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Veic izmaiņas
divos maršrutos

Ar 1. oktobri veiktas izmaiņas SIA «Aips» apkalpotajos
maršrutos «Bauska–Misa–Vecumnieki» un «Bauska–Stelpe–Vecumnieki». Tas darīts,
pamatojoties uz SIA «Autotransporta direkcija» Sabiedriskā transporta padomes lēmumu.
Reisa nr. 6392 «Bauska–
Misa–Vecumnieki» izmantotājiem jārēķinās, ka autobusam,
kas no Vecumniekiem ceļā dodas plkst. 10.20, 15.25 un
18, mainīts izbraukšanas laiks
no vairākām pieturvietām.
Bauskas autoostā šī maršruta
pasažieri tiks nogādāti ierastajā stundā. Savukārt reisa nr.
6387 «Bauska–Stelpe–Vecumnieki» autobuss no Vecumniekiem tagad kursē desmit minūtes vēlāk – plkst. 18.50, līdz ar
to mainās arī autobusa pienākšanas laiks citās pieturvietās.
Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi autobusu kustības sarakstam
interneta
vietnē
www.1188.lv vai neskaidrību
gadījumā sazināties ar SIA
«Aips», zvanot pa tālruni
63960521.
Z. PLONE,
SIA «Autotransporta
direkcija»
komunikācijas
speciāliste

Top dzejas
grāmata

Novada Dome finansiāli
atbalstījusi Ginas ViegliņasVallietes dzejas krājuma «Saule plaukstās» izdošanu, piešķirot 500 eiro. Grāmatu plānots laist klajā apgādā «Jumava».
Vallē dzīvojošā daudzu literāro darbu autore G. Viegliņa-Valliete raksta dzeju, romānus, pasakas un zīmē. Viņa
publicējas jau vairāk nekā 30
gadu.
Z. SKARA

Vieno kopīgs mērķis

Rūp apkārtējā vide un sakoptība

Konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016» uzvarētāji Eduards Ūdris, Mārīte
Vītola, Dagmāra Venclova, Inga Pavlovska un žūrijas komisijas vadītāja Eleonora Maisaka (no
labās).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Konkursu «Vecumnieku
novada sakoptākais īpašums 2016» un «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2016»
noslēguma sarīkojums
notika Bārbeles tautas
namā 8. oktobrī.
Pašvaldības vārdā dalībniekiem paldies teica Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola, kura
šovasar iesaistījās īpašumu vērtēšanā. «Katrai mājai, sētai un
sabiedriskajai ēkai ir savs stāsts
un pieredze, taču visus rosīgos
ļaudis vieno kopīgs mērķis –
veidot skaistu un sakoptu vidi
visapkārt, kā arī rūpes un mīlestība, lepnums par savu darbu,» viņa sacīja.

Redz tikai skaisto

Konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2016»
tika vērtēti septiņi pieteiktie
privātie objekti – ciema mājas

un lauku sētas, kā arī visas desmit novada bibliotēkas un astoņas izglītības iestādes.
«Tie, kuri piedalās konkursos, lepojas ar Latviju, savu novadu, pagastu, ciemu, māju un
ģimeni. Priecājos, ka skate notiek jau vairākus gadus, un šī
tradīcija pastāvēs tik ilgi, kamēr būs ļaudis, kuriem rūp apkārtējā vide un pašu radītais
skaistums. Šis darbs vispirms nozīmē pašapliecināšanos un sevis iepriecināšanu, apziņu, cik
daudz var paveikt, ja darbojas
visa ģimene kopā. Tas ļauj izsliet plecus, iegūt stingru mugurkaulu, lai parādītu, ka esam
paši sev vissvarīgākie,» pauda
vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Eleonora Maisaka. Viņa
aicināja nekautrēties un nākamreiz konkursā pieteikt kaimiņus un draugus, jo «mazliet
skumji, ka šogad bija tik maz
sētu, ko apskatīt».

E. Maisaka pateicās žūrijai –
Andai Šimēnai, Līgai Samai,
Diānai Ruģelei, Jānim Kovalam, Aigai Saldābolai – par ieguldīto darbu, uzsverot, ka komisija «nemeklēja neko sliktu;
mums ir acis, kas redz tikai
skaisto un pozitīvo».
Domes priekšsēdētājas vietnieks J. Kovals atzīmēja, ka,
apmeklējot sakoptos īpašumus,
patīkami pārsteidzis lilijai izrādītais gods. «Vecumnieku novada simbols zied ne tikai ģerbonī, bet arī iedzīvotāju dārzos!» viņš sacīja un rosināja
arī turpmāk lolot šos majestātiskos ziedus, daudzinot liliju
audzēšanas tradīcijas.

Iesaista kaimiņus

Pateicību par sakoptas vides
veidošanu un dalību konkursā
saņēma: Stelpes pagastā – Ēriks
un Lilita Pīlādži, «Pīlādži»,
à3. lpp.

2. lpp.
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Papildu
slogs
Dāvanas
unbudžetam
žagariņš Izrāda cieņu un mīlestību
«Izdevumi aug
V
straujāk nekā

ēl tikai nepilni trīs mēneši un atkal kārtējais gads
būs paskrējis.
Deviņos mēnešos Vecumnieku novada budžeta ieņēmumi izpildīti par 72 procentiem.
Gandrīz pusi no tiem veido iekasējumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pašvaldībām ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieskaita sadalījumā pa ceturkšņiem: pirmajā ceturksnī – 22
procentus, otrajā – 24, trešajā –
26, ceturtajā – 28. Tas nozīmē,
ka pašvaldība no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa saņems vēl
28 procentus no plānotā. Maksājumi no nekustamā īpašuma
nodokļa pašlaik izpildīti par
85 procentiem. Maza izpilde
ir pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, taču tie uz kopējo fona
veido tikai nelielu daļiņu. Pašreizējā situācija ļauj prognozēt, ka budžeta ieņēmumu daļa tiks izpildīta.
Grūtāk ir paredzēt izdevumu daļas izpildi, kas pašlaik ir
58 procenti. Budžetā ieplānotos lielāka apjoma darbus var
uzsākt tikai pēc iepirkuma procedūras veikšanas, bet izglītības iestādēs – vasaras brīvlaikā, tādēļ lielākā naudas plūsma ir rudens mēnešos. Jācer,
ka tiks pabeigti visi iesāktie un
šogad plānotie darbi.
Katru gadu valdība uzsver,
ka pieaug pašvaldību budžeti.
Jā, skaitļos tie palielinās, taču
neviens skaļi nerunā par izdevumiem, kas aug straujāk nekā
ieņēmumi. Tā tas pašlaik notiek
ar: elektrības maksājumiem –
septembrī pārskaitāmā summa,
salīdzinot ar 2015. gada septem-

ieņēmumi.»

bri, ir par 2500 eiro lielāka;
pedagogu algām – pašvaldībai
jānodrošina atlīdzības pieaugums pedagogiem pirmsskolas
izglītības iestādēs, un šogad
mēnesī tie ir papildus 2009 eiro,
bet no nākamā gada septembra
būs 2200 eiro; minimālās algas pieaugumu, kam nākamgad papildus nepieciešami
10 000 eiro. Pašlaik vēl neaprēķināms lielums ir sociālā
nodokļa iemaksas 2017. gadā.
au ierasts, ka valdība pieņem jaunus likumus un normatīvo aktu grozījumus, kuru
īstenošana prasa radošu pieeju.
1. janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu». Tie paredz
nodrošināt vismaz minimālas
sociālās garantijas cilvēkiem,
kuru atlīdzība ir mazāka par
minimālo mēneša darba algu.
Šis ir kārtējais papildu slogs
pašvaldības budžetam. Likuma
grozījumi veikti ar cēlu mērķi,
taču māc bažas – vai valsts
pašlaik negrib «aizņemties» un
apgrozīt naudu, kuras tai nav...
Atliek cerēt, ka pārmaksāto
sociālo nodokli iedzīvotāji no
valsts saņems atpakaļ precīzi
un laikā.
Lai visiem darbīgs rudens!

J

GITA
SKRIBĀNE,
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!
Brīnumjauks piedzīvojums
bagātināja veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» iemītnieku ikdienu. 30. septembrī, atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu, sociālās aprūpes iestādi piepildīja lielāku
un mazāku bērnu smiekli, dziesmas un rotaļas.
Jau trešo gadu Vecumnieku
vidusskolas pirmsskolas grupu
audzēkņi kopā ar savām skolotājām svētkos sveic pansionāta saimi, tādējādi izrādot cieņu un mīlestību ļaudīm, kuri
savas dienas vada «Atvasarā».
Sirsnīgi pateicos bērniem
un viņu vecākiem par sarūpētajām dāvaniņām – gan saldām, gan sāļām –, kā arī pašu

ceptiem cepumiem, bet vislielākais paldies audzinātājām,
kuras mazajiem zēniem un
meitenēm māca mīlestību un
iejūtību pret veciem un slimiem cilvēkiem.
Svētkos «Atvasarā» ciemojās ap 60 bērnu. Visiem sūtu mīļu sveicienu un pateicību no sociālās aprūpes iestādes kuplās saimes. Paldies «Spārītēm» un skolotājām
Inesei Kokorevičai-Praškeļevičai, Klintai Miezītei, kā
arī skolotāju palīdzei Kristīnei Asupei, «Taurenīšiem» un
Inesei Aldei, Janai Pabrūklei;
Inai Reinfeldei, «Mārītēm» un
Līgai Bikmanei, Marikai
Ušeckai; Anitai Vīksnai, «Bitītēm» un Ilvijai Spundzānei,
Initai Karasevai; Ingai Lodziņai.
Bērni bija sagatavojuši
dziesmiņas, rotaļas un dzejolīšus, parādot visiem, cik lieli
un gudri izauguši, cik daudz
iemācījušies.
Ar nepacietību tiek gaidīta nākamā apciemojuma reize!
Zaiga ŠVĀĢERE,
pansionāta «Atvasara»
vadītāja

IEVĒRĪBAI!
Iedzīvotāju tikšanās ar Vecumnieku novada
pašvaldības amatpersonām –
Domes priekšsēdētāju Aigu Saldābolu,
priekšsēdētājas vietnieku Jāni Kovalu
un izpilddirektoru Gunti Kalniņu:
 20. oktobrī plkst. 17 – Vecumnieku tautas namā,
 21. oktobrī plkst. 17 – Stelpes pamatskolā,
 27. oktobrī plkst. 17 – Bārbeles tautas namā,
 28. oktobrī plkst. 17 – Misas tautas namā.
Valles, Kurmenes un Skaistkalnes pagastā
sapulces jau ir notikušas.

