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rezultāti uzlabojušies

Svētki aizvadīti dzimšanas
dienas noskaņā
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Veicināt atpazīstamību

14. Liliju svētki aizvadīti novada
dzimšanas dienas noskaņā

Aira Odinga,

T

Tūrisma informācijas
konsultante

ūrisma informācijas konsultantes amatā
Vecumnieku novada domē sāku strādāt
aprīļa vidū, laikā, kad tuvojās novada
desmitgades jubileja. Ņemot vērā, ka
tūrisma informācijas punkta telpas vēl
ir pilnveides procesā, šobrīd darbojos radoši,
apzinu, iepazīstu, apkopoju visas iespējamās
ar tūrismu saistītās vietas, saimniecības novada teritorijā, kā arī atjaunoju par tām esošo
informāciju. Šobrīd aktīvi strādājam pie tūrisma brošūras izveides un atjaunojam informāciju par objektiem novada mājaslapā www.
vecumnieki.lv.
Sākot darboties šajā amatā un iepazīstot novadu
ar «tūrista acīm», esmu sapratusi, ka primārie
mērķi un funkcijas ir veicināt novada atpazīstamību, caur dažādām aktivitātēm piesaistīt
vairāk atbraucēju, stimulēt vietējos pakalpojumu
sniedzējus rosīties vairāk un drosmīgāk, veidot
jaunus tūrisma produktus un cītīgāk
kopt esošos objekNOZĪMĪGĀKIE
tus.
Manā redzējumā UZDEVUMI IR:
tūrisma informā- INFORMĒT,
cijas konsultanta
amata nozīmīgā- PALĪDZĒT,
kie uzdevumi ir IEDROŠINĀT,
informēt, palīdzēt,
iedrošināt, saliedēt SALIEDĒT UN
un veidot jaunas VEIDOT JAUNAS
sadarbības formas.
Jau šobrīd apmek- SADARBĪBAS
lējot dažādus pa- FORMAS
sākumus, popularizējam novada
tūrisma objektus un informējam interesentus, pārstāvam novadu ar telti un karogu
uzmanības piesaistīšanai un atpazīstamības
veicināšanai.
Strādājot šajā amatā, esmu piedalījusies
Bauskas, Lielupes, Jelgavas partnerību mācību braucienos un semināros par tūrismu un
mājražotājiem, kā arī Pierīgas partnerības
projekta «Tūrisms kopā» mācību braucienos.
Nākotnē plānota iesaiste partnerību darba
grupās jaunu kopīgu maršrutu izstrādei. Esmu piedalījusies tūrisma konferencē Biznesa
Augstskolā «Turība», LIAA informācijas dienā,
4. Lauku Forumā, projektos LV-LT «Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē» un ZPR «Muižu un piļu
parki». Novadu pārstāvējusi ar tūrisma telti
esmu Sējas svētkos «Ausekļu Dzirnavās»,
Āboļdārza festivālā, traktordienās Dāviņos,
Pīlādžu motokrosa sacensībās trasē, Bauskas
pilsētas svētkos, Jonišķu pilsētas svētkos Lietuvā un Liliju svētkos. Šajā tūrisma sezonā līdz
rudenim ir plānoti vēl vairāki nozīmīgi pasākumi, kuros veicināsim novada atpazīstamību
sadarbībā ar mājražotājiem.

Liliju svētkos tika aizsākta jauka tradīcija – Ratiņu parāde, kurā devās gan jaunās māmiņas ar bērniņiem, gan tēti un mammas ar mazajām meitām un leļļu ratiņiem.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vecumnieku
novada iedzīvotāji svinēja lielus svētkus –
novada 10 gadu jubileju, kā arī tradicionālos
14. Liliju svētkus, kuri bija veidoti dzimšanas
dienas tematikā!

T

uvojoties svētkiem, čaklākie iedzīvotāji
ar «zaļajiem pirkstiņiem» bija pacentušies, piedomājuši un pielikuši savu roku,
lai novadu sapostu svētkiem.

Svētki iesākas ar tradicionālo
Tvīda velobraucienu

Jau 12. jūlija vakarpusē Vecumnieku centrā
pulcējās aktīvie novada iedzīvotāji, lai visi kopīgi
dotos nu jau tradicionālajā Tvīda velobraucienā,
kas šogad norisinājās «Pop-up Ziedu balles»
tematikā. Ar ziediem rotātiem velosipēdiem,
skaisti ģērbušies visi ripoja pa Vecumnieku
ielām, apciemojot Līgas un Guntara Veismaņu,
Daigas un Gunta Kalniņu, Ivetas un Guntara
Konušu, kā arī Ritas un Jāņa Kovalu sētas. Viesojoties Veismaņu sētā, varēja baudīt saimnieces
Līgas aizraušanos ar lavandu un rožu audzēšanu,
ko viņa pārvērš gastronomiskos brīnumos – rožlapu ievārījumā, lavandas un rožlapiņu sīrupā.
Tālākais ceļš veda uz Kalniņu sētu, kur piemājas
dārzs ir veidots, kā saimniece raksturo, priekš
pašiem, ēšanai. Saimnieku sētā līdztekus aug
mellenes, pīlādži, plūškoks, irbene, piparmētras
kopā ar tomātiem, kā arī baltais un melnais
zīdkoks. Blakus sētā, pie Konušiem, caur spēli
tikām iepazīstināti ar dārzā augošajiem daudzveidīgajiem augiem, ko steidza apbrīnot ikviens

Tvīda brauciena dalībnieks. Saimniece laipni
dalījās ar padomiem dārzkopībā. Šajā sētā bija
visdaudzveidīgākā liliju dobe – gan dažādu krāsu
un dažāda garuma. Jāmin, ka viena no tām bija
sasniegusi gandrīz divu metru garumu. Pēdējā
sēta, kurā viesojās dalībnieki, bija liela un plaša.
Kovalu ģimene dalībniekus uzņēma ar atraktīvu
spēli, kas ikvienam sagādāja pozitīvas emocijas.
Saimnieki bija padomājuši arī par īpašu fotostūrīti «Spāru ainava», kuru steidza izmantot
gan braucienā esošie draugi, gan ģimenes, gan
paziņas. Katrai sētai tika dāvināts ciema kukulis –
ziedošas lilijas sīpols, kas turpmāk papildinās
ziedošās dārzu dobes.
Skaistais velobrauciens noslēdzās slepenā, tikai
organizatoriem zināmā brīnišķīgā vietā, kur
dalībniekus sagaidīja veldzējošas limonādes
bārs, nelielas uzkodas un īpaša atmosfēra, par
kuru parūpējās mūziķi Anna Krista Ostrovska un
Dominiks Jarmakovičs.

un uz parku aicināja smagās mūzikas apvienība
«Harta». Starp grupas dalībniekiem var redzēt
arī pazīstamas sejas no mūsu pašu novada. Ar
atraktīvo bungu spēli, aizraujošajiem ģitāru solo,
īpašo solista balsi visi tuvējo māju iedzīvotāji
noteikti tika pamodināti! Arī pircēji steidzās no
tirgus apskatīt, kas tā pierībina Vecumniekus.
Zeme zem kājām noteikti sakustējās ikvienam!

Sestdienas rītā visus modina smagās
mūzikas apvienība

Kad visi bija kārtīgi atmodušies un izvingrinājuši
kājas, bija laiks iziet ielās novada bēbīšiem,
kurus uz pulcēšanās vietu aicināja Mikipeles ar
lieliem balonu pušķiem rokās. Ratiņu parādē
devās gan jaunās māmiņas ar bērniņiem, gan
tēti un mammas ar mazajām meitām un leļļu
ratiņiem. «Ir palikušas patīkamas atmiņas par
ģimenisku kopā būšanu Ratiņu gājienā. Varēsim
tuvākā vai tālākā nākotnē saviem bērniem pastāstīt par šādu pasākumu, pavisam jauki, ja būs
saglabājies kāds iemūžināts foto. Bija tik jauka
sajūta, tik patīkama atmosfēra virmoja gaisā, ka
gājienu gribētos nedaudz garāku.

13. jūlija agrs rīts sākās ar Liliju svētku tirgu,
kurā ikviens varēja iegādāties sev ko noderīgu
un gardu.
Tos, kuri bija izlēmuši pagulēt ilgāk, modināja

BIJA TIK JAUKA SAJŪTA,
TIK PATĪKAMA
ATMOSFĒRA
VIRMOJA GAISĀ...

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Iespēja izvingroties zumbas ritmos

Pēc neierastā modinātājzvana skatītāji varēja
izvingroties līdz ar aktīvajām zumbas dejām.
Zumbas nodarbību vadītāja Dagnija Bramane
Vecumnieku novadā ir ievedusi ļoti veselīgu un
aizraujošu nodarbi, kas kopā pulcina enerģiskas
dāmas, kuras divās dažādās vecuma grupās
zumbo divas reizes nedēļā. Dejoja gan lieli,
gan mazi!

Novada bēbīši iziet ielās
Ratiņu parādē
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Vecumnieku novadam – 10!
Vecumnieku novada dome
(reģistrācijas Nr. 90009115957)
izsludina pieteikšanos uz
VECUMNIEKU NOVADA DOMES
SPORTA SKOLAS
DIREKTORA AMATU

Galvenie amata pienākumi:
Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas nolikumu (apstiprināts Vecumnieku novada Domes 29.03.2017. sēdē (prot.
Nr.4 3.§)), pieejams - https://vecumnieki.lv/
images/dokumenti/03_Sporta_skolas_nolikums_2017.pdf
Prasības pretendentiem:
• izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr. 569
«Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību» noteiktajām prasībām – profesionālā
augstākā izglītība sporta nozarē vai bakalaura/maģistra grāds sporta nozarē, ja studiju
programmā apgūts pedagoģijas kurss;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās
valodas zināšanas profesionālajai darbībai
nepieciešamajā apjomā (C līmenis);
• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības
darbā (direktors/vadītājs, direktora/vadītāja
vietnieks vai sporta organizatora, vecākā
sporta trenera vai sporta metodiķa amatā);
• zināšanas jautājumos par skolas darbību,
tajā skaitā budžeta plānošanu un efektīvu
izlietošanu;
• teicamas vadības prasmes, spēja motivēt un
strādāt komandā;
• sporta izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• amatam nepieciešamās datorprasmes un
prasme strādāt ar biroja tehniku;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvātais atalgojums – 1050 EUR (bruto).
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums/motivācijas vēstule;
• dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• vēlamas rekomendācijas un ieteikuma
vēstules;
• vīzija par izglītības iestādes attīstību un
darba kvalitātes nodrošināšanu (maksimums
trīs lapas).
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas
direktora amata konkursa nolikums pieejams –
https://vecumnieki.lv/sports/aktualais/
1936-izsludina-pieteiksanos-uz-vecumnieku-novada-domes-sporta-skolas-direktora-amatu
Aicinām pieteikuma dokumentus iesniegt
Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei – lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu vecumnieki@
vecumnieki.lv līdz 2019. gada 30. jūlijam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem
kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases
kārtai!
Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā
norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks
nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai,
kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam
amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos
aktos noteiktā termiņa beigām.
Detalizētāku informāciju par personas datu
apstrādi varat iegūt, sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas datu
aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu:
datuaizsardziba@vecumnieki.lv vai zvanot
uz tālr. nr. 63933323.

Vecumnieku pagasta muzeja arhīvā atrodama
informācija, ka Vecumnieku novada Domes
pirmā sēde notika 2009. gada 1. jūlijā.

nu domu – būt vienotiem Vecumnieku novadā,
dalīties visos ieguvumos un attīstīties. Vai tas
izdevies vai nē, viennozīmīgas atbildes nav!
Katram pagastam ir ieguvumi un katram ir bijis
jāatsakās no kādām iecerēm. «Manuprāt, liels
ādreizējo administratīvo pagastu 44
deputātu vietā tika ievēlēti 15 novaieguvums ir pagastu publiskās infrastruktūras
da Domes deputāti, izveidotas pagastu
sakārtošana – patīkami redzēt ierīkotos gājēju
celiņus, bērnu rotaļu laukumus, dažādas ierīces
pārvaldes ar pārvaldniekiem Bārbelē,
āra aktivitātēm, sakoptās puķu dobes, atpūtas
Stelpē, Skaistkalnē, Kurmenē un Vallē.
laukumiņus ar soliņiem u. c. Priecē iedzīvotāju
Vecumniekos atsevišķa pārvalde netika izveidota. Par novada priekšsēdētāju atklātā balsojumā
un biedrību aktivitātes, kuru darbības rezultātā
tika ievēlēts Vecumnieku pašvaldības vadītājs
radīta vide, kurā patīkami uzturēties un gribās
atgriezties. Mana pārliecība – sakārtotas nomaRihards Melgailis. Par Domes priekšsēdētāja
les stiprina centru!» secina A. Balgalve.
vietnieku – Jānis Kalniņš (Skaistkalnes pagasta
Arī Anna piekrīt, ka svarīgs ieguvums ir bagātā
padomes priekšsēdētājs). Par Domes izpilddirektoru tika iecelts Guntis Kalniņš. Domes priekšsēkultūras dzīve, plašais mākslinieciskās pašdardētājs R. Melgailis pirmajā Domes sēdē aicināja
bības kolektīvu klāsts, kuru darba rezultātā top
skaisti svētki visiem.
deputātus strādāt visu novada iedzīvotāju labā,
Deputāte uzskata, ka šo gadu laikā ir daudz
paturot prātā, ka vissvarīgākie ir novada saimdarīts, lai atjaunotu izglītības iestāžu un tautas
nieciskie jautājumi, nevis politiskas diskusijas
par partiju nostādnēm.
namu infrastruktūru – siltinātas ēkas, veikti sil2009. gada augustā iznāk pirmās «Vecumnieku
tumapgādes sistēmu atjaunošanas darbi, telpu
kosmētiskie remonti, atjaunoti laukumi sporta
Novada Ziņas» iepriekšējo «Vecumnieku Pagasta
aktivitātēm, nomainīti jumti u. c. «Protams, ne
Ziņu» vietā.
visas vajadzības ir apmierinātas, bet paveikts
Šodien ir izdarīts daudz
daudz! Liela loma ir bijusi Domes deputātiem,
Atceroties laiku, kad nebijām Vecumnieku nokuru izšķiršanās par vienu vai otru lēmumu ir
bijusi svarīga novada attīstībai. Vai esam kļūvads, bet Bauskas rajona Vecumnieku pagasts,
dījušies vai nē, to redzam vēlāk. Augsti vērtēju
deputātei Ivetai Lavrinovičai rodas dažādas pārdomas. «Toreiz viss
to deputātu darbu, kuri
bija pārredzams un
redzējuši ārpus savas
sasniedzams. Vaikdienas un savas ieinSTRĀDĀT VISU NOVADA
teresētības, neskatoties
rētu teikt, ka pauz politisko piederību,
gastā dzīvojām kā
IEDZĪVOTĀJU LABĀ, PATUROT
viena liela ģimene.
bet problēmu redzot no
PRĀTĀ, KA VISSVARĪGĀKIE
Daudzi jautājumi
iedzīvotāju skatījuma»
tika risināti tieši
atzīst A. Balgalve.
IR NOVADA SAIMNIECISKIE
A. Balgalve uzskata, ka
un nebija jāstaigā
JAUTĀJUMI, NEVIS POLITISKAS
«mūsu kopīgs uzdevums
no viena kabineta uz nākamo. Jau
ir domāt par Vecumnieku
DISKUSIJAS PAR PARTIJU
tad, esot skolas
novada pievilcību – atNOSTĀDNĒM
direktorei, darbobalstu uzņēmējdarbības
attīstībai, jaunajām ģijos Bauskas rajona
menēm, speciālistu piekultūras padomē,
kur satikos ar kultūras cilvēkiem no Bauskas,
saistei, daudzveidīgai izglītībai. Bet pie durvīm
Iecavas, Rundāles. Ar Bauskas rajona atbalstu
klauvē jau nākamā reģionālā reforma, kas vieš
neziņu un sola atkal jaunas pārmaiņas. Manutika realizēti vairāki radošie projekti,» atmiņās
prāt, tas atkal nedaudz apstādinās laiku un visus
kavējās I. Lavrinoviča.
darīs uzmanīgus un piesardzīgus.»
Sākoties novada reformai daudzas lietas bija
neskaidras un nesaprotamas. «Bijām kļuvuši
par lielu saimi, kur katram ir savas prioritātes un
Vairāk ieguvumu,
vajadzības. Bija jādomā tālāk un plašāk,» atzīst
nekā zaudējumu
Bijusī Vecumnieku muzeja vadītāja, mūsu noI. Lavrinoviča. Līdz galam Iveta to saprata tad,
vada iedzīvotāja Aloida Baķe šo 10 gadu laikā
kad 2013. gadā tika ievēlēta par Vecumnieku
saskata gan ieguvumus, gan zaudējumus. Vinovada deputāti. Uzsākot deputātes pienākumu
veikšanu, tika iepazīti visi mūsu pagasti. «Pirmo
ņasprāt, seši pagasti ir optimāls skaits novadam.
reizi biju Taurkalnes ciemā, redzēju daudzas
«Izveidojoties Vecumnieku novadam, esam
kļuvuši draudzīgāki, daudz jauna uzzinājuši viens
pamestas mājas, pēc remontiem «kliedzošas»
par otru, novada ietvaros veidojam kopīgus
ēkas,» atcerās deputāte.
kolektīvus, interesentu grupas,» pauž A. Baķe.
I. Lavrinoviča ar prieku atzīst, ka «šodien ir
izdarīts daudz. Vecumnieku novada teritorija ir
Mūsu novads var lepoties ar dažādiem aktīviem
liela, bet katrs pagasts ir sakopts un mēs pazīspašdarbnieku kolektīviem, kuri savu prasmi gatavi apliecināt konkursos, skatēs novadā un arī
tam viens otru. Arī svētkus mēs svinam kopā,
ārpus tā. Iedzīvotāji kļuvuši atvērtāki, aktīvāki,
aizmirstot ikdienu, priecājamies un lepojamies
ar prieku iesaistās savas un līdz ar to visa novada
ar savu novadu. Kā pierādījums tam ir novada
Dziesmu un deju svētki, tikko izskanējušie Liliju
vides sakopšanā.
svētki, kuros ikviens sajuta sirsnību, labestību
A. Baķe kā lielu ieguvumu vērtē divas profesionālās izglītības iestādes – Vecumnieku Mūzikas
un kopības sajūtu!»
un mākslas skolu un Vecumnieku novada Domes
sporta skolu, kuras, pateicoties lieliskiem pedaLiels ieguvums – pagastu
infrastruktūras sakārtošana
gogiem, nodrošina augsta līmeņa profesionālo
Deputāte Anna Balgalve novadu salīdzina ar
izglītību.
Katrs pagasts var lepoties ar savu «odziņu», gadu
ģimeni, kurā dala priekus un bēdas. Jo kuplāka
gaitā izveidojušās jaukas tradīcijas.
ģimene – jo vairāk vajadzību. Anna atceras laiku,
Par zaudējumiem A. Baķe atzīst skolu likvdēšanu
kad apvienojās seši pagasti – katrs ar savām
tradīcijām, atšķirībām un saistībām, bet ar vieun reorganizēšanu, izmaiņas likumdošanā, kas

