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Apstiprina
direktores amatā
Par Misas vidusskolas direktori apstiprināta līdzšinējā
izglītības iestādes vadītājas pienākumu izpildītāja Anna Balgalve. Šādu lēmumu deputāti pieņēma Domes sēdē 7. septembrī.
Vecumnieku novada dome
bija izsludinājusi atklātu konkursu uz Misas vidusskolas
direktora amatu. Līdz noteiktajam termiņam tika saņemts
tikai A. Balgalves pieteikums.
Izvērtējot prasību kritērijus un
ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu,
pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš izvirzīja viņas kandidatūru. Deputāti vienbalsīgi
nolēma A. Balgalvi iecelt par
Misas vidusskolas direktori.
Līdzšinējā izglītības iestādes vadītāja Rūta Kārkliņa
amatu atstāja 31. jūlijā.
ŽANNA ZĀLĪTE

Aicina doties
velobraucienā

Starts tradicionālajam rudens velobraucienam tiks dots
25. septembrī plkst. 11.30.
Interesenti tiek aicināti pulcēties laukumā pie veikala «Pīlādzis» Vecumnieku centrā.
Maršruts «Vecumnieki–
Zvirgzdes mežs–Vecumnieki»
būs pa spēkam dažāda vecuma
un fiziskās sagatavotības ļaudīm,
tāpēc pedāļus mīt tiek aicināti
gan lieli, gan mazi velosipēdu
īpašnieki. Kā ierasts, nogurušajiem būs pieejams transports.
Velobrauciena laikā ieplānots launags, kura gatavošanā
iesaistīsies aktīvās atpūtas baudītāji. «Groziņā» noteikti jāieliek kāds no sarūpētajiem rudens ražas labumiem, lai dalītos ar saviem konservēšanas
mākslas noslēpumiem.
Tie, kuri ļoti vēlas braukt,
bet nav sava velosipēda, tiek
aicināti zvanīt pa tālruni
29123176 līdz 22. septembrim.
I. SPROĢIS,
sporta darba organizators

Skolas ver durvis

Jaunais mācību gads sākas ar svētkiem un prieku

Stelpes pamatskolas pirmklasnieki Keita Pikāne, Karlīna Gruževska, Marta Sapunova, Arnis
Ezerroze, Ronda Kviešone un Juris Lavrinovičs kopā ar savu audzinātāju Lāsmu Skābuliņu.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
Vecumnieku novadā
Zinību diena bija
gaidīta visās vispārējās
izglītības iestādēs:
četrās vidusskolās –
Misā, Skaistkalnē, Vallē,
Vecumniekos –
un Stelpes pamatskolā.
Kārtējais mācību gads sācies arī profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu – Mūzikas
un mākslas skolas un novada
Domes sporta skolas – audzēkņiem.

Jāsapurinās
varēšanai

Stelpes pamatskolas zālē
1. septembrī pulcējās bērni un
vecāki, pedagogi, saimnieciskais personāls un viesi. Šajā
mācību gadā skolu par savu
sauks 55 audzēkņi, tai skaitā
seši pirmklasnieki. Arī 9. klasē ir seši audzēkņi.

Sapucējušies un mazliet
norūpējušies sanākušie priecīgi čaloja līdz brīdim, kad
skolas direktore Dagmāra
Venclova aicināja 9. klases
jauniešus zālē ievest pašus
mazākos – 1. klases audzēkņus, kā arī piecgadīgos un sešgadīgos. Viņiem šajos svētkos tika veltīta īpaša uzmanība.
Pēc kopīgi nodziedātas himnas sarīkojuma dalībniekus
uzrunāja D. Venclova. Direktore uzsvēra, ka nemitīgi tiek
domāts par to, lai Stelpes skolā visi justos labi. «Mācību
gada laikā tika izremontētas
dušas telpas, jūnijā skolas vīri
atjaunoja abus latviešu valodas kabinetus. Šovasar būvnieki veica remontu ēdamzālē, tuvākajās dienās tiks pabeigta skrejceļa ierīkošana
sporta laukumā,» viņa sacīja,
atzīmējot, ka skrejceļš un

ēdamzāle tapuši par ietaupītajiem skolas budžeta līdzekļiem.
Ar pārdomātu uzrunu
D. Venclova klātesošos rosināja padomāt par darvas pilieniņiem, kas ik pa laikam piešķir rūgtumu kopīgi lolotās
medus mucas saturam. Direktore runāja par dzīvošanas
spēka un dzīvesprieka kopšanu, kas ir tikai katra paša ziņā.
«Kļūstiet par sudraba podziņu
vēla rudens bezkrāsainajā mētelī, un redzēsit, ka uzvizēs
prieks, atdarīsies sirds durvis
brīnumu uzņemšanai! Mūsu
pašu ziņā ir veidot tādas dienas, kādas vēlamies, atliek tikai sevi iedrošināt un uzstīgot,
sapurināties lielākai varēšanai,
nevis žēlot sevi nevarēšanai –
tad iešana pretī apvāršņa malai
būs jēgpilna,» sacīja D. Venclova.
à6. lpp.
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Ilggadības rekords

T

ieši pirms 30 gadiem saulainā augusta dienā ierados
Vecumniekos, jo biju norīkots
darbā par padomju saimniecības direktoru. Ilgi gan strādāt
neizdevās, jo «kolektīvā saimniekošana» beidzās 1992. gada
sākumā, un es kļuvu par lauksaimniecības konsultantu Vecumnieku pagastā.
1994. gadā notika pirmās
pašvaldību vēlēšanas Latvijā.
Ieguvu deputāta mandātu, man
tika uzticēts vadīt Vecumnieku pagasta padomi. Vēlāk radās
iespēja darboties arī Bauskas
rajona padomē, kur biju gan
priekšsēdētājs, gan vietnieks.
Man ļoti patika darbs pagastā, jo tajā laikā, ja bija vēlēšanās un arī mazliet naudas,
daudz ko varēja izdarīt bez
lielas birokrātijas. Daudz arī tika paveikts. Lielas pārmaiņas
skārušas Vecumnieku un Misas
ciema infrastruktūru, bet vislielākais gandarījums bija tad,
kad, visiem kopīgi strādājot, izdevās kļūt par sakoptāko pagastu Zemgalē. Tolaik tā bija pašvaldības «kvalitātes zīme».
2009. gads bija zīmīgs ar administratīvi teritoriālo reformu.
Novads manā skatījumā – tā bija
pavisam cita «filozofija».
Manuprāt, mums izdevies
izveidot labu pārvaldes struktūru; teritorija un resursi ir pietiekami optimāli, arī ģeogrāfiskā situācija ir salīdzinoši laba,
lai Vecumnieku novads varētu
sekmīgi darboties. Šķiet, pareizi
tika darīts, jau no pirmās novada «projektēšanas» dienas izveidojot darba grupu ar visu
sešu pagastu pārstāvjiem un

«Centīšos savu
pieredzi likt lietā.»

vairāku gadu garumā šo projektu kopīgi lolojot. Tāpēc
pašlaik novadā nav pamestas
nomales; attaisnojas cenšanās
attīstīt visu teritoriju daudzmaz
vienlīdzīgi.
irms pāris gadiem kandidēju uz 12. Saeimu no Latvijas Reģionu apvienības saraksta
Zemgalē un paliku pirmais «aiz
svītras», tāpēc nekādas pārmaiņas neplānoju. Kādā saulainā
augusta dienā pienāca ziņa, ka
tieku aicināts pildīt Saeimas deputāta pienākumus. Es piekritu.
Vadot pašvaldību, nācies
strādāt pēc tādiem likumiem,
kas neveicina ne labu pārvaldību un ekonomisko attīstību, ne
arī kalpo iedzīvotājiem. Centīšos
savu pieredzi likt lietā, darbojoties gan Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas, gan Mandātu, ētikas un
iesniegumu komisijā.
Atgriežoties pie «ilggadības
rekorda», varu atklāt – man bija
iespēja Vecumnieku pašvaldību
vadīt 22 gadus, divus mēnešus,
divas nedēļas un divas dienas.
Pateicos iedzīvotājiem par
atbalstu un iesaistīšanos novada dzīvē. Ļoti ceru, ka arī turpmāk mēs sekmīgi sadarbosimies, darot labas lietas ceļā uz
Latvijas simtgadi.

P

Patiesā
cieņā –
RIHARDS
MELGAILIS

Vecumnieku novadā –
836 skolēni

Vecumnieku novada
izglītības iestādēs
sācies 2016./2017. mācību
gads.