AICINĀJUMS Valles skolu absolventiem,
bijušajiem un esošajiem darbiniekiem
Ir nodoms šajā mācību gadā uzsākt veidot skolas muzeju,
tāpēc nepieciešams visas sabiedrības atbalsts.
Aicinām nodot topošajam muzejam lietas, kas saistītas
ar izglītošanos senākā vai nesenā pagātnē – fotogrāfijas,
mācību grāmatas, tai skaitā ābeces, zīmējumus, rakstāmrīkus,
senās dienasgrāmatas, glītrakstus un citas burtnīcas, oktobrēnu, pionieru, komjauniešu, GDA nozīmītes, pionieru
kaklautus un citas lietas. Varbūt kādam ir saglabājies pionieru vai skolēnu formastērps? Ļoti vērtīgas būtu atmiņas
par skolu, skolasbiedriem, skolotājiem, izglītības sistēmu utt.
Ļoti ceram uz atbalstu!
Saziņai: tālrunis 26445753, e-pasts: <nikolajevna@
inbox.lv>.
Darba grupas vārdā – skolotāja Gunta Kupčiuna

ATGĀDINĀJUMS
Nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums par
pēdējo ceturksni jāveic
līdz 15. novembrim.
Samaksāt nekustamā
īpašuma nodokli var
novada domes kasē,
pagastu pārvaldēs, bankā,
internetbankā, kā arī
portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Paldies tiem īpašumu
saimniekiem, kuri maksājumus veic laikus.
Vecumnieku novada
dome
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3. lpp.

Vieno kopīgs mērķis
à1. lpp.
Aigars un Evija Lapsiņi, «Vecziemeļi», Valles pagastā –
Laimonis un Elita Samuljoņi,
Liepu iela 6, Andris un Inese
Ročāni, «Jaunkalni» Taurkalnē, Kurmenes pagastā – Irīna
Ansone, «Rotas», Vecumnieku pagastā – Jānis Ļūmanis un
Kristīne Kopce-Ļūmane, «Emīli». Pateicības tika pasniegtas
arī novada bibliotēku un izglītības iestāžu pārstāvjiem.
Reizē ar citiem netika nosaukti konkursa uzvarētāji, kurus godināja īpaši. Individuālo
dzīvojamo māju grupā par labāko tika atzīts īpašums Vecumniekos, Rīgas ielā 40, kur
saimnieko Mārīte Vītola un
Eduards Ūdris, starp izglītības
iestādēm – Stelpes pamatskola, direktore Dagmāra Venclova, bet starp bibliotēkām –
Skaistkalnes pagasta bibliotēka, vadītāja Daiga Jakuška.
Saņemot balvu un apsveikumus, Stelpes pamatskolas direktore D. Venclova pateicās
visam kolektīvam par iesaistīšanos apkārtnes sakopšanā.
«Tas ir visu nopelns, ka mūsu
skola ir tik skaista. Mēs esam
vienīgā izglītības iestāde novadā, kur bērni vasarā ik nedēļu iet uz skolu post apkārtni.
Esam kā liela ģimene, kur katra darbiņš ir svarīgs un novērtēts,» viņa sacīja.
Īpašo balvu «Novada odziņa» šogad ieguva māja «Emīli» – par vides attīstīšanu lauku ciemā un kaimiņattiecību
stiprināšanu. «Tas ir brīnišķīgi,
ka jauni cilvēki atgriežas laukos, ka viņiem rūp vide un veids,
kā socializēties. Enerģiskie
«Emīlu» saimnieki dara paši un
iesaista kaimiņus, kopā strādā,

Kurmenē
kalpos dzejai

Sertifikātu saņem domubiedru grupas «Rīgas iela 31a» pārstāve Ramona Caune (no labās). Konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2016» entuziasti paplašināja automašīnu stāvlaukumu
pie daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 31a Vecumniekos un labiekārtoja teritoriju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
kopā svin svētkus. Tieši tāpēc,
izraugoties pretendentu šai balvai, mana sirds nosliecās par
labu Ļūmaņu sētai, jo no savas pieredzes zinu – nav nekā
dārgāka par labu kaimiņu,»
uzsvēra E. Maisaka.
Konkursa uzvarētāji balvā
ieguva neparastus gaismekļus.
Praktiskos dekorus darinājis
vietējais uzņēmums SIA «DekJan». Visi dalībnieki tika pie
kūdras substrāta – maisos safasēto vērtīgo mantu dāvināja
SIA «Florabalt».

Grūtums būs
aizmirsies

Sarīkojuma otrajā daļā tika sumināti konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2016»
dalībnieki, paldies tika sacīts
vērtētājiem: Andželai Bričai,
Laimai Indriķei, Guntim Kalniņam, Jānim Kovalam, Valdim Rusiņam.

Šovasar novadā īstenoto 12
projektu realizētāji ieguva sertifikātu «Sabiedrība ar dvēseli
Latvija». Konkursa uzvarētājs –
entuziastu grupa «Kurmenes
parks» (vadītājs Dainis Kozlovskis) – saņēma 500 eiro projekta pilnveidošanai. Iegūtais
papildu finansējums ļaus veikt
uzlabojumus Kurmenes parkā
atjaunotajā lapenē.
«Patiess prieks, ka iedzīvotāji aktīvi domājuši par
daudzdzīvokļu ēku un kopīpašumu uzlabošanu un sakopšanu, iesaistījušies labuma radīšanā visiem novada iedzīvotājiem. Jācer, ka ieguvums un
pozitīvās pārmaiņas sniegs
gandarījumu un motivēs konkursā startēt arī nākamgad, jo
grūtums pēc gada jau būs aizmirsies,» sacīja J. Kovals.
Svētkos klātesošajiem par
prieku dziedāja Uģis Roze.
ŽANNA ZĀLĪTE

Trijos mēnešos – 12 bērniņu
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā no
1. jūlija līdz 30. septembrim
reģistrēta 12 bērniņu
dzimšana.

Pasaulē nākušas deviņas
meitenes un trīs zēni. Vecāki
savām atvasītēm devuši šādus
vārdus: Aminata, Aļina, Agnese, Katrīna Anna, Elīze Elizabete, Gabriela, Mārtiņš, Amēlija, Gvido, Linda, Gustavs,

Marta. Visvairāk bērniņu piedzimuši Vecumnieku pagastā – seši, Valles pagastā – trīs,
bet Bārbeles, Skaistkalnes un
Stelpes pagastā – katrā pa vienam.
Trīs mēnešos mūžībā aizgājuši desmit novada ļaudis.
Kā liecina reģistrā pieejamā
informācija, kopējais iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā ir 8930 (dati – 29.09.2016.).
Šajā laika periodā Dzimt-

sarakstu nodaļā laulību reģistrējuši 29 pāri, t. sk. 18 laulājušies baznīcā.
Zelta kāzu jubilejā sveikti
četri pāri: Vecumnieku pagastā – Valentīna un Ilmārs Kamaldiņi, Gaida un Mārtiņš Jēkabsoni, Valles pagastā – Taiga un Aivars Kugelbergi, Kurmenes pagastā – Emma un
Aloizs Zariņi.
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu NODAĻA

Knuts Skujenieks Kurmenē
ciemojās 2015. gada vasarā,
Pēterdienā.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Viens no gaidītākajiem
kultūras dzīves notikumiem
Kurmenē – dzejnieka Knuta
Skujenieka viesošanās. 5. novembrī kopā ar viņu ciemos
ieradīsies arī mūziķis Jānis
Holšteins-Upmanis, kurš pazīstams ar skatuves vārdu Goran Gora. Tautas namā izskanēs jutekliskā un melanholiskā dziesmu programma
«Mosties».
Sarīkojumā piedalīsies arī
Skaistkalnes vidusskolas un
Kurmenes tautas nama amatiermākslinieki.
Kurmenes pagasta bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa ir
parūpējusies, lai, sākot ar novembri, tautas namā būtu apskatāma mākslinieku Viktorijas Ekstas un Pauļa Jakušonoka veidotā izstāde «Knutifikācija». Ceļojošā fotogrāfiju
ekspozīcija tika atklāta augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Bildēs attēlota dzejnieka
ikdiena un attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Attēli tapuši trijos gados režisora Ivara
Tantegodes filmas «Knutifikācija» uzņemšanas laikā.
Kurmenieši mīļi gaidīs visus
Knuta Skujenieka talanta cienītājus 5. novembrī plkst. 14
Kurmenes tautas namā jubilāram veltītajā sarīkojumā
«Gods kalpot dzejai». Leposimies ar savas tautas dižgaru
un novadnieku, kurš 5. septembrī atzīmēja 80. mūža
gadskārtu!
S. ĶĪSE,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

4. lpp.

Amatā stājas
Māris Āķis
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Nodrošinās dažādu sadarbību

28. septembrī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīts
21 darba kārtībā iekļautais
jautājums. Sanāksmi
neattaisnoti kavēja
deputāts Andris Lisovskis.

Apstiprina
dokumentus

Kopš 28. septembra Māris
Āķis ir Vecumnieku novada
Domes deputāts.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Dome 28. septembrī
Mārim Āķim apstiprināja
pašvaldības deputāta
pilnvaras.
Ar visu 12 klātesošo vietējās lēmējvaras pārstāvju atbalstu viņš ievēlēts par divu komiteju locekli – M. Āķis darbosies gan Attīstības, gan Finanšu komitejā.
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau informēja, ka šī gada
8. septembrī 12. Saeimas deputāta mandātu ieguva ilggadējais Vecumnieku novada pašvaldības vadītājs Rihards Melgailis. Līdz ar stāšanos šajā
amatā beidzās viņa pašvaldības deputāta pilnvaras, kā to
paredz Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta
regulējums.
15. septembrī Vecumnieku
novada vēlēšanu komisija pieņēma lēmumu, ka R. Melgaiļa
vietā no 2013. gada 1. jūnija
pašvaldību vēlēšanām reģistrētā politiskās partijas «Reģionu alianse» deputātu kandidātu saraksta stājas lauku
uzņēmējs no Skaistkalnes pagasta M. Āķis. Viņš piekritis
kļūt par Vecumnieku novada
Domes deputātu. Lai gan sarakstā nākamā kandidāte bija
Vecumniekos praktizējošā ģimenes ārste Zinaida Sprance,
viņa vēlēšanu komisijai iesniedza rakstisku atteikumu ieņemt
šo amatu.
ŽANNA ZĀLĪTE

Pieņemti saistošie noteikumi
nr. 5 «Grozījumi Vecumnieku
novada Domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos
nr. 1 «Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets»».
Apstiprināts Vecumnieku novada amatierteātru skates nolikums. Kolektīviem no citiem novadiem paredzēta dalības maksa – 50 eiro par katru
izrādīto iestudējumu.

Izraugās kandidātu

Izskatīts jautājums par Vecumnieku novada pašvaldības
pārstāvja izvirzīšanu ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) attīstības padomē. Līdz
pašvaldības deputāta pilnvaru
beigām, 8. septembrim, šo pienākumu veica Rihards Melgailis, bijušais Domes priekšsēdētājs.
Attīstības padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēl plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju
kopsapulce. Lai nodrošinātu Vecumnieku novada vietvaras pārstāvību, deputāti nolēma izvirzīt ievēlēšanai ZPR attīstības
padomē Vecumnieku novada
pašvaldības Domes priekšsēdētāju Aigu Saldābolu.