K

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz
Vecumnieku tautas nama vadītāja amatu,
kā arī uz Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja amatu.
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli,
kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes
Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai
sūtīt uz e-pastu vecumnieki@vecumnieki.lv
līdz 2019. gada 2. augustam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
Vairāk informācijas Vecumnieku novada mājas lapā www.vecumnieki.lv
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

saistītas ar personas datu aizsardzību, jo mazina
iespēju novada informatīvajā izdevumā uzzināt
par iedzīvotāju jubilejām, apsveikt paziņas
svētkos.

Plašs pasākumu un aktivitāšu
piedāvājums novadā

VPDK «Vēveri» ilggadēji dejotāji Ilona un Māris
Dombrovski, atzīst, ka tolaik, Bauskas rajonā,
visi lielākie kultūras pasākumi notika Bauskā,
bija jārēķinās ar tālo ceļu uz rajona centru. Ir
ļoti patīkami, ka tagad novadā, visos pagastos
aktivizējusies kultūras un sporta dzīve, izklaides
pasākumi, kurus katrs var apmeklēt pēc savas
intereses un gaumes. «Mums kā pašdarbnieku
kolektīva dalībniekiem, protams, tuvāka ir kultūra, bet cenšamies iesaistīties arī citās aktivitātēs.
Varam teikt, ka pēdējos gados kultūras līmenis
ir tikai cēlies, un tieši kultūra ir spējusi saliedēt
arvien vairāk Vecumnieku novada iedzīvotājus, viesus no citiem novadiem un pat citām
valstīm,» ar gandarījumu atzīst Dombrovsku
pāris. Kā Vecumnieku iedzīvotāji Dombrovski
var apgalvot, ka pa šiem gadiem novads ir kļuvis
sakoptāks un iedzīvotājiem interesantāks. Viņi
uzskata, ka priecē iespēja pašiem iedzīvotājiem iesaistīties dažādos projektos, kuros var
uzlabot novada dzīvi un vidi. Iedzīvotāji kļuvuši
sirsnīgāki, draudzīgāki, ar vēlmi kopīgi veidot
interesantāku ikdienu.
I. Lavrinoviča pateicās visiem ļaudīm, kuri kopj
un uztur kultūrvērtības savā pagastā, savās
mājās, savās ģimenēs. Viss ir mūsu rokās!
«Sveicu visus Vecumnieka novada ļaudis ar
kopā pavadīto laiku 10 gadu garumā! Novēlu
priecāties par visu, kas izdarīts gan savās mājās,
gan novadā kopumā un novēlu būt nevis kritizētājiem citu padarītajiem darbiem, bet dalīties
ar idejām un ieteikumiem, lai mūsu kopīgajās
mājās visi justos laimīgi!» novēl A. Balgalve.
Alise Dreimane

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, kā
arī uzklausītu viedokļus aktuālu jautājumu
risināšanā un dotu iespēju katram interesentam sniegt savus priekšlikumus novada
attīstībai, novada domes vadība katru
mēnesi pieņem iedzīvotājus individuāli
pagastu pārvaldēs.

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš
1. augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00
Valles pagasta pārvaldē;
8. augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
15. augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
22. augustā plkst. 10:00 līdz 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
23. augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
1. augustā plkst.10:00 līdz 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
8. augustā plkst. 10:00 līdz 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
15. augustā plkst. 10:00 līdz 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
16. augustā plkst. 10:00 līdz 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
22. augustā plkst. 10:00 līdz 12:00
Valles pagasta pārvaldē.

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:
1. augustā plkst. 14:00 līdz 17:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
8. augustā plkst. 14:00 līdz 17:00
Valles pagasta pārvaldē;
15. augustā plkst.14:00 līdz 17:00
Stelpes pagasta pārvaldē.
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Domes sēdes apskats
26. jūnija Domes sēdē darba kārtībā tika
izskatīti 20 jautājumi.
Sēdi iesāka Vecumnieku novada Domes izpilddirektore Aiga Saldābola, informējot par aktuālajiem notikumiem novadā: Skaistkalnē ir atjaunota
estrādes grīda, Vecumnieku parkā ir papildināts
apgaismojums un pabeigta celiņa bruģēšana, tiek
veikti darbi stāvlaukumā Vecumnieku Centra kapos, veikts remonts Vecumnieku autoostas tualetēs, taču tās nepārtraukti tiek bojātas. A. Saldābola
atzinīgi novērtēja un pateicās Stelpes pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri piedalījās Stelpes dīķa labiekārtošanā.
•••

Izsniedz derīgo izrakteņu
ieguves atļauju

Vecumnieku novada domē ir saņemts SIA «MIKOR» iesniegums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanu. Uzņēmuma
zemes dzīļu izmantošanai paredzētajā teritorijā
atrodas smilts atradnes «Impas» īpašumā «Nagliņas 1», Vecumnieku novada Kurmenes pagastā.
Tika nolemts atļauju izsniegt derīgo izrakteņu –
smilts ieguvei uz termiņu līdz 2040. gada 19. augustam, kā arī par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izniegšanu iekasēt valsts
nodevu – 142,29 eiro.
•••

Atsavina pašvaldības
kustamo mantu

Saņemts atsavināšanas ierosinājums par Vecumnieku novada domei piederošiem trīs transportlīdzekļiem: vieglo pasažieru automašīnu CITROEN
BERLINGO, MAZDA 6 un pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303.
Būtiskākie transportlīdzekļu atsavināšanas cēloņi
ir tehniskais nolietojums, nobraukums un pastāvīgi pieaugošie uzturēšanas izdevumi, kas tieši
saistīti ar to turpmāku ikdienas drošu, pastāvīgu
ekspluatāciju. Saistībā ar šiem apstākļiem, transporta līdzekļi nav nepieciešami novada pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu tika izveidota kustamās mantas – transporta līdzekļu novērtēšanas komisija, pieaicinot sertificētu
vērtētāju un tika noteiktas nosacītās (sākuma)
cenas izsoles vajadzībām: vieglās pasažieru automašīnas CITROEN BERLINGO - 1100 eiro, vieglās pasažieru automašīnas MAZDA 6 - 1500 eiro,
pasažieru pirmajā izsolē ar augšupejošu soli au-

tomašīnu MAZDA 6, atļaut atsavināt – pārdot par
brīvu cenu automašīnu CITROEN BERLINGO, kā arī
autobusu MERCEDES BENZ 3030.
•••

Reģistrē pašvaldības
autoceļu

Saņemts iedzīvotāju iesniegums, kurā lūdz uz
Vecumnieku novada domei piederošā zemes
gabala (nosaukums «Pagasta ceļš Zemturi - Bukuļi») reģistrēt pašvaldības autoceļu, kā arī lūdz
izskatīt iespēju ceļa posmam caur īpašumu «Zari» līdz īpašumam «Dainas», «Stārķi» un «Riekužas» nodrošināt minimālās «D» klases prasības
pašvaldības autoceļiem, ņemot vērā, ka pašlaik
notiek vairāku īpašumu atjaunošana, kurās dzīvos
ģimenes ar bērniem, kā arī četros no īpašumiem
pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji.
Tika nolemts reģistrēt pašvaldības autoceļu Vecumnieku pagastā B-19 Zemturi – Bukuļi, no 0,000
līdz 0,920 km garumā, ar grants segumu, nosakot
šim ceļam «D» uzturēšanas klasi.
•••

Piešķir finansējumu
nometnēm

Domes sēdē tika skatīti jautājumi par divu nometņu finansiālu atbalstīšanu.
Biedrība «Sporta klubs «Vēsma»» no 1. – 14. jūlijam organizēja slēgta tipa sporta nometni «Vēsmulēns III». Nometne tika organizēta «Sporta
kluba «Vēsma»» audzēkņiem, bērniem, kuri trenējas futbolā gan Rīgā, gan Vecumniekos. Nometnē piedalījās 12 bērni no Vecumnieku novada.
Nometne notika Rojas vidusskolā, to vadīja trenere, biedrības valdes locekle Inga Asrijanca.
Nometnes maksa vienam dalībniekam - 238,00
eiro. Vienam dalībniekam no daudzbērnu ģimenes ar «3+ Ģimenes karti», dalības maksai tiek
piešķirta 10% atlaide, līdz ar to nometnes dalības
maksa – 214,20 eiro. No biedrības tika saņemts
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt novada
bērnu dalību nometnē.
Domes sēdē tika nolemts finansiāli atbalstīt katru nometnes dalībnieku no Vecumnieku pagasta
133,00 eiro apmērā, sedzot ēdināšanas izmaksas.
Kā arī saņemts iesniegums no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu kora «Via Stella»
diriģentes Lienes Batņas un biedrības «Latvijai un
Vecumniekiem». Iesniegumā tika lūgts finansiāli
atbalstīt bērnu kora «Via Stella» kora nometni,
kura notika no 10. – 14. jūlijam Valles vidusskolā.
Nometnes mērķis bija sagatavoties dalībai «Se-

Kārtības nodaļa informē
Jūnijā Kārtības nodaļā saņemts vienas pesonas
iesniegums, uz kuru sniegta atbilde. Ir sastādītas
14 brīdinājuma vēstules par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.
Mēneša laikā ir sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un vienas lietas materiāli,
kas fiksēti videonovērošanas kameru ierakstos,
nosūtīti izskatīšanai Valsts policijai – transportlīdzekļa vadīšanas pārkāpums ceļu satiksmē.
Jūnijā ir apkalpoti 35 personu izsaukumi, tai
skaitā 18 no Valsts policijas iestādēm. Vecumnieku
pagastā 36 izsaukumi, Stelpes pagastā – 2, Bārbeles pagastā – 2, Skaistkalnes pagastā – 7, Kurmenes
pagastā – 2 un Valles pagastā 4 izsaukumi.
Tika aizturētas trīs nepilgadīgas personas.
Tika veikti 47 reidi likumpārkāpumu profilaksei.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana tika veikta
septiņos pasākumos, nostrādātas 15 stundas masu
pasākumu laikā. Septiņas reizes mēneša laikā
tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un
bāriņtiesai. Izteikti 20 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Mājās

nogādātas 16 personas slimas/alkohola reibumā. Izķerti astoņi klaiņojoši dzīvnieki. Fiziska
palīdzība sniegta 20 reizes – vienu reizi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 19
reizes Valsts policijai.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti
ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, trokšņošana,
par sabiedriskā vietā guļošām personām alkohola reibumā, klaiņojoši suņi, nesprāgusi munīcija,
ielas malā vairākas dienas pamestām automašīnām, kuras iedzīvotājos radījušas aizdomas,
ka tās tiek izmantotas, lai veiktu noziedzīgus
nodarījumus u. c.
Šobrīd noris intensīvs darbs, lai apzinātu tās
mājsaimniecības, kuras nav noslēgušas līgumus
par atkritumu apsaimniekošanu. Ir sāktas jau
vairākas administratīvā pārkāpuma lietvedības. Par šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā paredzēts sods fiziskām
personām no 70 līdz 700 eiro, juridiskām – no
430 līdz 1400 eiro.
Edgars Polis,
novada Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Jūnijā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta septiņu bērniņu dzimšana – dienas
gaismu ieraudzījuši trīs puikas un četras meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti septiņi laulības
reģistri – četras nodaļā reģistrētas laulības, trīs
baznīcas laulības.
Sastādīti 2 miršanas reģistri:

VALLES PAGASTS
Valija Audzere (1937. gada 5. maijs – 2019.
gada 10. jūnijs);
BĀRBELES PAGASTS
Antons Škapars (1928. gada 1. maijs – 2019.gada
26. jūnijs).
Elga Kaļķe,
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

nās Mūzikas festivālam» Bauskas pilī, kas notika 20. jūlijā.
«Via Stella» bērnu korī dzied dziedātāji no Baldones, Bārbeles, Kurmenes, Mazzalves, Misas,
Skaistkalnes, Valles un Vecumniekiem. Kora
nometni vadīja Liene Batņa, skolotāji: Sindija Tuča, Aldone Alenčika, Daira Jansone un Līga Eglīte.
Nometnē plānoja piedalīties 40 bērni. Vienai
personai dalība nometnē izmaksāja 64,80
eiro.
Domes sēdē tika nolemts finansiāli atbalstīt
bērnu dalību nometnē 1840,00 eiro apmērā,
sedzot bērniem ēdināšanas izdevumus, kā arī
segt transporta izdevumus, lai koris nokļūtu
uz ģenerālmēģinājumu, gan festivālu Bauskā.

pārvadāšanai, bet nav gatavs gaidīt samaksu līdz
nākošajam budžeta gadam.
Savukārt no skolu remontdarbiem kā prioritāte
tiek izvirzīta tām izglītības iestādēm, kurām paredzēti jumta remonti.
Lai rastu finanšu līdzekļus atteiktajiem aizņēmumiem – autobusa iegādei, izglītības iestāžu remontdarbiem, tika meklēti risinājumi un
izdarīti budžeta grozījumi. Būtiskākās izmaiņas
skar datortīklu drošības un datu saglabāšanas
vajadzībām paredzētās aktīvās direktorijas iegādi un ieviešanu, kā arī ceļu virsmas dubulto apstrādi.

•••

10. jūlijā finanšu komitejas sēdē tika skatīts viens
jautājums par finansējuma piešķiršanu izglītības
iestāžu un struktūrvienību remontdarbiem.
26. jūnija Domes sēdē deputāti vienojās, ka tuvākajā laikā nepieciešams tikties un mēģināt rast
finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem
ne tikai autobusa iegādei, Skaistkalnes vidusskolas jumta nomaiņai, PII Cielaviņa daļējai jumta nomaiņai, Mūzikas un mākslas skolai mākslas
klases remontam un Misas pirmsskolas izglītības
iestādes priekštelpas un vestibila remontam, bet
arī Stelpes un Valles izglītības iestāžu remontiem.
Finanšu komitejā Vecumnieku novada Domes deputāti arseptiņu balsu PAR un vienas balss PRET
nolēma piešķirt pašvaldības papildu finansējumu 23 624 eiro apmērā remontdarbiem šādās
Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs un struktūrvienībās:
s Bārbeles teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 5 228 eiro;
s Pakalpojumu centrs Bārbelē – 947 eiro;
s Vecumnieku vidusskola – 3 000 eiro;
s Stelpes pamatskola – 5 000 eiro;
s Valles vidusskola – 9 449 eiro;
Kopā – 23 624 eiro.
Nolemts arī izdarīt attiecīgus grozījumus Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr. 2 «Vecumnieku novada pašvaldības
2019. gada budžets».
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Apstiprina grozījumus
budžetā

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne atkārtoti
ziņoja, ka šogad ir izmainīta kārtība aizņēmumu
saņemšanai. Līdz ar to ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus.
Sastādot šī gada budžetu, tika paredzēts izglītības
iestāžu remontus un arī autobusa iegādi skolēnu
pārvadājumiem veikt no aizņēmuma līdzekļiem.
Pašvaldības iepriekš nebrīdinot, Finanšu ministrija ir izmainījusi nosacījumus un kritērijus attiecībā uz aizņēmumu saņemšanas iespējām Valsts
kasē. Šobrīd, lai saņemtu aizņēmumu, pašvaldībām «jāstāv dzīvajā rindā». Šobrīd Valsts kasē izveidojušās divas rindas – viena aizņēmumu
saņemšanai ES projektu īstenošanai, otra citu
pašvaldības attīstības projektu īstenošanai. Šī
otrā rinda nekustās nemaz. Vecumnieku novada dome ir iesniegusi dokumentus par aizņēmumu autobusa iegādei, kas ir ierindots
kā 83. numurs. Tika iesniegti arī aizdevuma
pieteikumi investīciju projektam «Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve» un Vecumnieku
novada izglītības iestāžu remontdarbiem, kur
tika saņemta noraidoša atbilde, ka investīciju pieprasījumam projekti neatbilst nevienam
no izvirzītajiem 3 kritērijiem un attiecīgi tālāk
netika vērtēts.
Noslēdzies iepirkums, un piedāvājuma iesniedzējs ir piegādājis atbilstošu autobusu skolēnu

Piešķir papildus
finansējumu

•••

Grozījumi Vecumnieku novada domes
2012. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 «Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta
trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu,
15. panta trešo daļu un 39. panta pirmo
daļu.

