, Jā-

Par uzvarētāju auto orientēšanās sacensībās 2. aprīlī kļuva komanda «Lieliskais piecinieks» – Sindija Briča (no kreisās), Elise
Veide, Jānis Kalniņš un Artis Lebedis.
Foto – E. BOGDANOVA
nis Kalniņš, Sindija Briča un
Elise Veide. Komanda ir piedalījusies vairākās sacensībās
un pēc pieredzes teic, ka panākumu atslēga ir nesteidzīga
kartes apskate un izlemšana,
uz kuru pusi vislabāk doties.
«Svarīgi, ka katram dalībniekam ir sava pozīcija. Rezultāts
ir ļoti atkarīgs no šofera un viņa prasmes orientēties kartē,»
uzsver S. Briča. Savukārt pats

auto stūrētājs A. Lebedis citiem komandas dalībniekiem
ieteica mierīgi apskatīt karti,
izplānot maršrutu un labāk nokavēt piecas minūtes sākumā,
nekā pēc tam kļūdīties trasē
un zaudēt laiku un punktus.

Mērķis – uzvarēt

Komandai «Lieliskais piecinieks» sīvākie pretinieki bija «Vikingi» un «Eu, kas te jā-

dara?», kas mērķtiecīgi tiecās
pēc uzvaras.
2. vietu (71 punkts, 50 km)
izcīnīja komanda no Iecavas
«Eu, kas te jādara?». Jāatzīmē,
ka sacensību otrajā (23. janvārī) un trešajā posmā (20. februārī), kaimiņu novada pārstāvji ierindojās 4. vietā. Komandas kapteinis Ivars Jurbergs
un dalībnieki Ieva Pendrika,
Edgars Vizulis un Marija Baranovska atzinīgi vērtē biedrības organizētos orientēšanās
pasākumus un neslēpj, ka viņu mērķis ir uzvarēt.
3. vietu (71 punkts, 72 km)
ieguva komanda «Tie paši, kas
iepriekš» no Vecumniekiem
(Dainis Briedis, Jānis Veide,
Andrejs Grigorovičs, Viktorija Ulmane, Irina Meļņika).
Jauniešu klubs «Ideja» aicina ikvienu piedalīties auto orientēšanās sacensībās, jauki pavadot laiku un iepazīstot Vecumnieku novadu. Nākamā kārta
norisināsies 7. maijā. Sīkāka
informācija – interneta mājaslapā www.ideja.mozello.com.
EVA VLASOVA,
biedrības «Jauniešu
klubs «Ideja»» pārstāve

Vallē popularizē makšķerēšanas sportu
«MB Carp Collection Latvia»
un lauku tūrisma un atpūtas
parku «Makšķernieku paradīze».

Iespēja dalīties
pieredzē

Vecumnieku novada
pavasara kausa izcīņa
spiningošanā tautas
klasē norisināsies 23. aprīlī
Vallē, lauku tūrisma
un atpūtas parka
«Makšķernieku paradīze»
ūdenskrātuvē.
Sacensības tiek rīkotas, lai
popularizētu neolimpisko sporta veidu attīstību. Tās organizē Vecumnieku novada Dome
sadarbībā ar biedrībām «Latvijas makšķerēšanas sporta federācija», «Carp Team Latvia»,

«Šāds pasākums popularizē makšķerēšanas sportu kā
veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu, kā arī
dod iespēju dalībniekiem apmainīties pieredzē un dibināt kontaktus,» uzsver Agris
Rāgs, sacensību galvenais tiesnesis.
Dalībnieku reģistrācija notiks no plkst. 7 līdz 7.45. Pēc
zonu izlozes plkst. 8 sāksies
spiningošana. Plānots, ka sacensības noslēgsies plkst. 13.
Pēc tam paredzēta uzvarētāju
apbalvošana un «paradīzes
zupas» baudīšana.
Sacensībām var reģistrēties «Makšķernieku paradīzes» veikalā, kā arī aizpildot