Iemūžinās atmiņas

Deputāti atbalstīja ieceri
veidot pilnmetrāžas dokumentālo filmu par Latvijas simtgadniekiem un tās īstenošanai piešķīra 500 eiro lielu finansējumu.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka pašvaldība saņēmusi vēstuli no filmu studijas «Rīta zvaigzne» producenta L. M. Marcinkeviča.
Tajā teikts: «2018. gads būs zīmīgs Latvijas vēsturē. Par godu
šim notikumam ir iecere veidot
filmu par Latvijas simtgadniekiem, saglabājot nākotnei viņu
dzīvesstāstus. Cienījamo vecumu sasniegušie sirmgalvji joprojām apbur līdzcilvēkus ar
savu šarmu, aktīvo sabiedrisko

dzīvi, neizsīkstošo dzīvesprieku, zinātkāri, gatavību apgūt
visu jauno.»
Viena no filmas varonēm ir
Jūlija Zemļicka, kurai pašlaik
ir 105 gadi. Savulaik viņa dzīvojusi Skaistkalnē, tur gājusi
skolā, iesvētīta un stiprināta vietējā baznīcā. J. Zemļickai ir mīļas un skaistas atmiņas par tiem
laikiem, tādēļ filmas sižetos
tiks iekļauti Skaistkalnes skati.

Ieceļ atbildīgo

Dome nolēma uzdot Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu noteikt
izpildes institūciju, kas uzrauga
lēmuma izpildi par audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam.
Saskaņā ar likuma «Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem»
29. pantu tiesneša vai administratīvās komisijas pieņemtā lēmuma izpilde ir jāuzrauga pašvaldībai. Tādējādi domei ir jānosaka institūcija vai amatpersona, kas ir atbildīga par šīs
funkcijas izpildi.

Nosaka cenrādi

Apstiprināti maksas pakalpojuma izcenojumi Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas Kalna ielā 13a sporta
zālei – 1,47 eiro/h, kā arī aktu
zālei – 2,02 eiro/h.
Deputāts Mārtiņš Mediņš
rosināja lēmumu papildināt,
paredzot, ka sākumskolā rīkotās nodarbības drīkst apmeklēt
tikai bērni, kas mācās šajā izglītības iestādē, taču viņa
priekšlikums netika atbalstīts.

Zināmas izmaksas

Apstiprinātas Vecumnieku
novada Domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes.
Novada dome savstarpējos
norēķinus par skolēniem un
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem, kuri nav deklarēti
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, bet apmeklē pašvaldības mācību iestādes,
sākot ar šī gada 1. septembri,
veiks saskaņā ar šādām viena
skolēna (audzēkņa) izmaksām
mēnesī: Misas vidusskolā –
118,68 eiro, Skaistkalnes vidusskolā – 96,01 eiro, Stelpes

pamatskolā – 157,07 eiro, Valles
pirmsskolas izglītības iestādē
«Cielaviņa» – 198,51 eiro, Valles vidusskolā – 167 eiro, Vecumnieku vidusskolā – 86,46 eiro.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 418 «Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem» (28.06.2016.) un Finanšu komitejas atzinumu
(2.09.2016.).

Piedzīs parādu

Izskatīts jautājums par nokavēto nodokļu maksājumu
un pasta pakalpojumu izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā
no trim privātpersonām un
vienas juridiskās personas –
SIA «Project Consulting».
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda
summa par īpašumiem Kurmenes, Skaistkalnes un Vecumnieku pagastā, kas nav saņemta pašvaldības budžetā, ir 795,20,
361,34, 812,85 un 25,38 eiro.

Atbalsta sportistus

Deputāti lēma par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistiem.
Vecumnieku novada Domē
saņemts iesniegums no Latvijas motosporta federācijas, kas
lūdz finansiāli atbalstīt Vecumnieku novada sportistus Kristeru Drevinski un Tomasu Šileiku. Jaunieši iekļauti Latvijas
izlases sastāvā, lai piedalītos
starptautiska mēroga motosporta sacensībās Beļģijā (tās norisinājās 1. – 2. oktobrī).
Deputāti nolēma K. Drevinskim piešķirt 680 eiro, bet
T. Šileikam – 760 eiro. Domes
priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals paskaidroja, ka atbalsta summa sportistiem ir
atšķirīga; tā noteikta, ņemot
vērā sasniegumus.
ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
26. oktobrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
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Līdzekļus iegūst projektu konkursā

Iedzīvotāji izrāda iniciatīvu un aktivitāti

Šovasar Kurmenes parkā netālu no baznīcas tapusi lapene,
kas šai vietai piešķir īpašu šarmu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Šī gada maijā jau trešo
gadu Vecumnieku novada
dome izsludināja projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido
savu vidi».
Tā mērķis – rosināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un
aktivitāti, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstot
sabiedrības un pašvaldības sadarbību.
Projektu realizācijai pieejamais pašvaldības finansējums bija 9572 eiro. Maksimālais līdzekļu apmērs, kas
tika piešķirts vienam projektam – 800 eiro.

Rekonstruē estrādi

Pavisam tika īstenotas 12 ieceres.
Septiņu projektu ietvaros
tika veikts remonts daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās: Vecumniekos – Kalna ielā 16 un
Skolas ielā 10, Piebalgās –
3. mājā, Beibežos – 5., 6. un
8. mājā, Kurmenē – mājā
«Silmači».
Iedzīvotāju grupa «Vinnijs
Pūks» izveidoja rotaļu laukumu Vallē, lai radītu bērniem

atbilstīgu vidi, kas būtu gan
droša, gan fiziski, garīgi un intelektuāli attīstoša.
Kurmenes ciemā iedzīvotāju grupa «Kurmenes parks»
atjaunoja lapeni parkā.
Vecumniekos, Rīgas ielā
31a un Rīgas ielā 27a, tika uzsākti daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas darbi –
paplašinātas esošās automobiļu stāvvietas un sakārtota teritorija.
Iedzīvotāju grupa «Mēs
savam novadam!» veica estrādes rekonstrukciju Vecumnieku tirgus laukumā, lai turpmāk varētu nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi un uzlabotu ciema vizuālo
tēlu.

Atpūtai paredzētā namiņa būvniecībā daudz darba ieguldīja
Dainis Kozlovskis (attēlā) un Andris Ķīsis.
Kozlovskis) īstenoto projektu, kas īpaši sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos. Piešķirtais papildu finansējums – 500 eiro – paredzēts
uzbūvētās lapenes pilnveidei.
8. oktobrī Bārbeles tautas
namā norisinājās konkursa
«Iedzīvotāji veido savu vidi

2016» noslēguma sarīkojums.
Tika sumināti visi 12 projektu
dalībnieki. Par veiksmīgu projekta realizāciju entuziasti saņēma sertifikātu «Sabiedrība
ar dvēseli Latvija».
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

Piešķir 500 eiro

26. septembrī konkursa
vērtēšanas komisija apmeklēja visus objektus, tikās ar
grupu pārstāvjiem un rūpīgi izvērtēja gan realizētos projektus, gan grupas sadarbību ieceres īstenošanas gaitā.
Žūrija par veiksmīgāko atzina entuziastu grupas «Kurmenes parks» (vadītājs Dainis

IEVĒRĪBAI!
Sākot ar 26. septembri, Valsts Centrālā statistikas pārvalde
veic lauku saimniecību struktūras apsekojumu.
Tehniski to uzdots veikt lauku attīstības konsultantiem.
Aptaujā iekļauto saimniecību īpašniekiem augustā
tika izsūtīti uzaicinājumi pašiem nodot ziņas iestādei,
bet atsaucība bija visai niecīga.
Lūgums izrādīt pretimnākšanu.
Iedzīvotāji, kuri saņēmuši uzaicinājumu, tiek mudināti
ierasties pie lauku attīstības konsultantiem.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem: 26330808,
Anitai Smilškalnei; 20267734, Kristapam Stallītim.

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Valsts un pašvaldības
iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kas ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par
iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, paveiktā darba
rezultātiem, nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u. c.
Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts
pārvaldes un cilvēku sadarbību, kā arī uzlabo labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par
citu cilvēku datiem.

6. lpp.
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Saistošie noteikumi nr. 4 «Kārtība, kādā Vecumnieku novada
pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas
par programmas īstenošanu»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2016. GADA 24. AUGUSTĀ.
Izdoti saskaņā ar Izglītības
likuma 17. panta pirmo un 2.4 daļu.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, noteikto izmaksu par programmas īstenošanu segšanu (turpmāk – atbalsts).
2. Atbalsts ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē par bērnu no pusotra gada vecuma
līdz brīdim, kad tiek uzsākta pamatizglītības ieguve, ja bērns
ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk –
informācijas sistēma), reģistrēts
uzņemšanai Vecumnieku novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, bet vietu trūkuma dēļ nesaņem pirmssko-

las izglītības pakalpojumu šajā iestādē.
3. Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Vecumnieku novada domei (turpmāk – dome) iesniegta iesnieguma pamata (1. pielikums)*, ja bērna dzīvesvieta ir
deklarēta Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā un
pēc norādītā vēlamā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma
laika bērnam nav nodrošināts
pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums.
4. Atbalsta apmēru vienam
bērnam mēnesī kārtējam saimnieciskajam gadam (2. pielikums)* Vecumnieku novada
domes Finanšu nodaļa (turpmāk – Finanšu nodaļa) aprēķina atbilstīgi Ministru kabineta
noteiktajai metodikai un publicē Vecumnieku novada domes interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv.
5. Izvērtējumu par atbalsta

piešķiršanu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3. punktā minētos priekšnoteikumus, veic Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļas izglītības metodiķis (turpmāk – izglītības
metodiķis). Par izvērtējumu
izglītības metodiķis piecu darba dienu laikā informē bērna
likumīgo pārstāvi un privāto
izglītības iestādi.
6. Atbalsts tiek nodrošināts,
noslēdzot trīspusēju līgumu
(3. pielikums)* starp Vecumnieku novada domi, bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības
iestādi par atbalsta izmaksāšanu.
Atbalsta apmēru nosaka izglītības metodiķis, un izmaksu
uzsāk pēc tam, kad saņemta
privātās izglītības iestādes iepriekšējā gada izmaksu tāme
(4. pielikums)* un Vecumnieku novada domē reģistrēts šajā punktā minētais līgums.
7. Dome pārtrauc atbalsta
izmaksu:
7.1. ar datumu, kad bērna

dzīvesvieta tiek deklarēta citā
pašvaldībā;
7.2. ar datumu, ar kuru
bērns reģistrēts informācijas
sistēmā kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais.
8. Lēmumu par atteikumu
piešķirt atbalstu, atbalsta pārtraukšanu vai atbalsta apmēra
izmaiņām pieņem izglītības
metodiķis. Par pieņemto lēmumu izglītības metodiķis piecu
darba dienu laikā informē bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.
9. Izglītības metodiķa pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektoram.
J. KOVALS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks
* – pielikumi publicēti Vecumnieku novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem nr. 4
«Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz
privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas
izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu»
1. Nepieciešamības
pamatojums.
Noteikumi izstrādāti, lai
nodrošinātu atbilstību Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļai
un Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem
nr. 709 «Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku
un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības
iestādei».
2. Īss satura izklāsts.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada pašvaldība nodrošina privātajai izglītības iestādei, kas

īsteno licencētu pirmsskolas
izglītības programmu, noteikto izmaksu segšanu.
3. Informācija par plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
Līdzekļi tiek paredzēti
pašvaldības kārtējā gada budžetā izglītībai un papildus
nerada būtiskus vai neplānotus izdevumus.
4. Informācija par plānoto
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Noteikumi tieši nav attiecināmi uz uzņēmējdarbības
vidi, tomēr pašvaldības atbalsts bērnu vecākiem ļaus
pilnvērtīgāk iesaistīties darba
tirgū.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.
Atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja Vecumnieku novada domei
iesniegta iesnieguma pamata, ja
bērna dzīvesvieta ir deklarēta Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un pēc norādītā
vēlamā pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklēšanas

sākuma laika bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts
pirmsskolas izglītības pakalpojums.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav attiecināms.
J. KOVALS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks

PAZIŅOJUMS
8. novembrī no plkst. 9.30 līdz 12.30
Vecumnieku novada domē
(Rīgas ielā 29a, domes sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā) apmeklētājus pieņems
Bauskas novada būvvaldes vadītāja
Dace Putna.
Tālruņa numurs – 29417140.
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Vallē tiks īstenoti jauni projekti

Iegādāsies tautas tērpus, labiekārtos atpūtas zonu

Šopavasar Vecumnieku novada pašvaldība biedrībai «Aizkraukles rajona partnerība» iesniedza divus projekta pieteikumus – «Tautas tērpu iegāde
vidējās paaudzes deju kolektīvam «Valle»», nr. 16-06-AL08A019.2201-000006, un «Valles brīvdabas vietas izveide
veselības un sporta aktivitāšu
veicināšanai», nr. 16-06-AL08A019.2202-000007 – un saņēma atbalstu. Tie tiks īstenoti
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.

