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Darbu sācis
būvinspektors

No 20. februāra Vecumnieku novada domē (Rīgas ielā
29a, pagraba stāvā) apmeklētājus pieņem būvinspektors Kaspars Alksnītis. Katru otrdienu
no plkst. 8.00 – 12.00 klātienē,
bet, iepriekš vienojoties pa tālruni 27867182, arī no plkst.
13:00 līdz 17:00, kā arī piektdienās. Nepieciešamības gadījumā var rakstīt uz e-pastu:
kaspars.alksnitis@bauska.lv
Jau ierasts, ka katra mēneša
otrajā otrdienā no plkst. 9.00 –
12.00 Vecumnieku novada domē
apmeklētājus pieņem būvvaldes vadītāja Dace Putna, tālrunis 29417140. Kā arī katra mēneša ceturtajā otrdienā no
plkst. 9.00 – 12.00 Vecumnieku
novada iedzīvotājus pieņem
arhitekte Elīna Arāja, tālrunis
27805229.
Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt
būvniecības procesu, ievērojot
teritorijas plānošanas, sociālās,
ekonomiskās, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu
aizsardzības un vides vizuālās
kvalitātes prasības. Būvvaldes
speciālisti sniedz konsultācijas
iedzīvotājiem par arhitektūras,
plānošanas, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.
Kaspars Alksnītis apmeklētājus pieņem arī Bauskas un
Iecavas novada pašvaldībā.
Būvvaldes galvenā funkcija un uzdevums ir profesionāli
vadīt un pārraudzīt būvniecības procesu Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novada administratīvajās teritorijās saskaņā ar būvniecību regulējošiem noteikumiem.
Bauskas novada pašvaldības
Būvvalde ir Bauskas novada
domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Vecumnieku,
Bauskas, Iecavas, un Rundāles
novada deleģēšanas līgumiem,
lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vienu reizi gadā, bet pa īstam!

Daudz un dažādu paaudžu novada seniori sanāca kopā, lai pavadītu draudzīgu vakaru.
Foto – Ieva Pankrate
Senioru pēcpusdiena
Vecumnieku tautas namā,
kas šogad norisinājās
23. februārī, pulcēja daudz
un dažādu paaudžu
Vecumnieku pagasta seniorus, kuri ar svētku sajūtu
sirdīs un sejās sanāca
vienkopus, lai satiktu
senus draugus, kaimiņus,
darba biedrus un paziņas.
Ik gadu senioru sarīkojumos
satiekas tā sabiedrības daļa,
kura ir piedzīvojusi dažādus
laikus, kurai atmiņu bagāža ir
liela un vērtīga, un tāpēc šādus pasākumus spēj izbaudīt
līdz pēdējam sīkumam.
Sarīkojumu atklāja Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, kurš savā
runā pateicās senioriem par
aktivitātēm un lielo ieguldījumu valsts simtgades svētku tapšanā. Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča pauda sajūsmu
par kuplo dalībnieku pulku un
aicināja iesaistīt vēl tos, kas
palikuši mājās.

Neskaitāmi sirsnīgi
vēlējumi

Šajā pēcpusdienā visi
klātesošie bija arī pensionāru
un cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības «Virši» 10 gadu jubilejas balles viesi. Ilggadējā biedrības priekšsēdētāja Mārīte Vītola pateicās
par atbalstu un uzticību viņai.
M. Vītola sveicot pateicās
biedrības «Virši» pārstāvjiem, kuri ir no pirmsākumiem – Annai Vājeikai par
neizsīkstošo enerģiju, par
idejām bagāto darbu biedrībā, Vizmai Janišonei par valdes vadīšanu pirmsākumos
un darbu turpināšanu valdē,
Birutai Enkurei par sekretāres un protokolistes darbu 10
gadu garumā, Dzintrai Artemjevai par perfektumu, jo
visas sēdes blociņā tiek pierakstītas, Rasmai Matuļonei,
kura kopš pirmās dienas veic
kasiera pienākumus, Vijai
Strautiņai, kura aktīvi darbojas kopš pirmās biedrības dienas. Tika sveikti arī tagadējie

aktīvie valdes biedri. A. Vājeika pateicās M. Vītolai par milzīgo organizatorisko darbu,
ko 6 gadu garumā viņa veikusi kā biedrības priekšsēdētāja. Caur dzejas rindām aicinot «atcerēties labāko un
slikto ierakt veco lapu kaudzē, lai tas trūdot saknēm
spēku dod», pasākuma gaitā
nerimās sirsnīgi vārdi un laba
vēlējumi, kas tika veltīti biedrības «Virši» aktīvajiem dalībniekiem.
«Viršu» biedrības svētkos
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
sveicot jubilejā, vēlēja, lai enerģija visiem kopā saglabājas un
vairojas spēkā darbojoties.
G. Kalniņš mudināja izveidot
plānu – par cik biedriem katru
gadu jāpiesaista, lai visi pagasta seniori būtu apvienojušies biedrībā «Virši» –tas būtu
spēks ne tikai novadā, bet arī
ārpus tā. Savukārt Ina Jankeviča vēlēja, lai kuplinās biedrības
pulks un priekšsēdētājai – izturība, veselība un dzīvesprieks.
à11. lpp.
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Jūtams pavasaris