pieteikuma anketu interneta
mājaslapā www.makskerniekuparadize.lv vai sūtot pieteikumu e-pastā: <burtukalps@
inbox.lv>. Obligāti jānorāda
dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
Sacensībās aicināti piedalīties makšķernieki bez pieredzes un vecuma ierobežojuma
(bērni līdz 12 gadu vecumam
drīkst spiningot tikai pieaugušā klātbūtnē). Dalības maksa – 5 eiro – jāsamaksā pirms
sacensībām; no tās atbrīvoti
pirmās grupas invalīdi.

Tikai mākslīga ēsma
A. Rāgs atgādina, ka sacensību laikā aizliegts iebrist
ūdenī un izmantot dabīgo ēsmu. Nedrīkst arī pamest spiningošanas vietu bez tiesneša
atļaujas, lietot spirtotus dzērienus un alkohola reibumā
atrasties sektoros un sacensī-

bu rajonā, kā arī nodot zivis
citiem dalībniekiem un skatītājiem vai tās saņemt.
Nolikums paredz, ka tiks
ieskaitīti noķertie asari, zandarti, stores, līdakas un sami.
Zandartus, asarus un stores tiesneši izmērīs un atlaidīs ūdenskrātuvē; līdakas un samus dalībnieki varēs paturēt.
Trīs veiksmīgākie entuziasti
tiks noskaidroti, summējot noķerto zivju garumu. Speciālbalva paredzēta spiningotājam,
kurš pamanīsies izcelt garāko
spuraini.
ŽANNA ZĀLĪTE
22. aprīlī plkst. 8.30
Valles pagasta
pārvaldes telpās –

grāmatu
tirdziņš.

18. lpp.
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Svarbumbu cēlāji izcīna medaļas
Latvijas 26. universiādes
sacensības svarbumbu
celšanā klasiskajā divcīņā
norisinājās 19. martā.
Rīgas Tehniskās universitātes sporta bāzē pulcējās studenti no sešām Latvijas augstskolām: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
(LSPA), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU),
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA). Komandu vērtējumā uzvaru izcīnīja RTU studenti,
otro vietu ieguva LSPA, bet trešo – LLU.
Sporta klubu «Vecumnieki» pārstāvēja Gints Romanovskis, Edgars Getmančuks
un Andrejs Getmančuks. Svara kategorijā līdz 68 kg G. Romanovskis, aizstāvot LLU godu, izcīnīja otro vietu, piekāpjoties RTU sportistam. E. Getmančuks, kurš studē LSPA,
uzrādīja absolūti labāko rezul-

Ar panākumiem Latvijas 26. universiādes sacensībās svarbumbu celšanā startēja Vecumnieku
novada sportisti Gints Romanovskis (no kreisās), Edgars Getmančuks un Andrejs Getmančuks.
Foto – A. MAHUKA
tātu gan grūšanā, gan raušanā,
summā izcīnot pirmo vietu svara kategorijā līdz 95 kg. A. Get-

Traktortehnikas apskates
Vecumnieku novadā:
BĀRBELES PAGASTĀ
9. maijā plkst. 10.30 – centrā pie baznīcas;
KURMENES PAGASTĀ
6. maijā plkst. 11 – pie bijušā pasta ēkas;
SKAISTKALNES PAGASTĀ
2. jūnijā plkst. 10.30 – Mēmeles garāžās,
plkst. 11.30 – Skaistkalnes darbnīcās;
STELPES PAGASTĀ
26. maijā plkst. 10.30 – pie pagasta pārvaldes ēkas;
VALLES PAGASTĀ
6. maijā plkst. 14 – pie SIA «Krīči» veikala;
VECUMNIEKU PAGASTĀ
9. jūnijā plkst. 10.30 – a/s «Misas kūdra» darbnīcās
un Beibežos pie katlumājas,
plkst. 11.30 – Vecumnieku darbnīcās.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem: 63925013
(Bauska), 65123326 (Aizkraukle).
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras
Aizkraukles un Bauskas nodaļa

mančuks kategorijā 105+ kg,
pārstāvot LLU, izcīnīja otro
vietu, piekāpjoties RTU pa-

saules junioru čempionam Ingum Lejam.
E. GETMANČUKS

29. aprīlī plkst. 19
Vecumnieku tautas namā –
Rūtas Seglickas diplomdarba koncerts