Pirmsskolas izglītības programmu apgūs 171 bērns vecumā līdz pieciem gadiem:
Misas vidusskolā – 38, Skaistkalnes – pieci, Vecumnieku –
86, pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» – 42. Stelpes pamatskola nodrošina
pieskatīšanu un apmācību 12
bērniem.
Vecumnieku vidusskolas
pirmsskolas izglītības iestādē
ar vietu nav nodrošināti 25 bērni: 12 mazuļi dzimuši 2015.,
13 – 2014. gadā. Pēdējos gados Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde un
Valles pagasta «Cielaviņa»
nav strādājušas ar maksimāli
iespējamo noslodzi – šīs iestādes spēj uzņemt vairāk audzēkņu.
Kā liecina Valsts izglītības
informācijas sistēmā (VIIS)
apkopotie dati (1.09.2016.),
Vecumnieku novadā izglītojamo skaits 1. – 12. klasēs sasniedzis 836, kas ir par astoņiem vairāk nekā 2015. gada
1. septembrī (826). Diemžēl
kopš novada izveidošanas
skolēnu skaits nepārtraukti sarūk, sešu gadu laikā tas samazinājies par 271 bērnu.
Šajā mācību gadā Stelpes
pamatskolā zinības iegūs 55
audzēkņi, Misas vidusskolā –
148, Skaistkalnes – 159, Valles – 121, Vecumnieku – 353
izglītojamie, t. sk. 1. klasēs

INFORMĀCIJA
Audzēkņu skaits
novada izglītības
iestādēs 1. septembrī
2009. gadā – 1107,
2010. gadā – 1035,
2011. gadā – 954,
2012. gadā – 916,
2013. gadā – 891,
2014. gadā – 852,
2015. gadā – 828,
2016. gadā – 836.
Avots:
Izglītības nodaļa.
mācīsies 79 bērni (pērn – 76),
bet vispārējās izglītības neklātienes programmu apgūs 15
izglītojamo. Šogad nepietiekamā bērnu skaita dēļ Stelpes pamatskolā netika atvērta
3. klase, bet Valles vidusskolā – 10. klase. Pārējās trīs vidusskolas spēja nodrošināt
normatīvajos aktos noteikto 10. klašu piepildījumu: Misas vidusskolā mācās 11,
Skaistkalnes – 15, bet Vecumnieku – 27 jaunieši.
Kā liecina VIIS dati, citās
Latvijas izglītības iestādēs un
citās valstīs mācīsies 388 Vecumnieku novadā deklarētie
izglītojamie: pirmsskolas iestādēs – 33, profesionālās izglītības iestādēs – 129, vispārējās izglītības iestādēs – 186,
ārzemēs – 40.
V. BEĻŪNA,
Vecumnieku novada domes
vecākā izglītības
metodiķe

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA
Novada Domes priekšsēdētāja Aiga Saldābola apmeklētājus pieņem:
w pirmdienās no plkst. 10 līdz 13;
w ceturtdienās no plkst. 14 līdz 17 (iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot pa tālruņiem 63976100, 63976566, 28705298 vai rakstot e-pastā: <aiga.saldabola@vecumnieki.lv>).
Domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Kovals apmeklētājus pieņem:
w otrdienās no plkst. 13 līdz 17;
w ceturtdienās no plkst. 9 līdz 13.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš iedzīvotājus
pieņem:
w otrdienās no plkst. 9 līdz 15.
Adrese: Vecumnieku novada dome,
Rīgas iela 29, Vecumnieki.

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk
divas reizes
mēnesī.
Materiāli
«Vecumnieku Novada
Ziņu»
septembra otrajam
numuram
jāiesniedz līdz
19. septembrim.
E-pasts:
<zanna.zalite@gmail.
com>.
Tālrunis 22024545.
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Par dzīvi negaužas

Dzejniekam Knutam Skujeniekam – 80

Ievēl Domes
priekšsēdētāju

5. septembrī 80. dzimšanas
dienu svinēja viens no
izcilākajiem latviešu dzejniekiem Knuts Skujenieks.
Kurmenes puses ļaudīm
viņš ir īpaši tuvs, jo bērnību
un pirmos skolas gadus aizvadījis pie vecvecākiem Kurmenes pagasta «Dzirnavniekos».
Jau daudzus gadus K. Skujenieka un viņa kundzes Intas
dzīvesvieta ir Salaspils, tāpēc
dzimšanas dienas rītā devāmies turp sveikt jubilāru.

Domes priekšsēdētāja Aiga
Saldābola ir apņēmības pilna uzticētos pienākumus
veikt godprātīgi.
Foto – U. VARNEVIČS
(«Bauskas Dzīve»)

No bērnības zemes

Pārsteigums izdevās! Skujenieku pāris mūs sagaidīja ļoti
sirsnīgi. Izrādījās, esam ieradušies gandrīz precīzi Knuta dzimšanas stundā, viņš pasaulē nācis plkst. 11.30. Mīļi sveicieni
no bērnības zemes, Mēmeles
krastos plūktās puķes, medus,
Kurmenes ziedu tēja un pašceptā maize dzejniekam raisīja ļoti pozitīvas emocijas. Pagasta pārvaldes vadītājs Agris
Kondrāts sniedza liliju pušķi
un Vecumniekos ceptu kliņģeri skaitļa «80» formā un sveica gaviļnieku Vecumnieku novada pašvaldības vārdā.
Vairāk nekā stundu ilgā tikšanās pagāja dzīvespriecīgā gaisotnē un interesantās sarunās.
Dzejnieks atcerējās savu bērnību, pieminēja, ka, kļūstot vecākam, arvien vairāk nožēlo, ka
neatceras savu māmiņu, kura no
dzīves aizgāja 27 gadu vecumā,
kad Knutam bija vien septiņi mēneši. Literāta māte bija Liepājas Strādnieku teātra aktrise.
Tikšanās laikā ik pa brīdim
zvanīja tālrunis, jubilārs saņēma
apsveikumus pat no Venēcijas
un Ņujorkas, kur laisti klajā
viņa dzejas tulkojumi. Sirmais
vīrs stāstīja, ka vārsmas vairs
neraksta, un pauda prieku, ka
ļoti daudz dziesminieku sacer
mūziku viņa dzejoļiem. Ir komponētas vismaz 200 dziesmu.

Rosīgs mēnesis

Septembris K. Skujeniekam
ir ļoti darbīgs. 7. septembrī
viņš bija gaidīts viesis Kultūras ministrijā, kur tika apbalvots ar Atzinības rakstu par
dzejnieka misijas dziļāko piepildījumu un izcilu ieguldīju-

Par Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētāju ievēlēta
Aiga Saldābola, kura
pārstāv politisko partiju
«Reģionu alianse».
Kurmenes pagasta pārstāves Sarmīte Ķīse (no kreisās) un Gita
Skadiņa kopā ar dzejnieku Knutu Skujenieku, viņa dzīvesbiedri Intu un uzticīgo Pogu.
Foto – A. KONDRĀTS
mu Latvijas dzejā un atdzejas
procesos. Šajā pašā dienā viņš
piedalījās dziesminieku saietā
Latvijas 1. Rokkafejnīcā, bet
14. septembrī – Dzejas dienu
sarīkojumā Bauskā.
24. septembrī Salaspilī 17. reizi notiks Knuta dienas. Būs skatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota fotoizstāde
«Knutifikācija». Oktobra beigās un novembrī ekspozīciju
varēs aplūkot arī Kurmenes
pagasta bibliotēkā, jo bibliotēkas vadītājai Gitai Skadiņai
veiksmīgi izdevās to sarunāt.
Arī personīgajā dzīvē Skujeniekiem priecīgs notikums –
septembra beigās viņi sagaidīs
mazmazmeitiņu.