I

esācies šī gada trešais mēnesis – marts. Laika apstākļi
mūs lutina ar pavasara sajūtām.
Šis laiks ir kritisks valsts
un pašvaldības ceļiem, lai gan
laika apstākļi ir ļoti mainīgi,
pašvaldības ceļi šogad ir labāk izbraucami, bet līdz ideālam vēl tālu.
Arī šogad plānojam remontus uz ceļa posmiem, kur
tas ir visvairāk nepieciešams.
Ziemas sniegs un sals ir nedaudz patukšojis ceļu budžeta
maciņu, bet centīsimies ceļam
atvēlētos līdzekļus rūpīgi un
ekonomiski izmantot, lai iegūtu maksimālu labumu.
Šajā gadā plānoti ir ne tikai ceļa uzlabojumi, bet ceru,
ka jaunu skatu iegūs arī Misas
tautas nama ieejas pakāpieni
un mazā zāle. Ir plānots pabeigt iesākto celiņa izbūvi
cauri Vecumnieku centra parkam, sakārtot mašīnu stāvlaukumu pie Centra kapiem. Ieplānotie darbi, kas vērsti uz
iedzīvotāju komfortu, ir daudz
un dažādi ne tikai Vecumniekos, bet arī citos novada pagastos. Ļoti ceru, ka pietiks
gan finansējums, gan arī darba
spēks, lai iecerēto realizētu.
Ar šā gada februāra mēnesi Vecumnieku novadā ir mai-

nījies atkritumu apsaimniekotājs, lai gan sākums nav bijis
tik spožs kā domāts, ceru, ka
turpinājums būs krietni labāks
un būsim apmierināti ar SIA
«Eco Baltia Vide» darbību.
Vēlos atgādināt, ka vēl joprojām daudzi novada iedzīvotāji
nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu. Ir plānots,
ka veikalos varēs iegādāties
arī īpaši marķētus «Eco Baltia
Vide» atkritumu maisus, kurus varēs novietot pie jebkura
atkritumu konteinera un tie
tiks savākti.
ai iesāktie un no jauna plānotie darbi veiktos labāk,
vēlos, lai arī novada iedzīvotāji saredzētu mūsu darbos ne
tikai slikto, bet spētu ievērot
arī labo, jo tikai ar kopīgiem
spēkiem spēsim veidot patīkamu vidi sev apkārt.
Lai visiem novada iedzīvotājiem patīkams, darbīgs un
veselīgs pavasara iesākums!

L

Guntars
Veismanis,
Vecumnieku
novada
domes
izpilddirektora
vietnieks

Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:
63920587, 25477131.

Dzimtsarakstu
nodaļa informē

Februārī Vecumnieku novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta piecu bērniņu dzimšana –
pasaulē nākuši četri puikas un
viena meitenīte.
Dzimtsarakstu nodaļā notikušas trīs laulību reģistrācijas.
Sastādīts viens miršanas reģistrs:
Vecumnieku pagasts
Genādijs Ivanovs (1941. gada 30. jūlijs – 2019. gada 6. februāris).
Elga Kaļķe,
dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Kārtības nodaļa informē
Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļā
janvāra mēnesī saņemts vienas personas iesniegums, kā
arī uz to ir sniegta atbilde.
Tika sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli –
vienai personai par dzīvošanu
bez deklarētās dzīvesvietas,
vienai personai par ielu tirdzniecības noteikumu pārkāpumu, vienai personai par mājdzīvnieku labturības prasību
pārkāpumu un suņa nečipošanu un nereģistrēšanu.
Februārī apkalpoti 49 personu izsaukumi, tai skaitā 24
no Valsts policijas iestādēm.
Aizvadītajā mēnesī Sabiedriskās kārtības nodaļa veikusi
53 reidus likumpārkāpumu
profilaksei, kā arī nodrošinājusi sabiedrisko kārtību 5 ma-

su pasākumos, nostrādājot tajos 22 stundas.
Astoņas reizes tika sniegts
atbalsts sociālajam dienestam
un bāriņtiesai.
Janvārī izteikti 11 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem, mājās
nogādātas astoņas personas,
kuras bijušas slimas vai alkohola reibumā.
Mēneša laikā izķerti divi
klaiņojoši dzīvnieki – viens
suns un viena auto notriekta
stirna nogādāta dzīvnieku patversmē «Mežavairogi».
15 reizes sniegta fiziska palīdzība – 14 no tām Valsts policijai, viena Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītājs

Novada domes vadība katru mēnesi pieņem
iedzīvotājus individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
15. martā plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
21. martā plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
28. martā plkst. 10:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
21. martā plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
22. martā plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
28. martā plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
21. martā plkst. 14:00-17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Aicinām būt aktīviem un apmeklēt tikšanās, lai klātienē pārrunātu
aktuālos jautājumus.

