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Vecumnieku novada domes informatīvais izdevums

VECUMNIEKU NOVADA ZIŅAS
Vecumnieku novada dome
(reģistrācijas Nr. 90009115957)
pagarina pieteikšanos uz
VECUMNIEKU NOVADA DOMES
SPORTA SKOLAS DIREKTORA AMATU
			25.07.2019.

FOTO – ALISE DREIMANE

Liepu ielas svētkos dominē draudzība

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;
 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 3 lapas)
Pielikumā: Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas direktora amata konkursa nolikuma
konsolidētā redakcija.
Aicinām pieteikuma dokumentus iesniegt
Vecumnieku novada domes Kancelejas
nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29,
Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu vecumnieki@vecumnieki.lv līdz 15. augustam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks
izvirzīti otrajai atlases kārtai!

KĻŪDU LABOJUMS
«Vecumnieku Novada Ziņu» 2019. gada jūlija
izdevumā Nr. 13/212 rakstā «Komisija apskata 6
īpašumus» (7. lpp) radusies neprecizitāte – Stelpes pagasta lauku viensētas īpašnieces Ināras
Pūpolas īpašums tika nodēvēts par «Beitiņiem»,
taču patiesais īpašuma nosaukums ir «Zemītes».
Atvainojamies saimniecei par neprecizitāti un
novēlam labus panākumus konkursā!
«Vecumnieku Novada Ziņu» 2019. gada jūlija
izdevumā Nr. 13/212, publicējot Vecumnieku
novada Domes saistošos noteikumus, radusies
tehniska kļūda. Precizētā redakcijā tie publicēti
šajā izdevumā.

Liepu ielas iedzīvotājs, karoga autors Laimonis Samulionis pirmo reizi uzvelk mastā Liepu ielas karogu.

20. jūlijā Vallē jau trešo gadu norisinājās
Liepu ielas svētki. Liepu iela ir garākā iela
Vallē, kā arī apdzīvotākā, tāpēc svētkos
pulcējās krietns pulks tās iedzīvotāju. Jāmin,
ka svētkus baudīt bija ieradušies ne tikai
Liepu ielas iedzīvotāji, bet arī citi vallieši un
viesi no apkārtējiem pagastiem.

I

kviens teātra mīlētājs svētkus varēja sākt ar
Misas tautas nama amatierteātra «MIStērijA» (vad. Sandra Vēvere) R. Missūnes izrādes «Rekets sieviešu gaumē» skatīšanos.

Pirmo reizi mastā uzvelk
Liepu ielas karogu

Pēc tam visi svētku dalībnieki pulcējās pie Valles
skolas, lai gatavotos svētku gājienam, kurš lauku
kapelas «Savējie» muzikālajā pavadībā vijās pa
Liepu ielu līdz daudzdzīvokļu māju pagalmam.
Tur mastā tika uzvilkts Liepu ielas karogs. Pirms
šī svinīgā brīža svētku dalībniekus uzrunāja Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa. Šī

noteikti turpmāk būs viena no svētku tradīcijām,
taču šogad tas bija jaunums, jo tikai pērn, šajos
pašos svētkos, dzima ideja par karogu. Karogam
tika piedāvāti trīs varianti, un iedzīvotāji varēja
nobalsot par sev tīkamāko. Gods pirmajam
uzvilkt karogu mastā tika Laimonim Samulionim, kurš ir Liepu ielas iedzīvotājs, un tieši viņš
pagājušogad iesniedza izstrādātus trīs variantus
iespējamajam karogam un ierosināja iedzīvotāju
balsošanu. Tagad Liepu ielas māju pagalmā
svētkos tiks pacelts skaistais zaļais karogs, kurā
attēlots pagasta ģerboņa simbols – ratu ritenis,
kas ieskāvis liepas lapu.