I

zdarīt Vecumnieku novada Domes 2012. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā»
šādus grozījumus:
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: «5. Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami
pārstrādei, reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami sadzīves
atkritumu poligonā «Brakšķi»».
Papildināt 10. punktu ar teikumu «Atsevišķos
gadījumos – kad iedzīvotāji šķiro atkritumus to
rašanās vietā, kā arī gadījumos, kad īpašumā
ir, piemēram, 1 – 2 personas, īpašumam ir
apgrūtināta piekļuve vai tml., vienojoties ar
atkritumu apsaimniekotāju, ir iespējama atkritumu savākšana speciālos (marķētos) atkritumu
savākšanas maisos.»
Papildināt 20. punktu ar tekstu «ja līgumā ar
atkritumu apsaimniekotāju nav noteikta citāda
kārtība.»
Svītrot V. nodaļu.
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Izteikt 28.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: «No
fiziskām un juridiskam personām piederošiem
īpašumiem – reizi 2 nedēļās.»
Papildināt ar 28.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«28.1.4. Ja persona šķiro, kompostē atkritumus,
tad, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju
un pašvaldību (atbilstošu faktiskajai situācijai),
ir iespējams retāks izvešanas biežums.»
Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā: «Dedzināt, izņemot bioloģiski noārdāmos atkritumus,
kuri netiek kompostēti – zarus, koku, krūmu
un citu augu daļas, sava īpašuma teritorijā, ja
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai,
videi, kā arī personu mantai un netraucē citiem
iedzīvotājiem. Ciemos, kuru robeža ir noteikta
Vecumnieku novada pašvaldības teritorijas
plānojumā, šos bioloģiski noārdāmos atkritumus
drīkst dedzināt ar pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu noteikto talku vai teritoriju uzkopšanas
laikā.»
Izteikt 47. punktu šādā redakcijā: «Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo saistošo
noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgi sastādīt valsts
policijas darbinieki, Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas amatpersonas,
Vecumnieku novada Domes pilnvarotas personas un Valsts vides dienesta inspektori.»
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
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Vecumnieku novada Domes 2019. gada 22. maija
saistošie noteikumi Nr. 5 «Vecumnieku novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu.
Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
Vecumnieku novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, piešķiršanas
kārtību, kā arī personu loku, kurām ir tiesības
tos saņemt.
Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras
vai bezskaidras veidā) vai natūras (priekšmeti,
lietas, produkcija, pakalpojumi, ko, izsakot naudas
vērtībā, var izmantot par maksāšanas līdzekli) līdzekļi, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, ja normatīvajos
aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.
Noteikumi ir saistoši personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu noteikumos minētos pabalstus un,
ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav
noteikts citādi, pabalsta pieprasītājs (persona vai
viņas likumiskais pārstāvis) vēršas Vecumnieku
novada domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) un iesniedz iesniegumu, kurā
norāda informāciju par iesniedzēju – vārdu,
uzvārdu, personas kodu, adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, pabalsta veidu, tiesisko pamatojumu un
tā vēlamo saņemšanas veidu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato
pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Personai var
lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus.
Pabalsta pieprasītājs ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka ir sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, dod atļauju lēmuma pieņemšanai
izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros, kā arī
apņemas izmantot saņemto pabalstu atbilstoši
paredzētajiem mērķiem un nekavējoties ziņot
par izmaiņām apstākļos, kas bija par pamatu
pabalsta saņemšanai. Pabalstu nepilngadīgajai
personai piešķir viņas likumiskajam pārstāvim.
Pabalsta piešķiršanu administrē Vecumnieku
novada dome.
Pabalstu veidi, apmēri un piešķiršanas
nosacījumi
w Svētku pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
Pabalstu tiesības saņemt ir personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95 vai 100 gadu vecumu.
Pabalsts tiek piešķirts bez personas iesnieguma,
pamatojoties uz Sociālā dienesta iegūtu informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vienotās migrācijas informācijas sistēmas.
Pabalsta apmērs ir līdz 30 eiro natūrā.
Pabalsta apmērs personām 100 gadu jubilejā
ir 150 eiro. Pabalsta pasniegšana notiek jubilejas
dienā vai pēc tās.

w Svētku pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā
Pabalstu tiesības kopīgi saņemt ir personām,
kuras vienā laulībā, kas reģistrēta valsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādē, nodzīvojušas 50,
55, 60, 65, 70 vai 75 gadus un Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu
deklarējušas vismaz gadu pirms jubilejas dienas.
Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.
Pabalsta apmērs ir:
50 gadu (Zelta kāzu) jubilejā – 150 eiro;
55 gadu (Smaragda kāzu) jubilejā – 175 eiro;
60 gadu (Dimanta kāzu) jubilejā – 200 eiro;
65 gadu (Saules kāzu) jubilejā – 225 eiro;
70 gadu (Briljanta kāzu) jubilejā – 250 eiro;
75 gadu (Zīda kāzu) jubilejā – 275 eiro.
Pabalstu piešķir un tā pasniegšanu organizē kāzu
jubilejas dienā vai pēc tās.
w Svētku pabalsts politiski represētajām
personām, Nacionālās pretošanās kustības
un Otrā pasaules kara dalībniekiem
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Politiski represētās personas, Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka vai Otrā pasaules
kara dalībnieka statuss.
Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi
gadā – sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (novembrī) vai — Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas
dienu (maijā). Pabalsta apmērs ir 100 eiro.
w Pabalsts sodu izcietušai personai
Pabalstu tiesības saņemt ir pilngadīgai personai, kura izcietusi brīvības atņemšanu ieslodzījuma iestādē ilgāk par sešiem mēnešiem
un kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības
atņemšanas bijusi Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 45 eiro. Persona pabalstu var pieprasīt
mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas.
w Apbedīšanas pabalsts
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies mirušas personas
apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīves
vieta bijusi Vecumnieku novada administratīvajā
teritorija un kurai pienākošais apbedīšanas pabalsts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu
nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša
darba algas apmēru.
Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no
mirušās persona nāves dienas.
Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pienākošā apbedīšanas
pabalsta apmēru.
Papildu pabalstam personai atmaksā katafalka
pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja
rēķinu.
w Pabalsts aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu segšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam
bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība un kurš
apmeklē citas pašvaldības mācību iestādi, kura
mācību laikā nodrošina ēdināšanu.
Pabalsta apmērs ir mācību gada pusdienu
ēdienreižu izdevumu apmērā saskaņā ar
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.
Pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par
pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma
sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā
izglītības iestādē.
w Pabalsts izglītības uzsākšanas atbalstam
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, uzsākot
mācības sākumskolas 1. klasē.
Pabalsta apmērs ir 50 euro. Iesniegumu par
tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā
no 1. septembra līdz 31. oktobrim.
w Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam
bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī
trūcīgai vai maznodrošinātai personai līdz 24
gadu vecumam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē
pilna laika klātienes apmācību veidā. Pabalsta
apmērs ir 50 eiro mācību gadā. Iesniegumu par
tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā
no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.
w Pabalsts grūtniecēm
Tiesības saņemt pabalstu ir topošajai mātei,
kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statuss, pirmsdzemdību komplekta un
pirmās nepieciešamības lietu iegādei mazulim.
Pabalsta apmērs ir 75 eiro. Iesniegumu par
tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz
laikā no 70 grūtniecības dienām līdz bērna
piedzimšanai.
w Ziemassvētku pabalsts
Tiesības saņemt pabalstu ir personai līdz sešu
gadu (ieskaitot) vecumam.
Pabalsta apmērs ir līdz 10 eiro natūrā. Pabalsts
tiek piešķirts bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Sociālā dienesta iegūtu informāciju no
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vienotās
migrācijas informācijas sistēmas.
w Bērna piedzimšanas pabalsts
Pabalstu ir tiesības saņemt vienam no vecākiem vai personai, kura ar Vecumnieku novada
bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Ja bērna un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta
vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna
piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:
145 euro par pirmo bērnu;
215 euro par otro bērnu;
360 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
Ja bērna un viena vecāka deklarētā dzīvesvieta
vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna
piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada

administratīvā teritorija, pabalsta apmērs ir:
75 euro par pirmo bērnu;
110 euro par otro bērnu;
180 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
Pabalsta apmērs tiek noteikts pēc mātei
dzimušo bērnu skaita. Pabalsta pieprasīšanai
persona vēršas Vecumnieku novada domes
Dzimtsarakstu nodaļā. Pabalstu nepiešķir, ja
bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un
ir pilnībā tās aprūpē.
w Pabalsts daudzbērnu ģimenēm
Par daudzbērnu ģimeni šo noteikumu izpratnē
uzskatāma ģimene (persona), kuras aprūpē ir
vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu,
ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību. Pabalstu ir tiesības saņemt ārstniecības
izdevumu segšanai. Pabalsta apmērs ir līdz 100
eiro gadā.
w Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
Tiesības saņemt pabalstu ir personai personu
apliecinošu dokumentu kārtošanai un sociālās
rehabilitācijas plāna izdevumu segšanai.
Pabalsta apmērs gadā ir līdz valstī noteiktā
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram
mēnesī.
w Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un personām
ar funkcionāliem traucējumiem ārstniecības
iestādes apmeklējumam. Pabalsta apmērs ir
75 eiro gadā. Pabalsta apmērs nieru dialīzes un
onkoloģijas pacientiem ir 150 eiro gadā.
Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
Ja persona nav saņēmusi šo noteikumu 8. un
17. punktā minēto pabalstu, tai ir tiesības vērsties Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu.
Iesniegums jāiesniedz mēneša laikā no pabalsta
saņemšanas tiesiskuma rašanās dienas.
Sociālā dienesta lēmumu par piešķirto pabalstu
vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt
pie Sociālā dienesta vadītāja. Sociālā dienesta
vadītāja un Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pieņemto lēmumu var
apstrīdēt pie Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektora.
Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošos
noteikumus Nr. 6 «Par Vecumnieku novada
pašvaldības pabalstiem.»
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes
2019. gada 22. maija saistošajiem noteikumiem
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu «Vecumnieku novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti» (turpmāk – saistošie
noteikumi) projekta izstrādes
nepieciešamība veidojusies
ar Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta risinājumu ieviest jaunus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, kā arī

atbilstīgi esošajai situācijai
precizēt un apkopot līdzšinējos šā veida pabalstus vienotā
dokumentā.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu
veidus, apmērus, piešķiršanas
kārtību, kā arī personu loku,
kurām ir tiesības tos saņemt.
Pabalsts šo noteikumu izpratnē

ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) vai natūras
(priekšmeti, lietas, produkcija,
pakalpojumi, ko, izsakot naudas vērtībā, var izmantot par
maksāšanas līdzekli) līdzekļi,
kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā
stāvokļa līmeni, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos
nav noteikts citādi.

Pakalpojumi tiek pilnībā finansēti no pašvaldības gadskārtējā budžetā attiecīgam mērķim
piešķirtajiem līdzekļiem.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Nav attiecināma.

Saistošie noteikumi ir saistoši
personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā.
Pabalsta piešķiršanu administrē Vecumnieku novada
dome.
6. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti
saskaņā ar likuma «Par paš-
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valdībām» 43. panta trešo
daļu.
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā notikušas konsultācijas ar potenciālajiem pabalsta
saņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs
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Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta
saistošajos noteikumos Nr. 5 «Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta otro,
ceturto un piekto daļu, likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu, 25.2 pantu, Ministru kabineta 2018. gada
26. jūnija noteikumu Nr. 354 «Audžuģimenes
noteikumi» 78. punktu, Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.
857 «Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās»
22. punktu, Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību» 13. un 15. punktu.

I

zdarīt Vecumnieku novada Domes 2010. gada
24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 «Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku
novadā» šādus grozījumus:
Papildināt izdošanas tiesisko pamatojumu ar
norādi uz Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 «Audžuģimenes noteikumi»
78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 «Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās» 22. punktu, Ministru kabineta 2009. ga-

da 17. jūnija noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13. un 15. punktu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro
daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 25.2 pantu.
Svītrot 2.3. apakšpunktu.
Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.2. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne
vēlāk kā triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša,
kurā radusies krīzes situācija.»
Svītrot VIII. nodaļu.
Izteikt 91.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«91.1.1. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz
dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus
(stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis, atsevišķos
gadījumos – ārsta izziņa). Ja pašvaldība nesedz
visu summu, kas norādīta izdevumu apliecinošā
dokumentā, tad, uzrādot oriģinālus, persona
iesniedz izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijas.»
Papildināt saistošos noteikumus ar IX2. nodaļu
šādā redakcijā:
«IX2. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības.
92.1. Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) no dienas, kad

bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai, pašvaldība sedz:
92.1.1.izdevumus par dzīvojamo telpu īri (ietverot
obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) līdz
50.00 eiro mēnesī;
92.1.2. izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija,
apkures un karstā ūdens nodrošināšana, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves
atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti
īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām,
nepārsniedzot 50.00 eiro mēnesī.
92.1.3. nepieciešamības gadījumā par balona
gāzi – līdz 23.00 eiro pusgadā;
92.1.4. nepieciešamības gadījumā pirmreizējai
gāzes balona iegādei līdz 50.00 eiro;
92.1.5. nepieciešamības gadījumā par kurināmā
(cietā, gāze u.c.) iegādi – līdz 185.00 eiro gadā.
92.2. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības
un ir sasniedzis pilngadību, iesniedz Sociālajā
dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu,
īpašumu apliecinošos dokumentus vai dzīvojamās telpas īres līgumu (īres līguma grozīšanas
vai izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs
iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu) un
pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentus (rēķini, kvītis, maksājumu
uzdevumi u. c.) kopijas par iepriekšējo periodu,
bet ne retāk kā līdz kalendārā gadā beigām.

92.3. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot
vērā dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus, bet nepārsniedzot faktiskos
izdevumus atbilstoši iesniegtajiem ar dzīvokļa
lietošanu saistītajiem pakalpojumu sniedzēju
maksājuma dokumentiem.
92.4. Dzīvokļa pabalstu izmaksā pakalpojumu
sniedzējam vai pabalsta saņēmējam.
92.5. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti
ar interneta, telefona, kabeļtelevīzijas u.c. papildpakalpojumu lietošanu.
92.6. Pabalsta saņēmējam ir pienākums informēt
Sociālo dienestu, ja tiek mainīts, pārtraukts vai
noslēgts jauns līgums ar kādu no pakalpojumu
sniedzējiem.
92.7. Ja laika posmā, kad pabalstu saņēmējs
saņem dzīvokļa pabalstu, mainās viņa dzīvesvieta, īres līgums un tā nosacījumi, Sociālais
dienests no jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta
piešķiršanu un apmēru vai atteikumu to
piešķirt.»
Izteikt 11.1. punktu šādā redakcijā:
«11.1. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu pieņem Sociālais dienests.»
Izteikt 11.3. punktu šādā redakcijā:
«11.3. Sociālā dienesta lēmumu par piešķirto
sociālo pabalstu vai atteikumu piešķirt sociālās
palīdzības pabalstu var apstrīdēt Vecumnieku
novada domē pie izpilddirektora.»
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes 2019. gada 27. marta saistošajiem
noteikumiem Nr. 3 «Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2012. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā»»
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums.
Nepieciešamība izdarīt grozījumus Vecumnieku novada
Domes 2012. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā» izriet no apstākļiem, ka iepriekšējā periodā ir slēgta izgāztuve
«Grantiņi» Bauskas novada
Codes pagastā, mainījusies
noteikumu piektās nodaļas
«Šķidro sadzīves atkritumu

apsaimniekošana» atbilstība
šiem noteikumiem, jo ietverto
atkritumu jomu šobrīd regulē
citi normatīvie akti. Savukārt
pašvaldībā izvērtētie ierosinājumi radītu iespēju atkritumu
savākšanai papildus izmantot
speciālus (marķētus) atkritumu
maisus, atrunātu bioloģiski
noārdāmo atkritumu, kuri netiek kompostēti – zaru, koku,
krūmu un citu augu daļas –
dedzināšanu, kā arī precizētu
atkritumu minimālo izvešanas
biežumu, līgumu slēgšanas un

apmaksas kārtību atsevišķos
gad ī jumos daudzdzīvokļu
īpašumos un amatpersonu
loku, kas tiesīgas sastādīt
administratīvo pārkāpumu
protokolu par šo noteikumu
pārkāpšanu.

cumnieku novada administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi precizē un
papildina, kā arī svītro neatbilstošās normas, kas noteiktas
līdzšinējā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas jomā Ve-

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību
teritorijā.
Projekts neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi. Saistošie noteikumi ir saistoši

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Nav attiecināma.

visām fiziskām un juridiskām
personām Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošie noteikumi ir saistoši
visām Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošajām
fiziskajām un juridiskajām personām. Par saistošo noteikumu
pārkāpšanu Administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi sastādīt valsts policijas darbinieki,
Vecumnieku novada domes Sa-

biedriskās kārtības nodaļas amatpersonas, Vecumnieku novada
Domes pilnvarotas personas un
Valsts vides dienesta inspektori.
				