Jubilejas balle –
vienreizēja!

Pēc 23. februāra pensionāru gada balles jūtamies pacilāti
un pateicamies visiem par sagādātajām pozitīvajām emocijām.
Pateicamies «Viršu» biedrības priekšniecei Mārītei Vītolai un Vecumnieku tautas
nama kolektīvam par lielo atbalstu un līdzdarbošanos; mākslinieciskās daļas vadītājai Vitai Vēverei par pasākuma vadīšanu un interesantajiem apsveikumiem; Vēsmai Petruševicai par lielo un gardo torti;
sociālajam dienestam par transporta nodrošināšanu; novada
domei par dāvanu biedrībai
«Virši» – apmaksātu autobu-

su ekskursijai; Vecumnieku
novada muzeja vadītājai Ritai
Kovalai par dāvāto albumu,
kur glabāsim mūsu atmiņas.
Biedrības «Virši» vadītāja
Mārīte Vītola pateicas biedrības valdes locekļiem par sagādātajām dāvaniņām loterijai.
Mūzika, koncerts un lieliskā gaisotne radīja vienreizēju jubilejas balli, kuru savā
desmitgades pastāvēšanas laikā
piedzīvojām pirmo reizi.
Pensionāru biedrības «Virši»
valdes vārdā – Vija S.

Paldies Mārītei!

Vēlos pateikt sirsnīgu paldies
pensionāru biedrības «Virši»
valdei un tās priekšniecei Mārītei Vītolai par sagādāto patīkamo pārsteigumu biedrības 10
gadu pastāvēšanas jubilejā.
Inta Krūmiņa
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27. februārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Apstiprina ar jaunatni
saistītos nolikumus

Jaunatnes lietu speciālists
Andris Kāposts informēja par
Vecumnieku novada jauniešu
domes nolikumu, kurā būtiskas
izmaiņas nav veiktas, izņemot
to, ka iepriekš jauniešu dome
darbojās zem biedrības «Jaunatnes smaidam». Kā arī informēja par Vecumnieku novada
jaunatnes konsultatīvās komisijas nolikumu, kurš tika apstiprināts. Komisijas mērķis ir
veicināt Pašvaldības darba ar
jaunatni saskaņotu īstenošanu,
sekmējot jauniešu iniciatīvas,
līdzdalību sabiedriskās dzīves
norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Atceļ lēmumu

Kancelejas nodaļas vadītājs
Arvīds Zvirbulis ziņoja, ka Vecumnieku novada domē ir saņemta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstule. Ņemot
vērā, ka pašvaldībai nav tiesisks pamats noteikt maksu par
pašvaldības autoceļu nodalījumu joslu izmantošanu, pamatojoties uz ministrijas vēstulē
pausto viedokli, VARAM pieprasīja nekavējoties nodrošināt normatīvo aktu prasību
ievērošanu un atcelt 2013. gada
30. oktobra pašvaldības domes
sēdē pieņemto lēmumu «Par
maksas pakalpojumu cenrādi
autoceļa nodalījumu joslas izmantošanai un autoceļu apsekošanai», kas arī tika nolemts.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs G. Kalniņš
pauda viedokli, ka šādas maksas piemērošana tomēr nodrošināja nodalījuma joslu izmantošanas disciplīnu, kā arī
atviegloja vienošanās slēgšanu par pašvaldības ceļu izmantošanu. Kā arī atgādināja,
ka nodalījuma joslu izmantošana arī turpmāk būs jāsaskaņo un pašvaldība šo saskaņojumu varēs arī atteikt.

Piedalīsies projektā

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika ziņoja par dalību ESF projektā Nr. 8.3.4.0/
16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.»
Vecumnieku novada dome

ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties projektā kā Sadarbības partneris. Mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu
5. – 12. klases skolēni. Projekts
100% tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.
Aktivitāšu īstenošanas termiņš
2022. gada 31. decembris.
D. Šileika papildināja, ka
projekta mērķauditorija ir arī
pedagogi, kuriem būs iespēja
apmeklēt seminārus.

Organizēs konkursu
par sakoptāko
īpašumu

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals informēja
par izmaiņām konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais
īpašums 2019» nolikumā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad netiek iekļauta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību,
teritorijas vērtēšana, jo tika saņemti iebildumi, ka šo objektu
sakopšana ietilpst pašvaldības
darbinieku darba pienākumos.
Šī gada nolikumā iekļautas ģimenes mājas un lauku viensētas, daudzdzīvokļu mājas šajā
nolikumā nav iekļautas, jo tika vērtētas pagājušajā gadā,
kā arī informēja par ierosinājumu konkursu rīkot reizi 2
gados.

Notiks rogaininga
sacensības

J. Kovals informēja par ieceri turpināt tradīciju un organizēt rogaininga sacensības 2
reizes gadā.
Sacensību nolikums tika apstiprināts. J. Kovals ziņoja, ka
Vecumnieku novada dome sadarbībā ar Orientēšanās klubu
«Eko O» 2019. gada 30. martā
Skaistkalnes pagasta apkārtnē
organizēs rogaininga sacensības.
Vairāk informācijas 13. lpp.