Priecē muzikāls koncerts un
dažādas aktivitātes

Pēc svinīgā brīža visi atgriezās svētku sākumpunktā, kur notika koncerts. Ar skaistākajām
latviešu dziesmām klātesošos ielīksmoja kapela
«Savējie» (vad. Baiba Pētersone) no Bārbeles
pagasta, aicinot uz dejām arī valliešus, bet ar
karstasinīgākiem ritmiem visus priecēja Iecavas
kultūras nama eksotisko deju grupa «Amira

Nur» (vad. Natālija
Ivaņenko).
Mazākos svētku apmeklētājus izklaidēja
Taurenīte, kura bija
parūpējusies par dažādām interesantām
aktivitātēm – stafetēm un spēlēm. Ne
tikai bērni, bet arī vecāki īpaši aizrāvās ar
burbuļu veidošanu.
Noslēgumā Taurenīte katram bērnam no
balona izveidoja dāvaniņu, citam sunīti,
citam – puķīti, ko vien
katrs vēlējās! Drosmīgākie bērni varēja
arī pavizināties ponija
mugurā, paglāstīt to
un iedraudzēties ar
skaisto dzīvnieku.
Liepu ielas svētku iniciatore Gunta Kupčiuna,
uzrunājot svētku apmeklētājus, ierosināja
atkal jaunu ideju – izdomāt saukli Vallei,
līdzīgi, kā tas ir citām
lielākām pilsētām. Pirmās idejas jau izskanēja
svētku koncerta laikā, taču tika nolemts, ka
ikviens, kuram rodas sava ideja, to var paust
vēl mēnesi pēc svētkiem.
Jau tradicionāli svētkos norisinājās arī konkurss
par kuplāk pārstāvēto un atraktīvāko daudzdzīvokļu māju gājiena laikā. Šogad «laurus plūca» 7.
un 13. mājas iedzīvotāji, balvās saņemot kliņģeri.
Pēc koncerta aktīvākajiem Valles iedzīvotājiem
tika piedāvātas arī sportiskas izklaides. Vallieši
noorganizēja četras komandas, kuras sacentās
dažādās sporta aktivitātēs. Apkopojot visu
sporta aktivitāšu rezultātus, 1. vietā ierindojās
komanda «Kiborgi», 2. vietā «Pepsi», 3. vietā
«Liepu 7» un 4. vietā «Superzvaigznes».
Kā katru gadu, notika arī tradicionālā cienāšanās
ar īpaši gardo svētku zupu, kuru visas dienas garumā, piesaistot vairākus palīgus, gatavoja divi
Liepu ielas vīri – Jānis Kuzmins un Arvīds Grūbe.
Vakara noslēgumā visi atpūtās zaļumballē kopā
ar grupu «Zenīts».
Alise Dreimane,
Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore Valles pagastā

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr. 90009115957) izsludina pieteikšanos uz

VECUMNIEKU TAUTAS NAMA ADMINISTRATORA amatu
Galvenie amata pienākumi
• Administrēt tautas nama ikdienas darbu. Sniegt atbalstu tautas nama vadītājam un mākslinieciskās daļas vadītājam dažādos ikdienas jautājumos.
• Saskaņā ar tautas nama vadītāja un mākslinieciskās daļas vadītāja
norādījumiem nodrošināt neliela apjoma kultūras/izglītojošo pasākumu, piemēram, kino filmu vakaru, Vecumnieku novada izglītības
iestāžu pasākumu, lekciju, semināru, sapulču, apmācību, diskusiju,
konferenču u.c. pasākumu norisi.
• Veikt ar pasākumu tehnisko nodrošināšanu saistītos saimnieciskos
darbus, piemēram, afišu, programmu druka un izvietošana, telpu
iekārtošana, noformējuma izvietošana u.tml.
• Saskaņojot ar tautas nama vadītāju, sastādīt tautas nama telpu
noslodzes grafiku.
• Organizēt un tehniski nodrošināt tautas nama apmeklētāju uzņemšanu.
• Saskaņā ar tautas nama vadītāja norādījumiem sagatavot tautas
nama telpas pasākumu/pulciņu norisei, uzraudzīt tās pasākumu/
pulciņu norises laikā. Veikt telpu atvēršanu, slēgšanu un novākšanu/
sakārtošanu pēc pasākumu/pulciņu norises.
• Veikt saņemtās informācijas administrēšanu vadītāju prombūtnes laikā.
• Saskaņā ar Vecumnieku tautas nama vadītāja norādījumiem veikt tautas namā organizēto pasākumu biļešu tirdzniecību/naudas iekasēšanu.

26.07.2019.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība,
zināšanas un prasmes
• Vidējā vai vidējā-speciālā izglītība.
• Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
• Labas komunikācijas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi.
• Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā.
• Pamata datorprasmes un prasme strādāt ar biroja tehniku.
• Labas valsts valodas zināšanas.
Piedāvājam
• Iespēju strādāt interesantā un atbildīgā darbā.
• Mēnešalgu 520 EUR (bruto).
• Sociālās garantijas.
• Summēto darba laiku.
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 9. augustam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

2 Pašvaldībā

2019. gada jūlijs

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.
I. Vispārīgie jautājumi
1. 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.
2. 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.
3. Noteikumi ir saistoši personām, kuras savu
dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā.
4. 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.
5. 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.
6. Pabalstu nepilngadīgajai personai piešķir viņas
likumiskajam pārstāvim.
7. Pabalsta piešķiršanu administrē Vecumnieku
novada dome.
II. Pabalstu veidi, apmēri un piešķiršanas
nosacījumi
8. Svētku pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
8.1. Pabalstu tiesības saņemt ir personām, kuras
sasniegušas 80, 85, 90, 95 vai 100 gadu vecumu.
8.2. Pabalsts tiek piešķirts bez personas iesnieguma,
pamatojoties uz Sociālā dienesta iegūtu informāciju
no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Vienotās
migrācijas informācijas sistēmas.
8.3. Pabalsta apmērs ir līdz 30 euro natūrā.
8.4. Pabalsta apmērs personām 100 gadu jubilejā
ir 150 euro.
8.5. Pabalsta pasniegšana notiek jubilejas dienā
vai pēc tās.

9. Svētku pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā
9.1. 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.
9.2. Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.
9.3. Pabalsta apmērs ir:
9.3.1. 50 gadu (Zelta kāzu) jubilejā – 150 euro;
9.3.2. 55 gadu (Smaragda kāzu) jubilejā – 175 euro;
9.3.3. 60 gadu (Dimanta kāzu) jubilejā – 200 euro;
9.3.4. 65 gadu (Saules kāzu) jubilejā – 225 euro;
9.3.5. 70 gadu (Briljanta kāzu) jubilejā – 250 euro;
9.3.6. 75 gadu (Zīda kāzu) jubilejā – 275 euro.
9.4. Pabalstu piešķir un tā pasniegšanu organizē
kāzu jubilejas dienā vai pēc tās.
10. Svētku pabalsts politiski represētajām
personām, Nacionālās pretošanās kustības
un Otrā pasaules kara dalībniekiem
10.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai
piešķirts Politiski represētās personas, Nacionālās
pretošanās kustības dalībnieka vai Otrā pasaules
kara dalībnieka statuss.
10.2. 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).
10.3. Pabalsta apmērs ir 100 euro.
11. Pabalsts sodu izcietušai personai
11.1. 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.
11.2. Pabalsta apmērs ir 45 euro.
11.3. Persona pabalstu var pieprasīt mēneša laikā
pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.
12. Apbedīšanas pabalsts
12.1. 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.
12.2. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no
mirušās persona nāves dienas.
12.3. Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs
ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmērā.
12.4. Pabalsta apmēru samazina par Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras pienākošā
apbedīšanas pabalsta apmēru.
12.5. Papildu pabalstam personai atmaksā
katafalka pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja rēķinu.
13. Pabalsts aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas
izdevumu segšanai
13.1. 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.
13.2. Pabalsta apmērs ir mācību gada pusdienu
ēdienreižu izdevumu apmērā saskaņā ar
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.
13.3. Pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par
pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma
sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā
izglītības iestādē.
14. Pabalsts izglītības uzsākšanas atbalstam
14.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai,
uzsākot mācības sākumskolas 1.klasē.
14.2. Pabalsta apmērs ir 50 euro.
14.3. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1. septembra līdz
31. oktobrim.
15. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
15.1. 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.
15.2. Pabalsta apmērs ir 50 euro mācību gadā.
15.3. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.
16. Pabalsts grūtniecēm
16.1. Tiesības saņemt pabalstu ir topošajai mātei,
kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statuss, pirmsdzemdību komplekta un
pirmās nepieciešamības lietu iegādei mazulim.
16.2. Pabalsta apmērs ir 75 euro.
16.3. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu
persona iesniedz laikā no 70 grūtniecības dienām
līdz bērna piedzimšanai.
17. Ziemassvētku pabalsts
17.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai līdz
sešu gadu (ieskaitot) vecumam.
17.2. Pabalsta apmērs ir līdz 10 euro natūrā.
17.3. Pabalsts tiek piešķirts bez personas
iesnieguma, pamatojoties uz Sociālā dienesta
iegūtu informāciju no Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes Vienotās migrācijas informācijas
sistēmas.
18. Bērna piedzimšanas pabalsts
18.1. 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.
18.2. Ja bērna un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:
18.2.1. 145 euro par pirmo bērnu;
18.2.2. 215 euro par otro bērnu;
18.2.3. 360 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
18.3. Ja bērna un viena vecāka deklarētā
dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms
bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada

administratīvā teritorija, pabalsta apmērs ir:
18.3.1. 75 euro par pirmo bērnu;
18.3.2. 110 euro par otro bērnu;
18.3.3. 180 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
18.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts pēc mātei
dzimušo bērnu skaita.
18.5. Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas
Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu
nodaļā.
18.6. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots
valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju
bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnībā tās aprūpē.
19. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm
19.1. 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.
19.2. Pabalstu ir tiesības saņemt ārstniecības
izdevumu segšanai.
19.3. Pabalsta apmērs ir līdz 100 euro gadā.
20. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
20.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai personu
apliecinošu dokumentu kārtošanai un sociālās
rehabilitācijas plāna izdevumu segšanai.
20.2. Pabalsta apmērs gadā ir līdz valstī noteiktā
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram
mēnesī.
21. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
21.1. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un
maznodrošinātām personām, invalīdiem un
personām ar funkcionāliem traucējumiem
ārstniecības iestādes apmeklējumam. Pabalsta
apmērs ir 75 euro gadā.
21.1.1. Pabalsta apmērs nieru dialīzes un
onkoloģijas pacientiem ir 150 euro gadā.
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
22. 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.
23. 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.
IV. Noslēguma jautājumi
24. 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»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2019. gada 22. maijā
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

Pašvaldībā 3

2019. gada jūlijs

Domes sēdes apskats
24. jūlija Domes sēdes darba kārtībā tika
izskatīti 15 jautājumi.

S

ēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola ziņoja, ka jūlijā intensīvi notiek remontdarbi
novada izglītības iestādēs, kā arī informēja par izsludinātajiem iepirkumiem:
ēkas pārbūvi par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (1. kārta), remont darbiem Bārbeles tautas nama tualetēs un Bauskas ielā 5, TIP
ēkas ārējo fasādi. Ir noslēgts līgums ar Sarkano krustu par iereibušu personu nogādāšanu
Rīgā tam paredzētajā iestādē. A. Saldābola
izteica pateicību visiem par Liliju svētku organizēšanu.

Izsludina konkursu
Sporta skolas direktora amatam

Vecumnieku novada domē jūlija vidū saņemts
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktora uzteikums ar lūgumu atbrīvot no minētā
amata ar šā gada 17. jūliju.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. au-

gusta noteikumu Nr. 496 «Kārtība un vērtēšanas
nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei» 8. punktu minimālais pretendentu
pieteikšanās termiņš ir 20 kalendārās dienas.
Tika nolemts izbeigt darba tiesiskās attiecības
ar Vecumnieku novada Domes Sporta skolas
direktoru 2019. gada 25. jūlijā. Izludināts
atklāts konkurss uz Sporta skolas direktora
amatu, nosakot pieteikšanās termiņu līdz
2019. gada 15. augustam. Uz laiku līdz jauna
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktora apstiprināšanai šos amata pienākumus
uzdots izpildīt Sporta skolas metodiķei. Uzdots
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājam
izveidot Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas direktora amata pretendentu atlases
komisiju 5 locekļu sastāvā un veikt kontroli par
šā lēmuma izpildi.

Iznomās telpas «Rīgas ielā 34»

Komiteju sēdēs jautājums par telpu iznomāšanu
«Rīgas ielā 34» tika vairākkārt izrunāts, meklējot

labākos risinājumus, lai ieceres Tūrisma informācijas punkta ēkā tiktu realizētas.
Domes sēdē tika nolemts nodot iznomāšanai
nedzīvojamās Telpas – telpu grupu: Tirdzniecības telpa – 85,8 m²; Darba kabinets – 15,3 m²;
Vējtveris – 1,5m² (telpu kopējā platība 102,2 m²)
ar telpām piederošām domājamām daļām no
zemes gabala, pašvaldības īpašumā ar adresi:
Rīgas iela 34, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933. Šo telpu izsoles nosacītā (sākuma) cena noteikta 200 eiro mēnesī, maksimālais
iznomāšanas termiņš – līdz 2029. gada 31. jūlijam.
Nomas objekta turpmākās izmantošanas veids
noteikts – saimnieciskā darbība – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Nomniekam ir
papildu pienākums telpās nodrošināt Vecumnieku
novada pašvaldības vietējo mājražotāju pārtikas
produkcijas tirdzniecību.
Domes sēdē tika nolemts nodot iznomāšanai
arī pusi no Pakalpojumu telpas, kuras kopējā
platība ir 46,5 m2, ar telpai piederošām domājamām daļām no zemes gabala, pašvaldības
īpašumā ar adresi: Rīgas iela 34, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933. Šo telpu

izsoles nosacītā (sākuma) cena noteikta 80 eiro
mēnesī, maksimālais iznomāšanas termiņš – līdz
2021. gada 31. jūlijam. Nomas objekta turpmākās
izmantošanas veids noteikts – saimnieciskā darbība – Vecumnieku novada pašvaldības vietējo
mājražotāju produkcijas (fasētā konditoreja, cepumi, konfektes, augļu un ogu sukādes, medus,
tējas) un amatnieku ražojumu (rotas, dizaina,
galantērijas izstrādājumi) tirdzniecība. Nomniekam uz atsevišķas vienošanās pamata būs
jānodrošina arī pašvaldības tūrisma informācijas
punkta darbība.

Atbalsta būvniecības ieceri sporta
šautuves izveidei

Pamatojoties uz 2019. gada 21. martā saņemto
SIA «ARDARENI» Paskaidrojuma rakstu, 2019. gada
29. marta Bauskas novada pašvaldības iestādes «Bauskas novada administrācija» Bauskas
novada Būvvaldes sēdē tika pieņemts lēmums
Nr.BIS-BV-5.2-2019-10 (14-9/13) par publiskās
apspriešanas nepieciešamību sporta šautuves
būvniecības iecerei nekustamajā īpašumā «Mežvilki» Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notika
no 2019. gada 28. maija līdz 26. jūnijam.
TURPINĀJUMS 4. LPP

VECUMNIEKU NOVADA DOMES 2018. GADA 24. OKTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10

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.
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010. gada
24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 «Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku
novadā» šādus grozījumus:
1. 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. 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, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā» 25.² pantu.
2. Svītrot 2.3. apakšpunktu.

3. 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»
4. Svītrot VIII. nodaļu.
5. 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.»
6. 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(turpmākpabalsta 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 euro 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 euro mēnesī.
9².1.3. nepieciešamības gadījumā par balona gāzi –
līdz 23.00 euro pusgadā;
9².1.4.nepieciešamības gadījumā pirmreizējai
gāzes balona iegādei līdz 50.00 euro;
9².1.5. nepieciešamības gadījumā par kurināmā
(cietā, gāze u.c.) iegādi – līdz 185.00 euro 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.»
7. Izteikt 11.1. punktu šādā redakcijā:
«11.1. Lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu pieņem Sociālais dienests».
8. 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 2018. gada 24. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 10 «Grozījumi 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5
«Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2019. gada 24. aprīlī

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

4 Pašvaldībā

2019. gada jūlijs

Domes sēdes apskats
TURPINĀJUMS no 3. LPP.

Būvniecības iecere paredz nekustamajā īpašumā
izveidot trešās kategorijas atklāta tipa šautuvi
100 metru distancē, kuras bīstamo zonu paredzēts no abiem sāniem ierobežot ar trīs metrus
augstiem necauršaujamiem aizsargvaļņiem un
piecus metrus augstu aizsargvalni šautuves galā.
Aizsargvaļņi tiktu izmantoti šāviņu uztveršanai
un trokšņu slāpēšanai.
Otru šautuvi (šaušanas stendu) paredzēts izveidot kā otrās kategorijas atklāta tipa šautuvi gludstobra šaujamieročiem ar skrošu šāviņiem pa
lidojošiem mērķiem. Šaušanas stendu laukums
orientēts tā, lai šāviņu virziens būtu ierobežots
pa SIA «ARDERENI» īpašuma teritoriju ziemeļu
virzienā.
Publiskās apspriešanas laikā tika iesniegtas 12
anketas, no kurām piecās iecere netika atbalstīta. Anketas nebija anonīmas un bija iespēja
objektīvi, pēc būtības izvērtēt katra viedokļa
saistību ar iecerēto būvniecību. Ieceri neatbalsta
tuvākie kaimiņi. Šie kaimiņi vēlētos, lai šautuve
būtu slēgta tipa. Kaimiņus satrauc, ka šautuvē
radītais troksnis traucēs viņu, viņu bērnu un
mazbērnu dzīves kvalitātei.
Būvvaldē saņemtas arī vēstules no biedrības
«Latvijas Mednieku Asociācija», biedrības «Latvijas Mednieku savienība», kurās pausts atbalsts
šautuves izveidei, jo «tās izveide cels mednieku
šaušanas meistarību, attīstīs medību šaušanas
sporta veidu, tā būs paredzēta arī jaunsardzes,
zemessardzes un apsardzes šaušanas apmācībām.» Šīs biedrību vēstules apliecina, ka šautuves tiks izmantotas plašam aktivitāšu lokam.
Savukārt SIA «ARDARENI» pārstāvji Būvniecības
ieceres prezentācijā un publiskās apspriešanas
sanāksmē sniedza solījumu, ka šautuvei nebūs
liela noslodze – tā netiks izmantota komerciāliem nolūkiem, jo tā domāta tikai pašu un draugu treniņiem un medību ieroču kalibrēšanai.
SIA «Estonian, Latvian & Lithuanin Environment»
ir veikusi arī atklātas šautuves radītās vides trokšņa novērtējumu, lai noteiktu šaujamieroču skaņas emisijas līmeni. Tika veikti mērījumi, testējot

tos plānotās darbības teritorijā šaušanas laikā.
24. jūlija Domes sēdē tika nolemts konceptuāli
atbalstīt būvniecības ieceri sporta šautuves izveidei un darbībai nekustamajā īpašumā «Mežvilki» Kurmenes pagastā, Vecumnieku novadā,
taču ar papildnosacījumiem - saņemt rakstveida
piekrišanu no tuvākā nekustamā īpašuma īpašnieka, pret tuvāko nekustamo īpašumu papildus
izveidot skaņu absorbējošu zemes, koka, betona
vai cita materiāla aizsargkonstrukciju.

Atbalsta dalību šautriņu mešanas
Pasaules čempionātā

Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums
no biedrības «Latvijas Darts Organizācija» valdes
priekšsēdētāja ar lūgumu finansiāli atbalstīt mūsu
novadnieka, Latvijas izlases menedžera, dalību
«WDF Pasaules čempionātā 2019» no šī gada
7. – 12. oktobrim Rumānijā. Kopējās izmaksas
sastāda 806 eiro, pašvaldībai lūdz rast iespēju
segt pusi no kopējām izmaksām.
Tika nolemts piešķirt finansējumu 403 eiro apmērā dalībai WDF Pasaules čempionātā.

Finansiāli atbalsta Bārbeles baznīcas
ēkas torņa daļas izpētes un
mērīšanas darbus

Jūlija sākumā Vecumnieku novada domē saņemts
iesniegums no Bārbeles evaņģēliski luteriskās
draudzes priekšnieka. Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze lūdz Vecumnieku novada Domi izskatīt iespēju finansiāli atbalstīt Bārbeles baznīcas
ēkas torņa daļas izpētes un uzmērīšanas darbus.
Draudze ir saņēmusi Baznīcēku Atjaunošanas
Fonda (BAF) piedāvājumu šo darbu izpildei, to
aptuvenās izmaksas ir 1500 eiro.
2018. gada nogalē pēc Draudzes pasūtījuma baznīcas ēku apsekoja BAF speciālisti un sagatavoja
tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā viens no
steidzamākajiem ēkas saglabāšanas pasākumiem
ir baznīcas torņa remonts. Torņa augšdaļā konstatēta ķieģeļu mūra sienu fragmentācija – sienas ir
sašķēlušās, logaiļu zonās redzamas ievērojamas
atvēruma plaisas visās četrās torņa pusēs. Ir

norādīts, ka vispirms jāremontē torņa smailes
balstkonstrukcijas un pēc tam jāstiprina torņa
augšdaļas ķieģeļu mūris. Torņa remontam
nepieciešamo finansējumu draudze plāno piesaistīt no ES atbalsta fondiem, piedaloties projektu konkursos. Lai varētu sagatavot projektu,
nepieciešams precizēt veicamos remontdarbu
apjomus un veidus, tādēļ nepieciešams veikt
torņa daļas izpēti, uzmērīšanu un rasējumu
sagatavošanu.
Draudzei ir ierobežoti finanšu resursi, tādēļ
lūdz minētos darbus pilnībā vai vismaz daļēji
apmaksāt Vecumnieku novada domei. Darbus
plānots uzsākt šomēnes un pabeigt līdz šī gada
15. augustam.
Tika nolemts piešķirt finansējumu 1500 eiro
apmērā Bārbeles evaņģēliski luteriskai draudzei
Bārbeles baznīcas ēkas torņa daļas izpētes un
uzmērīšanas darbiem.

Nolemj piešķirt Vecumnieku novada
Domes Apbalvojumu «Alfrēda
Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts»