«Dejā dzimu, dejā augu,
dejā mūžu nodzīvoju».

Programmā –
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Deju un ritmikas skolotāju kursa studentes
R. Seglickas veidotu un uzstādītu deju priekšnesumi.
Koncertā piedalīsies dažādu paaudžu
deju kolektīvi no Bārbeles un Vecumniekiem,
kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes
deju kolektīvs «Skalbe».

grupas
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«Valle» iegūst otro vietu

 Telpu futbolā sacenšas astoņas komandas

Godalgoto vietu ieguvēji: FK «Iecava» (priekšplānā), komandas «Valle» (no kreisās) un «Lats uz
nedēļu».
Foto no A. Kupčiuna personīgā arhīva.
Četru nedēļu garumā – no
5. līdz 25. martam –
norisinājās Vecumnieku
novada atklātais
čempionāts telpu futbolā,
ko iesāka deviņas, bet
noslēdza astoņas
komandas.
Dalībnieki sacentās divās
apakšgrupās: A grupā – futbola klubs (FK) «Iecava», «Vecumnieki», «Haribo», «Maniaki», «Atriebēji»; B grupā –
«TMFI Nereta», «Valle», «Lats
uz nedēļu», «Rastafari». Pēc
grupu turnīra tika aizvadītas
izslēgšanas spēles jeb ceturtdaļfināli, kur pāri tika noteikti
attiecīgi pēc grupās ieņemtajām vietām (A1:B4, A2:B3,
B1:A4 un B2:A3).
Interesantākās cīņas ceturtdaļfinālos risinājās starp komandām «Valle» un «Vecumnieki» (rezultāts 3:2 – spēles
pagarinājumā), «Haribo» un

REZULTĀTI
1. vieta – FK «Iecava»: Mihails Kohonovičs, Jevgēnijs Rozumnijs, Oskars Oleksivs, Kristaps Maskalis, Edgars Ratkevičs,
Aivars Sipalo, Andrejs Tiščenko, Jevgēņijs Gedertsons, Raimonds Saštakovičs, Aivis Barkovskis, Uldis Motivāns.
2. vieta – «Valle»: Jānis Kļaviņš, Jānis Krēmers, Arturs
Kupčiuns, Raitis Lapiņš, Rainers Jegorovs, Oskars Briņķis,
Mārtiņš Bukšs, Ritvars Briedis, Andris Ciršs, Jānis Rudzinskis,
Rihards Ķikurs, Ivo Jarmaļuks.
3. vieta – «Lats uz nedēļu»: Raimonds Ivenkovs, Roberts
Rozentāls, Jūlijs Morozs, Deniss Skripa, Edgars Ružello, Einārs
Kūla, Dairis Feldmanis, Klāvs Derkintis.
«TMFI Nereta», kur rezultāts
1:5 neatspoguļo spēles gaitu,
jo cīņa bija ļoti interesanta
līdz pat beigām.
Pusfinālu spēlēs tikās FK
«Iecava» un «Lats uz nedēļu»
(3:1), «TMFI Nereta» un «Valle» (4:9).
Lai noskaidrotu trešās vietas ieguvēju, meistarībā mērojās «Lats uz nedēļu» un «TMFI
Nereta». Spēle ritēja kā pa šūpolēm, nosverot veiksmi te uz
vienu, te otru pusi. Prasmīgāki

11. maijā no plkst. 9
mobilajā autobusā pie Vecumnieku
tautas nama mazos pacientus bez maksas
pieņems Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas speciālisti –

alergologs-pulmonologs un okulists.
Iepriekš jāpierakstās,
zvanot pa tālruni 63976143.