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
iedzīvotājiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes 2018. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 10 «Grozījumi 2010. gada 24. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»»
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Grozījumi Vecumnieku novada
Domes 2010.gada 24.marta
saistošajos noteikumos Nr.5
«Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»
(turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, lai precizētu
nosacījumus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai un
izslēgtu tos pabalstu veidus,
kas definējami kā pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi Vecumnieku novada
Domes 2010. gada 24. marta

saistošajos noteikumos Nr. 5
«Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»
(turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, lai precizētu
nosacījumus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai un
izslēgtu tos pabalstu veidus,
kas definējami kā pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas.
Grozījumi saistošajos noteikumos
paredz izslēgt vairākus apakšpunktus un VIII. nodaļu, kas nav
attiecināmi kā sociālā palīdzība,
bet gan kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti.
2. dokumenta projektā ir ietverti vairāku punktu precizē-

jumi, izsakot tos aktualizētās
redakcijās.
Saistošo noteikumu projektā
iekļauta IX2. nodaļa «Dzīvokļa
pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības».
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana
neradīs finansiālu ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamību veidot jaunas amata vietas.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Atbildīgā institūcija par saistošo noteikumu izpildi ir Vecumnieku novada domes Sociālais
dienests.
6. Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu

un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro, ceturto un piekto
daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14.
panta sesto daļu, 25.2 pantu,
Ministru kabineta 2018. gada
26.jūnija noteikumu Nr. 354
«Audžuģimenes noteikumi» 78.
punktu, Ministru kabineta 2005.
gada 15. novembra noteikumu
Nr. 857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās»
22. punktu, Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu
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Nr. 550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību» 13. un 15. punktu.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā notikušas konsultācijas ar potenciālajiem pabalsta
saņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

6 Novada vēstis

2019. gada jūlijs

3. jūlijā Vecumnieku tautas namā notika
Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta
«Drošība pierobežā» Nr. LLI-302 ietvaros
rīkots informatīvs pasākums par vietējās
sabiedriskās drošības un kārtības dienestu
darbu Vecumnieku novadā.

FOTO NO PROJEKTA ARHĪVA

Pieredzes apmaiņas vizīte par vietējās sabiedriskās drošības
un kārtības dienestu darbu Vecumnieku novadā

P

asākumā piedalījās projekta vadošā
partnera pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, sabiedriskās drošības un
kārtības dienestu speciālisti un projekta
partneri no Aknīstes un Tērvetes novadiem, kā arī no Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā. Pieredzes apmaiņas vizīte ir viens no pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti
stiprinošiem pasākumiem, lai veidotu jaunus
pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizētu ar drošību saistīto infrastruktūru.
Pasākuma ievadā klātesošos sveica Vecumnieku
novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
novēlot produktīvu un vērtīgu pieredzes apmaiņas pieredzi.

Sabiedriskās kārtības nodaļas
pieredze

Par sabiedriskās kārtības nodaļas darbu, sadarbības
pieredzi ar citām valsts un pašvaldības institūcijām (sociālais dienests, bāriņtiesa, Valsts policija,
izglītības iestādes, probācijas dienests, administratīvā komisija, ārstniecības iestādes u. c.) stāstīja
Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs Edgars Polis. Kārtībnieku
darbā plaši tiek izmantotas video novērošanas
kameras, kas izvietotas Vecumnieku novada
teritorijā. Arī «Drošība pierobežā» projekta
ietvaros tika iepirktas un uzstādītas 26 video
novērošanas kameras, kas ievērojami atvieglo

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklēts VUGD Vecumnieku postenis.

kārtības nodaļas darbu sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanā. Video kameru ieraksti
bieži noderējuši arī Valsts policijas vajadzībām
dažādu pārkāpumu izmeklēšanai.
Prezentācijai sekoja diskusijas ar pasākuma
dalībniekiem, salīdzinot pašvaldības policijas,
Valsts policijas un pašvaldības kārtības dienestu
pilnvaras un iespējamās rīcības dažādos gadījumos Latvijā un Lietuvā. Tika skarts arī jautājums
par atkritumu izvešanas kārtību, kas Vecumnieku
novada kārtības dienestam ne reizi ir sagādājusi
raizes, jo iedzīvotāji mēdz izvest atkritumus tam
nepiemērotās vietās, nevēloties slēgt pakalpojuma līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju savā
saimniecībā. Lietuvā šis jautājums tiek risināts
nodokļu veidā, paredzot, ka katram īpašumam un
deklarētajai dzīves vietai tiek piemērots noteikts
nodoklis par atkritumu apsaimniekošanu.

Apmeklē VUGD Vecumnieku posteni

Nākamā pasākuma daļa bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vecumnieku posteņa
apmeklējums. Viesus sagaidīja posteņa komandieris Visvaldis Janelis un Māris Plēsnieks, kurš
pirms tam ieņēma posteņa komandiera amatu.
VUGD pārstāvji parādīja posteni, ugunsdzēsēju
mašīnas un aprīkojumu, pastāstīja par ikdienas
darbiem un sadarbību ar kārtības nodaļu un
brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām Skaistkalnē
un Bārbelē. M. Plēsnieks pastāstīja par Vecumnieku ugunsdzēsēju depo ēkas vēsturi un
izrādīja ugunsdzēsēju galvassegu kolekciju no
senākiem laikiem.
Gūtais ieskats vietējās sabiedriskās kārtības
un drošības dienestu darbā sniedza plašāku
informāciju projekta dalībniekiem par iespējām
risināt dažādus jautājumus saistībā ar drošību

Biedrība «Zemgales šaušanas centrs», tuvojoties savai desmit
gadu jubilejai kopš tās dibināšanas brīža, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» atbalstu, ir īstenojusi «Šautuves centra palīgēkas
būvniecība» projektu.

P

rojekta mērķis bija izveidot šautuves centra
palīgēku, kurā varētu
organizēt mednieku
teorētisko un praktisko eksāmenu pieņemšanu, kā
arī dažāda veida apmācības un
seminārus saistībā ar medību
un sporta šaušanu. Pēc realizētā projekta Vecumnieku novada un arī apkārtējo teritoriju
medniekiem, medību kandidātiem, zemessargiem, jaunsargiem, policistiem un citiem
interesentiem būs nodrošināta
iespēja pilnveidot savas šaušanas prasmes, kā arī sagatavoties šaušanas pārbaudījumiem
un nākotnē kārtot mednieku
eksāmena gan teorētisko, gan
praktisko daļu vienuviet.
Realizējot «Šautuves centra
palīgēkas būvniecība» projektu, biedrība turpina attīstīt un
īstenot pašas izvirzīto galveno
mērķi, proti, nodrošināt Zemgales reģiona iedzīvotājiem
pieejamu medību sporta šaušanas kompleksu, kurā ir iespējams gan apgūt, gan attīstīt

šaušanas prasmes ar ieročiem.
Jāatzīmē, ka būtiskākā daļa no
biedrības izvirzītajiem mērķiem, ar biedrības biedru un Eiropas savienības fondu līdzekļiem, tika sasniegti jau 2013.
gadā, kad tika izveidots un
atvērts šautuves komplekss,
kurā tika izbūvēts «Apaļais
stends» un šaušanas stends,
kurā var šaut pa skrejošu un
stāvošu meža cūkas vai aļņa
mērķi dažādās distancēs. Kā
apstiprinājums tam, biedrībai
no Vecumnieku novada domes
tika izsniegta atļauja Nr. 59
par otrās un trešās kategorijas
šautuves (šaušanas stenda)
izveidi un darbību.
Biedrības pārstāvji uzskata, ka
pēc realizētā «Šautuves centra
palīgēkas būvniecība» projekta turpmāk būs daudz vieglāk
īstenot arī pārējos biedrības izvirzītos mērķus, proti, veicināt
stenda šaušanas attīstību Latvijā un sekmēt augstu sporta
rezultātu sasniegšanu medību
un sporta šaušanā; organizēt
šaušanas sporta pasākumus;
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Zemgales šaušanas centrs Bārbelē
turpina attīstīties

Klientu apkalpošanas
centrs gaida iedzīvotājus
Vecumnieku novada domes ēkā Rīgas ielā 29, pirmajā
stāvā, jau kopš februāra darbojas Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā novada
iedzīvotāji var saņemt Vecumnieku novada pašvaldības
pakalpojumus, kā arī pieteikumus un konsultācijas deviņu
valsts iestāžu pakalpojumiem.

V
Administratīvā ēka, kas uzcelta projekta laikā.

rīkot mednieku teorētisko un
praktisko apmācību; sadarbībā
ar Valsts meža dienestu un
Valsts policiju organizēt medību eksāmena pieņemšanu; uzlabot mednieku šaušanas prasmes; veicināt iedzīvotāju, it
sevišķi, jauniešu, iesaistīšanos
aktīva dzīvesveida aktivitātēs,
tādējādi aicinot iedzīvotājus
pievērsties veselīgam dzīvesveidam; veicināt sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanu Vecumnieku novadā; veicināt medību

un šaušanas sporta attīstību,
iedzīvotāju interesi un izpratni
par šaušanu kā videi draudzīgu
sporta veidu, kas iekļauts arī
Olimpisko sporta veidu sarakstā – šaušana pa māla šķīvīšiem
«Apaļais stends», kā arī popularizēt lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu un veselīgu dzīvesveidu, vienlaikus veicinot
iedzīvotāju personīgo atbildību
par savu drošību un veselības
uzturēšanu.
Arvīds Rozēns

gan Latvijas teritorijā, gan pārrobežu sadarbībā
ar Lietuvas republikas institūcijām.
Projekts: LLI-302 «Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā». LLI-302
«Improvement of efficiency and availability of
local public security services in cross border
regions of Latvia and Lithuania».
Saīsinātais nosaukums: «Safe borderlands»
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 –
30.11.2019 (20 mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību
sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un
pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku
dzīves vietu.
Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR
(t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 84
675,27 (t.sk. ERAF finansējums 71 973,98 EUR)
Vecumnieku novada domes kā Sadarbības partnera projekta izmaksas:
Kopējās izmaksas: EUR 50 187,62
ERAF finansējums: EUR 42 659,47
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 7528,15
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 20142020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu;
www.vecumnieki.lv
Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/
lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-crossborder-regions-of-latvia-and-lithuania-safeborderlands/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Alīna Žukauska
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

PVKAC apmeklētājus pieņem Vecumnieku novada domes
Kancelejas nodaļas sekretāre/lietvede Vija Eiduka, kura
atbild par valsts iestāžu pakalpojumiem, kā arī Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretāre/lietvede Aija Narbute, kura atbild par Vecumnieku novada
pašvaldības pakalpojumiem.
Klientu apkalpošanas centrā ir iespēja pieteikt pakalpojumus
klātienē, saņemt palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, saņemt
konsultācijas Valsts ieņēmumu dienestam (VID), Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).
Tiek sniegta informācija un palīdzība e-pakalpojumu lietošanā:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP); Nodarbinātības
valsts aģentūrai; Lauku atbalsta dienestam; Uzņēmumu reģistram;
Valsts zemes dienestam; Lauksaimniecības datu centram; Valsts
darba inspekcijai.
Jautājumu gadījumā sazināties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretāri/lietvedi Viju Eiduku pa tālruni: 63976734,
e-pasts: vija.eiduka@vecumnieki.lv vai arī ar Vecumnieku novada
domes Kancelejas nodaļas sekretāri/lietvedi Aiju Narbuti pa tālruni:
63976100, e-pasts: aija.narbute@vecumnieki.lv.
Lai pieteiktu pakalpojumu klātienē VPVKAC, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments. Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai
nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai
elektroniskā paraksta viedkarti.
Vecumnieku novada VPVKAC darba laiks:
Pirmdien: 8.00 – 12.00 un 12.40 – 17.00
Otrdien: 8.00 – 12.00 un 12.40 – 17.00
Trešdien: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 19.00
Ceturtdien: 8.00 – 12.00 un 12.40–17.00
Piektdien: 8.00–14.00
Vairāk informācijas www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Alise Dreimane
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Noslēdzies otrais biznesa ideju konkursa
«Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2019»
pieteikumu termiņš
Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja
biznesa ideju konkursu «Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā 2019», kur kopējais
apgūstamais finansējums ir 6000,00 EUR
no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un
vienam konkursa dalībniekam maksimālais
pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

K

onkurss notiek no 2019. gada 1. janvāra līdz 29. novembrim un tam ir noteikti
četri pieteikšanās termiņi:
2. janvāris – 29. marts;
1. aprīlis – 28. jūnijs;
1. jūlijs – 30. septembris;
1. oktobris – 29. novembris.
Šobrīd rit trešais biznesa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš, kas noslēgsies 30. septembrī.
Otrajā pieteikumu termiņā biznesa idejas pieteikumus iesniedza trīs pretendenti.
Visi trīs pretendenti ar vērtēšanas komisiju tikās
5. jūlijā un prezentēja savas biznesa idejas.
Viena no pretendentēm, Ināra Strēle, sniedz friziera pakalpojumus Skaistkalnē un Vecumniekos,
Rīgas ielā 29a. Lai klientiem Vecumniekos nodrošinātu labāku pakalpojumu sniegšanas kvalitāti,
Ināra vēlas iegādāties jaunu, profesionālu friziera
krēslu ar izlietni un uzlabot telpu iekārtojumu.
Ināra saimniecisko darbību ir reģistrējusi kopš

1995. gada un konkursā varēja pretendēt uz
finansējumu līdz 1000,00 eiro, kas ir maksimālais
pieejamais finansējums saimnieciskās darbības
veicējiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību
ilgāk kā 18 mēnešus pieteikuma vērtēšanas brīdī. Vērtēšanas komisija, uzklausot un izvērtējot
pretendenta biznesa ideju, atbalstīja I. Strēles
biznesa idejas pieteikumu, projektam nosakot
finansējumu 500,00 eiro apjomā.
Otra konkursa pretendente, SIA «Rolial – W»
vadītāja Līva Jankeviča, ir nesen dibinājusi uzņēmumu un projekta pieteikumā paredz iegādāties
piepūšamās atrakcijas, elektromodeļus un citu
atrakciju inventāru, lai piedāvātu izklaidējošus
un izglītojošus pasākumus un būtu iespēja nomāt spēles un atrakcijas inventāru ģimenēm ar
bērniem vai iestādēm. Uzņēmuma vīzija ir sniegt
iespēju Vecumnieku novada iedzīvotājiem aktīvi,
jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un svinēt
svētkus. SIA «Rolial-W» reģistrēts nepilnus divus
mēnešus un projekta pieteikumā pretendē uz
1500,00 eiro finansējumu, kas ir maksimālais
pieejamais finansējums saimnieciskās darbības
veicējiem, kas reģistrējuši saimniecisko darbību
mazāk kā 18 mēnešus pieteikumu vērtēšanas brīdī. Vērtējot šo biznesa ideju, vērtēšanas komisija
pieņēma lēmumu atbalstīt konkursa pieteikumu,
nosakot finansējumu 1000,00 eiro apmērā.
Trešais konkursa pretendents Māris Lasmanis ir
Stelpes pagasta piemājas saimniecības «Roņuki»
īpašnieks, kura saimnieciskā darbība saistīta
ar vistu olu realizāciju. Saimniecībā šobrīd ir
250 dējējvistas, kuru saražotās olas iespējams

iegādāties saimniecībā uz vietas vai Vecumnieku
tirgū un Imantas tirgū Rīgā. Ar konkursā piešķirto
finansējumu iecerēts iegādāties elektriskos ganus un elektriskā gana sietu, kā arī pārvietojamo
treileri (putnu mītni), lai uzlabotu putnu uzturēšanās apstākļus, ļaujot putniem uzturēties pļavā,
dabiskā vidē. Šī biznesa ideja tika novērtēta ar
maksimālo pieejamo finansējumu, 1000,00 eiro,
jo saimnieciskā darbība reģistrēta ilgāk kā 18
mēnešus no vērtēšanas brīža.
Aicinām visus interesentus piedalīties, pieteikt
savu biznesa ideju un pretendēt uz pašvaldības
finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!
Pirmajā un otrajā konkursa termiņā pretendentiem kopējais piešķirtais finansējums ir 3500,00
eiro. Šobrīd kopējais pieejamais finansējums
trešajam un ceturtajam konkursa periodam ir
2500,00 eiro. Saskaņā ar konkursa nolikumu,
biznesa ideju pieteikumi tiek pieņemti līdz
brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais
finansējums tiek izlietots pilnā apmērā līdz nākamās kārtas uzsākšanas datumam.
Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas,
kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa
nolikumā. Ar nolikumu var iepazīties mājaslapā
www.vecumnieki.lv. Sīkāka informācija, zvanot
pa tālr. 63920596, e-pasts: alina.zukauska@
vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes projektu koordinatore
Tālr. 63920596;
e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv

Aicina
iesaistīties
makulatūras
vākšanas akcijā
Valles bibliotēka nu jau piekto gadu piedalās
SIA «Līgatnes papīrs» makulatūras savākšanas konkursā.