Veic grozījumus
Valles un Vecumnieku
vidusskolu maksas
pakalpojumu cenrādī

J. Kovals informēja, ka Vecumnieku novada domē saņemts biedrības – sporta kluba
«Vēsma» iesniegums ar lūgumu rast atlaidi sporta zāles
maksai futbola nodarbībām ārpus mācību stundām Vecumnieku un Valles vidusskolās.
Domes sēdē nolēma pie-

mērot sabiedriskā labuma statusa organizācijai, kuras darbība sniedz nozīmīgu labumu
Vecumnieku novada sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi,
ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi,
sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un
ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo
mazaizsargāto personu grupu,
sociālās labklājības celšanu
90% atlaidi šajā lēmumā noteiktajai telpu nomas maksai.

Piešķir
finansējumu

Vecumnieku novada Domē tika saņemts iesniegums ar
lūgumu līdzfinansēt brīvdabas
festivālu «Āboļdārzs», kas norisināsies 2019. gada 11. maijā
Vecumnieku novada Bārbeles
pagasta ciemā Gaisma. Vienbalsīgi tika nolemts piešķirt
finansējumu 1000 EUR apmērā festivāla norisei.
Vecumnieku novada domē
tika saņemts iesniegums, kurā
lūdz savlaicīgi izskatīt un piešķirt līdzekļus 3609 EUR apmērā sieviešu kora «Via Stella» braucienam uz Budapeštas
Starptautisko koru festivālu un
konkursu 2019, kas norisināsies
no 2019. gada 13. – 19. aprīlim.
Līdzekļi nepieciešami degvielas izdevumiem 3000 EUR un
dienas naudas izmaksai 609
EUR kora diriģentei, koncertmeistarei un kormeistarei. Lūgums tika ņemts vērā, nolēma
finansējumu piešķirt.

Finansiāli atbalsta
bērnu zobārstniecības
pakalpojumu segšanu

Vecumnieku novada domē
saņemts iesniegums, kurā lūdz
rast iespēju papildus finansējumam bērnu zobārstniecības
pakalpojumu apmaksai Vecumnieku novada bērniem, jo
pašreizējais valsts finansējums nav pietiekams.
Vecumnieku novada Domes 30.01.2019. saistošajos
noteikumos Nr. 2 «Vecumnieku novada pašvaldības budžets» paredzēts atbalsts bēr-

nu zobārstniecības pakalpojumu maksas daļējai segšanai
7000 EUR apmērā.
Tika nolemts piešķirt atbalstu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai personām līdz 18 gadu vecumam,
kuru dzīvesvieta deklarēta Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā, zobārstniecības praksēm, kuras sniedz pakalpojumus Vecumnieku novadā un noslēgušas līgumu ar
Nacionālo veselības dienestu
par valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem līdz 18 gadu
vecumam, kā arī kompensēt
izdevumus zobārstniecības pakalpojuma sniedzējam par
vienu zobārstniecības manipulāciju tādā apmērā, kas nepieciešams, lai segtu izpildītāja sniegtā pakalpojuma izmaksas, ja tās pilnībā netiek
segtas no valsts budžeta, bet
ne vairāk kā 10 EUR par vienu manipulāciju.

Dosies pieredzes
apmaiņas braucienā

J. Kovals informē, ka Vecumnieku novada Domē saņemta Latvijas Republikas Zemgales plānošanas reģiona vēstule, kurā uzaicina Zemgales
plānošanas reģiona attīstības
padomes dalībnieku/Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāju Gunti Kalniņu piedalīties Zemgales plānošanas reģiona organizētajā pieredzes
apmaiņas vizītē uz Valjadolidu
(Spānija) no 6. līdz 10. maijam.
Vizītes mērķis ir iepazīties
ar Valjadolidas provinces un
Kastīlijas & Leonas apgabala
pašvaldību pieredzi jauniešu
profesionālās izglītības nodrošināšanā, jauniešu bezdarba mazināšanas pasākumu organizēšanu un atbalstu jauniešu integrēšanai darba tirgū.
Vizītes laikā iespējama sadarbības partneru apzināšana jauniešu apmaiņas programmām
un prakšu vietu nodrošināšanai starp Valjadolidas provinci
un Zemgales plānošanas reģionu.
Visi komandējuma izdevumi tiks apmaksāti no Zemgales plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem.
Alise Dreimane

4. lpp.
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Dodas pie konkursa «Vecumnieku novada
uzņēmēju gada balva 2018» dalībniekiem
Šogad trešo gadu norisinās
konkurss «Vecumnieku
novada uzņēmēju gada
balva 2018». Uzņēmēju
izvirzīšana konkursam notika no 1. līdz 31. janvārim,
kad iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti pieteikt
uzņēmumus 6 nominācijās.
Tās ir šādas:
«Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»;  
«Gada pakalpojumu sniedzējs»;
«Gada lauksaimnieks»;
«Gada darba devējs»;
«Čaklās rokas»;
«Gada ražotājs».
Pašvaldības iestādes varēja
pieteikt uzņēmumus nominācijā «Gada labdaris» un izvirzīt
uzņēmumus, ar kuriem bijusi
veiksmīga sadarbība projektu
realizēšanā, pasākumu rīkošanā
un saņemts citāda veida atbalsts.
Šogad kopumā iedzīvotāji
un uzņēmēji iesnieguši 16 anketas. Konkursam pieteiktas
27 fiziskas vai juridiskas personas, kas Vecumnieku novadā
nodarbojas ar uzņēmējdarbību.
Šogad konkursā piedalīsies 13
uzņēmēji, kas ir augstākais dalībnieku skaits attiecībā uz pieteikto uzņēmēju skaitu.
Visplašāk pārstāvētā nominācija būs «Čaklās rokas» –
uz galveno balvu šajā nominācijā pretendēs 6 darbīgi un
čakli sava amata pratēji – mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Šai nominācijai seko
«Gada pakalpojumu sniedzējs»

Nr.

Uzņēmums

Nominācija

1

Agnija Praškeļeviča «Agnijas Rotas»

Čaklās rokas

2

SIA «Latvian wood designs» –
Everts Emīls Gertsons

Gada jaunietis uzņēmējdarbībā

3

SIA «Sēdnīca»

Gada darba devējs;
Gada pakalpojumu sniedzējs

4

Daces Stankēvičas
zemnieku saimniecība «MAČĒNI»

Gada pakalpojumu sniedzējs

5

Inta Silava (Amaranta ražotne Skaistkalnē)

Gada ražotājs

6

IK «Dzintarlāse»

Čaklās rokas; Gada ražotājs

7

SIA «Ābolis»

Čaklās rokas; Gada ražotājs;
Gada pakalpojumu sniedzējs

8

Baiba Tērauda (PINU Šūpuļligzdas)

Čaklās rokas

9

ZS «Ozoli»

Gada labdaris

10

Friziere Ināra Strēle

Čaklās rokas

11

Biedrība «7 maņas»

Gada pakalpojumu sniedzējs

12

Kristīne Vallere («Everti»)

Gada pakalpojumu sniedzējs

13

Antoņina Ļitviņeca

Čaklās rokas

ar 5 nominantiem. Nominācijā «Gada ražotājs» piedalīsies 3 uzņēmēji. Starp citu,
visi konkursa dalībnieki ražo
pārtikas produktus. Nominācijās «Gada darba devējs», «Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»
un «Gada labdaris» piedalīsies
katrā pa vienam dalībniekam.
Konkursa vērtēšanas komisija 6. un 7. martā devās pie
uzņēmējiem, lai klātienē iepazītos ar visiem konkursa dalībniekiem un izzinātu katra uzņēmēja darba specifiku, uzklausītu pieredzes stāstus. Uzvarē-

tāji tiks paziņoti konkursa
noslēguma pasākumā. Savukārt
viens no konkursa pieteikuma
anketas iesniedzējiem izlozē
laimēs veicināšanas balvu –
grozu ar SIA «Ābolis», SIA
«KEEFA» un PS «Gravas»
ražoto produkciju.
22. martā plkst. 19.00 Vecumnieku tautas namā tiks godināti konkursa dalībnieki un
noteikti uzvarētāji. Pasākumu
vadīs harizmātiskā TV personība Māris Grigalis, iejūtoties
sev ierastajā televīzijas sarunu
šova vadītāja lomā.

Pašvaldība ielūdz visus novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz konkursa noslēguma pasākumu, lai pateiktos entuziastiem par uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu un
drosmi uzņemties šo nebūt tik
vieglo misiju – būt uzņēmējam.
Dalību lūgums apstiprināt
līdz 19. martam, zvanot pa tālruni 63920596, vai rakstot
e-pastā: alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore

Aicina pieteikties konkursam
«Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019»
Vecumnieku novada dome
aicina iedzīvotājus
pieteikties dalībai
konkursā «Vecumnieku
novada sakoptākais
īpašums 2019».
Šogad konkursā var piedalīties Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti, kas sastāv no ēkas

(ēkām) un piekrītošās zemes.
Konkursa «Vecumnieku
novada sakoptākais īpašums
2019» dalībnieku vērtēšana
notiks trīs kategorijās:
s Ģimenes mājas ciemu teritorijā;
s Viensētas pagasta teritorijā;
s Novada «Odziņa».
Pieteikties dalībai konkur-

sā var līdz šī gada 28. jūnijam ikviens Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašuma valdītājs,
iesniedzot pieteikumu Vecumnieku novada domē vai pagasta pārvaldē. Ar objekta īpašnieka piekrišanu dalībnieku
pieteikt var kaimiņi, sabiedriskās organizācijas, pagastu
pārvalžu vadītāji, deputāti u. c.

Konkursa vērtēšana norisinās vienā kārtā no 2019. gada 1. jūlija līdz 12. jūlijam.
Konkursa mērķis ir vairot
Vecumnieku novada iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu
par darbu savā sētā, pagastā,
novadā un valstī, veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību
par skaistākajām novada vietām.
Alise Dreimane
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Noslēdzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
Atklātais konkurss par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves iepirkumu tika izsludināts 2018. gada 30. novembrī,
kas tika pagarināts. Būvprojekta apskate notika 2018. gada 11. decembrī, savukārt, būvfirmas savus piedāvājumus
varēja iesniegt līdz 2019. gada
15. februārim.

Saņemti pieci
piedāvājumi

Kopumā tika saņemti pieci
pretendentu piedāvājumi, notikusi piedāvājuma atvēršanas
sanāksme. Pretendentu cenas
par izpildītu darbu svārstās
amplitūdā no 6985885.49 eiro
līdz 8697009.75 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Notiek piedāvājumu
atbilstības pārbaude

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
skaidro, ka pašreiz notiek piedāvājumu atbilstības pārbau-

de, kas ietver pretendentu atbilstības pārbaudi nolikumā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskajai specifikācijai, aritmētisko kļūdu
pārbaudi. Atlases prasības visiem pretendentiem ir vienādas, tiks skatīta un vērtēta pieredze līdzīga apjoma un satura
objektu būvniecībā, vērā ņemtas tiks atsauksmes no šādu
objektu pasūtītājiem. Tiks pārbaudīta arī piedāvātā projekta
vadības un būvdarbu vadības
personāla pieredze un atbilstība, kā arī citu atlases kritēriju
atbilstība nolikuma prasībām.
Izslēgšanas noteikumu pārbaudi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu iepirkuma komisija
veiks attiecībā uz pretendentu,
kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Nodokļu parādu neesamība atbilstoši normatīvo aktu
prasībām tiek pārbaudīta di-

vos datumos, t.i., piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā un lēmuma par iespējamo uzvarētāju pieņemšanas dienā.

Darbietilpīgs process

Katrā vērtēšanas posmā, ja
būs nepieciešams, iepirkuma
komisija uzdos jautājumus pretendentiem, lai precizētu iesniegto informāciju. Tehnisko
piedāvājumu un finanšu piedāvājumu pārbaude nepieciešama, lai pārliecinātos vai piedāvājumā iekļauti visi darbi
atbilstoši būvprojekta prasībām
un vai nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Šis ir darbietilpīgs
process.
Pēc visu dokumentu pārbaudes tiks pieņemts lēmums
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tādējādi tiks noskaidrots konkursa
uzvarētājs. Pēc visu pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, likumā pare-

dzētā kārtībā, ir iespēja apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu. Ja Publisko iepirkumu
likumā noteiktā termiņā šis
lēmums netiek apstrīdēts, tad
ar uzvarējušo pretendentu tiek
slēgts līgums par būvdarbu
veikšanu nolikumā paredzētajā termiņā.
Būvdarbu līgums tiks
slēgts pēc finansējuma piesaistes ņemot ilgtermiņa aizdevumu Valsts Kasē (VK). Šo
aizdevumu izsniegšana, sakarā ar to, ka nav pieņemts 2019.
gada Valsts budžets, šajā gadā
vēl nenotiek, ja aizņēmums
netiek ņemts Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanai un līdzfinansēšanai.
Vai aizdevumi izglītības
funkciju nodrošināšanai šajā
gadā Valsts Kasē tiks izsniegti, būs skaidrs pēc Valsts budžeta pieņemšanas un pašvaldībām izsniedzamo aizdevumu
VK kārtības apstiprināšanas.
Alise Barkauska

SLUDINĀJUMS PAR IZSOLI

SLUDINĀJUMS PAR IZSOLI

Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2019. gada 15. aprīlī plkst. 11.00 Rīgas ielā 29a
Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu
zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā
īpašuma «Mazrešņi 1» Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2019. gada 15. aprīlī plkst. 10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās,
pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma
«Taurkalnes mežniecība» Kurmenes pagastā Vecumnieku
novadā – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis ir
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 8803 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 40940130077 un būve ar kadastra
apzīmējumu 40940130077001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no
vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku novada
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sa
zinoties pa tālruni 29685072 (Guntars Veismanis).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku nova
dā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
no plkst. 13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 15. ap
rīlī plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 1300 EUR. Izsoles solis –
100 EUR. Nodrošinājums – 130 EUR. Maksājumi ieskaitāmi
Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s «Swed
bank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpil
dītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019. gada
25. aprīlim.
Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā
www.vecumnieki.lv 2019. gada 7. martā.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis ir – ze
me, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 9.59 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 32620010074 un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 32620010070001, 32620010070002 un
32620010070003.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no
vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku novada
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sa
zinoties pa tālruni 65152694 vai 29188880 (Jānis Sils).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. ka
binetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 15. aprīlī plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 8600 EUR. Izsoles so
lis – 100 EUR. Nodrošinājums - 860 EUR. Maksājumi ieskaitā
mi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s «Swed
bank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpil
dītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019. gada
25. aprīlim.
Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā
www.vecumnieki.lv 2019. gada 7. martā.
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Var kavēties
atkritumu
izvešana

Nokūstot sniegam un sākoties atkusnim, būtiski pasliktinājusies situācija uz grants zemes ceļiem, kas apgrūtina arī
atkritumu izvešanu. Atkritumu
izvešana Vecumnieku novadā,
tāpat kā citviet, notiek pēc iepriekš sastādīta grafika. Diemžēl
reizumis gadās situācijas, kad
atkritumu izvešana nenotiek laikus, jo sliktie ceļu apstākļi liek
būtiski samazināt auto pārvietošanās ātrumu un palielina
laiku, kas nepieciešams attālāku adrešu sasniegšanai. Ceļu
seguma stāvokļa dēļ atkritumu
izvešanas automašīnas arī vairākkārt iestigušas dubļos, kas
kavējis atkritumu izvešanu saskaņā ar grafiku visiem Vecumnieku novada klientiem.
Ņemot vērā, ka atkritumu
savākšanas auto poligonā jānokļūst līdz plkst. 22:00, maršruta veikšanai paredzētais laiks
ir ierobežots un gadās, ka iepriekšminēto iemeslu dēļ autovadītāji visas maršrutā iekļautās adreses nepaspēj apmeklēt.
Šādās situācijās sazināmies ar
klientiem, lai informētu par radušos situāciju un vienotos
par citu atkritumu izvešanas
laiku.
Jāņem arī vērā, ka privātmājām, kas atrodas uz vienas
ielas vai pat vienā pagastā, atkritumu izvešana var notikt
dažādās dienās, jo maršrutu
plānošanā tiek ņemti vērā dažādi faktori, tostarp, nepieciešamais izvešanas biežums un
konteinera tilpums.
Ņemot vērā, ka SIA «Eco
Baltia vide» darbu Vecumnieku novadā sākusi tikai
pirms mēneša, šoferīšiem bija nepieciešams arī laiks, lai
apgūtu jaunizveidotos maršrutus, iepazītu dažādos piebraucamos ceļus, kas arī ietekmē pakalpojuma sniegšanas ātrumu. Šos gadījumus
ņemsim vērā, plānojot savu
darbu turpmāk.
Mēs no sirds atvainojamies Vecumnieku novada iedzīvotājam, kuriem bijusi kavēta atkritumu izvešana, kā arī
pateicamies iedzīvotājiem par
sapratni šajā pārmaiņu periodā.
Daiga Buča,
«Eco Baltia grupa»
preses sekretāre
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Ierobežota kravas transporta
satiksme uz pašvaldības ceļiem
2019. gada sākums bija ziemīgs un sniegots, bet februāris
mums atnesis pavasarīgas sajūtas, kas atsaucas arī uz pašvaldības ceļiem.

Ierobežo satiksmi
šķīdoņa laikā

Pārsvarā uz grants ceļiem
šķīdonis rodas pavasarī un
rudenī – laikā, kad uz ceļiem
nonāk liels ūdens daudzums
un brauktuves tiek pārmitrinātas, līdz ar to ceļa nestspēja
būtiski samazinās. Lai novērstu ceļu sabrukšanu, pakāpeniski uz novada pašvaldības
ceļiem tiek izvietotas ceļa zīmes, kas ierobežo satiksmi autotransportam ar paaugstinātu
pilnu masu. Ceļu ierobežojumi tiek noteikti izvērtējot katra ceļa stāvokli un nestspēju.
Šādu praksi piekopj arī a/s
«Latvijas Valsts Ceļi» un valstis ar līdzīgiem klimatiskajiem
apstākļiem. Būtiski, lai šos ierobežojumus ievērotu arī kravu pārvadātāji, jo pietiek izbraukt pāris kravas automašīnām, lai ceļu sabojātu tā, ka

arī vasaras sezonā tas būs grūti izbraucams, kā arī to labošana prasīs krietni lielākus materiālos ieguldījumus. Uzlabot
grants ceļu stāvokli var tikai
tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Aktuāla situācija
meža izstrādātājiem

Patreiz ļoti aktuāli izprast
šo situāciju ir meža izstrādātājiem, kuri izved kokmateriālus
no cirsmām. Esam vērsušies
Valsts Ceļu policijā ar lūgumu –
stingrāk kontrolēt pašvaldības
ceļu posmus, kur izliktas zīmes
autotransporta svaru ierobežošanai. Mēs saprotam, ka apgrūtinām jūsu uzņēmējdarbību, bet domājot ilgtermiņā
ieguvēji būsim mēs visi.
Atgādinu mežizstrādātājiem
arī par to, ka jebkura krautuve,
kas atrodas pašvaldības ceļa
nodalījuma joslā, ir jāreģistrē
pašvaldībā. Arī, ja tiek izvesti
kokmateriāli no cirsmām pa
pašvaldības ceļiem, lūdzu, par
to informējiet mani Vecumnieku novada domes izpild-

direktora vietnieku Guntaru
Veismani, zvanot pa tālruni
+371 27307370 vai sazinoties
ar pagasta pārvaldes vadītāju.