Norunā tikties
Kurmenē

Atsveicināšanās no Intas un
Knuta ieilga. Dzejnieks pateicās par jauko apciemojumu,
Intas kundze izrādīja dārzu,
kurā aug vairāk nekā 50 dažādu kociņu. Mūs pavadīja no
patversmes paņemtā suņu meitene Poga, kura uzticīgi sargā,
kā teica dzejnieks, savu mammu Intu. Ar mums sasveicinājās arī 14 gadu vecā, koši mel-

nā kaķene Matilde. Vēlējām
vēlreiz veselību un izturību, jo
vakarā Salaspils novada pašvaldība rīkoja īpašu jubilāra
godināšanas pasākumu.
K. Skujenieks teica, ka Kurmene un tās ļaudis viņam ir mīļi, par leišmali viņš iedomājas
bieži, tāpēc ideja par viņam
veltīto sarīkojumu bērnības zemē dzejnieku iepriecināja. Kad
paudu prieku par Knuta omulīgo noskaņojumu, viņš atbildēja:
«Nu kāds gan labums būtu no
tā, ka es gaustos? Nekāds!».
Gaišā noskaņojumā pie
mājas vārtiņiem atsveicinājāmies un norunājām tikties Kurmenē 5. novembrī, kad dzejnieks apsolīja ierasties kopā ar
dziesminieku Goran Goru jeb
Jāni Holšteinu-Upmani un citiem māksliniekiem.
Mājup braucot atcerējāmies
K. Skujenieka 70 gadu jubileju, kas tika svinēta Rīgā, Spīķeru koncertzālē, svinīgā gaisotnē. Tikšanās 80. dzimšanas
dienā gan mums, gan dzejniekam un viņa Intai šķita daudz
vērtīgāka un sirsnīgāka.
S. ĶĪSE,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Domes sēdē 7. septembrī
piedalījās visi 15 deputāti. Atbalstu vienīgajai izvirzītajai
kandidātei pauda deviņi tautas
priekšstāvji: Anna Balgalve,
Gunta Drezova, Jānis Kovals,
Iveta Lavrinoviča, Rihards Melgailis, Diāna Ruģele, Aiga Saldābola, Anita Smilškalne, Dagmāra Venclova. Pret A. Saldābolas ievēlēšanu Domes priekšsēdētāja amatā balsoja seši: Jānis
Kalniņš, Andris Lisovskis, Mārtiņš Mediņš, Gunārs Puziņš, Vēsma Petruševica, Valdis Rusiņš.
«Piekrītot kandidēt uz novada Domes priekšsēdētāja amatu, apzinājos, ka tas ir ļoti atbildīgs darbs. Pašlaik ātri un
daudz ir jāapgūst dažādas tehniskas lietas. Esmu gatava mācīties, lai veiksmīgi varētu pildīt savus amata pienākumus.
Paldies pašvaldības administrācijas komandai, kas man palīdz un neliedz padomu,» dažas
dienas pēc stāšanās amatā sacīja
A. Saldābola. «Lielas reformas
pašlaik neplānoju; tiks turpināti
iesāktie darbi un projekti. Viens
no nozīmīgākajiem – 2017. gada budžeta sagatavošana.»
«Vecumnieku Novada Ziņas» jau informēja, ka Rihards
Melgailis pieņēma lēmumu
atstāt Domes priekšsēdētāja
amatu un kļūt par 12. Saeimas
deputātu.
ŽANNA ZĀLĪTE

4. lpp.

Plānot sāks ātrāk

Apstiprināts Vecumnieku
novada pašvaldības
2017. gada budžeta projekta
izstrādes procesa
kalendārais grafiks.
Domes sēdē 24. augustā Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem šogad budžeta plānošana tiks sākta ātrāk – oktobrī, nevis novembrī.
Lai sagatavotu ieņēmumu
un izdevumu plānu nākamajam gadam noteiktajā termiņā,
Domes priekšsēdētājam ar rīkojumu ir jānosaka pamatbudžeta plānoto bāzes izdevumu
lielums atbilstīgi normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
pašvaldību budžeta plānotos
ieņēmumus, vienlaikus izvērtējot autonomās funkcijas.
Finanšu nodaļai vienlaikus
ar 2017. gada budžeta projekta sagatavošanu, pamatojoties
uz veiktajiem pašvaldības darbinieku amatu klasificēšanas
rezultātiem atbilstīgi normatīvajiem aktiem, kas regulē atlīdzību, ir jāsagatavo projekts
par līdzekļiem, kas nepieciešami atalgojumam.
Oktobrī tiks sagatavoti
priekšlikumi par prioritārajiem
pasākumiem, pamatojoties uz
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, izvērtētas
notikušās un paredzamās izmaiņas normatīvajos aktos, kā
arī veiktas citas darbības.
ŽANNA ZĀLĪTE

Tiksies ar
iedzīvotājiem

Turpinot aizsākto tradīciju,
arī šoruden iedzīvotājiem būs
iespēja savā dzīvesvietā tikties ar Vecumnieku novada
pašvaldības amatpersonām –
Domes priekšsēdētāju Aigu
Saldābolu, priekšsēdētājas vietnieku Jāni Kovalu un izpilddirektoru Gunti Kalniņu.
Ļaudis jau laikus tiek aicināti apsvērt priekšlikumus nākamā gada budžeta izstrādē,
pārdomāt tēmas, par ko būtu
interese diskutēt, un sagatavot
jautājumus.
Septembra beigās plānota
tikšanās Valles pagastā:
w 29. septembrī plkst. 17 –
Valles pagasta pārvaldē,
w 30. septembrī plkst. 17 –
Taurkalnes bibliotēkā.
Z. SKARA
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Lemj par īpašumu izmantošanu

24. augustā Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
20 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu pieņemšanā attaisnota iemesla dēļ nepiedalījās deputāti
Anna Balgalve, Gunārs
Puziņš un Aiga Saldābola,
sanāksmi neattaisnoti
kavēja Andris Lisovskis.

Izstrādā kārtību

Izskatīti vairāki jautājumi,
kas saistīti ar izglītības jomu.
Izdarīti grozījumi Stelpes
pamatskolas nolikumā. Izglītības iestādes direktore Dagmāra
Venclova paskaidroja, ka adresācijas datu sistēmas labošanas
dēļ ir mainījusies Stelpes pamatskolas adrese, veiktas arī
citas redakcionālas izmaiņas,
tādēļ nepieciešams apstiprināt
jauno nolikumu.
Pieņemti saistošie noteikumi nr. 4 «Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība sedz
privātajai izglītības iestādei, kas
īsteno licencētu pirmsskolas
izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu». Tie ir nepieciešami, lai
noteiktu pašvaldības atbalstu
gadījumos, ja nav iespējams
audzēkni nodrošināt ar vietu
Domes dibinātajā bērnudārzā.
Noteiktas Vecumnieku novada Domes vidējās izmaksas
vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā,
kas ir 118,98 eiro.
Apstiprināti noteikumi «Kārtība, kādā sadala valsts budžeta
mērķdotāciju izglītības iestādēm iestāžu pedagogu darba
samaksai Vecumnieku novadā
2016./2017. mācību gadā».

Nosaka atlīdzību

Apstiprināts atalgojums novada Domes izglītības iestāžu
vadītājiem.
Vecumnieku vidusskolas direktoram noteiktā mēneša amatalga ir 1195 eiro, Misas – 1054
eiro, Skaistkalnes – 1054 eiro,
Valles – 950 eiro, Vecumnieku
Vecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
28. septembrī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.

mūzikas un mākslas skolas –
880 eiro, Stelpes pamatskolas –
810 eiro, Sporta skolas direktoram – 880 eiro, pirmsskolas
izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītājai – 832 eiro.

Paaugstina maksu

No 1. septembra daudzdzīvokļu mājā Cīruļu ielā 5 Vecumniekos mainīta apsaimniekošanas maksa, kas turpmāk
būs 0,229 eiro/m2. Līdz šim
iedzīvotāji par apsaimniekošanu maksāja 0,06 eiro/m2.
SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis Ivars Staškevičs
iesniegumā domei paudis, ka
maksa – 0,06 eiro/m2 – nav
mainījusies kopš 2008. gada,
un pašreizējie ieņēmumi ir nepietiekami, lai nodrošinātu nama
apsaimniekošanu. Citās līdzvērtīgās mājās noteiktā apsaimniekošanas maksa ir 0,229 eiro/m2,
teikts iesniegumā.

Pieņem cenrādi

Apstiprināts Vecumnieku
novada domes vieglā automobiļa un ugunsdzēsības auto
izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādis.
Automašīnas «VW Kombi»
(reģistrācijas numurs KJ 662)
izmantošanas izcenojumi par

vienu nobraukto kilometru ir
šādi: Vecumnieku novada Domes iestādēm – 0,14 eiro, fiziskām un juridiskām personām –
0,28 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa – PVN). Ja radīsies sadzīviska situācija, kurā
varētu līdzēt specializētais
ugunsdzēsības auto, maksa par
šo pakalpojumu būs 30 eiro
stundā (bez PVN).

Izīrēs dzīvokļus

Misas un Valles ciemā, kā
arī Bārbeles pagastā ir pieci
pašvaldībai piederoši dzīvokļi,
kas ir atbrīvoti, bet nav izīrēti.
Tie piedāvāti iedzīvotājiem, kuri iekļauti reģistrā par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, taču viņi no šo
telpu īres ir atteikušies. Iemesls – salīdzinoši augstā maksa par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
Lai racionāli un lietderīgi
apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, deputāti nolēma šos dzīvokļus piedāvāt īrēšanai un noteica īres maksu.
Pretendenti tiks izvērtēti
saskaņā ar Vecumnieku novada pašvaldības brīvo dzīvojamo telpu izīrēšanas noteikumiem (28.05.2015.).
ŽANNA ZĀLĪTE

SLUDINĀJUMS
par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu
Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres tiesības uz
šādiem dzīvokļu īpašumiem:
1) Liepu iela 13 – 4, Valle, Valles pagasts, kopējā platība – 78 m2, īres maksa – 5,55 eiro mēnesī;
2) «Misas kūdra 5» – 11, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 28,7 m2, īres maksa – 2,90 eiro mēnesī;
3) «Misas kūdra 11» – 1, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 48,4 m2, īres maksa – 8,95 eiro mēnesī;
4) «Misas kūdra 12» – 26, Misa, Vecumnieku pagasts,
kopējā platība – 37,8 m2, īres maksa – 4,36 eiro mēnesī;
5) «Silmači» – 3, Bārbeles pagasts, kopējā platība –
75,7 m2, īres maksa – 3,35 eiro mēnesī.
Papildus īres maksai īrnieks maksā pievienotās vērtības
un nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri
ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un
īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais
ūdens, gāze, elektrība u. c.), īrnieks maksā pakalpojuma
sniedzējam.
Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām
to pagarināt. Pieteikšanās – līdz 23. septembrim.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63960526 novada
domes nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.
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Iegādāsies sporta inventāru

Veicina izpratni par veselīgu dzīvesveidu
Lai atbalstītu sporta inventāra un aprīkojuma iegādi
akreditētajās vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolās,
sākumskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs) un
profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs, šī gada maijā
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizēja projektu
konkursu «Sporta inventāra
un aprīkojuma iegāde akredi-

tētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs». Pieteikumu iesniedza arī Vecumnieku novada
dome.
Jūlijā ar IZM tika parakstīts līgums par projekta «Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs»
nr. 01-25/251 īstenošanu. Tajā
piedalās divas Vecumnieku no-

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina
darbā uz nenoteiktu laiku
LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU(-I)
Bauskas nodaļā darbam Vecumnieku novadā.
Amata pienākumi:
s Sniegt informatīvos un konsultatīvos pakalpojumus
lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem par lauku attīstību un
uzņēmējdarbību, tai skaitā par valsts, Eiropas Savienības
(ES) un citiem atbalsta veidiem;
s Sniegt konsultatīvo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā;
s Izvērtēt teritorijas resursus;
s Izplatīt aktuālo ar lauku attīstību saistīto informāciju
un organizēt informatīvās dienas.
Nepieciešamās prasmes un zināšanas:
s Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
s Iepriekšēja darba pieredze vai izpratne par lauksaimniecības un lauku attīstības politiku ES un Latvijā;
s Labas latviešu valodas prasmes, vēlamas arī krievu un
angļu valodas zināšanas;
s Labas datorprasmes;
s Iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un rast patstāvīgus risinājumus;
s Labas komunikācijas spējas;
s Augsta atbildības izjūta;
s Mērķtiecība;
s Spēja risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
s B kategorijas autovadītāja apliecība;
s Personiskais autotransports;
s Deklarēta dzīvesvieta Vecumnieku novada teritorijā.
Tiek piedāvāts:
s Konkurētspējīgs un motivējošs atalgojums;
s Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
s Iespēja realizēt un paplašināt savas profesionālās prasmes un iemaņas;
s Iespēja strādāt ar draudzīgiem, atvērtiem un izpalīdzīgiem kolēģiem.
CV un motivēts pieteikums jāsūta pa pastu vai jāiesniedz
elektroniski līdz 19. septembrim.
Adrese: SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs» Bauskas nodaļa, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901; e-pasta adrese: <Eleonora.Maisaka@llkc.lv>.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 29286411.

vada izglītības iestādes – Vecumnieku vidusskola un novada Domes sporta skola.
Konkursā tiek atbalstīta
sporta inventāra un aprīkojuma iegāde attiecīgā izglītības
posma prasībām atbilstīgu
vingrojumu un vingrinājumu
pamatprasmju apguvei, kā arī
sporta interešu izglītības un
profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanai.
Projekta mērķis – veikt nepieciešamā sporta inventāra un
aprīkojuma iegādi Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestādēs, attiecīgā vispārējā izglītības posma
prasībām atbilstīgu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei un profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas īstenošanai, lai
veicinātu izglītojamo izpratni
par veselīgu dzīvesveidu un

vēlmi regulāri piedalīties
sporta nodarbībās, nostiprinot
un uzlabojot veselību, pilnveidojot fiziskās spējas, sekmējot
harmonisku fizisko un garīgo
attīstību, kā arī uzlabot sportiskos sasniegumus.
Projekts tiek finansēts no
valsts budžeta līdzekļiem un
pašvaldības līdzfinansējuma.
Vienam projektam pieejamais
maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem – ne mazāks kā 1500 eiro
un ne lielāks par 3500 eiro.
Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra. Kopējās izmaksas –
6446,50 eiro.
Projekts tiks īstenots līdz
šī gada 1. oktobrim.
D. ŠILEIKA,
projektu vadītāja,
Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja

Laba pārvaldība sākas ar pieklājību, ar valsts amatpersonu
un darbinieku pretimnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas pārvaldības princips
kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem
ir tiesības to prasīt.
Taču jāatceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir
labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un
uzlabot labu pārvaldību.
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Jaunais mācību gads novada skolās sākas
à1. lpp.
Iestādes vadītāja teica paldies mammām Inesei Priedei un
Ievai Pankratei, kā arī citiem
vecākiem un vecvecākiem, kuri
iesaistās gan skolas, gan pagasta sabiedriskajā dzīvē. Viņa
sveica skolotājus un saimnieciskos darbiniekus, pateicās
par atbalstu pagasta pārvaldes
vadītājam Elmāram Jukonim,
kurš ir biežs viesis skolā.
Stelpes skolas saimi apciemoja Vecumnieku novada Domes deputāts Valdis Rusiņš.
Viņš vēlēja visiem cīnīties par
skolu, nepamest to un saglabāt visu to labo, kas radīts.
Domājot par izglītības iestādes nākotni, V. Rusiņš pauda
pārliecību, ka skola pastāvēs
vēl ilgi, jo šopavasar stārķis
uz skursteņa uzmeistarojis
ligzdu.
Stelpes pagasta pārvaldes
vadītājs Elmārs Jukonis bērniem vēlēja prast ieraudzīt
skaisto, būt zinātkāriem, gudriem un aizrautīgiem. Viņš pedagogiem un skolas darbiniekiem bija sarūpējis pa gladiolas zobenam, bet paši mazākie
audzēkņi tika pie dāvaniņām.

Lielās dzīves
prasmes

Vecumnieku vidusskolā šajā mācību gadā skolosies 353
audzēkņi no 1. līdz 12. klasei.
Divās pirmajās klasēs ir 42
zēni un meitenes, par kuriem
rūpēsies audzinātājas Aija
Staškeviča un Ligita Iubule.
Piecgadnieku un sešgadnieku grupās šogad ir 78 bērni.
Zinību diena iesākās ar kla-

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā jaunais mācību gads tika ievibrēts un iebungots, skanot
dažādiem sitaminstrumentiem.
ses stundu. Pēc tam visi pulcējās sporta laukumā. Uzsākot
jauno darba cēlienu, klātesošos sveica Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. Sanākušos
bērnus, vecākus un pedagogus
uzrunāja skolas direktors Aivars Ķiņķevskis, viņa vietnieces Ingrīda Tamane, Rolanda
Ķiņķevska un Sanita Roga.
«Skolā var iegūt zināšanas
un prasmes, bet ļoti svarīgi ir
iemācīties arī savstarpēju laipnību, savaldību, līdzcietību,
centību un atbildību – tās ir lielās dzīves prasmes, kas jāmācās
katru dienu,» sacīja R. Ķiņķevska, vēlot laipnības un mīlestības pilnu mācību gadu.
Sarīkojums noslēdzās ar tra-

Nelielu priekšnesumu bija sagatavojuši Vecumnieku vidusskolas pirmklasnieki.

dicionālo Zinību dienas dievkalpojumu Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Flīžu mozaīka

Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā jaunais mācību
gads sākās 2. septembrī. Priecīgi par atkalsatikšanos bija
gan audzēkņi, gan skolotāji un
vecāki. Arī jauniņie – šoruden
sagatavošanas klasēs uzņemtie bērni – iejutās pirmās skolas dienas gaisotnē.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktore Iveta Lavrinoviča sveica klātesošos un atzīmēja, ka šogad aprit
20 gadu, kopš skola vēra durvis ciema bērniem. Viņa vēlēja skaisto jubileju, kas tiks atzī-

mēta decembrī, sagaidīt ar gaišām domām un radošām idejām.
Mācību gadu ievibrēja neparasts muzikālais priekšnesums,
ko kopā ar saviem draugiem
un domubiedriem bija sagatavojis sitaminstrumentu spēles
skolotājs Normunds Everts.
Apsveikuma runu teica Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals. Viņš uzsvēra, ka pašvaldība rūpējas un arī turpmāk
gādās par visām izglītības iestādēm, arī Mūzikas un mākslas skolu. J. Kovals sveica
direktori I. Lavrinoviču un viņas vietnieces Solvitu Loku un
Andu Sproģi. Domes apbalvojums – Atzinības raksts – ti-

Vecumnieku vidusskolas audzēkņi svētku prieku radīja, pūšot
burbuļus.
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ar svētkiem un prieku

Daudz ziedu no saviem audzēkņiem saņēma Mūzikas un
mākslas skolas pedagoģe Anda Sproģe.
ka pasniegts skolotājai Kristīnei Jeronovičai.
Skolas priekšā sanākušie ar
nepacietību gaidīja, kad kritīs
priekškars un varēs ieraudzīt
šovasar tapušo fasādes greznojumu. Aplausiem un improvizētām fanfarām skanot, ﬂīžu
mozaīku skatam atsedza pedagogs Normunds Everts un audzēknis Patriks Sproģis. Jubilejas gadā skolai sarūpētā dāvana turpmāk uzrunās gan izglītības iestādei piederīgos
ļaudis, gan ciemiņus.
Fasādes dekora mākslinieciskās idejas autore ir skolotāja Antra Gustsone. Viņa iepazīstināja ar darba koncepciju,
pastāstot, ka attēlotie divi augi
simbolizē mūziku un mākslu,
bet divi loki – gaismu, lai
«mūzikas un mākslas dārzs
augtu un tiektos pēc saules».
Ieceri īstenoja «ﬂīžu pavēlnieki», Vecumnieku iedzīvotāji Maija un Gatis Vēveri,
kuri filigrāni tika galā ar neparasto pasūtījumu. Sakot paldies meistariem, I. Lavrinoviča
uzsvēra, ka viņi ir sirds darba
darītāji, jo šajā projektā iesaistījušies bez atlīdzības. Mozaī-

kas veidošanā savu sirds daļiņu ielikuši arī Vēveru dēli –
Mūzikas un mākslas skolas
absolventi Otomārs un Dāvis.
«Liels paldies par iespēju
izpausties. Mums šis bija goda
darbs,» uzsvēra M. Vēvere. Viņa
īsi pastāstīja par greznā dekora tapšanas procesu un atklāja,
ka divi meistari mozaīku veidoja sešas pilnas darbdienas.
Ap 150 kilogramu smagais
fasādes greznojums ir noņemams; ja kādreiz radīsies nepieciešamība, to varēs pārvietot.
Skolā aplūkojama foto kolāža, kurā atainota dekora darināšanas gaita.
Flīžu iegādei no skolas budžeta līdzekļiem tika tērēti
vairāk nekā 300 eiro, bet augstas kvalitātes materiālus ziedoja pasaulē pazīstamās kompānijas «MAPEI» produktu
ekskluzīvais pārstāvis Baltijas
valstīs – SIA «Velve MST», ar
ko sadarbojas SIA «Flisproff» –
Vēveru ģimenes uzņēmums,
sacīja I. Lavrinoviča.
Bērnus, kuri uzņemti sagatavošanas klasēs gan mūzikas,
gan mākslas programmā, sveica direktores vietnieces S. Lo-

24. septembrī
Vecumniekos, Turku kalnu trasē, –

Viktora Teseļska piemiņas kausa izcīņas sacensības,
LAMFS «Zelta mopēda» čempionāta 6. posms.
Sacīkstes motokrosā un velokrosā
norisināsies vairākās grupās.
Reģistrācija un tehniskā kontrole – no plkst. 8.30 līdz 10.30.
Sacensību sākums – plkst. 11. Ieeja – bez maksas.
Sīkāka informācija, zvanot pa
tālruni 26061978.
VECUMNIEKU NOVADA DOME

Jūlija Apsīte (no labās) mācīs angļu valodu Stelpes pamatskolas audzēkņiem.

Stelpes pamatskolas direktore Dagmāra Venclova (no kreisās)
sveic saimnieciskos darbiniekus.
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
ka un A. Sproģe. Katram tika
uzdāvināts brīnumskaists, roku darināts atstarotājs.
Apsveikumus jaunajā mācību gadā saņēma pedagogi un
saimnieciskie darbinieki, savus
skolotājus mīļi apskāva un košus ziedus sniedza audzēkņi.
«Lai priecīgs, radošs un
pozitīvs jaunais mācību gads!
Nedomāsim par atalgojuma
likmēm un reformām, domāsim par mūziku un mākslu!»

vēlēja direktore I. Lavrinoviča.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā izglītojas ap
200 bērnu: Instrumentālās mūzikas programmā – 85, sagatavošanā – 17; Vizuāli plastiskās mākslas programmā – 50,
sagatavošanā – 27 audzēkņi.
Oktobrī uz pirmo nodarbību
sanāks pirmsskolas izglītības
programmas «Karuselis» dalībnieki.
ŽANNA ZĀLĪTE

24. septembrī
Kurmenes tautas namā notiks sarīkojums

«Rudens nāca sētiņā».

Programmā:
w plkst. 10 – tirgošanās ar visdažādākajiem dārza
labumiem, gardumiem un pašdarinātām lietām,
w plkst. 12 – izrāde lieliem un maziem «Toms
pret superpelēm» (režisors Armands Ekštets),
w plkst. 20 – amatierteātra «Kurmene» pirmizrāde – A. Grīnieces luga «Būcenītis» (režisore Gunta
Drezova),
w plkst. 22 – rudens balle kopā ar Ziedoni Vildi.
Galdiņus var pieteikt iepriekš,
zvanot pa tālruni 22423531.
Darbosies bufete. Ieejas maksa – 2 eiro.
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Sezonu noslēdz ar koncertu un zaļumballi

 Kopīgi izdejo gada laikā apgūtos priekšnesumus

Vidējās paaudzes dejotāji izpilda deju «Krūga Madaleņa».
Valles pagasta dejotāji
šī gada sezonu noslēdza
20. augustā «Mazūdru»
deju laukumā.
Katru gadu ap Astrīdām
vidējās paaudzes dejotāji nu
jau 11. reizi, bet seniori – trešo, deju sezonu beidz, kopīgi
izdancojot visus gada laikā apgūtos priekšnesumus, atceroties piedzīvoto un pasapņojot
par turpmāko.
Šī bija pirmā reize, kad radās doma dejot ne tikai savam
priekam, bet uzmundrināt arī
citus. Uz koncertu un zaļum-

balli tika aicināti tuvāki un tālāki kaimiņi no Penderiem un
Mežmuižas. Prieks par ļaužu
atsaucību.
Paldies visiem dejotājiem,
kuru priekšnesumi bija tik atraktīvi un priecīgi, kā reti kad,
paldies kaimiņiem par vēlēšanos pabūt kopā, paldies Dacei
Annai Zvaigznei par pasākuma vadīšanu.
Sarīkojums radīja milzīgu
gandarījumu, ļaujot cerēt, ka tas
ir sākums jaunai tradīcijai.
A. CELMIŅA,
deju kolektīvu «Valle»
un «senValle» vadītāja

Ļoti atraktīvi bija seniori, izrādot deju «Bobu dancs».

Kolektīvu «Valle» un «senValle» dalībnieki sveica savu vadītāju
Astrīdu Celmiņu vārdadienā.
Foto – V. CELMIŅŠ

Sakopj karavīru kapus Valles pagastā

Latvijā no Pirmā pasaules
kara laika ir 210 kapu vietas,
kur apbedīti simtiem kritušo
karavīru. Bieži vien šīs vietas
nav sakoptas, tādēļ ik vasaru
Latvijā ierodas brīvprātīgie
karavīri no Vācijas, lai apkopotu informāciju par apbedītajiem kara upuriem un sakoptu
apbedījumu vietas.
Augusta sākumā desmit
vācu karavīri ieradās Valles
pagasta Vasku kapos un divu
nedēļu laikā sakopa teritoriju,
kur kopumā atdusas 127 Pirmā pasaules kara laikā (no
1914. līdz 1918. gadam) kritušie karavīri no Vācijas un
Krievijas. Vācu karavīri Latvijā strādā saskaņā ar vienošanos starp Vācijas un Latvijas
Aizsardzības ministrijām, darbību koordinē pārstāvis Jānis
Raciņš.
Darbi kapu sakopšanā noslēdzās 25. augustā ar svinīgu

Vācu karavīri un Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvji sakoptajos Vasku kapos.
Foto – EVA DIŠLERE
ceremoniju, kurā piedalījās arī
Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš un Valles pagasta pārvaldes
vadītāja Iveta Radziņa. G. Kal-

niņš pateicās armijas pārstāvjiem par iniciatīvu un ieguldīto darbu kapu sakopšanā.
«Esam gatavi uzturēt šo vietu,
turpināt to sakopt, lai šī piemi-

ņas vieta būtu pieejama nākamajām paaudzēm un kalpotu
kā vēstures mācība, bet pats
galvenais – lai šāda vēsture
neatkārtotos,» sacīja izpilddirektors.
Ceremonija noslēdzās Valles pagasta pārvaldē, kur I. Radziņa karavīriem pasniedza
pateicības.
EVA DIŠLERE,
Vecumnieku
novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste
20. septembrī plkst. 17
Valles pagasta
bibliotēkā –

dzejas pēcpusdiena
kopā ar novadnieci
Vēsmu Petruševicu.
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Atceras valsts un tautas vēsturi

Politiski represētie Ikšķilē tiekas ar likteņbiedriem

Gadi dara savu

18. Latvijas politiski represēto personu salidojums
norisinājās 27. augustā
Ikšķilē, Daugavmalā.
Tradicionāli šis sarīkojums
ļaudis kopā pulcina brīvdabas
estrādē, taču pašlaik tā tiek remontēta, tāpēc par satikšanās
vietu bija izraudzīta skaistā un
sakoptā pļaviņa Daugavas krastā.

Nebija iespējas
izvēlēties

Kuplā skaitā pulcējušos ļaudis saviļņoja valsts augstāko
amatpersonu klātbūtne – salidojumu apmeklēja Valsts prezidents Raimonds Vējonis un
Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece; vienmēr gaidīta
viešņa ir Eiropas parlamenta
deputāte Sandra Kalniete.
Pēc kopīgi nodziedātas valsts
himnas uzrunu teica Latvijas
Politiski Represēto apvienības
vadītājs Gunārs Resnais. Viņš aicināja ar klusuma brīdi godināt
tos 750 politiski represētos, kuri
pērn aizgājuši aizsaulē. Diemžēl mūžībā aizsaukti arī vairāki Vecumnieku novada ļaudis.
Vārds tika dots R. Vējonim,
I. Mūrniecei un S. Kalnietei,
kuru sacītais bija cieņas un
sirsnības piepildīts.

Ik gadu uz Ikšķili dodas politiski represētie, viņu tuvinieki un
domubiedri no Vecumnieku novada. Foto – V. LARIONOVA
12. Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece atzīmēja, ka
politiski represēto personu pārdzīvotais un izciestais nekad
nebūs salīdzināms ar tām ikdienas problēmām, par kurām dažkārt šodien gaužamies. «Jums,
kas tikāt izsūtīti un ieslodzīti,
nebija dota iespēja draudu gadījumā izvēlēties bēgt vai nebēgt. Es ticu, ka šodien Latvijā neviens nebēgtu, ja būtu izšķiroša situācija. Viss, ko šodien es vēlos jums pateikt, ir
liels un sirsnīgs paldies par to,

Spēj iedvesmot citus
Ir tik svarīgi uz šīs pasaules
apzināt sevi esam,
dzīvot, citiem
un sev prieku nesot,
sajust sevi kā daļu
un daļu no sevis dot,
nostāvēt straumes vidū
un tās plūdumu pārveidot,
saņemt no citiem mīlestību
un kādam no sevis to dot...
/G. Kraulere/
Ar šīm dzejas rindām sirsnīgi sveicam Rasmu Matuļoni skaistajā dzīves jubilejā.
30. augustā viņai apritēja 75.
Gadi iet, nē, tie steidzas...
Taču laika plūdums nav mazinājis tavu uzņēmību un enerģiju, optimismu, kas iedvesmo citus.
Mediķa darbs nav viegls, taču īpašas prasmes nepieciešamas, strādājot sociālās aprūpes

centrā «Baldone». Bērniem ar
īpašām vajadzībām jāvelta
daudz lielāka uzmanība, rūpes
un mīlestība, un tu allaž to esi
spējusi.
Pateicamies par atbalstu un
uzticību, veicot kasieres pienākumus Vecumnieku pagasta
pensionāru un invalīdu biedrībā «Virši» kopš pašiem pirmsākumiem. Paldies par jaukajiem brīžiem, kas piedzīvoti,
darbojoties senioru dāmu deju
kopā «Rudens rozes».
Draugi un domubiedri novērtē tavu labestību un priecājas, ka turies ar mums kopā
gan kultūras pasākumos, gan
ekskursijās un talkās.
Lai dubultstipra veselība!
Pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši»
VALDE

ka jūs izdzīvojāt. Par to, ka jūs
atgriezāties un ka šodien varat
vēstīt patiesību par mūsu pagātni, par padomju okupācijas
režīmu. Un tieši šeit, tradicionālajā represēto salidojumā
Ikšķilē, ļoti spilgti izgaismojas gan šodienas Latvijas sasniegtais, gan arī nesasniegtais,» viņa sacīja.

No Vecumnieku novada uz
Ikšķili organizētā braucienā
devās 17 cilvēku, taču kopā dalībnieku bija vairāk, jo citi bija
ieradušies ar savu transportu.
Paldies novada pašvaldībai par iespēju apmeklēt šo
salidojumu un Vecumnieku
pagasta muzeja vadītājai Ritai
Kovalai, kura sagādāja krēslus sēdēšanai Daugavmalā, kā
arī cienastu – pīrādziņus un
augļu sulu. Represētie bija parūpējušies par ziediem sveikšanai.
Laiks iet, un gadi dara savu – kādreiz staltie vīri un
smuidrās sievas nu turas pie
spieķīša vai pārvietojas, sēžot
ratiņkrēslā, taču nekas nav
spējis salauzt viņu uzņēmību un vēlmi satikties ar likteņbiedriem. Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē – tā ir iespēja pabūt kopā
un kopīgi atcerēties valsts un
tautas vēsturi, kā arī dalīties
pārdomās par šodien svarīgāko.
V. STRAUTIŅA
Vecumniekos

Par darbiem un idejām
Jau labu laiku tiek runāts
par mājas vecākā ievēlēšanu
un siltuma taupības realizēšanu dzīvē daudzdzīvokļu namos. SIA «Mūsu saimnieks»
stāsts par to, ka līdz ar mājas
vecākā ievēlēšanu apsaimniekošanas problēmas atrisināsies, ir tikai atbildības un savu
neizdarību novelšana uz konkrētu personu.
Redzot iedzīvotājus pie
daudzdzīvokļu mājām Rīgas
ielā, bijušās PMK teritorijā,
risinām vienu no aktuālākajām problēmām – auto stāvlaukumu izbūvi, rodas jautājums – kas pašvaldības gudrajām galvām traucēja ierīkot
stāvlaukumus. Beidzot arī gājēju celiņš ir savienots, tikai
nav saprotams, kāpēc asfaltu
neturpināja klāt līdz vecajam
segumam. Tad pie reizes vecie
caurumi būtu aizpildīti ar as-

faltu, nevis rupjām šķembām.
Vai šīs idejas autors pats ir apskatījis aizbērtās vietas?
Energoefektivitātes izstrādē doma par pašvaldības piedalīšanos būtu saprotama, bet
dzīvokļu īpašnieku iesaistīšana līdzfinansēšanā nozīmētu
uzņemties kredīta nastu kādā
no bankām. Nav grūti prognozēt, kā tas viss beigtos, jo cilvēki nav spējīgi maksāt. Kāpēc pašvaldība ziemā necīnās
ar siltuma šķērdētājiem?
Pirms uzstādīt jauno afišu
stabu zālienā pie Vecumnieku
tautas nama, vajadzēja gan pavērot, ka cilvēku lielākā kustība notiek gar pārtikas veikaliem. Diez vai daudzi metīsies
pāri ceļam, lai izlasītu ko jaunu. Pieminot pasūtījuma izmaksas – 4604,26 eiro –, šķiet
neticami, ka tik dārgi izmaksāja kubs betona, daži kvadrāti bruģakmens un plastikāts...
V. UŠECKS
Vecumniekos
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Stelpes pagasta 20. sporta svētkos rāda
Vasaras sporta sarīkojumu
sezona Vecumnieku
novadā noslēdzās
27. augustā, kad sporta un
atpūtas parkā «Pīlādžu
mototrase» norisinājās
Stelpes pagasta
20. sporta svētki.
Pasākumu atklāja un sportistus priecēja Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas
bērnu koris «Via Stella» un
spēkavīrs – stelpietis Otomārs
Skreija.
Komandas izveicību un
spēku varēja demonstrēt futbolā, volejbolā un strītbolā,
savukārt individuāli bija iespējams savu meistarību apliecināt šaušanā ar pneimatisko šauteni, šautriņu un baļķa
mešanā, boulinga spēlē un laivošanā.

Šauj, met šautriņas
un baļķi

Šautriņu mešanā startēja
91 dalībnieks. Starp sportistiem
līdz 10 gadu vecumam 1. vietu
izcīnīja Patriks Sproģis (181
punkts), 2. – Krists Užulis
(137 punkti), 3. – Kristofers
Pavārs (133 punkti). Vecuma
grupā no 11 līdz 15 gadiem 1. vietu ieguva Aiga Andra Dručka
(258 punkti), 2. – Akselis Vitkovskis (244 punkti), 3. – Kristaps Ronis (234 punkti). Dāmu
konkurencē 1. vietu izcīnīja
Jolanta Giptere (253 punkti),
2. – Ilze Valaine (239 punkti),
3. – Ina Gargurne (226 punkti). Vīru grupā 1. vietu ieguva Jānis Kadiķis (261 punkts),

Spēkavīra Otomāra Skreijas paraugdemonstrējumi piesaistīja interesentu uzmanību.
2. – Aleksandrs Kalderauskis
(259 punkti), 3. – Dāvis Kotāns (250 punktu).
Šaušana ar pneimatisko ieroci piesaistīja 86 interesentus. Starp dalībniekiem līdz
10 gadu vecumam 1. vietu izcīnīja Patriks Sproģis (35 punkti), 2. – Deivids Lukjanovs
(34 punkti), 3. – Elīza Zaiceva
(23 punkti). Vecuma grupā no
11 līdz 15 gadiem 1. vietā ierindojās Oskars Skābuliņš (36
punkti), 2. – Toms Pelūde (31
punkts), 3. – Valdis Sladzis
(27 punkti). Starp dāmām 1. vietu ieguva Signe Latūna (46
punkti), 2. – Ilze Valaine (45
punkti), 3. – Jolanta Giptere
(44 punkti). Vīru konkurencē
vietu sadalījums bija šāds: 1. –
Ēriks Ķikurs (44 punkti), 2. –
Jānis Krēmers (43 punkti), 3. –
Mareks Eņģelis – (43 punkti).
Baļķa mešanā, kur spēkiem mērojās 79 dalībnieki,

Pirmo reizi sporta svētkos tika iekļauta disciplīna «Laivošana
divatā».

starp bērniem līdz desmit gadu vecumam 1. vietu izcīnīja
Aksels Neimanis (13 m), 2. –
Markuss Makarovs (12,10 m),
3. – Kristers Latūns (11,70 m).
Vecuma grupā no 11 līdz 15
gadiem 1. vietu ieguva Krists
Burkovskis (18 m), 2. – Kristaps Ronis (17,90 m), 3. – Valdis Sladzis (16,40 m). Dāmu konkurencē 1. vietā ierindojās Daila Žukauska
(17,02 m), 2. – Agija Sidorova
(15,80 m), 3. – Dana Balode
(15,50 m), savukārt starp vīriem 1. vietu ieguva Jānis
Krēmers (17,07 m), 2. – Gatis
Klāviņš (16,20 m), 3. – Nauris
Apse (15,70 m).

Spēlē boulingu
un laivo

Boulingā sacentās 98 sportisti. Līdz desmit gadu vecu
dalībnieku konkurencē 1. vietu
izcīnīja Lāsma Dubrovska, 2. –

Kristers Latūns, 3. – Aksels
Neimanis. Starp 11 – 15 gadu
veciem puišiem un meitenēm
1. vietu ieguva Rebeka Vietniece, 2. – Markuss Strižko, 3. –
Oskars Skābuliņš. Dāmu grupā 1. vietā ierindojās Evija Lapsiņa, 2. – Laurita Grantiņa, 3. –
Elinda Bogdanova, bet starp
vīriem 1. vietu izcīnīja Aleksandrs Kalderauskis, 2. – Māris Eņģelis, 3. – Jānis Kadiķis.
Laivošanā divatā starp dalībniekiem līdz 10 gadu vecumam 1. vietu ieguva Aksels
Neimanis/Kristofers Pankrats,
2. – Markuss Makarovs/Oksana Makarova; 11 – 15 gadu vecu
sportistu grupā 1. vietā ierindojās Inga Grigoraviča/Ina Gargurne, 2. – Diāna Solopina/
Sanita Strautniece, 3. – Evelīna Imanta/Jana Lavrinoviča.
Dāmu un ģimeņu duetu konkurencē 1. vietu izcīnīja Marta
Matuševa/Karīna Balode, 2. –

Uz apbalvošanas pjedestāla strītbola sacensību uzvarētāji: 1. vietā – komanda «Līdumi», 2. – «Singularis», 3. – «Garders».
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spēku un izveicību Stelpieši, kur jūs esat?

Volejbola laukumā sacenšas komandas «Ne-zvēri» un «Šnapijs».
Baiba Zemīte/Henriks Rikters,
3. – Kristīne Soms/Niklāvs
Neimanis. Starp vīriem vietu
sadalījums bija šāds: 1. – Armants Šjadis/Edgars Getmančuks, 2. – Roberts Strautnieks/
Dainis Vasiļjevs.

Futbols, strītbols
un volejbols

Gan futbolā, gan strītbolā
un volejbolā sacentās desmit
komandu.
Futbolā 1. vietu ieguva «Rudais» (J. Klāviņš, J. Kļaviņš,
J. Kadiķis, M. Čerpinskis,
N. Apse, G. Kalniņš, D. Ivanovs,
T. Šlikaitis), 2. – «Singularis»
(J. Zadovskis, A. Spangers,
R. Plēsnieks, J. Krēmers, K. Dišlers, O. Lisovskis, A. Sidorova,
D. Balode), 3. – «Overtime»
(K. Kļaviņš, K. Mežsēta, O. Briņķis, Ē. Ķikurs, A. Smalganovičs,
D. Kotāns, S. Hadžimoratovs).

Strītbolā 1. vietu izcīnīja
«Garders» (J. Janišonis, J. Ojaru, A. Dāboliņš, D. Ivanovs),
2. – «Singularis» (R. Plēsnieks,
J. Zadovskis, A. Spangers,
J. Krēmers), 3. – «Līdumi»
(J. Klāviņš, M. Rūtiņš-Rūtenbergs, N. Apse, R. Žubulis).
Volejbolā vietu sadalījums
bija šāds: 1. – «Singularis 2»
(J. Zadovskis, K. Dišlers,
R. Plēsnieks, A. Sidorova),
2. – «Garders» (J. Janišonis,
J. Ojaru, D. Ivanovs, G. Kalniņš, A. Dāboliņš, K. Lankša),
3. – «Singularis» (O. Lisovskis, J. Krēmers, A. Spangers,
D. Balode).
Komandu kopvērtējumā
1. vietā ierindojās «Singularis», 2. – «Garders», 3. – «Overtime».
I. SPROĢIS,
sporta darba
organizators

Stelpes pagasta sporta svētki
pirmo reizi tika sarīkoti 1996. gada augusta pēdējā sestdienā,
tādējādi simboliski atvadoties
no vasaras.
Kāda ir šī sporta sarīkojuma rašanās vēsture?
Kopš 1992. gada pēc kolhoza «Stelpe» izjukšanas pagastā
nenotika masveida kultūras vai
sporta pasākumi, arī atbildīgā
par šo jomu nebija. Draugu un
domubiedru starpā dzima ideja
sarīkot kādu vērienīgu pasākumu, kas pulcinātu kopā un vienotu dažādu paaudžu pagasta
iedzīvotājus, ļautu ikvienam izpausties un sevi apliecināt, saturīgi pavadot brīvo laiku. Būt par
Stelpes pagasta sporta svētku
organizatoriem uzņēmās Līga
Vaira Šķiliņa, Kārlis Grīnvalds,
Ruta Grīnvalde, Aiga Saldābola, Inese Freiberga.
Sportisko pasākumu virzienu savā pārziņā ņēma K. Grīnvalds, kurš pats aktīvi sportoja,
iesaistīja savus dēlus, dēlu draugus, savus draugus un draugu
draugus. Organizatoriskā puse
palika dāmu ziņā. Finansējuma, protams, nebija, bet balvas bija jāsagādā, tāpēc tika
meklēti sponsori – vietējie uzņēmēji. Lūgumam atsaucās Beitiņu pienotavas direktors Augusts Broks, Stelpes minerālūdens ražotnes vadītājs Jānis
Kaulakāns, SIA «Damars» vadītājs Dainis Dombrovskis,
SIA «Stelpes konservi» vadītājs Ēvalds Jankevics. Katrs
ziedoja, cik varēja.
Pirmie trīs sporta svētki tika
sarīkoti bez vietvaras atbalsta.
Vēlāk pagasta padome budžetā ieplānoja līdzekļus un rocība bija lielāka – bērni varēja
izklaidēties piepūšamajās atrakcijās; arī balvu iegādei labvēļi vairs nebija jāmeklē.
No pirmsākumiem sacensību tiesāšanā iesaistījās pagasta aktīvākie ļaudis, jo īpaši
Stelpes skolas skolotāji un