B

ibliotēkām tā ir iespēja bez maksas
nodot uzkrāto makulatūru – no aprites izņemtās grāmatas, periodikas
izdevumus, izlietoto biroja papīru,
bukletus un cita veida makulatūru, cīnoties par naudas balvām. Par katriem
1000 kg makulatūras varēs saņemt 5 kg A4
biroja papīru.
Aicinājums arī iedzīvotājiem iesaistīties un atbalstīt
šo aktivitāti, domājot par ekoloģiju un atkritumu
šķirošanas principiem. Ja esat izlasījuši laikrakstus
un žurnālus, dokumenti kļuvuši nevajadzīgi, vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai
Jums ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra
izstrādājums, neizmetiet to vienkārši atkritumu
grozā! Makulatūru var atstāt uz nojumes pie
veikala «Lats».
Akcija norisināsies no 8. jūlija līdz 30. oktobrim.
Ingūna Kļaviņa,
Valles
bibliotēkas
vadītāja

Novada skaistākos pagalmus un sētas komisija
iepazina un vērtēja 11. jūlijā. Konkursā
«Vecumnieku novada sakoptākais īpašums
2019» šogad piedalījās seši īpašumi – četri
no tiem Stelpē un pa vienam Vecumniekos
un Kurmenē.

K
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Komisija apskata sešus īpašumus

onkursa dalībniekiem dalība konkursā
bija jāpiesaka līdz 28. jūnijam, iesniedzot pieteikumu Vecumnieku novada
domē vai pagasta pārvaldē.

Vērtēšana notiek 3 kategorijās

Šogad konkursa dalībnieku vērtēšana notika
trīs kategorijās: ģimenes mājas ciemu teritorijā,
viensētas pagasta teritorijā un novada «Odziņa».
Vērtēšanu veica komisija piecu cilvēku sastāvā:
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals, uzņēmējs Valdis Rusiņš,
zemnieku saimniecības «Upescelmiņi» īpašniece
Eleonora Maisaka, Vecumnieku novada Domes
deputāte Diāna Ruģele un Stelpes kultūras darba
organizatore Sandra Neliusa.

Īpašumu sakopšana un uzturēšana
ir ikdiena

Pirmais īpašums tika vērtēts Vecumnieku pagastā. Komisiju sagaidīja ļoti aktīva saimniece,
kura iepazīstināja ar savu dzimtas īpašumu
«Lielpakalni». Īpašums ir sens, māja celta ap 30.
gadu vidu. Saimniece Vija Barisa māju mantojusi, darba esot bijis daudz, taču viņa no darba
nebaidās. Komisijai ar lepnumu tika izrādītas
gan puķu dobes, gan iekoptās atpūtas vietas.
«Tā jau nav īsta lauku māja, ja tajā nezied flokši,
kliņģerītes, pīpenītes, dālijas un pujenes,» teic
mājas saimniece. Viņas hobijs ir dzejas rakstīšana. Bieži vien iedvesma rakstīšanai rodas tieši
ravējot puķu dobes. V. Barisas sapnis – izdot savu
dzejoļu krājumu.
Tālākais ceļš komisiju veda uz Stelpes pagastu,
kur Gita Priede un Gunārs Homčenko konkursā
bija pieteikuši savus līdzās esošos īpašumus
«Līvi» un «Liepas». Saimnieks stāsta, ka Gita jau
domājusi par startēšanu konkursā «Sakoptākais
īpašums 2019» un tad esot saņēmusi uzaicinājumu arī no Stelpes pagasta pārvaldnieka

Stelpes pagastā, no īpašuma «Līvi» ejot uz «Liepām», jo abi īpašumi atrodas līdzās.

Ingara Štelfa. «Ir svarīgi, ka pagasta pārvaldnieks
iesaistās un iedrošina,» atzīst Gunārs. Komisija
īpašumus vērtēja atsevišķi, taču saimniekiem
blakus esošo īpašumu sakopšana un uzturēšana
ir kopīga ikdiena. Apkārt tiem ir lielas zemes
platības, kur tiek audzēti kvieši, mieži un griķi.
Saimnieks atminas kādu stāstu, kad pie viņiem
iemaldījušies ārzemnieku riteņbraucēji, kuri
lūguši atļauju teritorijā uzsliet teltis. Kā jau
sirsnīgi saimnieki, viņi atļāvuši un vērojuši, kā
ārzemnieki priecājas par apkārt esošo skaistumu
un novērtē viņu darbu. Tieši tas ir motivators
lielajam darbam.
Tā kā šogad visaktīvākie dalībnieki ir tieši no
Stelpes pagasta, tad nākamo īpašumu komisija
devās vērtēt uz netālo Upes ielu 13. Tur žūriju
laipni uzņēma angļu pāris Rodžers un Valērija
Hazeldeni. Arī šajā mājā, tāpat kā iepriekšējās,
komisija vienojās vienā spēcīgā latviešu tautas

dziesmā. Saimnieki komisijai bija sagatavojuši prezentāciju par to, kā apkārtne izskatījās
2008. gadā, kad viņi tikko turp bija pārcēlušies,
un kā, ejot laikam, tā tikusi labiekārtota. Šajās
mājās žūriju piesaistīja daudzas oriģinālas un
interesantas lietas, piemēram, putnu būris, kas
izveidots no zābaka, vai arī augšpēdus augošie
tomāti. Saimniece smejot piebilda, ka viņa ir
tā, kurai rodas idejas, bet Rodžers ir tas, kurš
tās realizē dzīvē.
Kā pēdējais apskates īpašums Stelpes pagastā
bija lauku viensēta «Beitiņi», kur saimniece
Ināra Pūpola komisiju iepazīstināja gan ar iekopto apkārtni, gan ar spožām nākotnes idejām.
Saimniece labi zina, kur tuvākajā piecgadē vēlas
savu tējas namiņu, kur tiks stādītas lavandas.
«Man pašai patīk plānot un īstenot savas idejas,»
komisijai teic saimniece. Saimniece ar prieku
atzīst, ka viss, kas paveikts, ir mazmeitas dēļ.
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Viņa novērojusi, ka arī apkārtējie
kaimiņi ir sarosījušies savu māju
iekārtošanā: «Tiklīdz viens iesāk,
tā arī pārējiem pielīp darbošanās
prieks!»
Pēdējais apskates īpašums, uz kuru
komisija devās, bija Kurmenes pagastā. Mājas «Junišāres – 2» konkursam pieteica Aivalda Berga sieva
Ingrīda. Taču viņa bija devusies
ceļojumā, tāpēc ar īpašuma
apkārtni komisiju iepazīstināja
mājas saimnieks. Viņš stāstīja,
ka uz namu dzīvot pārcēlušies
1996. gadā. Māja esot būvēta
mežstrādniekiem 1957. gadā.
Īpašnieks atzīst, ka joprojām,
iekārtojot apkārtni, zemē var
atrast dažādus sadzīves atkritumus. Māja atrodas meža ielokā,
kas katram komisijas loceklim
uzbūra kādu ainu par «mūžīgo
ceļu uz mājām». Komisija atzīst,
ka Bergu īpašuma apkārtne atgādina iekoptu parku, taču pats
saimnieks uzskata, ka parks vēl
tikai top.

Pērn aktivitāte –
uz pusi lielāka

Konkursa dalībnieku godināšana un uzvarētāju
apbalvošana notiks svinīgā pasākumā rudenī, uz
kuru tiks aicināti visi konkursa dalībnieki. Konkursa uzvarētāji saņems balvas katrā nominācijā, konkursa rīkotāju balvu (Novada «Odziņa»).
Konkursa dalībniekiem tiks organizēta vienas
dienas pieredzes ekskursija uz citu novadu sakoptākajām sētām vai pagastiem.
Jāmin, ka pērn konkursa aktivitāte bija uz pusi
lielāka, jo konkursā piedalījās 15 objekti. Konkursa mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus novada vizuālā
tēla un atpazīstamības veidošanā, kā arī veicināt
iedzīvotāju un tūristu informētību par skaistākajām novada vietām, tāpēc ikviens iedzīvotājs
tiek aicināts sarosīties un piedalīties!
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Taču saprotams, ka bērniņu vecumi ir atšķirīgi
un katram ir citāds dienas ritms, līdz ar to visiem
pielāgoties ir ļoti grūti. Paldies organizatoriem
par jauko ideju!» savu viedokli pauda ratiņu
gājiena dalībniece Liene Veinberga.

F OTO – ALISE DREIMANE

14. Liliju svētki aizvadīti novada dzimšanas
dienas noskaņā

Ieradušies daudz sveicēju
no kaimiņu novadiem

Nu visi bija ieradušies parkā, lai kopīgi svinētu svētkus, kurus svinīgi atklāja Austra
Galvanovska ar dziesmu «Mazu brīdi pirms»
un novadnieces Maigas Kurčanovas īpašajām
dzejas rindām.
Mūs sveikt šajos krāšņajos svētkos bija ieradušies arī viesu amatiermākslas kolektīvi
no citiem novadiem, kā arī no kaimiņvalsts
Lietuvas ar dažādu un krāšņu koncertprogrammu. «Mēs varam lepoties ne tikai ar saviem
lieliskajiem novadniekiem, bet arī ar daudziem
labiem draugiem, kuri kopā ar Vecumnieku
novadu bijuši kopš tā dibināšanas vai iegūti
ceļā uz novada izaugsmi un attīstību,» lepojās
svētku vadītāja Agrita Laudurga, piesakot viesu
priekšnesumus. Koncerta laikā viesi vēlēja būt
stipriem un lepniem par savu novadu, baudīt
svētkus un šajā laikā nepazaudēt savu identitāti.

Svētku gardākais brīdis –
iespēja degustēt svētku kūkas

Pēc viesu sveicieniem pienāca svētku gardākais
brīdis, kas lika sakustēties visām garšu kārpiņām.
Kopā pulcējās novada kūku meistari – Stella Rubaņika, Inga Siliņa, Vēsma un Aivars Petruševici,
Andris Zandbergs, Sanda Baturoviča, Anda Komarovska, Gerhards Odinga, Valērija un Rodžers
Hazeldeni, Jūlija Apsīte, Lilita Berliņa ar Kārli
Elmeru Apsīti un skolēniem, Mārīte Kviešone,
Sintija Petruševica, Evija Osīte, Aija Muižniece,
kuri dižojās ar saviem ēdamajiem mākslas
darbiem un demonstrēja tos svētku viesiem.
Tas bija īsts baudījums gan acīm, gan vēderam!
Ikviens interesents varēja arī nobaudīt kādu no
gardajām kūkām un izgaršot to neatkārtojamās
garšas.

Floristu festivāla dalībnieku darbi
rotā tautas nama apkārtni

Ne tikai kūkas bija īsts baudījums acīm, bet arī
floristu festivāla dalībnieku skaistie veikumi, kuros obligāti bija jāiekļauj liliju ziedi. Vecumnieku
tautas nama floristikas studijas vadītāja Līga
Lauriņa stāstīja, ka dalībniekiem, gatavojoties
festivālam, bijis viens mājas darbs – jau mājās
jāizstrādā interjera objekts «10 kūkas un viena
svecīte», bet otram darbam «Sveiciens novadam
10 gadu jubilejā» bija jāsagatavo sagataves,
lai divu stundu laikā parkā uz vietas to varētu
pabeigt. Skatītājiem balsojot ar pupām, tika
noskaidrots tīkamākais floristu darbs, kuru šoreiz
bija veidojusi komanda «Upescelmiņi» – Kristīne
Kuzma un Guntis Maisaks no Skaistkalnes.
Festivālā ar saviem darbiem priecēja komandas:
«Kalniņa un Ko» – mamma un meita – Gunita un
Vita Kalniņas no Vecumniekiem, «Stelpes meitenes» – Ilga Viņķele un Nijole Ķeruda no Stelpes
pagasta, «Pēdējo reiz» – māte un meita – Anita
un Ieva Piebalgas no Bārbeles/Rīgas, «Damaskas

Kūku cepēji iepazīstināja ar sevi un savām kūku receptēm.

roze» – Ineta Kanna no Vecumniekiem, «Drosminieces» – Marija Hatuļeva un Ērika Cēne no
Misas; individuāli: Valentīna Radziņa no Misas,
Solvita Kozlovska no Vecumniekiem, Gundega
Kruglova no Baldones novada, Genute Pilkauska
no Vecumniekiem.

Vecumnieku tautas namā bija apskatāma krāsaina liliju ziedu izstāde, kura ar savu reibinošo
smaržu ikvienu garāmgājēju aicināja ienākt un
katru krāšņo ziedu pasmaržot un apskatīt tuvāk.
Turpat tautas namā bija apskatāma arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo
gleznošanas studijas izstāde «Man patīk...».
Līdz ar izstādēm tautas namā notika arī darts
Liliju kauss.

un «AK- 69». Volejbolā dalību ņēma piecas komandas, arī šeit spēcīgākā komanda izrādījās
«Cīruļu iela», otrie palika «Nopietni džeki», bet
trešo vietu izcīnīja komanda izrādījās «Cepums».
Pirmo reizi novadā tika izmēģināts piepūšamais
futbols, jo parkā vietas lielajam futbolam nepietika. Arī futbolā cīņas bija aizraujošas un jautras,
bet komanda «Cīruļu iela» svētku dienā dominēja visos sporta veidos, tāpēc zelts viņiem arī
futbolā. Otrajā vietā ierindojās «Nopietni džeki»,
bet trešo vietu ieguva komanda «Tratatā».
Iespēja apskatīt un izmēģināt militāro tehniku
un citas lietas
Apmeklētāji ar lielu interesi kavējās pie Zemessardzes 53. kājnieku bataljona pārstāvjiem, kur
varēja apskatīt un izmēģināt dažāda veida bruņojumus, ieročus, militāro tehniku, kā arī uzzināt
daudzas citas interesantas lietas!

Dažādas aktivitātes arī mazākajiem
svētku apmeklētājiem

Novada amatiermākslas kolektīvi –
ķirsīši novada kūkā

Apskatāmas izstādes un aktivitātes
tautas nama telpās

Mazākie svētku dalībnieki un apmeklētāji varēja
ne tikai visas dienas garumā izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, izlēkāties batutos, izmēģināt
velokartus, ļaut māksliniekiem apgleznot seju
vai kādu citu ķermeņa daļu, radoši darboties
mākslas stūrītī, bet arī priecāties un līksmot
par ziepju burbuļiem, kā arī paši pamēģināt tos
laist debesīs! Taču gaidītākais notikums bērniem
droši vien bija muzikālā izrāde «Krustmāte Agate
un draugi».

Novada sportisti aktīvi piedalās
dažādās sporta spēlēs

Arī sportiskākie un aktīvākie novada iedzīvotāji
varēja atrast sev tīkamu nodarbi, piedaloties
cīņā strītbola, volejbola un piepūšamā futbola
laukumos, cīnīties par kopvērtējuma kausu – šo
iespēju izmantoja trīs komandas. Strītbolā, cīņā
par uzvarētāju titulu devās astoņas komandas.
Play-off turnīrs izvērtās ļoti spraigs un aizraujošā cīņā uzvaras laurus plūca komanda «Cīruļu
iela», aiz sevis atstājot komandu «Radex-Misa»

Svētki iesākās ar tradicionālo Tvīda velobraucienu, kuru krāšņāku darīja ziediem rotātie
velosipēdi un paši braucēji.

Pēcpusdienā parku piepildīja mūsu novada
amatiermākslas kolektīvi, lai visi kopīgi veidotu
koncertprogrammu «Mēs esam ķirsītis novada
kūkā».
Krāšņu liliju ziedu pušķi savam novadam 10
gadu jubilejā bija sarūpējuši pagastu visradošākie ļaudis – Skaistkalnes, Valles, Kurmenes,
Misas, Bārbeles, Stelpes un Vecumnieku amatiermākslas kolektīvi. Koncerta scenārijs bija
veidots, katram pagastam piešķirot savu liliju,
kura slēpj stāstu par pagasta vērtībām, cilvēkiem un notikumiem.
Vecumnieku novada krāšņajā ziedu pušķī pirmā
uzplauka skaistā baltā, karaliskā lilija. Vecumnieku lilija norūdījusies dzelzs manufaktūrā,
griezusies dejās Vecmuižas ballēs, no laika gala
ziedējusi Vecumnieku pagasta ģerbonī un šobrīd
rotā arī novada simboliku. Misas ciema lilijas nosaukums ir «Labs vakars», tā zied un valdzina ar
savu smaržu jestrās disko ballītēs un aizraujošās
teātra izrādēs. Misinieki šo brīnumaino lilijas
ziedēšanas nakti iesaukuši par Misas Balto nakti.