13. maijā plkst. 18
Vecumnieku tautas namā –
klaunu šovs «Oki-doki».
Cirka programmā: dažādi dzīvnieki, burvju
triki, žonglieris un Starptautiskā cirka festivāla
Parīzē laureāti – komiķu grupa «Grog».
Ieejas maksa – 1,50 eiro.

izrādījās komandas «Lats uz
nedēļu» sportisti, pārspējot pretiniekus ar rezultātu 7:4.
Spēlē par pirmo vietu saistoša cīņa izpalika, jo FK «Iecava» futbolisti visas spēles
garumā, kontrolējot notikumu
gaitu, guva pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 9:1. Iecavnieki
čempionātu aizvadīja bez zaudējumiem.
A. KUPČIUNS,
sporta darba
organizators
Tavas rokas caur
mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām
man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs
un zūdošs
Tava mīla vien nepazūd,
māt!
/K. Apškrūma/

Izsakām dziļu
līdzjūtību
Edītei Āboliņai,
mīļo audžumāti
aizsaulē pavadot.
Tuvāko draugu kopa

Jāsargās no
velozagļiem

Iestājoties siltajam laikam,
iedzīvotāji aizvien biežāk pārvietojas ar velosipēdiem, tāpēc policija iesaka ievērot
drošības pasākumus, lai savu
divriteni pasargātu no garnadžiem.
Lai neizaicinātu velozagļus, braucamrīku nevajadzētu
atstāt bez uzraudzības pie tirdzniecības objektiem, kāpņu telpās, pagalmos, neaizslēgtās
garāžās vai šķūnīšos, pirmā
stāva balkonos vai lodžijās, ja
tās nav iestiklotas. Novietojot
divriteni kāpņu telpā, tas noteikti ir jāsaslēdz ar drošu saslēgšanas ierīci. Atstājot velosipēdu publiskā vietā, jācenšas to novietot novērošanas kameru tuvumā, pieslēdzot pie
velostatīva rāmi kopā ar riteni.
Policija iesaka izmantot
kvalitatīvas pretaizdzīšanas iekārtas un atgādina, ka parastās
drošības troses var pārkniebt
dažu sekunžu laikā.
Iegādājoties velosipēdu, to
noteikti vajag nofotografēt un
pierakstīt datus, rāmja numuru. Divriteni ieteicams reģistrēt Ceļu satiksmes drošības
direkcijas e-pakalpojumu mājaslapā https://e.csdd.lv. Pērkot lietotu divriteni, jāveic tā
šasijas numura pārbaude (http://veloregistrs.lv/lv/veloregistrs/mekletajs), lai noskaidrotu, vai tas nav zagts.
Ja tomēr gadījies palikt
bez divriteņa, par zādzību nekavējoties jāziņo policijai.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes galvenā
speciāliste