2019. gada 5. augustā Vecumnieku novada
Valles pagasta «Zvanītāju Bukās» – aktieru
Amtmaņu muzejā notiks gadskārtējais svinīgais
pasākums par godu Alfrēda Amtmaņa-Briedīša
dzimšanas dienas atcerei. Sarīkojuma aizsākums
norisinājies 1985. gadā ar Latvijas Nacionālā
teātra ilggadējā režisora Alfrēda Amtmaņa-Briedīša 100. dzimšanas dienas atceres svinībām
un viņa dzimtas muzeja atklāšanu. Minētie
svētki kļuvuši atpazīstami, kopā pulcina Valles
pagasta, Vecumnieku novada, Latvijas Nacionālā teātra māksliniekus un plašas apkaimes
ļaudis. Kā būtiska svētku sastāvdaļa ir apbalvojuma «Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas
laureāts» pasniegšana Latvijas Nacionālā teātra
darbiniekiem par izciliem sasniegumiem un
ieguldījumu skatuves mākslā. Godalgu piešķir
vienu reizi divos (nepāra skaitļa) gados ne vairāk
kā 2 pretendentiem. Tradicionāli apbalvojums
«Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts»
ir to apliecinošs dokuments – Apliecinājums un
naudas balva 250 eiro apmērā.
Vecumnieku novada domē saņemts iesniegums no Aktieru Amtmaņu muzeja vadītājas,

kurā par pretendentiem Apbalvojumam izvirza
divus Latvijas Nacionālā teātra aktierus, kuriem
nolemj piešķirt Vecumnieku novada Domes
Apbalvojumu «Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts».

Izdara grozījumus bāriņtiesas sastāvā
un nolemj izveidot jaunu amata vietu
Vecumnieku tautas namā

Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 27.03.2019.
lēmumu (Prot.Nr.4, 3.§) apstiprināts šāds Vecumnieku novada bāriņtiesas sastāvs – priekšsēdētājs
un četri bāriņtiesas locekļi, tādējādi mainot līdzšinējo Vecumnieku novada bāriņtiesas sastāvu.
Plašas diskusijas deputātu starpā radīja jautājums par Vecumnieku tautas nama noslogojumu
un tā darbiniekiem. Ņemot vērā Vecumnieku
tautas nama vadītāja un mākslinieciskās daļas
vadītāja noslodzi un lielo darba intensitāti, gan
tautas nama darbinieki, gan vairākums deputātu uzskata, ka nepieciešams izveidot jaunu
amata vietu – tautas nama administrators ar
amatalgu 520 eiro mēnesī. Deputātu viedoklis
dalās, tie, kuri neatbalsta šī amata izveidošanu,
minēja vairākus citus iespējamos risinājumus,
kā atvieglot tautas nama noslodzi, piemēram,
izmantojot esošos resursus no citiem novada
tautas namiem, taču balsojot, vairākums tomēr
atbalstīja amata vietas izveidošanu.

Piešķir papildu finansējumu

Ņemot vērā veikto iepirkumu rezultātus, izmaiņas aizņēmumu saņemšanas nosacījumos Valsts
kasē, kā arī ņemot vērā Vecumnieku novada
Domes Finanšu komitejas 10.07.2019. sēdes
atzinumu, nolemj piešķirt pašvaldības papildu
finansējumu 23 624 eiro apmērā remontdarbiem
šādās Vecumnieku novada pašvaldības izglītības
iestādēs un struktūrvienībās:
Bārbeles teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 		
– 5 228 eiro
Pakalpojumu centrs Bārbelē – 947 eiro
Vecumnieku vidusskola
– 3 000 eiro
Stelpes pamatskola
– 5 000 eiro
Valles vidusskola		
– 9 449 eiro
Kopā			
– 23 624 eiro
Alise Dreimane

VECUMNIEKU NOVADA DOMES 2019. GADA 27. MARTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3

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.
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2012. gada
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā» šādus
grozījumus:
1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: «5. Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, kuri nav
izmantojami pārstrādei, reģenerācijai vai atkār-

totai izmantošanai, nogādājami un apglabājami
sadzīves atkritumu poligonā «Brakšķi»».
2. 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.»
3. Papildināt 20. punktu ar tekstu «ja līgumā ar
atkritumu apsaimniekotāju nav noteikta citāda
kārtība.»
4. Svītrot V. nodaļu.
5. Izteikt 28.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

«No fiziskām un juridiskam personām piederošiem īpašumiem – reizi 2 nedēļās.»
6. 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.»
7. 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.»
8. 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

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»»

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2019. gada 13. maijā

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-
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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