Saglabā kultūras
tradīcijas

Projektā «Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīvam «Valle»» pie jauniem vasaras tautas tērpiem
tiks 24 vidējās paaudzes deju
kolektīva dalībnieki. Šī iespēja ļaus saglabāt un popularizēt
latviešu kultūras tradīcijas, kā
arī attīstīt un pilnveidot amatiermākslas kolektīvu darbību
Vecumnieku novadā.
Pakalpojuma izpildi nodrošinās SIA «ANVI AM».
Projekta kopējās izmaksas –
1961,79 eiro, t. sk. ELFLA finansējums – 1765,61 eiro,

Vidējās paaudzes deju kolektīva «Valle» dalībniekiem tiks darināti jauni vasaras tautas tērpi.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
pašvaldības līdzfinansējums –
196,18 eiro. Projekts jārealizē
līdz 2017. gada 31. martam.

Sekmē veselīgu
dzīvesveidu

Projektā «Valles brīvdabas
vietas izveide veselības un sporta
aktivitāšu veicināšanai» plānots
izveidot un labiekārtot brīvdabas
aktīvās atpūtas zonu Valles pagasta centrā pie mākslīgās ūdenskrātuves. Tur tiks ierīkots bērnu
rotaļu laukums, uzstādītas brīvdabas trenažieru konstrukcijas,
atpūtas soli un atkritumu urnas,
kā arī labiekārtota teritorija.
Projekta mērķis – izveidot publiski pieejamu brīvdabas aktīvās atpūtas zonu bērniem un
pieaugušajiem Valles pagastā,

tādējādi sekmējot veselīgu dzīvesveidu, fiziski aktīvu brīvā
laika pavadīšanu, kā arī veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos laukos.
Projekta kopējās izmaksas
ir 17 721,97 eiro: ELFLA finansējums – 15 949,78 eiro, pašvaldības līdzfinansējums –
1772,19 eiro. Labiekārtošanas
darbus objektā veiks SIA «OEG
ceļi», trenažieru, bērnu rotaļu
laukuma konstrukciju, solu un
atkritumu urnu piegādi un uzstādīšanu nodrošinās SIA «GoPlay». Projekta realizācijas termiņš – 2017. gada 31. oktobris.
D. ŠILEIKA,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja,
projektu vadītāja

«Lutaušos»
noslēdz sezonu

Lietus un brāzmainais ziemeļu vējš 8. oktobrī aktivitāšu
cienītājus tomēr atturēja no
laivošanas pa Mēmeli, tāpēc
pēcpusdienā neliels pulciņš interesentu ieradās atpūtas vietā
«Lutauši» Kurmenes pagastā,
lai godam noslēgtu laivošanas
sezonu.
Atbraucējus sagaidīja «Lutaušu» saimniece Andžela Briča,
skaisti klāts galds, uz ugunskura
vārīta zupa, Sandras Meieres ģitāras spēle un dziesmas. Pasākuma tēmai «Krāsu terapija» bija
pieskaņots pilnīgi viss – krāšņā
dabas ainava aiz loga, galda
noformējums, Anitas Nagles interesantie priekšlasījumi no grāmatas «Kā ārstēt ar krāsām».
Par katru krāsu tika izdziedātas
dziesmas. Arī bišu dravas saimnieces Zitas Smalganovičas stāstījums iederējās, jo medum ir
tik dažādas nokrāsas. Klātesošie
degustēja un iegādājās daudzveidīgos bišu produktus.
Pārsteigumu sagādāja Malda Balode un Dainis Kozlovskis.
Viņu izpildījumā skanēja dziesma par Mēmeli. Melodija zināma, bet tekstu sarakstījusi Malda. Cerams, ka arī plašākai publikai būs iespēja dzirdēt šo
skaņdarbu.
Jauki pavadīta pēcpusdiena
kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem
un atmiņas par vasaras notikumiem sildīja sirdis un prātus,
raisīja jaunas idejas nākamajai
sezonai. Paldies «Lutaušu»
saimniekiem. Lai pietiek enerģijas un izturības arī turpmāk!
S. ĶĪSE,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Vecumnieku novadā konstatē Āfrikas cūku mēri
Vecumnieku novada teritorijā 14. oktobrī laboratoriski
apstiprināts Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) saslimšanas
gadījums meža cūkām.

Šāda informācija saņemta
no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidzemgales
pārvaldes vadītāja Jāņa Grosbārda. Viņš precizē, ka vīruss
konstatēts beigtai mežacūkai,
kas atrasta uz lauka netālu no
Valles un Vecumnieku pagasta
robežas, Klīvu apkaimē.
PVD aicina visus dzīvnieku

turētājus, jo īpaši tos, kuri savā
piemājas saimniecībā audzē cūkas, stingri ievērot noteiktos
biodrošības pasākumus, lai pasargātu dzīvniekus no saslimšanas un maksimāli samazinātu infekcijas slimības izplatīšanos apkārtnē. «Pašlaik, kad
ĀCM vīruss ir apkārtējā vidē,
jāpiedomā par visu, kas tiek
ienests vai iekļūst kūtī – salmi
no lauka, barība, darba apģērbs
un apavi, mājdzīvnieki. Iedzīvotāji tiek aicināti neiet kūtī,
kur tiek turētas cūkas. Svarīgi
ir pēc došanās uz mežu nomai-

nīt apģērbu un nomazgāt apavus.
Ja tiek atrasta beigta mežacūka,
par to jāinformē PVD vai pašvaldība,» uzsver J. Grosbārdis.
Medniekiem ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi medību laikā, jānodrošina mežacūku blakusproduktu iznīcināšana, nogādājot konteinerā vai
aprokot. Noteikti jāveic medījuma apstrādes vietas un aprīkojuma dezinfekcija.
Mežizstrādes darbiniekiem
pirms tehnikas pārvietošanas
no ĀCM inficētās teritorijas
obligāti jāveic tehnikas maz-

gāšana un dezinfekcija, atgādina J. Grosbārdis.
13. jūlijā mežacūkām nāvējošais ĀCM vīruss tika konstatēts Baldones novadā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā
trim mežacūkām netālu no
Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana. Ievazājot to saimniecībā, kur tiek audzētas cūkas, ir jānokauj viss
ganāmpulks. Šī sērga Latvijā
iepriekš nekad nebija reģistrēta.
Z. SKARA

8. lpp.
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Dzīves piepildījumu rod laukos

Iepazīst Kurmenes pagasta uzņēmīgo ļaužu pieredzi
Vecumnieku novada klašu
audzinātāju un vēstures un
sociālo zinību skolotāju
metodiskās apvienības
dalībnieki arī šoruden
turpina iepazīt sava
novada darbīgos ļaudis.
21. septembrī tika apmeklēts Kurmenes pagasts.
Lai izzinātu vietējo uzņēmēju pieredzi un ieklausītos
viņu atziņās par dzīvi un saimniekošanu laukos, 2014. gada
rudenī aizsākts semināru cikls
«Cilvēki un darbs».

Miers un harmonija

Līkumojot pa Kurmenes
smilšainajiem ceļiem, nelielā
pedagogu – interesentu grupiņa (skolotāji no Valles, Skaistkalnes un Bārbeles) dodas uz
pirmo tikšanās vietu – «Līdumiem», kur atbraucējus laipni
uzņem puķu, siera, zemeņu un
medus «meitene» Zita Smalganoviča. Viņa ir arī Skaistkalnes
vidusskolas vecāku padomes dalībniece, 8. un 12. klases skolēnu
Karīnas un Kristapa mamma.
«Līdumos» valda lauku miers
un harmonija. Namamāte Zita,
stāstot par savu ikdienu, gluži
kā Edvarta Virzas «Straumēnos»,
atklāj lauku sētas darba ciklu.
Tajā ir pavasara ziedu skaistums, zemeņu aromāts, pirmā
medus smarža un mājas siera
garša, rudens burvība ar gardumiem, kas gatavoti no cidonijām, āboliem un ķirbjiem.
Zita ir pilsētniece, bet lauku
ikdienas skaistums pašlaik ir
viņas dzīves piepildījums. Viesiem ir iespēja baudīt saimnieces sarūpēto cienastu – dažādo
medu (ar dzērvenēm, propolisu,
riekstiem, žāvētiem augļiem, cidonijām un ķirbjiem), bišu maizi, ziedputekšņus un šūnu medu,
mājas sieru, rudens avenes un
ābolu sulu. Degustācijas iedvesmoti, ciemiņi iegādājas kādu
no veselīgajiem kārumiem.

Zirgs spēj arī skumt

Turpinot līkumot pa meža
ceļiem, klāt nākamā pieturvieta – zirgaudzētava «Zviedru Birzes zirgi». Staļļa durvis ir atvērtas, zirgi ganās aplokos, un arī šī
vieta ir lauku miera piepildīta.
Atbraucējus sagaida Ildze

«Līdumu» saimniece Zita Smalganoviča aicina viesus nobaudīt veselīgos gardumus.
Foto – L. SILAKAKTIŅA
Mašinska, ilggadēja zirgkope
un diplomēta zootehniķe, kuras mūža aicinājums – rikšotāji.
Kopš 2000. gada staļļa saimniece ir Rūta Rasiņa. Sportam
tiek audzēti Latvijas siltasiņu
zirgi, pašlaik tādu ir 42.
I. Mašinska aizrautīgi stāsta
par zirgkopības nozari, tās īpatnībām, darba ikdienu, grūtībām
un prieka mirkļiem. Ar lepnumu
viņa piemin Latvijas vadošos
jātniekus – Ģirtu Brici, Kristapu
Neretnieku un Andi Vārnu, kuri startē ar Kurmenē audzētajiem sporta zirgiem. Pārsteidz
sarežģītie un svešādie rikšotāju vārdi, piemēram, Cairasīne,
Carmensīne, Larcensīne, Lorasīne, Cairasconamora un citi.
«Jāatceras, ka zirgs ir bara
dzīvnieks, kurš spēj just un
pat skumt. Zirgs dzimis kustībai ziemu un vasaru, viņam
nepieciešams svaigs gaiss, piemērota barība un pareiza barošana, cilvēku rūpes. Zirgu barā,
līdzīgi kā cilvēku kolektīvā,
pastāv hierarhija, vadošais ir
stiprākais un gudrākais, parasti
tā ir ķēve, pārējiem bara locekļiem jāpakļaujas,» stāsta pieredzējusī zirgkope. Viņas viesmīlība, sirsnība un dziļās zināšanas
nevienu neatstāj vienaldzīgu.

Bibliotekāram jābūt
vispusīgam

Kurmenes pagasta bibliotēkā, kas atrodas Baltajā skolā,

Voldemārs Barens cenšas rast kopīgu valodu ar zirgaudzētavas
«Zviedru Birzes zirgi» skaistajiem iemītniekiem.
interesentu grupu laipni sagaida bibliotekāre Gita Skadiņa.
Viņa iepazīstina ar bibliotēku,
stāsta par daudzveidīgo piedāvājumu, darbu ar lasītājiem, rosina iepazīties ar novadpētniecības materiāliem. Nākas secināt, ka lauku bibliotekāram
ir jābūt vispusīgam un jāpārzina daudzas jomas, piemēram,
jābūt labam psihologam, pedagogam, organizatoram, zinošam
darbā ar datoru.
G. Skadiņa ar lepnumu atceras tikšanos pagājušā gada vasarā ar Kurmenes muižas bijušo
īpašnieku Komorovsku dzimtas
pārstāvi Broņislavu Komorovski, toreizējo Polijas prezidentu.
Bibliotekāres ieinteresēti,
ciemiņi dodas iepazīt muižas
vēsturisko centru – parku, mui-

žas pagrabus, saimniecības
ēkas, Svētā Pētera Romas katoļu baznīcu. Līdzās dievnamam šoruden atjaunota lapene. Dainis Kozlovskis ar gandarījumu stāsta par padarīto.
Atvadoties no semināra dalībniekiem, ikviens tiek aicināts 26. oktobrī doties kopīgā
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Ilūkstes novada Bebreni.
Paldies Valles un Skaistkalnes vidusskolas direktorēm par
atbalstu semināra īstenošanā,
kā arī kolēģiem par atsaucību.
L. SILAKAKTIŅA,
klašu audzinātāju metodiskās
apvienības vadītāja
I. PAVINKŠNIS,
vēstures un sociālo zinību
metodiskās apvienības
vadītājs
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Pārstāv Latvijas iedzīvotāju intereses

Misas vidusskolā ciemojas Rihards Melgailis
Misas vidusskolas 9. –
12. klašu skolēniem
30. septembra rīts sākās
citādāk nekā ierasts.
Latvijas izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības
aktivitātes «Skolas diena»
ietvaros tika rīkota tikšanās
ar 12. Saeimas deputātu
Rihardu Melgaili.
Ciemiņš pastāstīja par ceļu, kas viņu kā politiķi aizveda
līdz Saeimai, par mūsu valsts
likumu un to grozījumu virzību valdībā un parlamentā.

Veido izpratni

Skolēni tika iepazīstināti ar
aktualitātēm, kas pašlaik ir Saeimas dienas kārtībā. Lielāku
izpratni jauniešos radīja skaidrojums, ko nozīmē strādāt pozīcijā vai opozīcijā, kā tiek organizēts darbs komisijās. Viesis aicināja skolēnus būt informētiem par politiskajām norisēm
valstī, veidot savu priekšstatu
un līdzdarboties jauniešu aktivitātēs. Deputāts iepazīstināja
ar darba virzieniem abās savās
pārstāvētajās komisijās – Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas, kā arī
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.

Rihards Melgailis aicināja Misas vidusskolas pedagogus un skolēnus doties izziņas ekskursijā uz
Saeimu.
Foto – G. GASJŪNE-PAVĀRE
Tikšanās turpinājumā pie
kafijas tases notika saruna ar
skolas pedagogiem un vadību.
Tika runāts par izglītības reformu Latvijā, par jautājumu
sasteigtību un šīs nozares pārstāvju un skolēnu vecāku viedokļu dažādību. R. Melgailis
dalījās pārdomās par karjeras
izglītības nepieciešamību vispārizglītojošajās skolās, minēja savu pieredzi izglītošanās
ceļā un profesijas izvēlē. Sa-

runā tika skarti arī jautājumi
par Saeimas ikdienas darbu.

Vada stundu

Tikšanās noslēgumā R. Melgailis Latvijas vēstures programmas ietvaros vadīja stundu
6. un 8. klases skolēniem par
valsts pārvaldi Latvijā. Tika
akcentēta valsts pārvaldes
struktūra, varas kompetences,
politiķu aktivitātes un iniciatīvas.

Paldies par šo tikšanos, kas
radīja skolēnos lielāku izpratni
par likumdošanas varas funkcijām mūsu valstī. Vēlam Vecumnieku novada pašvaldības
Domes bijušajam priekšsēdētājam R. Melgailim izturību
un gandarījumu par savu darbu, strādājot Latvijas iedzīvotāju interesēs.
A. BALGALVE,
Misas vidusskolas
direktore

Plāno doties ekskursijā uz Saeimas namu
Atbalstot Latvijas izglītības
un zinātnes darbinieku
arodbiedrības akciju «Skolas
diena», 7. oktobrī Vecumnieku vidusskolā viesojās novada Domes bijušais priekšsēdētājs, tagad – Saeimas
deputāts Rihards Melgailis.

Akcijas mērķis ir labāk iepazīt skolotāju ikdienas darba
spraigumu, iejusties izglītības
iestādes «skrejošajā» ritmā, kā
arī satikties ar skolēniem un
darbiniekiem. Protams, tā ir arī
iespēja kļūt par skolotāja «ēnu»,
tomēr šo pārbaudījumu viesis
atstāja citai reizei.

Tiekas ar vadību

Rīta pusē R. Melgailis piedalījās ģeogrāfijas stundā 10. klasei, ko vadīja skolotāja Ingrīda
Tamane.

Vēlāk valsts augstākās lēmējvaras pārstāvis tikās ar izglītības iestādes vadību. Ieturējis pusdienas skolas ēdnīcā,
R. Melgailis apciemoja sākumskolu, lai ar jaunu enerģijas
lādiņu «mestos» nākamajā piedāvājumā – mūzikas stundā
4. klasei pie pedagoģes Daces
Startas. Kopā ar skolēniem
mazliet iedziedājusi balsis,
novērotāju komanda ar prieku
un diezgan lielu izbrīnu noraudzījās skolotājas un bērnu
lieliskajā saspēlē, izzinot tēmu
«Kora dziedāšana». Skolēni
ļoti aktīvi un atraktīvi piedalījās stundā, atsaucoties diriģentes D. Startas žestiem. Klātesošie secināja, ka viņu laikā
tik smalkas lietas dziedāšanā
netika mācītas un jaunajai paaudzei nebūs sarežģīti dziedāt korī vai kādā citā kolek-

tīvā, protot lasīt nošu rakstus.

Strādā opozīcijā

Pēcpusdienā R. Melgailis
tikās ar vidusskolēniem, bet
noslēgumā – ar skolas darbiniekiem. Viņš ļoti saistoši
stāstīja par savu pašreizējo
darba ritmu, kas pēc 22 gadiem pašvaldības vadītāja
amatā ir krasi atšķirīgs, jo līdz
šim nekad nav nācies strādāt
opozīcijā. Saruna ievirzījās
arī par nodokļu politiku. Deputāts izteica atziņu, kas izskanēja kā valstisks sapnis –
katram būtu gods nomaksāt nodokļus, jo tad beidzot
Latvijā sāktos patiesa izaugsme.
Pašlaik Saeimā galvenais
darbs rit pie 2017. gada budžeta izstrādes, lai līdzekļu

sadalījums nodrošinātu vienmērīgu tautsaimniecības attīstību, galveno uzmanību tomēr pievēršot prioritārajām
jomām – valsts aizsardzībai,
veselības aprūpei un izglītības
sistēmai.
R. Melgailis joprojām sevi
uztur lieliskā fiziskā formā –
viņš brauc ar velosipēdu un
līdz pat oktobrim peldas ezerā, «baidot» pufaikās satuntulējušos makšķerniekus.
Pēc tikšanās pedagogi ir
apņēmušies piepildīt ieceri
par skolēnu ekskursiju uz Saeimas namu, kur tagad strādā
«ilgstoši mūsējais» – R. Melgailis.
V. PETRUŠEVICA,
Vecumnieku
vidusskolas
arodkomitejas
priekšsēdētāja
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Grib būt aktīvi, radoši un dzīvespriecīgi

 Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā uztur olimpisko garu

Grupas «Zīļuki» jaunie volejbolisti.
Vecumnieku vidusskolas
pirmsskolas grupu audzēkņi
kopā ar savām skolotājām
un viņu palīdzēm
23. septembri, Olimpisko
dienu, sagaidīja moži un
gatavi sportot.
Spītējot melnajiem lietus
mākoņiem, piecgadīgie un sešgadīgie no grupām «Zīļuki»,
«Pelēni» un «Ezīši» pulcējās
Čigānkalnā. Pēc kopīgas iesildīšanās vingrojumu izpildes
bērni sadalījās komandās un
devās ceļojumā sporta pasaulē. Katrai grupai tika iedota
ceļazīme un plāns.

Iegūst uzlīmes

Stacijās audzēkņus gaidīja
dažādas sportiskas aktivitātes;
iegūtās uzlīmes bija pierādījums tam, ka bērni tikuši galā
ar uzdevumiem.
Zēniem un meitenēm nācās apliecināt savas prasmes
ar nūju vadīt hokeja ripu līdz
šķērslim un atpakaļ. Novārtā
3. novembrī
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.

netika atstāts arī volejbols.
Bērniem bija jāparāda savas
zināšanas sporta teorijā – pēc
attēliem jānosauc desmit dažādi sporta veidi, jāpastāsta,
kāds inventārs katrai disciplīnai nepieciešams un kurā gadalaikā ar to nodarbojas. Īpaša
uzmanība tika veltīta šķēpmešanai un bobslejam, pieminot
faktu, ka abos šajos sporta
veidos no mūsu novada nākuši slaveni sportisti.
Bērni sacentās virves vilkšanā, apguva iešanu ar jaunajām staigāšanas ierīcēm (inventārs iegūts, novada pašvaldībai iesaistoties projektā),
sacentās bumbiņas mešanā
horizontālā mērķī. Pēdējā bija
skriešanas stacija – dalībnieki
veica trīs apļus jau ierastajā
maršrutā Čigānkalnā, kur var
izmēģināt spēkus, skrienot
gan kalnup, gan lejup.
Pēc lielā ceļojuma bērni
atkal satikās, parādīja aizpildītās ceļazīmes un sacentās
kopīgās stafetēs «Padod bumbu!». Noslēguma rotaļas gan
iztraucēja lietus, tomēr iegūtā
«medaļa» par dalību šajā pasākumā omu uzlaboja.
Sākot ar 20. oktobri,
katru ceturtdienu
plkst. 18.30
Skaistkalnes tautas namā,
2. stāva zālē, –

vingrošanas
nodarbības.
Laipni
aicināti
visi
interesenti!

Skolotāja Līga Pūķe kopā ar «Pelēniem» apgūst sporta teoriju.