STELPES PAGASTĀ
Jānis Tihanovs (1950. gada 10. jūnijs – 2016. gada
31. marts).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Emīls Kraučuns (1958. gada 6. februāris – 2016. gada
29. marts),
Andris Aukstars (1940. gada 18. janvāris – 2016. gada
9. aprīlis).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
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Tad apstājās laiks,
Un tā bija mīlestība.
Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas.
Un sekundes varēja grābt kā smiltis
Un sviest uz vienu vai otru pusi –
Tam nebija nozīmes.
Un mēs vairs nemācējām skaitīt.
Un tas ir tas skaistākais –
Ka mīlestība neprot skaitīt.
/I. Ziedonis/
Mīļie Brigita un Julian Piebalgi!
Jūs savus 55 laulības gadus esat sasējuši
ar pavasara atmodu – zilajiem vizbuļiem,
pirmajiem gājputnu kāšiem,
siltajiem saules stariem.
Sveicam kāzu jubilejā!
Mēs visi no «Veldzēm»
Vienā mazā žilbā brīdī,
Viena stara gaismas sprīdī,
Viena stara zibēt zibā,
Saplaukst pumpurs saules gribā.
/A. Dage/
Daudz laimes Modrim Levīzeram
50. dzimšanas dienā!
Bārbeles pagasta pārvalde
Gadu lokos ierakstīts
Vecums mans, bet maigās vasas
Vēl no saknēm jaunību
Katru pavasari prasa.
/O. Gūtmanis/
Saules apmirdzētus sveicienus sūtām
Gaļinai Riekstiņai 55 gadu jubilejā,
Jānim Albergam 65. dzimšanas dienā,
Līvijai Letkovskai 70. dzīves gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Lai laimīga diena,
Lai laimīga nakts,
Lai laimīga seja,
Lai mirklis nav zagts,
Lai laimīgi cilvēki,
kas tevi skauj.
Lai laimīgs pats –
sev to vienkārši ļauj.
/I. Tora/
Sirsnīgi sveicam Viju Grantiņu 55 gadu jubilejā
un Annu Ivanovu 85. dzimšanas dienā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Kaut es spētu saviem sapņiem
Ziedu spārnus vīt,
Lai tie pāri visiem vējiem
Spētu gaismu ieraudzīt.
/Ā. Āre/
Sirsnīgi sveicam Aļinu Grigoroviču,
Antri Gertu un Juri Pašņikovu
50. dzimšanas dienā, Sergeju Pankratu
55 gadu jubilejā, Līgu Langenfeldi,
Fevrusju Latiševu un Osvaldu Naudžūnu
65. dzīves gadskārtā,
Jezupu Urtānu 70. šūpļa svētkos,
Ausmu Drevinsku 75. mūža pavasarī.
Stelpes pagasta pārvalde

Izvērp dziesmu caur
ceļmalas akmeni,
caur pavarda akmeni,
caur sliekšņa akmeni,
Pasmel lāsē no jūras un no tās krūzes,
Ar kuru saullēkts avotā ūdeni smeļ.
Tas ir tavs ceļš. Tas ir tavs ceļš.
/S. Kaldupe/
Sirsnīgi sveicam Brigitu Čebatarovu,
Tatjanu Bugajenkovu,
Edgaru Ružu 50 gadu jubilejā,
Valentīnu Baraviku 65. dzimšanas dienā,
Vizmu Tralli, Ivaru Ratkeviču,
Mikolu Kasjanovu 75. dzīves gadskārtā,
Valentīnu Veiguri,
Artiju Zvirbuli 80. šūpļa svētkos,
Tamāru Aukštoli 85. mūža pavasarī.
Valles pagasta pārvalde
Tikai vienu lāsi
silta, silta medus,
Tikai vienu donu
rupjas maizītes,
Un tu atkal vari
apskaut zemeslodi,
Un tu atkal vēlies
priekā dalīties.
/I. Tora/
Sirsnīgi sveicam Elmāru Matuzu 75 gadu jubilejā.
Vēlam stipru veselību un dzīvotprieku!
Paldies par aktīvo līdzdalību donoru kustībā
spēka gados, paldies par sirsnību un atsaucību,
iesaistoties senioru aktivitātēs.
Pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» valde
Ir dzīvots, ir strādāts,
ir mīlēts un smiets.
Daudz gādāts, daudz prātots –
laiks zemē nav liets.
Ir sapņots, ir cerēts,
ir daudzviet jau būts.
No visa pa druskai ir
dzīvojot gūts.
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Gaļinu Šeinu un
Velgu Cināti 75 gadu jubilejā, Silviju Straupi
80. šūpļa svētkos, Mirdzu Kopu 95. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests

