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Vecumnieku novada domes informatīvais izdevums

VECUMNIEKU NOVADA ZIŅAS
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N ov a d a a k t u a l it āte

Tiekas ar VARAM
pārstāvjiem

Satiksmes ministrs iepazīst
Vecumnieku novada ceļus

NUMURA KOMENTĀRS

Guntars Veismanis,
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Vecumnieku parkā
pabeigta labiekārtošana

Vecumnieku novada
domes izpilddirektores
vietnieks

Pirms Līgo svētkiem tika pabeigti labiekārtošanas darbi pie gājēju celiņa izveides
Vecumnieku parkā.

D
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arbs pie parka labiekārtošanas iesākās
pagājušā gada rudenī, uzsākot gājēju
celiņa bruģēšanas darbus.
Gaidīts notikums Vecumnieku parkā
bija 2018. gada 11. novembrī, kad tika
atklāta piemiņas zīme, kas tapusi Latvijas valsts
simtgadei veltītā projekta «Atceries Lāčplēšus!»
ietvaros. Tā ir granīta stēla ar diviem pultsakmeņiem, kuros iegravēti Vecumnieku novada
Lāčplēša Kara ordeņa 17 kavalieru vārdi un uzvārdi. Nu ik gadu šī būs vieta, kur Lāčplēša dienā
novada iedzīvotāji varēs pulcēties un aizdegt
svecītes, godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos.
Šogad parka labiekārtošanas darbi turpinājās – tika
pabeigta 60 metrus garā gājēju celiņa, kas ved
no Vecumnieku bibliotēkas stūra cauri parkam
uz Dārza ielu, izbūvēšana un bruģēšana.
Darbus veica SIA «ADMASTER», kopējās izmaksas
šim projektam sastādīja 12601 EUR + PVN.
Puiši strādāja godam, pēc vajadzības arī brīvdienās. Paldies apkalpojošās firmas valdes
loceklim, direktoram Arnoldam Dāboliņam par
paveiktajiem darbiem.
Šie darbi SIA «ADMASTER» šogad Vecumniekos
nav pēdējie. Vēl paredzēts izveidot stāvlaukumu
pie Vecumnieku kapiem un atjaunināt piemiņas
akmens vietu pie Sarkanās skolas.

Satiksmes ministrs ne tikai izbrauca pa dažiem novada ceļu posmiem, bet arī izstaigāja Vecumnieku ciemata centru, kur pašlaik cilvēku drošība, pārvietojoties kājām, tiek apdraudēta.

14. jūnijā Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas zālē notika pašvaldības pārstāvju
tikšanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti,
lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas skar
mūsu pašvaldību, kā arī, lai apspriestu
vairāku Vecumnieku novada iedzīvotājiem
un uzņēmējiem nozīmīgu valsts autoceļu
sakārtošanas iespējas.

V

iena no prioritātēm Vecumnieku novada pašvaldības vadības darbā ir sakārtot ceļu infrastruktūru novadā. Novada
pašvaldība izmanto investīciju fondu līdzekļus, lai sakārtotu pašvaldības ceļus
pagastos, kā arī sadarbojas ar Satiksmes ministriju, lai tiktu sakārtoti valsts ceļi.

Iesākumā izbrauc pa svarīgākajiem
un «sāpīgākajiem» ceļu posmiem

Tikšanās ar satiksmes ministru bija nepieciešama un svarīga, jo pašvaldībai ir sakrājušies
īpaši svarīgi jautājumi par ceļu stāvokli, to uzlabošanu. Lai T. Linkaits redzētu un saprastu esošo
situāciju uz valsts ceļiem mūsu novadā, viņš
kopā ar domes vadību izbrauca pa svarīgākajiem
un sāpīgākajiem ceļu posmiem – no Vecumniekiem caur Misu uz Stelpi. Lai gan šajā dienā ceļu
stāvoklis bija daudz labāks nekā iepriekš – ceļi
bija nogreiderēti, smilšu vannas nolīdzinātas un

nolijušais lietus apslāpējis putekļu mākoņus, tas
netraucēja pastāstīt par problemātiskākajām
vietām, ceļu posmiem un apskatīt tos dzīvē.
Izstaigā Vecumnieku centru
Saistībā ar gājēju drošību uz dzīvojamo māju
sektoru un bērnudārzu Liepu ielā, tika izstaigāts
arī Vecumnieku ciemata centrs no krustojuma līdz Liepu ielai, jo pašlaik cilvēku drošība
pārvietojoties kājām, tiek apdraudēta. Gājēji
pārvietojās pa ceļa braucamo daļu un ceļmalu –
nav gājēju celiņa pa kuru iedzīvotāji varētu droši
nokļūt, piemēram, Veselības centrā.