Skolotāja Ligita Briede palīdz pārvietoties ar «staigāšanas ierīcēm».
Foto – L. PELŪDE

Jautras stafetes

Paši mazākie – «Bitītes» –
sporta aktivitātes veica savā
grupas telpā rīta cēlienā, bet
«Spārītes», «Mārītes» un «Taurenīši» pēcpusdienā satikās zālē, kur kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām aktīvi iesaistījās dažādās jautrās stafetēs.
Olimpisko garu uzturēja
pasākuma vadītājs O-pelis jeb
pirmsskolas skolotāja palīdze
Ina Reinfelde, kura ar savu atraktivitāti un sportot gribēšanu aizrāva visus. Līdzsvara
treniņam noderēja stafete ar
balonu pārnešanu uz šķīvja,
savukārt stafetē «Lidmašīnas»

bija jāatceras, kā izlocīt papīra
lidaparātu. Grupas «Mārītes»
audzēkņu darinātais «gaisa
kuģis» aizlidoja vistālāk. Vecāku sajūsma bija manāma
stafetē ar bērnu pārnešanu segā. Karlīnas tētis Renārs Sprancis visiem demonstrēja spēka
vingrinājumus.
Šī diena lieliem un maziem pirmsskolas saimes pārstāvjiem raisīja pozitīvas
emocijas un vēlmi vienmēr
būt aktīviem, radošiem un dzīvespriecīgiem.
D. ALDE,
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece
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Dūšīgi sporto un ļaujas jautrībai

«Ņiprie un veiklie» ciemojas Misas vidusskolā
Vecumnieku un Neretas
novada 1. – 4. klašu skolēni
septembra izskaņu pavadīja, intensīvi nodarbojoties
ar fiziskām aktivitātēm.
23. septembrī, atzīmējot
Olimpisko dienu, bērni aktīvi
sportoja, mākslinieciski noformēja saukļus un radoši sacerēja dzeju par veselīgām aktivitātēm, savukārt 28. septembrī
2. klašu dūšīgākie sportotāji devās uz Misas vidusskolu, kur norisinājās draudzības
sacensības «Ņiprie un veiklie».

Divi vienos šortos

Mājinieki bija parūpējušies, lai viesi varētu aktīvi darboties dažādās stacijās. Tverot
pēdējos septembra saules starus, kas diemžēl šajā dienā bija ļoti skopi, un dzenot prom
lietus mākoņus, kuri, par laimi, tikai pabaidīja, bērni ķērās
pie uzdevumu veikšanas. Izjūtas un emocijas bija dažādas.
Lūk, dalībnieku iespaidi!
«Man vislabāk patika boulings. Mēs gandrīz uzvarējām.»
/Andžejs Kļaviņš, Skaistkalnes vidusskola/ «Man visvairāk patika spēlēt aklos tārpiņus. Man patīk sportot, jo tas
ir veselīgi. Arī citiem novēlu
veselīgu sportošanu.» /Ernestīne Baltace, Mazzalves pamatskola/ «Man ļoti patika
rotaļa «Vagoniņš». To mēs iemācījām arī lietuviešu 2. klases skolēniem Papilē. Viņi to

Misas vidusskolas komanda kopā ar pasākuma organizatori Ingu Spangeri priecājas par veikto
pārbaudījumu.
spēlēja ar sajūsmu.» /Kristiāna Dārta Arāja, Valles vidusskola/ «Man visvisvisvairāk patika divatā pārvietoties
vienos šortos, jo tas bija
smieklīgi un jautri.» /Marks
Galkovs, Misas vidusskola/
«Man patika meklēt krāsainās bumbiņas ar smieklīgajām
brillēm, kas bija izgatavotas
no tualetes papīra rullīšiem.»
/Emīls Pūne, Vecumnieku vidusskola/
Mazie sportotāji ļoti apzinīgi veica visus sagatavotos
uzdevumus, tāpēc katrs tika

Valles vidusskolas audzēkņi gatavojas veikt uzdevumu ar
smieklīgajām brillēm.

apbalvots ar atzinības rakstu
un medaļu.

Izrotāts kliņģeris

Jautrajās stafetēs un izdarībās laiks ātri pagāja, enerģijas
krājumi, čakli darbojoties, bija
izsīkuši, tāpēc «ņiprie un veiklie» tika aicināti uz siltu tēju un
Vecumnieku novada pašvaldības
sarūpētu cienastu – gardiem
kliņģeriem.
«Cik skaisti bija rotāts
kliņģeris – ar krāsainām lapām! Kopā ar tēju – ņamm,
ņamm,» emocijas pauž Raitis

Mičulis no Valles vidusskolas.
Cienasta galds tiešām bija
gaumīgi izgreznots. Liels paldies
par svētkiem Misas vidusskolas
pedagoģēm Ingai Spangerei,
Skaidrītei Liniņai, Dinai Godļevskai, Agritai Ivanovskai un
saimniecēm Jolantai Dienai un
Jeļenai Paulai. «Tā bija vislabākā sporta diena!» atzina
Linda Emke, Skaistkalnes vidusskolas komandas pārstāve.
I. SIRMOVIČA,
Vecumnieku novada
sākumskolas metodiskās
apvienības vadītāja

Stelpes pamatskolas komanda pasākuma noslēgumā.
Foto – D. GODĻEVSKA

12. lpp.
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Apmeklē nodarbības Rīgas muzejos

 Ekskursija palīdz atkārtot un nostiprināt zināšanas
Ierasts, ka vismaz reizi
gadā Vecumnieku mūzikas
un mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas audzēkņi
mākslas vēstures ietvaros
apmeklē nodarbības kādā
no muzejiem.

Pēta gleznas

4. oktobrī 3. – 7. klašu audzēkņi devās uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM),
kas pēc ilgās restaurācijas nesen
vēris durvis apmeklētājiem.
Brauciena iemesls – vēlme
apskatīt jaunās telpas un, protams, Jaņa Rozentāla izstādi.
Audzēkņiem skolā vairākkārt
stāstīts, ka šis ir J. Rozentāla
jubilejas gads – meistaram aprit 150. Mākslinieka zīmīgajai
gadskārtai veltītajā ekspozīcijā
pirmo reizi bija izstādītas tik
daudz gleznas, kas savāktas no
Latvijas un Eiropas muzejiem.
Dodoties uz valsts lielāko
muzeju, jāapskata arī pārējā
pastāvīgā ekspozīcija. Lai bērniem un pusaudžiem izstāžu
apmeklējums būtu aizraujošāks,
rasta iespēja mobilajos tālruņos
un planšetdatoros lejuplādēt
aplikāciju, kas darbojas kā ceļvedis un audiogids. Īpaši interesanta bija J. Rozentālam veltītā sadaļa «Gaismas bildes», kurā
varēja vērot mākslinieka uzņemtās fotogrāfijas un to pārtapšanu
meistara slavenajās gleznās.
LNMM audzēkņiem bija sagatavojis «Detektīvkartes», kurās norādīti astoņi ar mākslas
darbiem saistīti uzdevumi. Bija
jāatrod visos četros ēkas stāvos
īpaši izraudzītie mākslas darbi,
jāizlasa apraksts par autoru un
gleznu, kā arī jāsameklē atbilde
uz jautājumu un jāieraksta krustvārdu mīklā. Aizpildot to, parādās parole, ko, nosaucot varēja tikt pie balvas – uzlīmes.
Šis uzdevums prasīja divas
stundas, daudzu izstāžu zāļu un
simtiem gleznu aplūkošanu un
pētīšanu.

Nokļūst pagātnē

Tālāk ceļš veda uz Rīgas Jūgendstila muzeju Alberta ielā,
kur atrodas arī J. Rozentāla dzīvoklis un iekārtota mākslinieka
jubilejai veltīta viņa grafiku
izstāde.

Stilizētā jūgendstila istabā tapa kopīgs foto.
Bērnus sagaidīja 20. gadsimta sākuma tērpos ģērbtas
muzeja darbinieces, kas ļāva
nokļūt simt gadu tālā pagātnē
un iztēloties, kāda toreiz bija
Rīga. Gide audzēkņus izvadāja pa daudzajām slavenā latviešu arhitekta Konstantīna
Pēkšēna dzīvokļa istabām, kur
katrs sīkums, sākot ar griestiem un beidzot ar mēbelēm
un galda piederumiem, bija
jūgendstilam raksturīgajās vijīgajās līnijās, kurās atspoguļojas gan faunas, gan ﬂoras
motīvi.
Rādot viesu istabu, pavadone pēkšņi ievaicājās, vai
kāds prot spēlēt klavieres un
vēlētos iemēģināt roku uz vairāk nekā simt gadu vecā instrumenta. Mākslas programmas 7. klases audzēkne Katrīna Lavrinoviča ne tikai skaisti glezno, bet prot arī brīnišķīgi
spēlēt. Tā nu viņa tika deleģēta šim godpilnajam pienākumam. Katrīna spēlēja burvīgi,
un instruments skanēja nevainojami. Tas bija vēsturiski
svarīgs brīdis un liels gods.
Paldies muzejam par iespēju,
bet Katrīnai – par spēlēšanu.
Audzēkņi noskatījās filmu

par jūgendstila arhitektūras attīstību Rīgā.

Veido savu ēku

Jaunums ir muzeja «Rīgas
Jūgendstila centrs» nesen atklātā virtuālā ekspozīcija. Tā bija
aizraujoša un ļāva brīvi pārvietoties telpā. Pie digitālajiem
ekrāniem varēja pieskarties un,
šķirot lapu pa lapai, meklēt vēsturisko informāciju, aplūkot senas fotogrāfijas un personas. Nākamajā telpā no spoguļa «iznāca» virtuāls kungs un dāma
tā laika tērpos, radot sirreālu
iespaidu. Audzēkņi atzina, ka
tas ir mazliet spocīgi, jo kungs
un dāma it kā pat sveicināja
garām ejošos cilvēkus.
Muzejā atrodas arī foto stūrītis, kurā iekārtota stilizēta jūgendstila istaba. Izmantojot iespēju, audzēkņi visi kopā nofotografējās. Jauki, ka bildi turpat
uz vietas varēja arī izprintēt.
Visinteresantākais skolēniem šķita stūrītis, kur digitālajā planšetē varēja veidot savu ēku, izmantojot jūgendstila
elementus, ierakstīt savu vārdu un darbiņu izprintēt, paņemot to līdzi piemiņai no muzeja apmeklējuma. Darboša-

nās pie ēku būvēšanas bija tik
aizraujoša, ka bērni muzejā
aizkavējās par stundu un gandrīz tika ieslēgti, jo darbalaiks
bija beidzies.
Ekskursija uz Jūgendstila
muzeju palīdzēja atkārtot un
nostiprināt zināšanas, jo pagājušajā mācību gadā audzēkņi
mākslas vēstures stundās veidoja jūgendstila arhitektūrai
raksturīgos ciļņus un maskas.
Ejot pa Alberta un Antonijas
ielu uz autobusu, bērni ik pa
brīdim iesaucās – «re, kur mana maska!», «re, kur mans
tēls!», «re, kur mans cilnis!»...
Gūtie iespaidi rosina plānot
nākamo ekskursiju, lai atgrieztos muzejos atkal un atkal.
A. SPROĢE,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
pedagoģe
25. oktobrī plkst. 14
Umpārtes bibliotēkā –
tradicionālā rudens salātu
pēcpusdiena

«Kas izauga dārziņā,
tas nonāca burciņā!».
Laipni aicināti!
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Lieliska iespēja paplašināt redzesloku

Līdzdarbojas biedrībā «Jaunatne smaidam»
Iesaistoties Eiropas brīvprātīgā darba programmā, kopš
1. jūlija biedrības «Jaunatne
smaidam» ģimeni papildinājuši divi jaunieši – Viktorija
Okhapkina no Krievijas un
Maksimiliāns Diazs Balceda
no Spānijas.
Abi jaunieši Latvijā pavadīs
gadu, ar savām zināšanām un
prasmēm stiprinot nevalstiskās
organizācijas dalībnieku veiktspēju.

Ieguvēji ir visi

Vika un Maksis, kā viņus
ierasts uzrunāt, ne tikai palīdz
biedrības projektos, bet gūst
jaunu pieredzi, mācās latviešu
valodu, iepazīst kultūru, kļūst
patstāvīgāki, esot prom no vecākiem, draugiem, ierastās ikdienas.
Biedrības «Jaunatne smaidam» prezidents Mārtiņš Puķe
atklāj, ka ir gandarīts uzņemt
šos jauniešus Latvijā un Bārbelē, kur ir nevalstiskās organizācijas mājvieta. «Domāju, ka sadarbība būs lieliska un ieguvēji –
gan mūsu brīvprātīgie, gan vietējie iedzīvotāji un, protams,
arī biedrība. Vikas zināšanām un
pieredzei brīvprātīgā darba nometņu popularizēšanā ir milzīga

Maksimiliāns Diazs Balceda iesaistās
āra dzīves aktivitāšu organizēšanā.
vērtība, jo arī mēs gribam iepazīstināt jauniešus ar iespējām
Eiropā un pasaulē, savukārt
Maksis dod ārkārtīgi lielu pienesumu mūsu āra dzīves aktivitāšu īstenošanā, viņam ir ļoti daudzpusīgas zināšanas darbā ar bērniem,» teic M. Puķe.

Talants un pieredze

Maksis ir argentīnietis, taču kopš 11 gadu vecuma dzīvo
Katalonijā. Viņš ir ļoti talantīgs un ar lielu pieredzi dažādu
brīvdabas aktivitāšu organizēšanā. Puisis spēlē ģitāru, brīvajā
laikā nodarbojas ar lentošanu
(angļu val. – slackline), klinšu

Viktorija Okhapkina lolo ideju par jauniešu apmaiņas projektu.
Foto no biedrības «Jaunatne smaidam» arhīva.

kāpšanu, skolojies pirmās palīdzības un jāšanas instruktoru kursos, vadījis apmācības aktivitāšu
organizēšanā bērniem kalnos.
Vika Maskavā studēja starptautiskās attiecības, ir piedalījusies vairākos jauniešu apmaiņas projektos un brīvprātīgā
darba nometnēs Serbijā, Turcijā
un Vācijā. Maskavā, jauniešu
centrā, viņa aktīvi iesaistījās
brīvprātīgā darba popularizēšanā, rīkojot pasākumus, sarunu
vakarus. Meitene interesējas par
afrikāņu kultūru un valodām.
Latvijā Vika strādā pie jauniešu apmaiņas projekta idejas, ko plānots realizēt martā.

Drīz viņa dosies uz Franciju
kā latviešu grupas līdere, lai
piedalītos jauniešu apmaiņas
projektā «Generation Y», savukārt Maksis praktiski palīdz
visās biedrības sportiskajās
aktivitātēs un ikdienas rūpēs.
Būt par brīvprātīgo gada
garumā tālu prom no mājām
un savas komforta zonas – tas
ir drosmīgs solis, taču tā ir arī
nenovērtējama iespēja paplašināt redzesloku un iegūt pieredzi, kas, iespējams, var mainīt uzskatus par nākotni.
I. PUČEKA,
biedrības «Jaunatne
smaidam» valdes locekle

Skaistkalnē dižojas ar dārzos izaudzēto
Skaistkalnē, novadpētniecības materiālu krātuvē «Novadnieki» un pagasta pārvaldes priekštelpā, no 27. septembra līdz 7. oktobrim bija apskatāma izstāde «Veltījums
Miķelim».
Ekspozīciju iekārtoja biedrību «Mēmelīte» un «Saulgriezes» aktīvistes, izliekot apskatei pašu un citu skaistkalniešu
dārzos izaugušās rudens veltes – augļus, dārzeņus un ziedus. Liels paldies visiem, kuri
atbalstīja izstādes iekārtošanu
un piegādāja daudzveidīgus
eksponātus, dižojoties ar dāsno ražu. Īpašs paldies z/s
«Baltiņi» par bagātīgo un interesanto piedāvājumu.
L. INDRIĶE,
novadpētniecības
materiālu krātuves
«Novadnieki» vadītāja

Rudens ražas bagātīgais klāsts iepriecināja izstādes aplūkotājus.

Foto – V. SILIŅA

14. lpp.

Veltījums cilvēkiem,
kuri pirms daudziem
gadiem sāka veidot pirmās
bibliotēkas, kā arī tiem,
kuri agrāk strādājuši par
bibliotekāriem.
INTA KRŪMIŅA
Pirms daudziem gadiem
Vecmuižā,
kas tagad saucas Vecumnieki,
bij’ dzīvojoši cilvēki,
kas alkuši pēc zināšanām,
un galvenais no avotiem,
no kura pasmelt zināšanas,
tiem bijušas bij’ grāmatas,
kas lielā godā turētas.
Un izdomāja cilvēki,
ka jāsavāc ir vienkopus
tās grāmatas, ko labprātīgi
ir visi atdot gatavi.
Tiem cilvēkiem mums jāteic paldies
par pamatiem, ko lika tie,
tik daudzām, daudzām
celtnēm,
par bibliotēkām nosauktām.

Vecumnieku bibliotēka šoruden atzīmē 95 gadu jubileju.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
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Saņem dāvanu karti briļļu iegādei

 Bez maksas pārbauda redzi lauku skolu audzēkņiem

Lai laikus konstatētu
redzes pasliktināšanos
skolēniem Latvijas lauku
izglītības iestādēs, Borisa
un Ināras Teterevu fonds
turpina labdarības
programmu «Dakter,
es labi redzu!».
Oktobrī redzes pārbaude tika veikta arī Vecumnieku novada skolās – Misas (19. oktobrī), Skaistkalnes (14. oktobrī) un Vecumnieku vidusskolā
(20. oktobrī), Stelpes pamatskolā (18. oktobrī). Nepieciešamības gadījumā skolēni saņēma recepti – dāvanu karti
bezmaksas briļļu saņemšanai
un košu futlāri jaunajām brillēm.
Programmas ietvaros sertificēts oftalmologs ieradās
skolā ar nepieciešamo mobilo
aparatūru. Pēc redzes pārbaudes bērni no maznodrošinātām ģimenēm saņēma dāvanu
karti 45 eiro vērtībā briļļu vai
kontaktlēcu iegādei.
Programmā «Dakter, es labi redzu!» līdz šim redze pārbaudīta jau 345 lauku skolās
11 585 skolēniem, no kuriem
2530 saņēma receptes – dāvanu kartes briļļu iegādei par
kopējo summu – 110 000 eiro.
Redzes pārbaude ar fonda

Tu, grāmata labā,
Tu esi kā putns,
Tu esi kā veldzīgais avots…
/P. Vīlips/

28. oktobrī plkst. 16
Vecumnieku tautas namā –
Vecumnieku bibliotēkas
95 gadu jubilejai veltīts sarīkojums.

PROGRAMMĀ:
 Vecumnieku bibliotēka laiku lokos;
 Viesis – Latvijas Nacionālā teātra aktieris Zigurds Neimanis;
 Floristikas studijas izstāde «Grāmatas dvēsele – zieda
dvēsele».
Laipni aicināti!

atbalstu veikta jau 73 novados. Iecerēts, ka programma
līdz 2018. gadam aptvers mazās lauku skolas visos Latvijas novados.
Skolēnu redzes skrīnings
2010. gadā parādīja, ka redzes
korekcija var būt nepieciešama līdz pat 44 procentiem jaunāko klašu skolēnu, par kuriem bija bažas saistībā ar redzi. Kopš 2013. gada Borisa
un Ināras Teterevu fonds īsteno programmu «Dakter, es labi redzu!».
Redzes izmaiņu iemesli
skolas vecuma bērniem nereti

22. oktobrī plkst. 22
Skaistkalnes
tautas namā –

RUDENS
BALLE

kopā ar muzikantu un
vakara vadītāju
Aināru Ašaku.
Ieejas maksa – 3 eiro.

ir pārmērīga mācību slodze,
pastāvīga datoru un citu iekārtu lietošana acu tuvumā, neprasme atpūtināt un vingrināt
acis. Laikus nepamanītas redzes izmaiņas apgrūtina mācību satura uztveri, socializēšanos un nākotnes iespējas darba tirgū. Redzes izmaiņas palīdz koriģēt briļļu pastāvīga
lietošana. Diemžēl nereti sāk
rasties tuvredzības problēmas,
ja tās netiek laikus risinātas.
Bieži tas notiek tādēļ, ka acu
ārsts nav pieejams bērnu dzīvesvietas tuvumā, vai arī ģimenēm trūkst līdzekļu piemērotu briļļu vai lēcu iegādei.
D. GERMANE,
Borisa un Ināras
Teterevu fonda
sabiedrisko attiecību
speciāliste

27. oktobrī
plkst. 16
Vecumnieku tautas
namā
Andreja Veckumeļa lugu

«Sveiks,
lai dzīvo!»

izrādīs Vecumnieku
bibliotēkas amatierteātris
«Mūsmājas».

Vēlies pavadīt savu brīvo laiku,
baudot dzīvi un apgūstot ko jaunu?
Pievienojies mums!
2016./2017. gada sezonā tevi savā pulkā
gaida Vecumnieku tautas nama kolektīvi:
 vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri»,
 senioru deju kolektīvs «Ozols»,
 senioru dāmu deju kopa «Rudens rozes»,
 bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki»,
 jauktais koris «Maldugunis»,
 jauniešu koris «Via Stella»,
 senioru koris «Atbalss»,
 floristikas studija,
 amatierteātris «Vecmuiža».
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruņiem
63976322, 28667825.
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Moto klubam «Liesma» – veiksmīga sezona
Atzīstami
rezultāti

Vecumnieku moto kluba
(MK) «Liesma» dalībnieki
šogad piedalījās sacensību
«Zelta mopēds» vairākos
posmos. Seši norisinājās
retro krosā, seši – Latvijas
motosporta federācijas
(LaMSF) rīkotā čempionāta
ietvaros.
Pēdējās sacensības notika
24. septembrī Vecumniekos,
bet retro krosā dalībnieki meistarībā mērojās 10. septembrī
Gulbenē.

