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Konkurence rada cīņas sparu
Zaudējums – vērtīgāks par vieglu uzvaru
16. decembrī tika aizvadīta
Bauskas un Vecumnieku
darts klubu kopīgā turnīra
«Pelēkais rudens 2009»
pēdējā – desmitā – kārta.

Piešķir specbalvu

Pirms beidzamās kārtas stabilu pirmo vietu sev jau bija nodrošinājis baušķenieks un bijušais
Latvijas izlases līderis Arnis
Vents, bet par 2. – 4. vietu cīnījās
trīs sportisti. Kopvērtējumā 2. vietu ieņēma Vecumnieku kluba
pārstāvis Ivars Zilgalvis, bet trešais palika Raimonds Jankūns
no Bauskas. Nākamajās trīs vietās ierindojās mūsu novada šautriņu metēji Ingus un Broņislavs Trušinski un Gunārs Alde.
Turnīra gaitā Vecumnieku
darts klubs izsludināja piešķirt
speciālu balvu tam, kurš pārspēs
neuzvaramo Arni Ventu. Tas izdevās 12 gadu vecajam Rolandam
Kovaļevskim, kurš astotajā kārtā
savu pretinieku pieveica ar 2:1.

Prēmē dāmas

Turnīrs ir noslēdzies un balvas sadalītas. Tā kā tam bija ko-

merciāls raksturs, katrs dalībnieks
iemaksāja vienu latu, tādējādi
kopā izveidojot balvu fondu –
Ls 158. Pēc nolikuma balvu sadalījums ir šāds: 1. vieta – Arnis
Vents, Ls 47, 2. vieta – Ivars Zilgalvis, Ls 39, 3. vieta – Raimonds
Jankūns, Ls 24. Visvairāk iemesto «180» bija Arnim Ventam (deviņi), Ls 16. Visvairāk
nobeigumu virs 100 – Raimondam Jankūnam (seši), Ls 16.
Atlikušo naudas summu –
Ls 16 – saskaņā ar nolikumu bija
paredzēts sadalīt vienlīdzīgi starp
klubiem, taču tie vienojās prēmēt
pirmo divu vietu ieguvējas dāmu konkurencē – Birutu Skvirecku (1. vieta) ar Ls 10 un Aretu
Kovaļevsku (2. vieta) ar Ls 6.

Priecē izaugsme

Turnīrs bija ļoti noderīgs
abiem klubiem. Spriežot pēc iemesto 180 un nobeigumu 100+
daudzuma, konkurence rada cīņas sparu, un tāds iznākums nekad nebūtu sasniedzams, «vāroties savā katliņā». Lai gan Vecumnieku klubs kopvērtējumā zaudēja, tas ir tikai un vienīgi iegu-

Mēģina iekļūt veikalā
(2003. g.). Uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvalde informē
par noziegumiem, kas
izdarīti Vecumnieku novadā laikā no 18. decembra
līdz 7. janvārim.

Nozog BMW

25. decembrī plkst. 6 Skaistkalnē nodega puse koka konstrukcijas ēkas, kurā atradās dažādi saimniecības priekšmeti,
traktors T25, vieglās automašīnas piekabe, trīs velosipēdi un
30 m³ malkas. Saimnieks uzskata, ka nelaimi izraisījušas
dzirksteles no traktora izpūtēja.
29. decembrī plkst. 2.20
Bārbeles pagastā konstatēts, ka
kāds mēģinājis uzlauzt veikala
durvis un izsitis durvju stiklus.
Uzsākts kriminālprocess.
29. decembrī laikā no
plkst. 4 līdz 8 Vecumniekos no
mājas pagalma Kalna ielā 14
nozagta automašīna BMW 530

Atsavina cigaretes

Profilaktiskā reida laikā vienā no pārbaudītajām automašīnām atrasts un atsavināts liels
daudzums nelegālo cigarešu.
6. janvārī ap plkst. 20.30 Bārbeles pagastā tika apturēta automašīna «VW Golf», kurā atradās 110 000 cigarešu «More» bez
Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām. Pret aizturēto –
1972. gadā dzimušo vīrieti – uzsākta administratīvā lietvedība.
Par šo pārkāpumu var tikt
piemērots naudas sods: fiziskām
personām no 50 līdz 500 latiem,
bet juridiskām personām – no
50 līdz 5000 latiem, kā arī preces konfiskācija. Likums pieļauj
arī nelegālo preču pārvadāšanai
izmantotā transportlīdzekļa konfiskāciju.
I. SIETNIECE,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

Rolandam Kovaļevskim (no kreisās) izdevās pieveikt «neuzvaramo» Arni Ventu.
Foto – A. KOVAĻEVSKA
vums, jo, sacenšoties ar spēcīgiem pretiniekiem, gūt var daudz
vairāk nekā tiekot pie vieglām
uzvarām.
Turnīra gaitā izkristalizējās
atziņa, ka Bauskai pašlaik ir viens
ļoti stiprs līderis, savukārt Vecumnieku sastāvs ir vienmērīgāks. Priecē atsevišķu Vecum-

nieku kluba dalībnieku izaugsme,
bet ļoti trūkst šautriņu metēju – dāmu. Kāpēc Bauskā ir
četras, piecas regulāri spēlējošas dartistes? Vai Vecumniekos gaiss ir citādāks?
A. GUSTSONS,
Vecumnieku darts kluba
organizators

CIENĪJAMIE NOVADA
IEDZĪVOTĀJI!
Lai daļēji kompensētu
Domes informatīvā
izdevuma piegādes izmaksas,
2010. gadā «Vecumnieku Novada Ziņas»
savās pasta kastītēs saņems tikai tie iedzīvotāji,
kuri šādu vēlmi būs izteikuši –
proti, samaksājuši par izdevuma piegādi:
u visam gadam – Ls 5,50;
u sešiem mēnešiem – Ls 2,75.
Par maksāšanas kārtību jāinteresējas
Vecumnieku novada Domē (tālrunis 63976100)
un pagastu pārvaldēs Bārbelē, Kurmenē, Skaistkalnē,
Stelpē un Vallē.
Bārbeles pamatskola novada iedzīvotājiem
piedāvā bezmaksas nodarbības:
 Datorzinībās (informācijas meklēšana un izmantošana
internetā);
 Angļu valodā (apmācības kurss iesācējiem un ar priekšzināšanām);
 Lietišķo rakstu veidošanā (CV, motivācijas vēstule, iesniegumi);
 Dzimtas koka veidošanā;
 Kulinārijā;
 Floristikā; 			
 Nūjošanā;
 Ārstnieciskajā vingrošanā un masāžā.

Nodarbības notiek Bārbeles pamatskolas telpās. Pašvaldība nodrošina ar transportu. Autobuss no Bārbeles centra uz skolu kursē
ceturtdienās plkst. 14.50; no skolas uz centru – plkst. 16.30.

Sīkāka informācija pa tālruni 63946946.