Spriež par ceļu posmu
uzlabošanas iespējām

Tiekoties ar satiksmes ministru, tika runāts par
valsts autoceļa P87 Bauska – Bārbele – Valle
uzlabošanas iespējām, autoceļa V1011 Pārslas –
Misa – Šarlotes uzlabošanas iespējām posmā no

TIKŠANĀS LAIKĀ NEJUTĀM
SAPRATNI PAR PAŠVALDĪBAS
PROBLĒMĀM SAISTĪBĀ AR
VIETĒJĀS NOZĪMES GRANTS
CEĻIEM
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Misas līdz Šarlotēm, autoceļa P88 Bauska – Linde
uzlabošanu posmā no Šarlotēm līdz Vecumniekiem, Vecumnieku centra gājēju drošības
uzlabošanu, autoceļa P92 Iecava – Stelpe
uzlabošanu posmā no ceļa P89 līdz Nīzerei,
kā arī par autoceļu ietekmi uz administratīvi
teritoriālo reformu un valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības valdījumā. Nobeigumā
pašvaldības pārstāvji uzdeva vēl citus aktuālus
un interesējošus jautājumus.
T. Linkaits iezīmēja, ka saistībā ar administratīvi
teritoriālo reformu pēc VARAM plāniem attiecībā
uz ceļiem top karte, kurā kā prioritāte ir iezīmēts
ceļš Vecumnieki – Misa. Kad būs lēmums par
konkrētu teritoriālo iedalījumu, tad VARAM
precizēs aktuālo ceļu tīklu karti.
Tikšanās laikā ar ministru nejutām sapratni par
pašvaldības problēmām saistībā ar vietējās
nozīmes grants ceļiem. No ministra izskanēja
ieteikums – pašvaldībai pārņemt savā pārziņā
šos ceļus, pašiem tos sakārtot. Tas liecina par
to, ka nav saprotama pašvaldības finanšu
nepietiekamība tādu darbu veikšanai, jau
esošo pašvaldības ceļu un ielu sakārtošanai
un uzturēšanai. Taču galvenais rādītājs ir, kādi
darbi un rīcība sekos, lai uzlabotu satiksmes
infrastruktūru un visu satiksmes dalībnieku
drošību.
Alise Dreimane

2 Novada aktualitāte
Vai atbalstāt
administratīvi
teritoriālo reformu?
Renārs Manuilovs,

Bārbeles pagasta iedzīvotājs
Manuprāt, piedāvātā reforma nav slikta, tā ir
nepieciešama.
Daudzi iedzīvotāji savu viedokli izsaka, neiedziļinoties reformas būtībā. Nekas daudz
jau nemainīsies, pieejamo pakalpojumu klāsts
nesamazināsies. Mainīsies deputātu skaits,
jo to skaitu veidos vairāku tagadējo novadu
pārstāvji. Liela daļa iedzīvotāju kā reformas
mīnusu min Domes nepieejamību, lai gan arī
šobrīd paši reti izmanto iespēju klātienē apmeklēt pašvaldības iestādi, jo iespēju robežās
nepieciešamās formalitātes kārto pagastu
pārvaldēs. Vienīgi skaidri zinām, ka visus skars
adrešu maiņa. Piekrītu, ka trūkst informācijas
un skaidrojuma par reformas norisi un gaidāmajām izmaiņām.
Iesaku novadu vadībām aktīvāk gatavoties
gaidāmajām pārmaiņām – tiekoties, apspriežot, plānojot.
Aicinu iedzīvotājus būt aktīvākiem, izteikt
savus priekšlikumus, jo domāju, ka ieguvumi
no reformas ir atkarīgi no mūsu ieinteresētības
un konkrētas rīcības. Pārstāsim koncentrēties
uz negatīvo, izteikt savu viedokli tikai interneta vietnēs, rīkosimies, lai pašvaldība mūs
sadzird!

Līva Jankeviča,

Vecumnieku pagasta iedzīvotāja
Esmu pret novadu apvienošanu. Uzskatu, ka
mūsu novads, kopš iepriekšējās reformas, ir
attīstījies un pilnveidojies, esam kļuvuši vairāk
atpazīstami – domāju, ka iesāktais darbs ir
jāturpina. Ir lietas, pie kurām vēl būtu jāpiestrādā, bet situācijā, ja Vecumnieku novadu pievienos Bauskas novadam, domāju, ka mums būs
mazākas iespējas izcīnīt finansējumu dažādu
jomu attīstīšanai. Esmu dzirdējusi, ka iedzīvotāji
par plusu uzskata to, ka Bauskā var sakārtot
nepieciešamās lietas, tomēr mūsdienās ļoti ātri
un viegli visu var izdarīt e-vidē, turklāt sliktās
ceļu kvalitātes dēļ iedzīvotāji pārsvarā izvēlas
doties uz Rīgu, nevis Bausku.

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
iedzīvotājus pieņems:
4. jūlijā no plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē;
11. jūlijā no plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
12. jūlijā no plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
18. jūlijā no plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
25. jūlijā plkst. 10:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
4. jūlijā plkst.10:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
11. jūlijā plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
18. jūlijā plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
19. jūlijā plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
25. jūlijā plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē.

Deputāti tiekas ar iedzīvotājiem un
VARAM pārstāvjiem, lai apspriestu
reģionālās reformas projektu
2019. gada 21. martā Latvijas Republikas
Saeima pieņēma lēmumu «Par administratīvi
teritoriālās reformas turpināšanu», proti,
turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi
teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās
teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj
nodrošināt tām likumos noteikto autonomo
funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un
pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
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2019. gada jūnijs

ienlaikus Saeimas lēmumā uzdots Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma
par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām izstrādāt un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniegt Saeimā attiecīgu likumprojektu.

Organizē tikšanās pagastos

Vecumnieku novada deputāti jūnija pirmajā
pusē organizēja tikšanās pagastos, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības
un attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto
administratīvi teritoriālo reformu, kas paredz
Vecumnieku novadu apvienot ar Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, kur Bauska būtu
jaunizveidotā novada centrs.
Katrā tikšanās reizē pirms diskusiju sākšanas Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš iedzīvotājus iepazīstināja ar pieejamo
informāciju par VARAM plāniem attiecībā uz
Vecumnieku novadu. Jāmin, ka uz doto brīdi tie ir
visai neskaidri, tāpēc grūti spriest par to, kā būtu
labāk – Vecumnieku novadam palikt kā patstāvīgai
Latvijas Republikas administratīvajai teritorijai vai
tomēr apvienoties ar Bauskas, Rundāles un Iecavas
novadiem. Šobrīd varam tikai kopīgi vērtēt, cik labi
vai slikti bija pirms 10 gadiem, kad bijām kā daļa
no Bauskas rajona. Diskusijās tika dots vārds katram novada deputātam, lai izteiktu savas domas,
kā arī iedzīvotāji tika aicināti izteikties.

Tiekas ar iedzīvotājiem Vallē

5. jūnijā deputāti tikās ar iedzīvotājiem Vallē. Kopumā uz tikšanos bija ieradušies ap 20 iedzīvotāju
no Valles un Kurmenes pagastiem. Iedzīvotāju
viedokļi bija dažādi – daļa atbalstīja piedāvāto
administratīvi teritoriālo reformu, kā galveno iemeslu minot cerību, ka ceļš no Vecumniekiem uz
Bausku tiks savests kārtībā – tiks noasfaltēts, taču
citi bija pret Vecumnieku novada pievienošanu.
«Vecumnieku novads ir kā pusaudzis, kuram ir
jāļauj pieaugt,» viedokli izteica Arvīds Zvirbulis,
un daudzi klātesošie tam piekrita.

Skaistkalnē iedzīvotāji nebaidās
paust savu viedokli

Bārbeles un Skaistkalnes pagasta iedzīvotājus
uz tikšanos aicināja 6. jūnijā Skaistkalnes tautas
namā. Interesi izrādīja aptuveni 25 iedzīvotāji. Šajā
tikšanās reizē savas domas pārliecinoši izklāstīja
arī iedzīvotāji, ne tikai deputāti. Tika uzdoti dažādi
jautājumi par iepriekšējām reformām, par to, kāds
labums no piedāvātās reformas būs iedzīvotājiem,
kā arī daudzi citi jautājumi. Iedzīvotāji aktīvi izteica
savu viedokli. Līdzīgi kā Vallē, tā arī Skaistkalnē citi
reformu atbalsta, citi – neatbalsta, minot konkrētus
piemērus kāpēc. Piemēram, uz Bausku kursējošo
autobusu laiki un maršruti esot izdevīgāki, nekā
uz Vecumniekiem, kā arī daži visas nepieciešamās
lietas tāpat jau brauc kārtot uz Bausku, jo Vecumniekos visas formalitātes nokārtot nav iespējams.
Citi ir pārliecināti, ka mazāku teritoriju ir vieglāk
pārraudzīt, tāpēc mūsu novadam jāpaliek pašam
par sevi un jāturpina attīstīties. Tieši Skaistkalnē
varēja manīt, ka arī deputātu viedoklis nav vienots.
Tāpēc iedzīvotāji aicināja domes pārstāvjus tomēr
nonākt pie viena kopīga viedokļa un pārstāvēt to
12. jūnijā Bauskā VARAM ministram Jurim Pūcem.

Vecumniekos ierodas
kuplākais skaits iedzīvotāju

Savukārt Stelpes, Misas, Beibežu un Vecumnie-

Vecumnieku pagasta iedzīvotāji bija ieradušies viskuplākajā skaitā, kā arī bija visaktīvākie viedokļu izteikšanā, salīdzinot
ar citām tikšanās reizēm novada pagastos.

ku iedzīvotāji tikās Vecumniekos 11. jūnijā. Uz
tikšanos bija ieradušies aptuveni 55 iedzīvotāji.
Arī Vecumniekos iedzīvotāji uzdeva dažādus
jautājumus ar cerību ieviest skaidrību par reformas ieguvumiem un zaudējumiem. Sarunas
laikā izskanēja jautājums – kā mēs, iedzīvotāji,
varētu ietekmēt VARAM izstrādāto reformu?
Deputāts Dainis Rijkuris ierosināja, ka Latvijas
Pašvaldību savienībai vajadzētu izstrādāt alternatīvo variantu reformai.
Izskanēja viedoklis, ka būtu vērts apvienoties
atsevišķām pašvaldībām, kas ir līdzīgā situācijā
kā mēs, kuras nepiekrīt piedāvātajam reformas
modelim un kopā ar vairāku citu pašvaldību vadītājiem doties uz sarunu VARAM, lai aizstāvētu
savu un iedzīvotāju izvēli.
Izcēlās plašākas diskusijas par izglītības iegūšanas iespējām, par VARAM izstrādāto vīziju veidot
reģionā vienu spēcīgu vidusskolu. Klātesošie
sprieda, ka diez vai vecāki būs gatavi vest
bērnus uz Bausku tieši slikto ceļu dēļ. Līdz ar to
radās jautājumi par telpu trūkumu Vecumnieku
vidusskolā, plānoto skolas piebūvi. Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals skaidroja, ka VARAM
ir izveidojusi komisiju, kas izvērtē lietderību,
perspektīvu izglītības jautājumu projektiem.
22. maijā tika saņemta atbilde, ka Vecumnieku
vidusskola neizpilda kvalitātes kritērijus, jo noteikts, ka vidējam eksāmenu indeksam jābūt
virs 50%, bet mums ir 42%, līdz ar to, kredīta
iespējas tika atteiktas.

Iedzīvotāji apjukuši nepilnīgās
informācijas pieejamības dēļ

Kopumā varēja novērot, ka novada iedzīvotāji
bija apjukuši, jo līdz šim nav zināmas konkrētas
vadlīnijas par to, ko tad īsti dos novadu apvienošana. Lai precīzāk uzzinātu aptuveno iedzīvotāju
viedokli, visās tikšanās reizēs tika izdalītas anketas, kurās bija iespēja atzīmēt savu viedokli
par reformu. Kopumā tika saņemti 84 iedzīvotāju
viedokļi, kur 69 respondenti bija par Vecumnieku
novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju. Kā arī vairākums atzina,
ka vajadzīgs plašāks skaidrojums par Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas
(VARAM) izstrādāto reģionālo reformu projektu,
tā mērķiem un paredzamajiem ieguvumiem.

Tiekas ar ministru Juri Pūci

12. jūnijā deputāti devās uz Bauskas pili, uz
sarunām par Bauskas novada apvienoto administratīvo teritoriju, lai paustu iedzīvotāju, kā
arī kopīgo viedokli un sniegtu savu ieguldījumu
administratīvi teritoriālā iedalījuma pilnveidē, lai
kopīgā darbā iegūtu vislabāko rezultātu Latvijai.
Ministrijas viedokli pārstāvēja ministrs Juris Pūce,
valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības
jautājumos Aivars Draudiņš un ministrijas pieaicinātais eksperts, uzņēmuma «Jāņa Sēta» galvenais redaktors, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J. Pūce iepazīstināja ar ministrijas redzēju-
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VECUMNIEKU NOVADS
IR KĀ PUSAUDZIS, KURAM
JĀĻAUJ PIEAUGT
mu, stāstot par administratīvi teritoriālā iedalījuma
piedāvājumu, kurā pieskārās iedzīvotāju skaita
izmaiņām, administratīvo izmaksu pieaugumam,
iedzīvotāju apdzīvotības struktūras izmaiņām, kā
arī citām jomām – apsvērumiem, kas noveduši
pie nepieciešamības īstenot pašvaldību reformu.
Pēc tam J. Turlajs ziņoja par teritoriālās reformas
sociālekonomiskajiem aspektiem. Pēc ziņojumu
noklausīšanās pašvaldību domju deputātiem bija
iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, uz kuriem nobeigumā J. Pūce atbildēja.
Piemēram, Vecumnieku novada Domes deputāte
Dagmāra Venclova jautāja tieši: «Kādi būs iedzīvotāju ieguvumi? Viņi grib zināt konkrētas lietas.» Uz
jautājumu J. Pūce atbildēja: «Iegūsim kompetentas
pašvaldības, visus pakalpojumus un izdarīsim to
visu par samērīgām izmaksām.»
Ko un cik mēs ietaupīsim pēc reformas? J. Pūce
skaidroja: «Liela vara būs pašvaldību deputātu rokās, viņi varēs izlemt cik mūzikas vai sporta skolas
būs šajā reģionā, kādi pakalpojumi būs pieejami.
Veiktie pētījumi liecina, ka ietaupījums būtu 7 – 9%
no pašvaldības budžeta.»
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš izteica arī savu viedokli: «Latvijas Republikas Saeima ir devusi uzdevumu – sagatavot
priekšlikumus 1998. gada reformas turpināšanai
un pabeigšanai. Tomēr vairāki iepriekšējā reformā
izvirzītie kritēriji novadiem gan pēc teritorijas, gan
pēc iedzīvotāju skaita nav sasniegti – kopā 54 no
119 novadiem. Tātad, ir jālabo kļūdas un visi kritēriji jāsasniedz. Tad seko otrais etaps, kurš bija paredzēts – izveidot otrā līmeņa pašvaldības, kuras,
pārdalot pašvaldību 111 pildāmās funkcijas, būtu
atbildīgas par kopējo politiku, projektiem, noteiktām sfērām un pakalpojumiem reģionā. Uzskatu,
ka nav jātaisa jauna reforma – līdzīga iepriekšējai,
pieļaujot dažādas pirmā līmeņa pašvaldības – gan
pēc teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, paredzot, ka
tās būs spējīgas konkurēt savā starpā, lai atrisinātu
galvenos sasniedzamos mērķus – iedzīvotāju skaita
sarukšanas nobremzēšanu, darba vietu radīšanu
novada teritorijā, investīciju piesaistīšanu, ekspertu
līmeņa pakalpojumu piedāvāšanu iedzīvotājiem,
kā arī, lai visi šie pakalpojumi būtu pieejami pa
sakārtotu ceļu infrastruktūru. Šādu viedokli atbalsta
vairums no mūsu novada, kā arī kaimiņu novadu –
Iecavas un Rundāles, deputāti. Iepriekšējās reformas pieredze, kas redzama VARAM informatīvajos
materiālos par reformu, nepierāda, ka šajos lielajos
novados – reģionālajos attīstības centros, kur to
vajadzēja jau sasniegt iepriekšējos 5 – 6 gados,
tas nav izdevies.»
Iedzīvotājiem tikšanās ar VARAM pārstāvjiem
katrā novadā notiks tad, kad beigsies ministra vizītes 35 projekta iezīmētajos novadu centros.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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14. jūnija piemiņas brīdis
14. jūnija tveicīgajā pusdienlaikā Vecumnieku
dzelzceļa stacijā ar svinīgu piemiņas brīdi godinājām pirmā masveida izsūtījuma upurus.
Piemiņas brīdī ar mums kopā bija trīs Vecumnieku pagastā dzīvojošie sirmgalvji –
Anita Avota, Jānis Kalējs un Juris Romanovs,
kuriem toreiz,izsūtīšanas dienā, bija tikai divi
un trīsgadiņi.

1

941. gada 14. jūnijs – vēl tikai trīs dienas
trūka līdz apaļam gadam, kopš brīvās
Latvijas baltos lielceļus uzara Padomju
armijas tanki.
Sociāli bīstami un šķiriski sveši elementi,
pretpadomju elementi, tautas ienaidnieki, kulaki –
vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju tika
ieskaitīti šajās šķirās. Rūpīgi tika izveidota sociāli
bīstamo elementu kartotēka, kurā vajadzēja ierakstīt kompromitējoša rakstura ziņas par vairāk
nekā 10 iedzīvotāju kategorijām.
Deportācijas mērķis bija apcietināt un daudzos
gadījumos arī fiziski izrēķināties ar Latvijas valsts
vīriem. Sieviešu, bērnu un gados vecu cilvēku
izsūtīšanu pamatoja ar ģimenes galvas arestu.
Galvenā apsūdzība – kontrrevolucionāri noziegumi,
kas izdarīti Latvijas Republikas laikā, tātad – vēršanās pret padomju varu pirmajā okupācijas gadā.
Dzīve kā ar milzu cirvi tika pārcirsta divās daļās.
Sākās cita dzīve – ar badu, salu, ar mīļu cilvēku
zaudējumiem, ar māju zaudējumu – ne to māju,
ko var novērtēt ar kādu lielāku vai mazāku naudas summu, bet to māju, kas ir cilvēka vismazākā, bet visdārgākā dzimtene. Tur bija vecāku
mīlestība, tur bija brāļi un māsas. Tur bija droši.

Par komunistikā terora briesmu
darbiem liecina atmiņu stāsti un liecības

Deportāciju laikā arestēja un izsūtīja 15 443 Latvijas
iedzīvotāju. Nāves sods tika izpildīts vairāk nekā
690 personām. Ieslodzījuma vietās nomira vairāk
nekā 3400 arestēto Latvijas pilsoņu. Nometinājuma vietās mira vairāk nekā 1900 izsūtīto Latvijas
pilsoņu. Kopumā nepilni 5000 izsūtīto gāja bojā
necilvēciskos apstākļos.
No tiem laikiem palikušas simtiem liecības, simtiem atmiņu stāsti, kas liecina par komunistikā
terora briesmu darbiem, ko šodien mēs pieminam
ar sēru lenti pie karoga un šo piemiņas brīdi stacijā.
Kopā ar senioru kori «Atbalss», kora diriģenti
Ivetu Kaktiņu pārdesmit minūtēs izlaipojām
Lejnieku dzimtas sūro dzīvesceļu Sibīrijā. To
pierakstījusi mazā Smaida Lejniece (tagad Vecvagare), kurai toreiz, pirms 78 gadiem, bija pieci
gadi. Smaidas tēvs Alberts Lejnieks no 1936. līdz
1940. gadam bija Vecmuižas pagasta vecākais
(mira izsūtījumā 1942. gada 7. februārī).
Klausoties skaudro atmiņu lasījumos, secinām
vienu – cik mēs, tagadējā paaudze, varam būt
laimīga. Mēs daudzkārt nenovērtējam to, kas
mums šķiet pašsaprotams. Mēs varam dziedāt
savu valsts himnu ar neizmainītiem vārdiem
savā dzimtajā valodā, nebaidoties, ka kāds mūs
nosūdzēs. Mums nav jāuztraucas par ģimenes
locekļu amatu, politisko piederību vai materiālo
stāvokli. Mēs varam izteikties brīvi jebkurā vietā
un jebkuros medijos. Mums nav jāslēpj savi dokumenti, kuros parādās ieraksts, dēļ kura visu
atlikušo mūžu būs liegums iestāties augstskolā
vai atrast darbu. Mums nav jānograuž apkārtējo

Organizē nometni
zēniem «Vīri un Vīri»
MUMS JĀNOVĒRTĒ BRĪVĀS
VALSTS IESPĒJAS UN JĀBŪT
LEPNIEM PAR TO, KAS MUMS IR

koku miza un jānoēd pagalmā tikko izdīgusī zaļā
zālīte, nav jāiemaina laulības gredzens pret
sauju miltu vai pudeli piena... Protams, katram
laikmetam un tā paaudzei ir savas grūtības un
pārbaudījumi. Atcerēsimies, ka mūsu valsts ir
kopā ar savu tautu, dzied vienu himnu un nenostājās pret savu iedzīvotāju. Mūsu uzdevums
ir to nosargāt un nenostāties pret valsti. Mums
jānovērtē brīvās valsts iespējas un jābūt lepniem
par to, kas mums ir!
Mūsu paaudzes uzdevums ir atcerēties šos smagos vēsturiskos notikumus, neļaujot tiem gadu
gaitās izdzist. To var izdarīt tikai pārcilājot atmiņu
stāstus savā ģimenē, klasē, skolā, piedaloties
piemiņas pasākumos un izkarot karogu pie savas
mājas vai dzīvesvietas.
Vecumnieku pagasta muzeja vārdā saku paldies
ikkatram, kurš «pielika sirdi, prātu un roku»,
piedalīdamies piemiņas brīža un vietas sagatavošanas un organizēšanas darbos.
Milzīgs paldies Vecumnieku tautas nama vadītājai
Janai Justei par sagādāto dokumentālo filmu «Lidija», kuru varēja noskatīties Vecumnieku pagasta
muzejā pēc piemiņas brīža dzelzceļa stacijā.
Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta muzeja
vadītāja

LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām
Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku
attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus
15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību
projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 LLKC
konsultanti birojos visā Latvijā.

P

rojektu iesniegumu pieņemšanas laiks
būs no 2019. gada 17. jūnija līdz 18. jūlijam. Apkalpojamo personu skaits birojos
ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem laikus.

Vairāk informācija par projektu un to izveidi, sazinoties ar Lauku attīstības konsultantiem: Kristaps
Stallīts tel. 20267734, e-pasts: kristaps.stallits@
llkc.lv vai Anita Smilškalne tel. 26330808,
e-pasts: anita.smilskalne@vecumnieki.lv.

Svarīgi LAD datumi

Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez
sankcijām ir 27. jūnijs.
Līdz 15. augustam jābūt noganītiem vai no-

pļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES
nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus
izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.
Līdz 15. septembrim ir jāapstrādā papuve,
nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t. sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam
augsnē.
Kristaps Stallīts,
novada lauku attīstības konsultants

Lai audzinātu patstāvību un atbildību topošajiem vīriem un tēviem, Bārbeles Zēnu
pamatskola «Saknes
un Spārni» no 8. līdz
12. jūlijam organizē nometni zēniem «Vīri
un Vīri».

T

ās laikā būs iespēja piedalīties dažādās
aktivitātēs, iepazīties ar vienaudžiem, kā
arī stiprināt raksturu un disciplīnu.
Atpūtas un piedzīvojumu nometne «Vīri
un Vīri» ir radīta katram zēnam, kas reiz
būs vīrs, jo ikvienam ir jāzina, kā bez sērkociņiem
iekurt ugunskuru, prast sasniegt mērķi, šaujot no
loka bultu, ar airu laivu sasniegt upes krastu, naktī
orientēties apkārtnē un izdzīvot neparedzētu
apstākļu situācijās.
Nometnes laikā tiks organizēts pārgājiens ar
nakšņošanu mežā. Dalībnieki sacentīsies savā
starpā, noskaidrojot, kuram ir stiprākais rokas
tvēriens, kurš ir spēcīgākais virves vilkšanā,
atspiedienos no zemes, kā arī būs iespēja sevi
pierādīt vairākos citos pārbaudījumos. Papildus
tam zēniem būs iespēja iejusties pilota lomā,
veicot lidojumu vienā no aviosimulatoriem.
Tāpat puiši darbosies ar mālu, atkārtos vai iemācīsies kādu jaunu vai jau zināmu deju soli, gatavos
lidmašīnas un daudz ko citu, lai mājās varētu doties
ar skaistām atmiņām un, protams, jauniegūtiem
draugiem.
Nometne norisināsies Bārbeles Zēnu pamatskolas teritorijā. Tā ir paredzēta puišiem, kuri
ir vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Piecu dienu
pasākuma izmaksas vienam dalībniekam ir 270
eiro, tādējādi nodrošinot visas aktivitātes, katru
ēdienreizi un naktsmājas. Nometnē plānots
uzņemt līdz 25 jauniešiem, kuriem būs iespēja
savā starpā iepazīties, veidojot stipras un noturīgas draudzības.
Lai pieteiktos, nepieciešams rakstīt uz e-pastu
skola@barbele.lv vai Facebook lapā «Bārbeles
Zēnu pamatskola «Saknes un Spārni»». Tāpat ir
iespēja zvanīt nometnes vadītājai Ilonai Blūmai
pa tālruni 29264639.
Bārbeles Zēnu pamatskola
«Saknes un Spārni»

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
sēdē apstiprina dalību projektos
18. jūnijā Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolā
viesojās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) pašvaldību vadītāji uz Attīstības padomes sēdi. Pirms sēdes
Skaistkalnes vidusskolas direktore pašvaldību vadītājus
iepazīstināja ar skolas paveiktajiem darbiem, bet
Vecumnieku novada priekšsēdētājs prezentēja novada
aktualitātes.

S

ēdes darba kārtībā
ietilpa vairāki jautājumi, kas raisīja diskusijas. Katra novada
priekšsēdētājam bija savs redzējums, taču par
kopsaucēju tomēr nācās vienoties.
Pirmajā jautājumā par aktualitātēm Eiropas Savienības (ES)
fondu projektu ieviešanā raisījās diskusijas ar Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras
(CFLA) Zemgales reģiona nodaļas vadītāju Lieni Rulli par
līdzekļu piesaisti pašvaldībā.
Šis bija viens no tematiem, kas
ikvienam sniedza ieskatu par
dažādām ikdienai raksturīgām situācijām. Priekšsēdētāji
atzīmēja, ka ne visa minētā
informācija saskan ar praksi
realitātē.
Sēdē tika apstiprināts Zemga-