Svētku rītā Vecumniekus modināja smagās mūzikas apvienība «Harta».
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Neviltotu prieku un emocijas sagādāja krāsainie ziepju
burbuļi.

PIEPILDĪJĀM SEN LOLOTAS
IDEJAS, RADĪJĀM
VECUMNIEKU NOVADĀ VĒL
KO NEPIEREDZĒTU
Kā skaisti sīkziedu lilijas ziedi Stelpē sen, sen
atpakaļ uzplauka arī Pliekšānu dzimta, kuras
atstātais mantojums ne vien izjūtams apciemojot Pliekšānu klētiņu, bet arī satiekoties ar
Stelpes cilvēkiem.
Runā, ka hercogs Jēkabs esot kādreiz devies uz
Bārbeli baudīt sēravota ūdeni. Būdams dikti
priecīgs par avota ārstniecisko iedarību, hercogs uzdāvinājis karaliskā zieda – lilijas sīpolu.
Ausekļa dzirnavu Sējas svētku laikā sīpolu iestādījuši, ļaudis ilgi, ilgi gaidījuši, kad lilija beidzot
uzziedēs. Pagājuši daudzi gadi, kad beizot kādā
25. aprīļa rītā, tieši uz Bārbalu vārda dienu,
lilija uzplaukusi. Liliju pazinēji šo liliju sauc par
«Ķeizarcepuri», bet savējie, bārbelieši, to dēvē
par Budēļa cepuri.
Skaistkalnes pagasta lilija Vecumnieku novada
liliju buķetē ir krāšņā trompetlilija. Kā pūtēju
orķestra diriģenta zizlis majestātiski vadot
mūzikas skaņas, cēlā trompetlilija uzzied pašā
vasaras pilnbriedā, kad Skaistkalnē svin Kanepenes svētkus.
Dzeltenā tīģerlilija mazliet atgādina to dzintara
brošu, ko dzejnieks Knuts Skujenieks iemīļojis
piespraust izejot sabiedrībā. Dzejas un teātra
pasākumos Kurmenes plankumainā tīģerlilija
vienmēr ir klātesoša. Sīksta, izturīga, skaista,
spilgta un neaizmirstama – tīģerlilija – Kurmene!
Aktieru Amtmaņu muzejā, kur katru augustu
pulcējas teātrmīļi – aktieri un skatītāji – un kur
kādreiz dzīvojis izcilais režisors Alfreds Amtmanis –
Briedītis un viņa brālis Teodors, uzziedējusi Valles
pagasta lilija – ar nosaukumu «Zvanu Tornis».
TURPINĀJUMS 9. LPP

Floristu festivāla dalībnieku darbi rotāja svētku norises
vietu.

Kultūra 9

2019. gada jūlijs

29. jūnijā Kurmenes brīvdabas estrādē krāšņi
aizritēja Pēterdienas svinības Kurmenē.
Daudzveidīgā dienas programma pulcēja
teju 1000 tuvu un tālu ciemiņu.

K

oncertu ieskandināja Skaistkalnes jauniešu deju kopa «Vanadziņi» Baibas
Vanagas vadībā, kas Pēterdienā aizvien
priecē ar raito dejas soli un daudzveidīgo
deju programmu. Deju kolektīva staltie
puiši aplausu pavadībā izdejoja tautā iemīļoto
deju «Es izjāju prūšu zemi», kas izpelnījas ovācijas un tika dejota atkārtoti.
Pūtēju orķestris «Skaistkalne», kurā muzicē četri
kurmenieši, priecēja ar muzikālo sniegumu.
Jautājot, kuru Jāņu tradīciju vajadzētu ieviest Pēterdienā, orķestra diriģents, vadītājs Jānis Kalniņš
nedomājot atbildēja: «Neapšaubāmi papardes
zieda plūkšanu, kas tad ir Pēteri bez papardēm?!»
Aizrautīgi spēlēja grupa «PakavRockBand», tās
līderis un dziesmu autors Juris Gausiņš, kurš
teju kļuvis par kurmenieti. Grupa spēlēja jautru
un enerģisku mūziku, kā arī izskanēja veltījums
Kurmenei – dziesma «Lauku balle», kas J. Gausiņam saistās ar bērnības atmiņām no šīs puses.
Kurmenē pirmo reizi uz skatuves kāpa atraktīvu
jauniešu grupa «Konuss» no Skaistkalnes, kas
pirms gada sāka muzicēt kopā. Kaut grupa nebija pilnā sastāvā, tomēr spēcīgi izpildīja Latvijā

F OTO – IEVA PANKRATE

Kupli apmeklētas Pēterdienas svinības Kurmenē

«Vanadziņi» no sirds izdejoja tautā iemīļoto deju «Es izjāju prūšu zemi».

populāru mūziķu skaņdarbus, kuriem klausītāji
aktīvi dziedāja līdzi.
Koncerta laikā īpaši tika daudzināti kurmenieši,
kuri kuplināja Pēterdienas svinības piedaloties

dažādos kolektīvos un priecējot ar savu sniegumu. Koncertprogrammas noslēgumā tika
kopīgi nodziedāta Knuta Skujenieka sacerētā
Pēterdienas himna.

«Rudens rozes» piedalās
Eiropas senioru deju festivālā
FOTO NO KOLEKTĪVA ARHĪVA

FOTO NO VALLES KULTŪRAS DZĪVES ARHĪVA

Jāņu ielīgošana Vallē
22. jūnija pievakarē Vallē, aktieru Amtmaņu muzejā «Zvanītāju Bukas», notika Jāņu ielīgošanas
pasākums, piedaloties Bārbeles Tautas nama
folkloras kopai «Tīrums» (vadītājs R. Vimba) un
Neretas novada Mazzalves pagasta amatierteātrim «Tradare» (vadītāja S. Lisovska) ar Rutku
tēva lugu «Sieviešu mīlas ieroči».
Laikapstākļi bija īpaši labvēlīgi un pasākuma
apmeklētāji «Zvanītāju Buku» sētu piepildīja
krietnā skaitā. Visus atnākušos laipni sagaidīja
muzeja vadītāja Dace Anna Zvaigzne. Folkloras
kopas vadībā tika vīti Jāņu zāļu vainagi, iedegts
simbolisks Jāņu ugunskurs, skandinātas Līgo
dziesmas.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja un sveica Valles
pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa, aicinot visus cienāties ar sieru un kvasu, ko dalīja
tautas tērpos tērpušās pagasta pārvaldes laipnās
darbinieces.
Īpaši godināti tika atnākušie Jāņi un Līgas, kā arī
sveikta šīs dienas jubilāre dzejniece Gina Viegliņa-Valliete. «Tradares» aktieri caur jautru teātra
spēli skatītājiem atklāja kādiem tad vajadzētu
būt tiem «sieviešu mīlas ieročiem», ar kuriem
būtu jāiekaro vīriešu sirdis.
Pasākuma noslēgumā ikviens, kurš vēlējās,
varēja izlocīt kājas piedaloties latviešu tautas
rotaļās folkloras kopas mūzikas pavadībā. Tika
secināts, ka «Zvanītāju Buku» sēta ir kā radīta

Viesmīlīgās namamātes cienāja svētku viesus.

Līgo svētku svinēšanai un ierosināts šos svētkus
šeit sagaidīt arī nākamgad.
Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore Valles pagastā

Svētki aizvadīti novada
dzimšanas dienas noskaņā
TURPINĀJUMS NO 8. LPP.

Tā ir teātri un literatūru mīloša lilija, kuru Valles
puiši sprauž pie cepures dodoties uz zaļumballēm, bet meitas kārto vāzēs, sagaidot viesus
tradicionālajos pavasara sadančos.

Vakarā – nedaudz mierīgāka
koncertprogramma un balle

Tuvojoties vakaram, parku piepildīja mierīgākas,
rāmākas un sapņainākas skaņas. Vita Baļčunaite
aizkustināja klausītājus līdz sirds dziļumiem, izpildot koncertprogrammu «Uz vienotas frekvences».
Savukārt, pamazām tumsai ieskaujot kokus, skatuvi un novadu, visi posās ballei kopā ar grupu
«Starpbrīdis» un Ainaru Bumbieri.
Visas dienas garumā notika arī amatnieku tirdziņš, kur varēja nogaršot Vecmuižas alu, iegādāties novadnieku rokām darinātas lietas un pārtiku.
Liliju svētku mērķis bija radīt spilgtu, piesāti-

Koncertu vadīja Kurmenes amatierteātra aktieri
un režisors Inguss Pavinkšnis.
Arī Kurmenes Svētā Pētera Romas katoļu baznīcā
tika svinēti Svētā Pētera un Pāvila svētki, kur
svēto Misi noturēja Jelgavas diacēzes bīskaps
Edvards Pavlovskis.
Vakara koncertu atklāja Bārbeles folkloras kopa
«Tīrums», ielīgojot Pēterdienas tradīcijas caur
rotaļām un kopīgām dziesmām. Vakaru turpināja
četru jauniešu grupa «Baritoni» no Rēzeknes, kas
priecēja ar sirsnīgu, skanīgu un krāšņu koncertu.
Savukārt balli, līdz pat rīta gaiļiem, spēlēja aizraujošā grupa «Zelta kniede», izpildot labākos
skaņdarbus no Latvijas estrādes zelta fonda.
Jau skanot pirmajām dziesmām estrādes grīdu
piepildīja varens pulks dejotāju, un skanīgās
dziesmas tika dziedātas līdzi.
Arī vairāki laivotāji bija pieskaņojuši laivošanas
maršrutu Pēterdienas svinībām, lai varētu baudīt
koncertus un izdejoties ballē.
Kurmenes kultūras organizatore Sarmīte Ķīse
pauda gandarījumu par piedzīvoto: «Pārsteidza
lielā cilvēku atsaucība un interese par Pēterdienu
Kurmenē, jo daudzi šeit bija pirmo reizi. Līdz ar to
vakara gaitā vairākas reizes nācās pasniegt īso
vēstures kursu par estrādes drupām. Viesi atzina,
ka šai vietai piemīt īpaša aura.»
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

nātu, novada iedzīvotājiem un novada viesiem
interesantu programmu visas dienas garumā.
Apvienot novada desmitgades svinības ar Liliju
svētkiem, iesaistot visus novada pagastus, bija
Vecumnieku novada domes iniciatīva. Tāpēc jau
sākotnēji bija zināms, ka šiem Liliju svētkiem
jābūt īpašiem un inovatīviem. «Pēdējo pāris
mēnešu laikā svētku organizatoru komanda
strādāja ļoti saspringti arī tāpēc, ka šie bija
mūsu, Vecumnieku tautas nama vadītājas un
Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas
vadītājas, pēdējie organizētie svētki. Piepildījām
jau sen lolotas idejas, radījām Vecumnieku
novadā vēl ko nepieredzētu, liekot lietā visas
zināšanas un līdz šim gūto pieredzi. Tie bija arī
svētki mums, kas ļaus ar īpašu siltumu sirdī atstāt šo amatu!» savu viedokli pauda Vecumnieku
tautas nama vadītāja Jana Juste.
Alise Dreimane

Vienmēr dzīvespriecīgais, kustīgais un mundrais senioru deju kolektīvs «Rudens rozes».

Kad mums visapkārt ir labi
un mīļi cilvēki, tad arī dzīve
kļūst daudz labāka un mēs
paši arī. Tā varam raksturot
šī gada sezonas «dejisko» un
optimistisko senioru dāmu
deju kolektīva «Rudens
Rozes» dalībnieku darbu.

š

īs jūnija dienas nesa
prieku visiem dejotājiem un skatītājiem, kuri
bija ieradušies uz Eiropas senioru deju festivālu «Madarās, baltajās madarās…» Aucē. Senioru deju
kolektīvs «Rudens rozes» šo
dienu pavadīja draugu pulkā
pie sen pazīstamiem, bet mīļiem un sirsnīgiem cilvēkiem,
kuri bauda dejas kustību prieku. Tāpat izbaudījām seno dienu zaļumballes gaisotni Olainē,
kurā piedalījās četrdesmit divi
kolektīvi no visas Latvijas.
Saules apspīdētajā estrādē,

zem gaiši zilajām debesīm
varējām baudīt dejisko igauņu kolektīvu priekšnesumus.
Draudzība vai nu saista līdzīgos
vai padara līdzīgus. Līdzīgi mēs
esam arī dejas priekā. Ar dienvidu kaimiņiem lietuviešiem
kopīgus dejas soļus izdejojām
par dzintara pielieto liedagu
dejā «Jūra mūsu māmuliņa».
Draudzība ir vienīgais cements,
kas satur šo pasauli kopā.
Daudz jauku deju, valša ritmu
gūti no mūsu vācu draugiem.
Arī šoreiz viņi pagodināja ar
savu klātbūtni.
Dažādos deju ritmos izdejotas
Eiropas dejas, tautu deju apdares un mūsdienu šlāgermūzikas deju kompozīcijas.
Arī mūsu kolektīvs, draugu,
domu biedru pulciņš šo gadu
laikā ir kļuvis krietni kuplāks.
Pārliecinošāki, spēcīgāki esam
kļuvuši paši, tas noteikti ir pateicoties savstarpējam atbal-
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stam, kopīgajiem starptautiskajiem semināriem, kuros
gūstam jaunas ierosmes. Eiropas senioru deju kolektīvu
kustība iet plašumā. Sadancošanas pasākumos esam aicināti un izbraukuši dažādus
stūrus un stūrīšus Latvijas novados – Sesavā, Bikstos, Baložos,
Brocēnos, Jaunjelgavā, Vārkavā, Ilūkstē, Daudzesā, Rundālē,
Salaspils Botāniskajā dārzā,
dižkoncerti Olainē, Annas un
Pēterdienas danči Bauskas
pusē. Ir sniegti koncerti mūsu
novada ļaudīm.
Vēlos teikt sirsnīgu paldies
mundrajām, kustīgajām, dzīvespriecīgajām, smaidošajām
un mirdzošajām senioru deju kolektīva «Rudens rozes»
dalībniecēm un iznesīgajam
dalībniekam.
Sarmīte Vēvere,
kolektīva
vadītāja

10 Izglītība
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Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja 13 jaunieši – četri
mākslinieki un deviņi mūziķi. Viņiem visiem ceļš līdz apliecības par iegūto
profesionālās ievirzes izglītību mūzikā un mākslā iegūšanai nav bijis viegls.

V

isi ir daudz strādājuši, mācījušies, kārtojuši vienu eksāmenu pēc otra. Mūziķi ir apguvuši desmitiem skaņdarbu
un nospēlējuši absolventu koncertu izlaidumā, mākslinieki radījuši simtiem
radošu darbu un aizstāvējuši savu nozīmīgāko
veikumu – diplomdarbu.

Absolventu diplomdarbi ir tieši tik
atšķirīgi, cik viņi paši!