Vecumniekos pulcējas
59 mopēdisti

Sezona sākās 22. maijā ar
Vaidavas kausa izcīņas sacensībām Apē. MK «Liesma» pārstāvji startēja veiksmīgi un komandu kopvērtējumā ieguva
otro vietu.
Otrais posms norisinājās
12. jūnijā Stelpē, kur vislabāk
sevi parādīja Kārlis Krēsliņš,
izcīnot trešo vietu 45 cm3 16+
klasē. Viņam šogad ir labākie

Vecumnieku moto kluba «Liesma» dalībnieki Ainārs Ābeltiņš
(no kreisās), Raitis Rozenfelds, Kārlis Krēsliņš, Māris Dombrovskis, Mārtiņš Dombrovskis, Aivars Teseļskis un Dzintars Teseļskis.
Foto – I. DOMBROVSKA
rezultāti kopvērtējumā gan retro krosā, gan sacensību «Zelta
mopēds» kopvērtējumā.
24. augustā «Zelta mopēda» čempionāta trešajā posmā
Cēsīs piedalījās 120 dalībnieku no visas Latvijas. Starp
MK «Liesma» pārstāvjiem labāko sniegumu uzrādīja Kārlis Krēsliņš, kurš izcīnīja otro
vietu 45 cm3 16+ klasē. Retro
klasē labākais bija Ainārs

Ābeltiņš, nākamais aiz viņa –
Māris Barans.
Viktora Teseļska piemiņas
kausa izcīņas un sestā posma
sacensībās Turku kalnu trasē
Vecumniekos 24. septembrī pulcējās 59 mopēdisti. Uz pjedestāla tika Māris Barans, kurš izcīnīja otro vietu retro klasē.
45 cm3 16+ grupā Kārlis Krēsliņš ierindojās ceturtajā, bet Raitis Rozenfelds – piektajā vietā.

«Makšķernieku paradīzē» Vallē
sacentīsies spiningošanā

Lai popularizētu neolimpisko sporta veidu attīstību Vecumnieku novadā, pašvaldība
sadarbībā ar biedrībām «Carp
Team Latvia», «MB Carp Collection Latvia» un lauku tūrisma un atpūtas parku «Makšķernieku paradīze» 29. oktobrī rīko Vecumnieku novada rudens
kausa izcīņas sacensības spiningošanā tautas klasē. Tās norisināsies lauku tūrisma un atpūtas parka «Makšķernieku paradīze» ūdenskrātuvē Valles
pagastā, sākums – plkst. 8. Reģistrācija sāksies plkst. 7, spiningošanas zonu izloze – plkst. 7.45.
Sacensību mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sportu
kā veselīgu un aktīvu nodarbi
brīvajā laikā, dot iespēju dalībniekiem apmainīties pieredzē un dibināt kontaktus.
Noteikumi paredz, ka makšķerēšanas prasmju pārbaudē
var piedalīties interesenti bez
pieredzes, nav arī vecuma ierobežojumu. Bērni līdz 12 ga-

du vecumam drīkst spiningot
tikai pieaugušā klātbūtnē.
Makšķerēšana notiek no
krasta, neiebrienot ūdenī. Vienlaikus lietot vairākus spiningus ir aizliegts. Loma tīkotāji
drīkst izmantot spiningu, kas
aprīkots ar ēsmas imitāciju. Ieskaitīti tiks noķertie asari, zandarti, stores, līdakas un sami.
Zandartus, asarus un stores pēc
izmērīšanas būs jāatlaiž ūdenskrātuvē, taču līdakas un samus
varēs paturēt.
Interesenti tiek aicināti reģistrēties, aizpildot pieteikuma
anketu interneta mājaslapā
www.makskerniekuparadize.lv,
«Makšķernieku paradīzes» veikalā, kā arī sūtot pieteikumu
e-pastā: <burtukalps@vecumnieki.lv>. Obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa
numurs un e-pasta adrese. Dalības maksa – 5 eiro – tiks iekasēta sacensību dienā. Pirmās grupas invalīdi (jāuzrāda apliecība)
turnīrā var piedalīties bez mak-

sas. Jāuzsver, ka dalībnieku
skaits ir ierobežots, jo ūdenskrātuves specifikas dēļ sacensībās var piedalīties ne vairāk
kā 60 makšķernieku. Tiklīdz būs
pieteicies interesentu maksimālais skaits, reģistrācija tiks pārtraukta. Sīkāka informācija –
www.vecumnieki.lv un www.
makskerniekuparadize.lv.
Pēc aktīvi pavadīta rīta cēliena – ap plkst. 13 – visi tiks
aicināti nobaudīt «paradīzes»
zupu. Pēc tam iecerēta uzvarētāju apbalvošana.
Trīs veiksmīgākos makšķerniekus noteiks, summējot
spiningošanas laikā noķerto
zivju garumu. Labākie saņems medaļas, diplomus un
piemiņas veltes. Tiks pasniegta arī speciālbalva. To saņems
dalībnieks, kuram būs laimējies izvilkt visgarāko lomu.
Ne asakas!
A. RĀGS,
sacensību tiesnesis

Šogad MK «Liesma» komanda vissekmīgāk startēja retro klases sacensībās, kopvērtējumā iegūstot trīs zelta un
vienu sudraba medaļu. Summējot paveikto retro krosa sešos posmos, kopvērtējumā 45
cm3 klasē pirmajā vietā ir Kārlis Krēsliņš, otrajā – Dzintars
Teseļskis; sporta klasē pirmajā
vietā – Aivars Teseļskis; minimix grupā pirmajā vietā – Māris Dombrovskis, sestajā –
Mārtiņš Dombrovskis.
LaMSF «Zelta mopēda»
sešu posmu sacensībās kopvērtējumā ir šādi rezultāti: 45
cm3 16+ klasē Dagnim Skurulim – otrā vieta, Kārlim Krēsliņam – trešā, Raitim Rozenfeldam – ceturtā, Dzintaram
Teseļskim – devītā; sporta
klasē Dagnim Skurulim – otrā
vieta, Aivaram Teseļskim –
desmitā; meiteņu grupā 45
cm3 klasē Laurai Skurulei –
pirmā vieta.
A. ĀBELTIŅŠ,
MK «Liesma»
vadītājs

BĀRBELES PAGASTĀ
Andris Kļaviņš (1963. gada
30. novembris – 2016. gada
6. oktobris).
VALLES PAGASTĀ
Gunārs Skujevskis
(1948. gada 10. maijs – 2016. gada 10. oktobris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Guntis Aupmanis (1940. gada 29. novembris – 2016. gada
8. oktobris).
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.
5. novembrī
Skaistkalnē –

SVECĪŠU VAKARS:
Sila kapos –
plkst. 14,
Jaunajos kapos –
plkst. 15.

16. lpp.

Nr. 17(156) 2016. gada oktobris

Mācies no kokiem rudenī,
Ik lapai aizejot, labu vien vēlēt.
Tvert saules atspulgu ūdenī,
Neko no bijušā nenožēlot.
/S. Rode/
Sirsnīgi sveicam Andri Plokstu
55 gadu jubilejā un Vitautu Taujansku
60. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Dzīvē ir tik daudz skaista –
Ziedi, krītošas lapas,
lecoša saule...
Tomēr visskaistākais ir cilvēks,
Cilvēka sirds, kas pati staro,
Gaismu un siltumu citiem dodot.
/I. Ziedonis/
Sirsnīgi sveicam Aināru Podkalnu
50 gadu jubilejā,
Gunāru Puziņu un Aleksandru Tihomirovu
55. dzimšanas dienā, Arnoldu Kalbergu
70. šūpļa svētkos,
Bruno Duntavu 85. dzīves gadskārtā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde

Koncerts ATCELTS
Zemās apmeklētāju
intereses dēļ atcelts
dziedātājas Jenny May
koncerts, kas bija
paredzēts 21. oktobrī
Vecumnieku tautas namā.
Naudu par iegādātajām
biļetēm iespējams
saņemt atpakaļ.
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
Vecumnieku
tautas nams

No tās gaismas, kas dvēselē staro,
No tā labā, kas sakrāts tik daudz,
Mūžs kā zelta ābele zaro
Un tā dāsnumu baudīt mums ļauts.
/K. Apškrūma/
Daudz baltu dieniņu vēlam Andrim Ieviņam
un Verai Kažemakai 70. dzimšanas dienā,
Birutai Burkevicai 75 gadu jubilejā,
Ārijai Gulbei 80. šūpļa svētkos.
Novada Sociālais dienests

balle

kopā
.
ar grupu «Ilūzija»
Ieejas
maksa – 3 eiro.

23. oktobrī plkst. 13
Kurmenes tautas namā
amatierteātra «Bārbelīši»
izrāde

«Kā vecais Zemītis
pašu nelabo redzējis»
(pēc R. Blaumaņa
stāsta motīviem).
Režisors
Ingus Pavinkšnis.

Un es zinu – ne mirklis nav velts
Tai ceļā, kas man zem kājām.
Akmenī, kas pāri bēdai velts,
Saules krāsās uzzied mans gājums.
/S. Rode/
Vislabākos vēlējumus sūtām
Anitai Gertai un Andrim Urbanovičam
50. dzimšanas dienā, Dzintrai Polikai
60. šūpļa svētkos, Ilmāram Auniņam
75 gadu jubilejā, Mildai Dambei
85. dzīves gadskārtā.
Stelpes pagasta pārvalde
Mēdz gadus skaitīt tos,
Ko dzeguze mums kūko.
Mēdz skaitīt arī tos,
Ko dzenis izkalt lūko.
Gads gadu mijā mainās
Gan izkūkots, gan kalts –
Jauns atnāk jaunās ainās
Spožs, cerībpilns un balts.
/V. Kokle-Līviņa/
Visjaukākos sveicienus sūtām Sandrai Smilgai,
Ervīnam Zvaigznem un Aijai Kalnaraupai 50 gadu jubilejā,
Anitai Kampai 55. dzimšanas dienā, Dainai Balodei un
Dainai Jermakai 60. šūpļa svētkos, Antoņinai Kļaviņai
65. dzīves rudenī, Veltai Bankovai un Julijanai Zjukovai
75. mūža gadskārtā.
Valles pagasta pārvalde

22. oktobrī plkst. 22
Bārbeles
tautas namā –

29. oktobrī plkst. 19
Misas tautas namā –
Vecumnieku novada amatiermākslas
kolektīvu kārtējās sezonas atklāšanas
sarīkojums
«Skats no malas».
Piedalās novada kuplā amatiermākslas
kolektīvu saime no Bārbeles, Misas,
Skaistkalnes un Vecumnieku tautas
nama, Stelpes pagasta un
Valles saieta nama.
Balli spēlēs Normunds Jakušonoks.
Ieejas maksa – 1 eiro.
30. oktobrī
plkst. 14
Beibežu
bibliotēkā
Vecumnieku
tautas nama
amatierteātris
«Vecmuiža»
izrādīs
M. Hornas lugu
«Mazā Parīze».
Režisore –
Vēsma Petruševica.

30. oktobrī
plkst. 15
Taurkalnē, saieta zālē
(bibliotēkas ēkā),
Skaistkalnes amatierteātris
«Gadījums» izrādīs
divus viencēlienus –
E. Vulfa komēdiju
«Sasistais spogulis»
un A. Birbeles lugu
«Zigmunda terapija».
Režisore – Aija Skosa.
4. novembrī plkst. 20
Stelpes pamatskolā –
vīru kora «Ķekava» koncerts
«Alfrēda Vintera dziesmu pasaulē».
Kolektīva mākslinieciskais vadītājs –
Arvīds Platpers,
kormeistars – Edgars Briņķis,
vokālais pedagogs –
Māris Evalds.
Ieeja – bez maksas.