les reģionālās ainavas un zaļās
infrastruktūras plāns pirmajā
redakcijā. Jautājumā par dalību
pasākumā «Zemgales novadu
dienas Rīgas Centrāltirgū» izvērtās diskusijas par datumu,
kurā plānots pasākums – 23. augustu. Jāmin, ka Latvijā šajā
dienā atzīmē Staļinisma un
nacisma upuru piemiņas dienu, līdz ar to gandrīz visi sēdes
dalībnieki atzina, ka pasākums
būtu organizējams citā laikā.
Priekšsēdētāji vienbalsīgi apstiprināja ZPR 2018. gada Publisko pārskatu un grozījumus
ZPR 2019. gada budžetā, kā
arī grozījumus ZPR 2019. gada
darba plānā un dalību projektā
«Explore Balts», kura mērķis ir
Starptautiskā kultūras tūrisma
maršruta «Baltu ceļš» atpazīstamības veicināšana un apmeklētāju skaita palielināša-

na. Projektā plānotas vairākas
aktivitātes, piemēram, Baltu
Vienības dienu organizēšana
2020. gadā un 2021. gadā, kā
arī pieredzes apmaiņas braucieni pa maršruta «Baltu ceļš»
objektiem Lietuvā un Kurzemē
un Vikinga ceļa maršrutiem
Zviedrijā. Tāpat notiks tūrisma
gidu apmācības, Baltu amatu
tradīciju meistarklases, tematiskā fotobanka un citas aktivitātes.

Apstiprina dalību
vairākos projektos

Attīstības padome apstiprināja
dalību projektā «Droša vide
skolēniem un pedagogiem –
pamats kvalitatīvai izglītībai»,
kura mērķis ir nodrošināt drošu
ceļu un drošu vidi izglītības
iestādēs skolēniem un pedagogiem, uzlabot izpratni un iemaņas par satiksmes drošības
jautājumiem, apgūt iemaņas
vardarbību un konflikta situāciju risināšanā, veicināt drošību
interneta vidē.
Tika skatīts jautājums par dalību projektā «Unikālu dabas
vērtību izmantošana kvalitatīvas

dzīves vides un zaļā izzinošā
tūrisma attīstīšanā»/ «Unique
nature values», kurā viens no
ZPR projekta partneriem, ir
Vecumnieku novads. Attīstības padome dalību projektā
apstiprināja. Dalība projektā
sniegs iespēju izveidot zaļo/
dabas izzinošo tūrisma piedāvājumu Zemgalē, izveidot
jaunus kopīgus tūrisma maršrutus, labiekārtot sadarbības
partneru objektu teritorijas,
izveidot interaktīvas ekspozīcijas un stendus. Sadarbības
partneriem tiks organizēti gidu
kursi, kā arī tūrisma sektora
apmācības un mārketinga aktivitātes.

Apspriež atministratīvi
teritoriālās reformas
procesu

Sēdes beigās tika apspriesti
dažādi jautājumi. Viens no
aktuālākajiem tematiem bija –
Zemgales plānošanas reģiona
viedoklis par administratīvi
teritoriālās reformas procesu. ZPR Attīstības padome izvērtēja vairākus teritoriālās
reformas variantus, rezultātā

nonākot pie secinājumiem,
ka būtu nepieciešams izveidot otrā līmeņa pašvaldību
modeli, kuru iespējams attīstīt uz jau esošo plānošanas
reģionu bāzes, nododot tiem
vairākas vietējo pašvaldību
funkcijas, kas jau šobrīd tiek
īstenotas plašāk nekā vienas
pašvaldības robežās. Būtu nepieciešams pārskatīt daudzas
no pašvaldībā esošajām funkcijām un izvērtēt, kuras no
tām būtu iespējams kopīgot
un pārraudzīt apriņķī, tostarp
bāriņtiesu pakalpojumi vai
civilo aizsardzību.
ZPR Attīstības padomē izskanēja
vienots viedoklis, ka 2. līmeņu
pašvaldību modelī sekmīgi būtu īstenojamas vairākas šobrīd
valsts pārziņā esošas funkcijas – piemēram, profesionālās
izglītības pārvaldība, primārā un sekundārā veselības
aprūpe, reģionālo un vietējo
ceļu uzturēšana un attīstība,
pasažieru pārvadājumu organizācija, apriņķa telpiskā un
attīstības plānošana, uzņēmējdarbības attīstība, kā arī
reģionālo finanšu investīciju

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

programmu plānošana un īstenošana.
Pēc sēdes vidusskolas pagalmā priekšsēdētājus sagaidīja
folkloras kopa «Tīrums», kura
ieskandināja Līgo dziesmas,
aicinot ZPR pašvaldību priekšsēdētājus gatavoties Jāņu vakaram – latviešu gadskārtas
svētkiem, kurus svin vasaras
saulgriežu laikā. Vecumnieku
novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš kolēģus iepazīstināja ar Skaistkalnes pagasta
skaisto dabu, kultūru un arhitektūru, kā arī visi apmeklēja
Bārbeles zēnu skolu «Saknes
un spārni».
ZPR ietilpst 22 administratīvās teritorijas: Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, Aizkraukles, Aknīstes, Auces,
Bauskas, Dobeles, Iecavas,
Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils,
Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu,
Rundāles, Salas, Skrīveru,
Tērvetes, Vecumnieku un Viesītes novadi.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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VECUMNIEKU PAGASTS

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

VECUMNIEKU CENTRĀ
12. jūlijā plkst. 19.00 14. Vecumnieku Liliju svētku tvīda velobrauciens «Pop – Up ziedu balle».

17. jūlijā Vecumniekos, Rīgas iela 5
(pie tautas nama) no plkst. 10.00-17.00
Izmeklējumi

PARKĀ AIZ VECUMNIEKU TAUTAS NAMA
29. jūnijā fizisko aktivitāšu diena.
13. jūlijā no plkst. 10.00 Liliju svētki, Vecumnieku
novadam – 10!

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

KURMENES PAGASTS

6. – 7. jūlijs Mēmeles svētki – laivu brauciens
ar dažādām izklaidēm, atpūtas vakars «Lutaušos».
KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
29. jūnijā Pēterdienas svinības.
Plkst. 14.00 koncerts «Lai svētku prieks ir
mums».
Plkst. 20.00 grupas «Baritoni» koncerts.
Plkst. 21.30 balle kopā ar grupu «Zeta Kniede»
un «Skaņa V» dīdžejiem.

ESI VESELS!

KURMENES STADIONĀ
27. jūlijā plkst. 10.00 Kurmenes pagasta sporta
svētki.
KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
27. jūlijā plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu
«Jurjāņi». Ieeja 3.00 eiro.

VEIDOSIM LILIJU SVĒTKUS KOPĀ!

VALLES PAGASTS

Vecumnieku tautas nams aicina IKVIENU aktīvi piedalīties
Vecumnieku Liliju svētku ziedu izstādē, nesot dažādas lilijas uz
Vecumnieku tautas namu
12. jūlijā no plkst. 12.00 – 17.00.
Sīkāka informācija pa tālruni: 29451787.

20. jūlijā no plkst. 17.00 Liepu ielas svētki.
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJĀ
«ZVANĪTĀJU BUKAS»
Valles vidusskolas skolēnu darbu izstāde.

Aicinām piedalīties novada kūku cepējas 14. Liliju svētku
aktivitātē «10 kūkas mūsu novadam».
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 22443931 (Vēsma).

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
4. jūlijā plkst. 19.00 Valles amatierteārta izrāde
«Opis meklē omi», režisore A. Skosa.
27. jūlijā plkst. 18.00 Vecumnieku amatierteātra
«Vecmuiža» izrāde «Es tevi negribēju», režisore
V. Petruševica.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
No 1. – 31. jūlijam Performance «Visas manas
emocijas» veltīta emocījzīmju dienai.

Jautājiet – mēs atbildēsim!

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.

Vecumnieku tautas nams aicina ikvienu mājražotāju un uzņēmumu
piedalīties un kuplināt
Vecumnieku Liliju svētku tirdziņu
13. jūlijā parkā aiz tautas nama.
Sīkāka informācija pa tālruni: 29451787 (Vita).

Bārbeles ev. lut.
draudze rīko kapu
svētkus
10. augustā

Plkst. 11.00 Sila kapos
(Skaistkalnes pag.)
Plkst. 12.00 Jaskuļu kapos
(Skaistkalnes pag.)
Plkst. 13.30 Ramiķēnu
kapos (Skaistkalnes pag.)
Plkst. 14.30 Pinku kapos
(Skaistkalnes pag.)

Paldies! Uz tikšanos svētkos!

Valles ev. lut.
draudze
rīko kapu svētkus
20. jūlijā

Impu kapos plkst. 10.00;
Pētermuižas kapos plkst.
11.00;
Vasku kapos plkst. 12.00;
Valles kapos plkst. 13.30.

ROMAS KATOĻU KAPU SVĒTKI
Skaistkalnes, Kurmenes,
Vecumnieku, Valles draudzēs.

Vecumnieku
luterāņu draudze
rīko KAPU SVĒTKUS
29. jūnijā
Plkst. 10.00 Kāravu kapos
Plkst. 11.00 Ķēkutu kapos
Plkst. 13.00 Steņģu kapos
Plkst. 14.00 Ānītes kapos
Plkst. 15.30 Ķeiru kapos
6. jūlijā
Plkst. 10.00 Siliņu kapos
Plkst. 11.00 Priedeskroga
kapos
Plkst. 12.00 Lejzemnieku
kapos
Plkst. 13.00 Griķu kapos
Plkst. 14.30 Rešnenieku
kapos
7. jūlijā
Plkst. 10.00 Vecumnieku
baznīcas kapos
Plkst. 11.30 Katrīnas kapos
Plkst. 12.30 Klīvu kapos

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

6. jūlijs
Murmuižas kapos (Mazzlaves pag., Sv. Mise) plkst. 15.00
13. jūlijs
Krusas kapos (Skaistkalnes pag.) plkst. 11.00
Urliķu kapos (Kurmenes pag., «Gvarde», Sv. Mise) plkst. 14.00
Spundes kapos (Kurmenes pag. «Gvarde», Sv. Mise) plkst. 16.00
20. jūlijs
Cepurnieku kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise) plkst. 11.00
Valles kapos (Sv. Mise) plkst. 16.00
21. jūlijs
Vecumnieku kapos (Sv. Mise) plkst. 18.00
27. jūlijs
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. augusts
Kurmenes kapos (Sv. Mise) plkst. 16.00
31. augusts
Skaistkalnes Jaunajos kapos plkst. 14.00
Vaiču kapos (Skaistkalnes pag.) plkst. 16.00