darbinieki. Inese Freiberga,
Lāsma Skābuliņa, Iveta Grantiņa, Sanita Armanova izdomāja un vadīja atrakcijas pašiem mazākajiem dalībniekiem, Mārtiņš Poliks un Poliku ģimene uzraudzīja šautuvi,
Agita Šķiliņa – basketbola soda metienus, Ineta Klāviņa –
šautriņu mešanu, Aivars Šķiliņš – futbolu, Svetlana Vaģele –
svara bumbas celšanu, Vita
Volodka un Zigurds Volodka –
zābaka vai riepas mešanu, Rita Urtāne – tāllēkšanu.
Organizatoriem palīdzēja un
atbalstīja skolas direktore Dagmāra Venclova, sporta skolotāja
Līga Macarovska, skolas darbiniece Larisa Makarova, Paulis Šatass, Pauloviču ģimene
no Beitiņiem, Valentīna Rūtiņa-Rūtenberga. Aktīvi līdzdarbojās Stelpes jaunieši. Viņu ziņā bija afišu izgatavošana, laukuma iekārtošana, galdu un krēslu nešana. Raivis
Grantiņš pirmajiem sporta svētkiem izgatavoja emblēmu, ko
saņēma visi dalībnieki. Sporta
laukumā skanēja mūzika, par
ko rūpējās Dmitrijs Gridjuško, darbojās SIA «Damars»
bufete. Un kāda vakarā bija
balle pie Stelpes pagastmājas!
Pirmajos sporta svētkos piedalījās astoņas Stelpes pagasta
un viena jauniešu komanda no
Bārbeles. Aktīvi sportoja Sondoru-Ālmaņu, Volodku dzimtas pārstāvji, Grīnvaldi, Saldāboli, Pelūdes, Skreijas, Neimaņi, Pauloviči, Māra Kalniņa ģimene u. c.
Šogad bija Stelpes pagasta
sporta svētku 20. gadskārta.
Labā ziņa ir tā, ka pasākums
dzīvo, ir jauni tā organizatori,
ir jaunieši, kuri grib aktīvi pavadīt brīvo laiku. Ne tik labā
ziņa – tie vairs nav Stelpes pagasta sporta svētki, bet gan sporta svētki Stelpes pagastā. Au-ū,
stelpieši, kur jūs esat?
L. V. ŠĶILIŅA Stelpē

1. oktobrī plkst. 9
Valles pagasta «Dzērvēs» –
tradicionālā rudens

STĀDU DIENA.

SIA «Pārsteigumu karuselis» jautrajā intervijā vadītājs uzdeva
jautājumu kora «Via Stella» diriģentei Lienei Batņai par kora
nākotnes plāniem un sapņiem. «Mēs brauksim uz Ameriku,»
viņa jokodama atbildēja.
Foto – EGILS NELIUSS

Visi laipni aicināti apmeklēt eko produktu
un amatnieku gadatirgu.
Īpašas cenas jaunajiem augļukoku stādiem.
Varēs nobaudīt uz ugunskura vārītu zupu.
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Atkal pamale deg
rudens karstās liesmās
gājputni aizlido
līdzi paņemot
vasaras dziesmas.
/G. Salna/
Saulainus sveicienus sūtām
Mudītei Ūdrei
60. dzimšanas dienā un
Brigitai Markunai
75 gadu jubilejā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Iekrita acīs man saules stars
Pilns rudeņa brīnišķa zelta.
Sirds man kā nosārtis kļavas zars
Šodien pret debesīm celta.
/E. Ķezbere/
Vislabākos vēlējumus sūtām
Antrai Bērziņai 50. dzimšanas dienā,
Ilzei Ceraukstei 55 gadu jubilejā
un Marijai Kaminskai 85. dzīves gadskārtā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Laiks apmaldās
skrejošos mākoņos
Un pēkšņi vienalga –
Kurš gadsimts, gadalaiks, diena,
Jo ir tikai mākoņi,
mākoņi augstu virs galvas
Un sirds izbrīna pilna kā ābele
Septembra dārzā.
Nepastāv laiks –
ir tikai brīdis, kas pašlaik,
Kas neaizzūd projām.
/M. Laukmane/
Sirsnīgi sveicam Austru Lukaševicu un
Valdi Vītoliņu 55. dzimšanas dienā,
Juri Kosu un Agri Strēli 65. dzīves jubilejā.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Dzirkst šodien liktenis,
kā dārzi skaistākie,
ar ziedu rakstiem vīti.
Zied vasaras, zied rudeņi,
zied gadi aizvadīti.
/Ā. Āre/
Sirsnīgi sveicam
Daivu Minkeviču 50 gadu jubilejā.
Stelpes pagasta pārvalde
To pasauli, kas ap tevi,
Pārveidot nemēģini!
Tā ir kā upe, kas skrien,
Un reizē kā ozols sīksts,
Kas stāv kalna galā simtgadīgs.
Tam savi zari, kas debesīs stīdz,
Savas zīles,
kas jaunus ozolus ieraudzīs.
/I. Puidze/
Sveiciens septembra gaviļniekiem!
50 gadu jubileju svin Andis Dilēvičs, 55. dzimšanas dienu –
Ilmārs Tralle un Vilnis Celmiņš, 60. dzīves gadskārtu –
Andris Skosa, 80. šūpļa svētkus – Ausma Bernsone.
Valles pagasta pārvalde

Es skumjas nelaižu vairs istabās,
Kaut šeit visapkārt rudens ziedi kvēlo.
Tumst vakars. Lūdzas mirkli padomāt,
kas bijis labs, kas ļauns,
kas rūgti jānožēlo.
/S. Kaldupe/
Sirsnīgi sveicam Juri Lindi
70. šūpļa svētkos, Voldemāru Gargurnu un
Rudīti Kampāni 75 gadu jubilejā,
Andreju Baranu un Āriju Skarcevu
80. dzīves rudenī, Annu Mazureviču
91. dzīves gadskārtā, Valiju Bāliņu un
Leopoldu Traščenko 92. dzimšanas dienā.
Novada Sociālais dienests
Mēs nevaram laiku pieturēt,
Kurš gājputniem līdzi grib skriet,
Bet atmiņas varam mēs paturēt
Un kā balzamu dvēselē liet.
/Ā. Āre/
Sirsnīgi sveicam
Rudīti Kampāni dzīves jubilejā.
Lai gail cerību dzirkstelītes
un nezūd ticība labajam!
Vecumnieku pagasta pensionāru
un invalīdu biedrība «Virši»
18. septembrī
plkst. 17
Valles saieta namā
Vecumnieku
tautas nama
amatierteātris
«Vecmuiža»
izrādīs
M. Hornas lugu
«Mazā Parīze».

21. septembrī plkst. 16
Misas bibliotēkā
Andreja Veckumeļa lugu

«Sveiks, lai dzīvo!»

izrādīs Vecumnieku
bibliotēkas amatierteātris
«Mūsmājas».

21. septembrī plkst. 13
Valles saieta namā – klaunu šovs

«Oki-doki».

Izklaidējoša cirka programma.
Dažādi dzīvnieki, burvju triki, žonglieris.
Starptautiskā cirka festivāla laureāti
Parīzē – komiķu grupa «Grog».
Ieejas maksa – 1,50 eiro.

22. septembrī plkst. 19
Vecumnieku pagasta
Zvirgzdes kāpā tiks
atzīmēta
Baltu vienības diena.
Būs iespēja
apgūt lāpu
veidošanas prasmes.
Transports no
Bārbeles –
plkst. 18.30.
Sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni
28663569.

24. septembrī plkst. 19
Stelpes pamatskolā
viesosies Jaunsaules
amatierteātris «Laucis»
ar Ā. Alunāna IZRĀDI

«Paša audzināts».
Režisore – Inga Cepure.

27. septembrī plkst. 14
Umpārtes bibliotēkā –
tematiska pēcpusdiena
«Sagaidot Miķeļdienu –
latviešu rudens
saulgriežu svētkus».