Programmu «Vizuāli plastiskā māksla» šogad
absolvēja četri jaunieši – Elīza Līva Vētra, Rihards
Vētra, Anete Paula Kriņicka un Artūrs Siliņš. Viņu
izstrādātie diplomdarbi ir tieši tik atšķirīgi, cik
viņi paši!
Elīza Līva Vētra darbā «Stikla ainavas» starp
divām 30×30 cm lielām stikla plaknēm veidoja
dabas ainavas no dažādas krāsas folija. Ainavas
ir autores dabā un iztēlē piedzīvotās refleksijas,
kā arī tapušas, iedvesmojoties no ainavu māksliniekiem. Kopumā tika radītas trīs stikla ainavas,
kuras eksponētas uz melna fona – plaukta, kas
papildinās Elīzas istabas interjeru. Elīzas diplomdarba vadītāja – skolotāja Gita Ose.
Rihards Vētra savulaik bērnībā nenoķerta loma
rūgtumu pārvērta par iedvesmu mākslas darbam. «Negaidītā līdaka» ir stikla cilnis, kas
veidots, kausējot dažādu zaļu nokrāsu stiklu.
Ideja par līdaku autoram radās, atsaucot atmiņā
bērnībā piedzīvoto makšķerēšanu, kad gandrīz
izdevās noķert milzīgu zivi. Tomēr tā izbēga,
pārlaužot makšķeri un saplēšot makšķerauklu.
Riharda diplomdarba vadītāja – skolotāja Gita Ose.
Anetes Paulas Kriņickas diplomdarbs «Fantastiskie putni» ir četri lielformāta zīda gleznojumi,
kuru krāsu noskaņas simboliski attēlo četrus

F OTO – ARTURS ZUIKA

Skolu absolvē 13 jaunie mūziķi un mākslinieki
gadalaikus. Putni ir autores
fantāzijas augļi. Šāda izmēra
zīda gleznojumus Anete veica
pirmo reizi, un tas viņai bija
liels izaicinājums. Anetes diplomdarba vadītāja – skolotāja
Antra Gustsone.
Savukārt Artūrs Siliņš savu
diplomdarbu veltīja mazajai
māsai. 1000 gabaliņu puzlē
«Miers pasaulē» attēloti labie
un ļaunie tēli, kuri konfliktē, bet tomēr spēj vienoties
un rast mieru pasaulē. Darbs
veidots, pakāpeniski zīmējot
aizvien vairāk tēlu, krāsojot tos
ar zīmuļiem un flomasteriem.
Autors pats veicis darba digitāVecumnieku Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja 13 radoši un atraktīvi jaunieši.
lo apstrādi pirms nodevis failu
puzles ražotājiem. Artūra diplomdarba vadītāja
linieki, kuri piedalījušies mākslas konkursos un
– skolotāja Gita Ose.
izstādēs, gan aktīvi orķestra dalībnieki vai koristi!
MŪZIKA UN MĀKSLA ĻAUJ
Mūzikas programmā visvairāk absolventu šogad
Kristaps Bračka un Laura Rozenberga izlaidumā
PACELTIES VIRS IKDIENĪBAS
pārstāvēja Vijoles spēles klasi – Vecumnieku
saņēma arī naudas prēmijas, jo aizvadītajā māMūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja
cību gadā veiksmīgi startēja konkursos – Kristaps
UN SAVĀ ZIŅĀ TĀ IEDOD
piecas vijolnieces – Una Izāka, Krista Kanopa,
ieguvis III vietu Latvijas mūzikas skolu izglītības
Lelde Libere, Denija Zilgalve un Sabīne Kokina.
programmas «Pūšaminstrumentu spēle» auSPĀRNUS...
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību
dzēkņu valsts konkursa II kārtā, bet Laura kopā
mūzikā saņēma arī divas māsas - flautiste Paula
ar komandu izcīnījusi II vietu Latvijas mūzikas
Zirnīte un akordeoniste Marta Zirnīte, klarnetists
skolu teorētisko priekšmetu konkursā «Alfrēdam
pacelties virs ikdienības. Savā ziņā tā iedod spārKristaps Bračka un pianiste Laura Rozenberga.
Kalniņam – 140».
nus. Ar spārniem lidošana jau ir krietni vieglāka. To,
cik plašiem vēzieniem, cik augstu un tālu lidosiet,
Jaunieši saņem atzinības rakstus
Katram dota iespēja – lidot
neviens nezina. Bet jums ir dota iespēja – brīvība
un naudas prēmijas
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direklidot! Lai jums ir daudz spēka, drosmes un gara
Teju visi absolventi saņēma arī atzinības rakstus
tore Iveta Lavrinoviča 19. izlaiduma jauniešiem
brīvības izmantot savas privilēģijas!»
par radošo ieguldījumu un skolas vārda popularinovēl: «Visgrūtākais darbs ir lidot! Ne katrs to
Zane Onkele,
zēšanu, jo šī izlaiduma jaunieši ir gan aktīvi māksspēj, ne katram sanāk… Mūzika un māksla ļauj
Vecumnieku MMS komunikācijas speciāliste

Sudrabs starptautiskā konkursā Vecumnieku novada jauniešu
Divu Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas jauno pianistu duets – Čelsija Larionova un Markuss Miklaševičs – ieguvuši II vietu
II Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā «Trofeo Musicale 2019», kas no 7. līdz
9. jūnijam notika Lietuvas
pilsētā Kauņā.

K

onkursā klavieru solo un duetu programmas atskaņoja
vairāk nekā 100 dalībnieki no Krievijas,
Polijas, Igaunijas, Baltkrie-

vijas, Latvijas un Lietuvas.
Latviju jauno izpildītāju konkursā pārstāvēja audzēkņi
no Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas, Ķekavas Mūzikas skolas un Pāvula Jurjāna
Mūzikas skolas.
Izpildītājus konkursā vērtēja Lietuvas profesors Rokas Zubovas,
itāļu pianiste Sabrina Comin,
pianists Dainus Kapežinskas,
Viļņas Mūzikas akadēmijas
koncertmeistare Loreta Haidari, Kauņas 1. mūzikas skolas
kameransambļu vadītāja Terese Zubauskaite un Kauņas
1. mūzikas skolas klavieru no-

daļas vadītāja Rūta Bimbaite.
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas duets konkursā
atskaņoja J. S. Baha Gavoti Re
mažorā, Ķirbja deju un «Pakaļdzīšanos» no K. Hačaturjana
baleta svītas «Čipolīno».
Apsveicam pianistus Čelsiju
un Markusu un sakām lielu
paldies viņu skolotājai Līgai
Opincānei par ieguldīto darbu
un rezultātiem!
Zane Onkele,
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste

Tradīcija – noslēguma ekskursija
Noslēdzot mācību gadu mākslas programmā
ir tradīcija – visiem mākslas programmas
audzēkņiem un skolotājiem doties kopīgā ar
mākslu saistītā ekskursijā. Tās laikā parasti
tiek pasniegtas arī liecības.

Š

ogad mūsu ceļš 13. jūnijā veda uz Latgales pusi. Paviesojāmies Līvanos Mūsdienu mākslas galerijā Sandras Strēles
izstādē «Gatavojoties ziemai» – lielformāta instalācijas pievēršas mūsdienu
cilvēkam joprojām ļoti raksturīgajai vēlmei veidot krājumus, kaut ko kolekcionēt, neizsverot šo
lietu turpmāko derīgumu nākotnē.
Tur mūs laipni sagaidīja galerijas darbiniece, izstāstīja par izstādi. Notika arī radošā darbnīca. Audzēkņi iedvesmojās no izstādē redzamā un uz vietas
radīja savus, ļoti skaistus idejiskus zīmējumus.
Turpat Līvānos apmeklējām Līvānu stikla muzeju,
kurš tagad atrodas Latgales mākslas un amatniecības centrā. Mūs sagaidīja gide, kura gan
izrādīja un izstāstīja par stikla ražošanas vēsturi
Līvānos, gan par amatniecības vēsturi. Šajā vietā

bija aplūkojama arī Rēzeknes mākslas vidusskolas
diplomdarbu izstāde, kas arī kalpos kā iedvesmas
avots mākslas skolas audzēkņiem. Pēcāk devāmies uz Daugavpils Marka Rotko mākslas centru,
kur ieturējām arī pusdienas restorānā «Arsenāls».
Pašā Rotko centrā audzēkņus gaidīja darbs grafikas darbnīcās un plašo izstāžu zāļu apmeklējums
gida vadībā. Audzēkņi bija ļoti ieinteresēti, ar
prieku visur piedalījās un diskutēja ar gidiem
par mākslas jautājumiem.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstādēs
tiek eksponēti pazīstamu Latvijas un ārvalstu
mākslinieku darbi dažādos mākslas medijos –
glezniecībā, grafikā, tekstilā, keramikā, fotogrāfijā u.c. Ik gadu Rotko centrā tiek atklātas piecas
izstāžu sezonas, rādot labākos reģiona, Latvijas
un ārvalstu mākslas projektus.
To visu arī mēs tur iepazinām un baudījām. Uzlādējušies, saguruši un laimīgi devāmies mājup.
Lai visiem priecīga un idejām bagāta vasara!
Uz tikšanos jaunajā mācību gadā septembrī!
Anda Sproģe,
Mākslas programmas vadītāja

rezultāti centralizētajos
eksāmenos paaugstinājušies
Valsts izglītības satura centrs (VISC) šogad
izsniedzis vispārējās vidējās izglītības
centralizēto eksāmenu sertifikātu 19 541
jaunietim.

V

ISC pārstāve atzīst, ka kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos
eksāmenos (CE), provizoriski var secināt, ka šogad tas nav būtiski atšķirīgs
no snieguma iepriekšējā mācību gadā.
Lai gan 12. klašu izlaidumi izskanēja jau jūnija
pirmajā pusē, izglītības dokumentus par vidējās izglītības iegūšanu jaunieši saņēma tikai
28. jūnijā, bet vēl 200 skolēni, kuri CE kārtoja
papildtermiņā saņēma savus sertifikātus 5. jūlijā.

CE kārto 41 novada skolēns

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir
obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Eksāmenus
matemātikā un latviešu valodā kārtoja nedaudz
vairāk nekā 14 000 skolēnu. Angļu valodu kārtoja
gandrīz 13 000 skolēnu, krievu – 2060, vācu – 44
skolēni, franču – tikai 15 skolēni. Nedaudz palielinājies to skolēnu skaits, kuri izvēlējušies kārtot
bioloģijas, ķīmijas un fizikas eksāmenu.
Vecumnieku novadā centralizētos eksāmenus
kārtoja 41 skolēns: 9 Misas vidusskolā, 14 Skaistkalnes vidusskolā, 18 Vecumnieku vidusskolā.
Neviens CE papildtermiņā nav kārtojis.
Mūsu novadā eksāmenu matemātikā un latviešu
valodā kārtoja 41 skolēns, angļu valodā kārtot
bija izvēlējušies 37 skolēni, krievu valodā 6
skolēni, neliels skolēnu skaits izvēlēlējās kārtot
fiziku, bioloģiju, ķīmiju un vēsturi. Ja pagājušajā
mācību gadā tie bija 12 izglītojamie, tad šogad
jau 18 skolēni: fizikā 4, bioloģijā 8, ķīmijā 2 un
vēsturē 4 skolēni.
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Skolēnu sniegums CE ir paaugtinājies

Vecumnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja
Vija Beļūna secina, ka kopumā vērtējot novada
jauniešu sniegumu šī gada centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu,
tie ir paaugstinājušies.
Vidējie rezultāti novadā virs 50%:
• Angļu valodā – 59,3 % (iepriekš 55,29%);
• Latviešu valodā – 52,6 % (iepriekš 56,89%);
• Krievu valodā – 73,5 % (iepriekš 65,58%);
• Vēsturē – 75,1 % (iepriekš 70,03%).
Vidējie rezultāti novadā zem 50%:
• Matemātikā – 29,4 % (iepriekš 29.37%);
• Fizikā – 42,4 % (iepriekš 25,25%);
• Ķīmijā – 40,3 % (iepriekš 30,67%).
• Bioloģijā – 38,9 % (iepriekš 54,44%);
Konsultācijās gatavojoties valsts pārbaudes
darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu
paraugus, kas pieejami VISC. Šobrīd VISC vietnē ir
pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes darbu
pamattermiņa uzdevumi.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo
mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos
izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts
vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot
kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo
novērtējumu katrai eksāmena daļai.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa
likuma kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta
izsniegšanas, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā
saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma
saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena
vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo
vērtējumu vai to mainīt.
Alise Dreimane

Sports 11

2019. gada jūlijs

Pārstāv novadu VIII Latvijas Vieglatlētu sniegumi sacensībās
Jaunatnes Olimpiādē
F OTO NO ARHĪVA

29. un 30. jūnijā Ventspils Olimpiskā centra
stadionā Vecumnieku novada Domes sporta
skolas labākie vieglatlēti piedalījās sezonas
svarīgākajās sacensībās – Latvijas čempionātā
U16 vecuma grupai individuālajās disciplīnās
un U14 vecuma grupai Latvijas čempionātā
daudzcīņā.

U

Piektdienas vakarā, 5. jūlijā, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) tika atklātas valsts
mēroga kompleksas sporta sacensības - VIII
Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kas Jelgavā
norisinājās līdz svētdienai, 7. jūlijam.

A

tklāšanas ceremonija sākās ar karogu
parādi – zālē katra novada un pilsētas karogu ienesa pašvaldību izvēlēti
sportisti. Vecumnieku novada karoga
ienešana ZOC zālē bija uzticēta Artūram Čepulim. Klātesošos uzrunāja Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis
un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Piedalās vairāk nekā 2000 sportistu

Svinīgajā ceremonijā piedalījās vairāk nekā 2000
sportistu no 77 Latvijas pašvaldībām, treneri,
pašvaldību vadītāji, ministri un olimpiādes atbalstītāji. Sportisti sacentās vairāk kā 30 dažādos
sporta veidos, savā starpā sadalot 244 medaļu
komplektus. Vecumnieku novada Domes sporta
skolas audzēkņi pārstāvēja novadu, piedaloties
divos sporta veidos – basketbolā 3x3 un pludmales volejbolā.
«Šajos jaunatnes svētkos pludmales volejbolā
Vecumnieku novads tika pārstāvēts ar diviem
jauniešu pāriem. Viens pāris uzreiz iekļuva
pamatturnīrā, otram pāri bija jāaizvada kvalifikācijas turnīrs. Rūdis Caune un Alekss Žukausks

cīnījās kvalifikācijas turnīrā. Aizvadot šīs sezonas
labāko spēli, mūsu jauniešiem bija par maz, lai
kvalifikācijā pārvarētu pirmo kārtu, tādejādi
turnīrā ierindojās 21. vietā. Artūrs Čepulis un
Verners Kļaviņš olimpisko turnīru sāka pamatturnīrā. Grupu turnīrā mūsu komanda ieņēma
3. vietu, kas nodrošināja vietu 2. kārtā,» stāsta
volejbola treneris Jānis Plūme. 1/8 finālā mūsu
jaunieši aizraujošā spēlē divos setos apspēlēja
Cēsu novada jauniešus, ¼ finālā piekāpās turnīra
favorītiem Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem. Rezultātā Artūrs Čepulis un Verners Kļaviņš
izcīnīja 5. vietu VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē,
kas ir augstākais sasniegums Vecumnieku novadam pludmales volejbolā šajā sporta forumā.
Basketbolisti fināla kārtā neiekļuva.
Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju
ziņā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde līdzinās lielajām Olimpiskajām spēlēm. Tā tiek balstīta uz
Olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā
dalībnieki visciešākajā mērā var sajust Olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma
ceremonijas, gan pašas Olimpiādes sacensības
ir saistītas ar Olimpiskās kustības principiem.
Sacensību mērķis ir noteikt labākos Latvijas jaunos sportistus, sportiskākās pašvaldības.
Vienlaikus sportisti vairākos sporta veidos sacentās par tiesībām pārstāvēt Latviju Eiropas
Jaunatnes vasaras Olimpiādē, kas šā gada vasarā
notiks Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.
Alise Dreimane

Veiksmīgi startē Eiropas
čempionātā svarbumbu celšanā
29. un 30. jūnijā Francijas galvaspilsētā
Parīzē notika Eiropas čempionāts svarbumbu
celšanā jauniešiem.

ieguva Viktorija Aužule no Vecumniekiem, bet
2. vietu ieguva Dārta Stivriņa no Rugājiem.
Paralēli norisinājās arī Atklātais Eiropas kauss
svarbumbu celšanā pieaugušajiem, kur ļoti laugstāko rezultātu sasniedza Dita Stivbi veicās Latvijas komandai komandu stafetē –
riņa no Rugājiem, kura sīvā konku1. vieta grūšanas vingrinājumā un 2. vieta garā
rencē izcīnīja 3. vietu ar jaunu Latcikla stafetē. Latviju pārstāvēja: Ainārs Dokāns
vijas rekordu – 12 kg smagu bumbu
(Rugāji), Edgars Getmančuks (Vecumnieki), Vasīlijs
uzraujot 207 reizes. Tāpat 3. vietu
Giņko (Venstpils), Māris Rubulis (Viļāni). Individuāli
Māris Rubulis izcīnija 3. vietu dīvcīņā.
Paldies Vecumnieku un Rugāju
novadiem par savu
sportistu finansiālu atbalstīšanu un
paldies treneriem
par ieguldīto darbu!
Māris Rubulis,
Latvijas
Svarbumbu
celšanas asociācijas valdes
Vecumnieku svarbumbu cēlāji ar konkurentiem Eiropas čempionātā.
priekšsēdētājs

F OTO NO ARHĪVA

A
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Vecumnieku novada pārstāvji VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē.

16 (2004. un 2005. g. dz.) vecuma grupā mūsu novadu pārstāvēja Gustavs
Baļčūns (trenere Gita Briņķe), Matīss
Nils Buks un Jānis Geriks (treneris Raivis Melgailis).
Spītējot stiprajām vēja brāzmām, šķēpa mešanas
sektorā 4. vietu izcīnīja Gustavs Baļčūns, raidot pīķi
44,92 metrus tālu. No Vecumnieku novada sportistiem Gustavam augstākā vieta čempionātā. 2000
metru šķēršļu skrējienā startēja divi novada sportisti – Jānis Geriks un Matīss Nils Buks. Matīsam
augstā 6. vieta, Jānim 8. vieta. Matīsam pietrūka
tikai mazliet vairāk kā sekunde, lai izcīnītu 5. vietu.
Lodes grūšanas sektorā starp Latvijas spēcīgākajiem atlētiem Jānim Gerikam 11. vieta.
Turpat Ventspilī U14 (2006. un 2007. g. dz.) vecuma grupas sportistiem tika aizvadīts Latvijas
čempionāts daudzcīņā. Jauniešiem divu dienu garumā jāsacenšās septiņcīņā, jaunietēm – sešcīņā.
Vecumnieku novadu pārstāvēja Rūta Gertnere un
Adrians Aivars Smilškalns (treneris R. Melgailis).
Jāuzteic mūsu jaunie vieglatlēti par izturību un
neatlaidību, jo šīs viņiem bija pirmās tik augsta
kaluma daudzcīņas sacensības, abas dienas tās
risinājās no agra rīta līdz pat vēlai pēcpusdienai!
Septiņcīņas sacensībās zēniem pirmajā dienā
sportisti sacentās 60m skrējienā, tāllēkšanā,
lodes grūšanā un augstlēkšanā. Sacensību otrajā
dienā – 60m barjerskrējiens, šķēpa mešana un
nobeigumā 1000 m skrējiens.
A. A. Smilškalnam pirmajās daudzcīņas sacensībās LV čempionātā godpilnā 12. vieta.
Sešcīņas sacensībās meitenēm Rūtai Gertnerei

pirmajā dienā 60m barjerskrējiens, lodes grūšana un augstlēkšana. Barjerskrējienā Rūta
uzlaboja savu personīgo rekordu gandrīz par
sekundi. Sacensību otrajā dienā tāllēkšana,
šķēpa mešana un 800 m skrējiens. Rūtai kopvērtējumā – 31. vieta.
Vecumnieku vieglatlētu sezonu noslēdzošās sacensības Latvijas čempionāta U-14 vecuma grupas
jauniešiem notika 3. jūlijā Ventspilī un Piltenē.
Mūsu novada sporta skolu pārstāvēja Rūta Gertnere. Lodes grūšanā Rūta ierindojās 34. vietā, 80 m
barjerskrējienā iegūta 25. vieta. Aivaram Smilškalnam augstlēkšanā 11. vieta, Elīzai Spurķei augstlēkšanā 11. vieta, 80 m barjerskrējienā 17. vieta.
Labs starts izdevās Kārlim Kalniņam. Nopietns un
pacietīgs darbs sezonas laikā ļāva startēt sarežģītajā kārstlēkšanas disciplīnā. Kārlis pārvarēja
augstumu 1,90 m un ierindojās godalgotajā
trešajā vietā.
Lai nokļūtu tāda mēroga sacensībās, kā Latvijas
čempionāts, sezonas garumā ir jātrenējas un
priekšsacīkstēs jāizpilda kvalifikācijas normatīvi
attiecīgajās disciplīnās. Jaunajiem sportistiem
varam novēlēt cītīgi turpināt trenēties, uzlabot
rezultātus un veiksmīgi turpināt startēt Zemgales reģiona un Latvijas mērogā.
21. – 22. jūnijā Jēkabpilī risinājās Latvijas čempionāts U18 un U20 vecuma grupās. Šajās sacensībās piedalījās Vecumnieku novada Domes sporta skolas audzēknis Matīss Platais diska mešanā.
Labākajā mēģinājumā Matīsam padevās 33,58
metri tāls raidījums, kas kopvērtējumā deva 11.
labāko rezultātu. Matīsa labākais rezultāts tika
sasniegts 31. maijā Rīgā, kad viņa mestais disks
lidoja 41,70 metru tālu. M. Platā šī brīža trenere
ir Līga Macerovsksa.
Paldies sportistiem par izturību un atbildību
treniņu procesā un vēlmi aizstāvēt mūsu novada
godu valsts līmeņa sacensībās! Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu treniņu darbā!
Vecumnieku novada Domes sporta skola

Kārlis Kalniņš (no labās) kopā ar treneri
Raivi Melgaili.

Jaunie vieglatlēti.

Liliju kauss 2019
Liliju svētkos jau 13. reizi
norisinājās Liliju kauss šautriņu mešanā MIX pāriem.
Turnīrā startēja 24 pāri no
Lietuvas, Norvēģijas un
Latvijas.

T

urnīrs aizsākās ar grupas
izspēli, kur četri labākie
pāri no grupas turpināja cīņu par Liliju kausu 2019, bet pāri, kas
neizkļuva no grupas, uzsāka
cīņu par ceļojošo «Čaiņiku»
kausu. No Vecumnieku kluba
startējošiem pāriem par Liliju
kausu pēc grupu izspēles turpināja cīnīties Olita un Edgars
Simaško, Sanita un Reno Rogas. Sanitai un Reno turnīrs
noslēdzās pirmajā izslēgšanas kārtā izcīnot 9. – 16. vietu,
zaudējums 1:3 vēlākiem turnīra uzvarētājiem. Olitai ar Edgaru zaudējums 0:3 otrā play-off
kārtā vēlākiem turnīra 2. vietas ieguvējiem, tādējādi izcīnot 5. – 8. vietu. Vēl trīs Ve-

cumnieku klubu pārstāvošie
pāri cīnījās par «Čaiņiku» kausu. Līgai un Guntim Kivriņiem
(1:3), Lonijai Starei un Ingum Trušinskim (2:3) zaudējumi, izcīnot
21. – 24. vietu, bet Viktorijai un
Guntaram Stipiniem zaudējums
nākamajā kārtā (0:3) vēlākajiem gandarījuma turnīra uzvarētājiem, izcīnot 19. – 20. vietu.
Liliju kausa aizraujošā finālā
cīnījās Kristīne un Kristaps Mickus no Liepājas (abi Latvijas izlases 2019 dalībnieki) pret Eriku un Robertu Hanseniem no
Norvēģijas. Norvēģijas pārim
spēles gaitā izdevās izvirzīties
vadībā ar 3:0, bet liepājnieki
cīnījās līdz beidzamai bultai, un
rezultātā uzvara – 4:3. Apsveicam ar izcīnīto otro Liliju kausu!
Atšķirībā no citiem turnīriem
Liliju kausā notiek izspēle arī
par 3. vietu, kur savā starpā tikās Ieva Brikmane-Buklovska/
Žanis Buklovskis (Rīga, Latvijas
izlases dalībnieks) ar Sandiju
Andersoni (Lapmežciems)/Aivi
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Konstantinoviču (Inčukalns).
Šoreiz 4:2 uzvaru izcīnīja Sandija un Aivis, izcīnot 3. vietu.
Gandarījuma turnīra finālā spēlēja Marija Ružāne (Latvijas
izlases 2019 dalībniece)/Aivars
Šutka (Viļāni) un pirmo reizi
turnīrā startējušie Sarmīte/
Ivars Zanderi (Vecsaule). Šoreiz
laikam uzvarēja pieredze, un
otro gandarījuma kausu izcīnīja
Marija/Aivars. Apsveicam!
Paldies visiem mūsu atbalstītājiem un dalībniekiem!
Paldies Vecumnieku novada
domei, Vecumnieku tautas namam par telpām un viesmīlību.
Paldies privātajai alus darītavai
«Brālis», Vecumnieku darts kluba biedriem, Ingai un Gintam
Grīnbergiem, kā arī mūsu vecmeistaram Broņislavam Trušinskim par skaistajām lilijām
kausa ieguvējiem. Paldies dalībniekiem par izteikto uzticību un
dalību jau 13. Liliju kausā.
Reno Roga,
Vecumnieku darts klubs
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VECUMNIEKU PAGASTS

BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• 27. jūlijā plkst. 11.00 Bārbeles amatierteātra
«Bārbelīši» koncerts «Ar dziesmu pie draugiem!»

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES PARKA
ESTRĀDĒ
• 27. jūlijā plkst. 20.00 kopīga sadziedāšanās
kapelu saietā «Lai sasaucamies, lai dziedam».
Pēc koncerta zaļumballe. Ieeja bez maksas.
• 10. augustā Bārbeles pagasta sporta un ģimeņu
aktivitāšu diena.
Plkst. 10.00 komandu spēļu atklāšana, turnīri.
Plkst. 12.00 bērnu un ģimeņu aktivitāšu dienas
atklāšana, muzikāla rotaļizrāde «Saldi krāsains
brīnums» kopā ar bizbizmārīti un bitīti no «Pārsteiguma karuseļa».
Plkst. 13.00 radošo darbnīcu atklāšana – kāpšana
klinšu sienā, piepūšamās atrakcijas, radošās
darbīcas un citas aktivitātes.
Plkst. 15.00 putu ballīte.
Plkst. 17.00 oficiālais noslēgums, dalībnieku
apbalvošana, Lienes Šomases un bērnu studijas
koncertprogramma.
Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu «Naktsvijoles». Ieejas maksa 3.00 eiro.

KURMENES PAGASTS

STADIONĀ
• 27. jūlijā plkst. 9.30 sporta svētki.
Plkst. 11.00 III Kurmenes bērnu sporta svētki.
Plkst. 22.00 parka estrādē zaļumballe kopā ar
grupu «Jurjāņi». Ieejas maksa 3.00 eiro.
Plkst. 24.00 svētku salūts.

VALLES PAGASTS

AKTIERU AMTMAŅU MUZEJĀ
«ZVANĪTĀJU BUKAS»
• 5. augustā atceres pasākums veltīts Alfredam
Amtmanim Briedītim.
Plkst. 15.00 pasākumam veltīts Dievkalpojums
Valles ev. lut. baznīcā, koncertēs vijoļu duets
«VIOLIN DIIVAS» Lelde Zaržecka un Inese Fedorovska.
Plkst. 16.30 aktieru Amtmaņu muzeja dārzā
tikšanās ar Latvijas Nacionālā teātra māksliniekiem, «Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmija
laureāts» pasniegšana diviem Nacionālā teātra
māksliniekiem.

2019. gada jūlijs

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES
TAUTAS NAMĀ
• 27. jūlijā plkst. 18.00 Vecumnieku amatierteātra
«Vecmuiža» izrāde «Es tevi negribēju», režisore
Vēsma Petruševica.
Kanepenes svētki
• 1. augustā svētku ieskaņas koncerti.
Plkst. 19.00 Putnos.
Plkst. 20.00 Mēmelē.
• 2. augustā svētku atklāšana pie tautas nama.
Plkst. 21.00 Baltais koncerts, īpašais viesis čellists Mareks Radzēvičs.
Pēc koncerta filmas seanss «Klases salidojums».
• 3. augustā Skaistkalne sporto.
Plkst. 10.00 «Skrējiens 530» un citas sportiskās
aktivitātes.
Plkst. 18.00 svētku gājiens «Neprātam nav
gadu».
Plkst. 19.00 tautas namā Īslīces amatierteātra
«Dadži» izrāde «Kaķīša dzirnavas», režisore
Evita Novicka.
Plkst. 23.00 diskoballe latviešu mūzikas ritmos.
Ieejas maksa 1.00 eiro.
• 4. augustā Lielā svētku diena.
No plkst. 8.00 Kanepenes gadatirgus.
Plkst. 10.00 – 14.00 laukumā pie dīķa izklaides
bērniem kopā ar «Jurģa Parku».
Plkst. 12.00 Dievkalpojums baznīcā.
Plkst. 19.00 estrādē koncertprogramma ar grupu
«Carnelian» un bungu performance Reiņa Reķa
vadībā.
Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar muzikantiem
«Galaktika». Ieejas maksa 3.00 eiro.

STELPES PAGASTS

• 10. augustā Stelpes pamatskolā plkst. 15.00 –
17.00 Teātra svētki.
Amatiermākslas kolektīvu meistardarbnīca
«Amatiermāksla dzīvē, darbā un atpūtā»,
vadītāja Indra Burkovksa, Nacionālā teātra
aktrise.
Plkst. 18.00 Stelpes brīvdabas estrādē koncertuzvedums «Tāpat vien dziedu, vienkārši
aiz laimes» /M. Zālīte/. Īpašie viesi: Nacionālā
teātra aktrise Indra Burkovska un Saldus senioru akordeonistu ansamblis «Akords», vadītāja
Tamāra Paure.
• 31. augustā plkst. 22.00 balle kopā ar duetu
«Uzmini nu!». Ieejas maksa 2.00 eiro.

Valles skola gaida visus absolventus,
bijušos skolotājus un darbiniekus
uz tikšanos skolas jubilejas salidojumā
Valles skolai 55
2019. gada 24. augustā
• No plkst. 16:00 dalībnieku reģistrācija, skolas apskate
• Plkst.18:00 svētku koncerts, apsveikumi
• Plkst. 20:00 svētku balle kopā ar Mariku un Druvi no Kokneses un DJ Ivaru.
Vakara gaitā atkalredzēšanās prieks, atmiņu stāsti, mazi un lieli pārsteigumi.
Darbosies foto studija un bufete.
Dalības maksa – ziedojums EUR 5,00
Uz tikšanos salidojumā!

Jautājiet –
mēs atbildēsim!

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

28. augustā Vecumniekos, Rīgas ielā 5
(pie tautas nama) no plkst. 10.00 – 17.00
Izmeklējumi

Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR
• Bez nosūtījuma – 25.00 EUR
Rentgens:
• 1 projekcija – 9.00 EUR
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija –
20.00 EUR
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313
(Darba dienās plkst. 08.00 – 18.00)
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD Veselības grupa

Latvijas politiski represēto personu
21. salidojums!
3. augustā, plkst. 12.00 Ikšķilē notiks kārtējais politiski represēto personu salidojums.
Lūgums līdz 29. jūlijam pieteikt novada politiski represētās personas un viņu ģimenes
locekļus vai atbalsta personas
braucienam uz Ikšķili.
Pieteikties pie Vecumnieku pagasta muzeja
vadītājas Ritas Kovalas, tālr. 29323741.

Aicina uz atveseļošanās vingrošanas
CIGUN nodarbībām Vecumniekos
Cigun vingrošana ar pareizu elpošanu un
vieglām kustībām veido fizisko un
emocionālo līdzsvaru, sevis un sava
ermeņa apzināšanos.
Nodarbības notiek
trešdienās plkst. 19.00 Vecumnieku
tautas nama mazajā zālē Rīgas ielā 5.
Maksa par nodarbību 5,00 eiro.
Ierasties brīvā apģērbā, līdzi ņemot
vingrošanas paklāju un zeķes.
Fiziska sagatavotība un priekšzināšanas nav
nepieciešamas.
Plānotais nodarbības laiks viena stunda.
Nodarbības vada Latvijas Austrumu
vingrošanas asociācijas sertificēta Cigun
instruktore. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta
(nodarbību grafikā iespējamas izmaiņas).
Tel. 29913813, Irina.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Izsaku lielu pateicību vetārstei
Agnesei Krūmiņai par sirdsdarbu, kuru viņa veic, palīdzot
dzīvniekiem. Savu palīdzību
neatsaka arī ārpus tiešā darba
laika, vienmēr ir gatava sniegt
palīdzību klātienē, gan arī
konsultēt pa tālruni. Nepieciešamības gadījumā pēc palīdzības sniegšanas klīnikā vetārste
parūpējas arī par atbilstošu
aprūpi atveseļošanās laikā.
Agnese rūpējas ne tikai par
mājas mīluļiem, bet palīdz arī
nelaimē nonākušajiem bezsaimnieku dzīvniekiem. Par
to liels paldies no Misas ciema
iedzīvotājām.
Bosiņš un saimniece
no Misas
Dienas sporta un atpūtas
nometne «Piedzīvojumu
sala Vecumniekos»
aicina uz nometni
1. – 4. klases skolēnus.
Nometņu datumi: 05.08. –
09.08. un 12.08. – 16.08.
Sportosim, sacentīsimies,
peldēsimies, iesim pārgājienā.
Būs iespēja iesaistīties kustību
rotaļās, radošās darbībās ar
netradicionālu inventāru. Brīvajā laikā līmēsim, zīmēsim,
lasīsim grāmatas, iesim ciemos, spēlēsim galda spēles.
Nometnes maksa 60 eiro.
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu:
gunita.packajeva@gmail.com
Sīkākai informācijai zvanīt
pa tālr. 25640644.

Saņemt atbildes uz sev
interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti
ar pašvaldības darbu
varat, sūtot jautājumus:
elektroniski –
ieva.pankrate@
vecumnieki.lv;
alise.barkauska@
vecumnieki.lv;
alise.dreimane@
vecumnieki.lv
vai pa pastu –
Sabiedrisko attiecību
nodaļai, Rīgas ielā 29,
Vecumniekos, LV-3933.
Bārbeles ev. lut. draudze
rīko
kapu svētkus:
Skaistkalnes pagastā
10. augustā
11.00 Sila kapos,
12.00 Jaskuļu kapos,
13.30 Ramiķēnu kapos,
14.30 Pinku kapos.

Bārbeles pagastā
11. augustā
10.00 Grūgaļu kapos,
12.00 Centra kapos,
13.00 Salmiņu kapos,
14.00 Zvejnieku kapos.
Romas Katoļu kapu svētki
Skaistkalnes, Kurmenes,
Vecumnieku,
Valles draudzēs:
27. jūlijā
Verpeļu kapos (Kurmenes
pag., Sv. Mise) plkst. 12.00,
Sietiņu kapos (Kurmenes
pag., Sv. Mise) plkst. 14.00
Baļčiņu kapos (Kurmenes
pag.) plkst. 16.00
17. augustā
Kurmenes kapos (Sv. Mise)
plkst. 16.00
31. augustā
Skaistkalnes Jaunajos kapos
plkst. 14.00
Vaiču kapos (Skaistkalnes
pag.) plkst. 16.00
No 2019. gada 1. jūlija
Kurmenes Svētā Pētera un
Pāvila Romas katoļu
baznīcai ir
jauns draudzes
priesteris
Andrejs Mediņš.
Sv. Mises notiks katru
svētdienu plkst. 10.00 un
ceturtdienās plkst. 20.00.