Ievērojam!
«Dzīvojamā zona»

Vairākos novada pagastos
izvietotas zīmes «Dzīvojamā
zona». Atgādinu, ka šī zīme ierobežo vairākas darbības, piemēram, transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt
20 km/h; aizliegts iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna
masa pārsniedz 5 t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus,
ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) u. c.
Aicinu ikvienu ceļu izmantotāju pievērst uzmanību ceļu
stāvoklim un nepieciešamības
gadījumā ziņot pašvaldības
pārstāvim par tā stāvokli vai
kādas krautuves izveidi, kas
būtiski ietekmē ceļa kvalitāti.
Guntars Veismanis,
Vecumnieku
novada domes
izpilddirektora vietnieks

Sākas traktortehnikas apskašu sezona
Martā Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra
(VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu un
dodas maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai
veikt valsts tehnisko apskati.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara
darbu sākšanas, traktortehnika
un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai
apskatei.
Apskates laikā vadītājam
jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA polisei.
Samaksu par apskati varēs
veikt ar bankas maksājuma
karti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai arī iepriekš VTUA birojā izrakstītu
un apmaksātu rēķinu.
Tehniskās uzraudzības aģentūra aicina traktortehnikas īpašniekus pirms tehniskās apska-

tes veikšanas iepazīties ar tuvākās tehniskās uzraudzības
reģiona nodaļas biroja tehniskās apskates izbraukuma grafiku. Tehniskā apskate ārpus
birojam piegulošās teritorijas
tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai
(pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai individuāli
vienojoties ar inspektoru (izsaukums).
Vecumnieku novadā tehnisko apskati varēs veikt:
27. martā plkst. 10.30 Bārbelē (Baznīca, Liepu aleja 1),
3. aprīlī plkst. 10.30 Vecumniekos (Jaunā iela (darbnīcas)),
4. aprīlī plkst. 11.00 Kurmenē (Upmaļi 1, pie bijušā pasta),
5. aprīlī plkst. 11.00 Vallē
(«Rosmes», pie Krīču veikala),
9. maijā plkst. 11.00 Kurmenē (Upmaļi 1, pie bijušā pasta),
10. maijā plkst. 11.00 Vallē
(«Rosmes», pie Krīču veikala),
13. maijā 10.30 Bārbelē
(Baznīca, Liepu aleja 1),

13. jūnijā 10.30 Beibežos
(Katlu māja),
20. jūnijā 10.30 Vecumniekos (Jaunā iela (darbnīcas)).
VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties
jebkura traktortehnikas vienība
tehniskās apskates veikšanai.
Tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, ka tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās
piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek
veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā
arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistru un traktortehnikas un
tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos
transportlīdzekļus un veiktu
normatīvajos aktos noteiktās
kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.
Alise Dreimane
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Ielu un ceļu saraksts, uz kuriem tiks izvietotas
pagaidu ceļa zīmes ar svara ierobežojumu

Kā motivēt lasīt?
Bibliotekāram ik pa laikam rodas jautājums – kā motivēt lasīt?
Ir izpētīts, ka vērojami trīs
vecumposmi, kam raksturīgi
pārtraukumi lasīšanā, bet bibliotekārs ir ieinteresēts, lai šādi pārtraukumi nebūtu.
Vēlētos, lai arī pie mums
Misā darbotos Mazo pūcēnu
skoliņa. Marta mēnesī aicinu
vecākus, kuru ģimenēs aug
bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem, uz pirmo nodarbību, kas
notiks 14. martā Misas bibliotēkā.
Mazo pūcēnu skoliņā nodarbības notiks regulāri. Uz
nodarbībām bērniem līdzi nāks

viens no vecākiem, tas var būt
gan tētis, gan māmiņa. Par nodarbību laiku un dienu tiks
nolemts pirmajā tikšanās reizē, tāpēc nenokavē to!
Ko mēs darīsim? Kopā sarunāsimies, jo tas vecākiem ar
bērniem jādara regulāri. Bērns
«jābaro» ar vārdiem, tad kopā
jāpēta attēli un tad kopīgi jālasa.
Jau 16 gadus piedalāmies
bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbā. Šajā lasīšanas veicināšanas projektā var sākt
piedalīties tie bērni, kuri jau
prot patstāvīgi lasīt. Tas būtu
viens no mērķiem pēc Mazo
pūcēnu skoliņas beigšanas.

Otro gadu arī piedalāmies
Skaļās lasīšanas sacensībās,
kurās tiek iesaistīti skolēni no
5. un 6. klases. Tas ir tas pirmais vecuma posms, kad negribas lasīt nemaz.
Nākamā nepatika pret lasīšanu rodas starp pamatskolas
un vidusskolas posmu. To pierāda nelielais lasītāju skaits jauniešu žūrijas grupā. Šogad tie
bija tikai 3 jaunieši.
Pēdējā pauze lasīšanā esot
tad, kad jaunieši pāriet no jauniešu grāmatām uz pieaugušo
grāmatām.
Lai nebūtu šo pārtraukumu, bibliotēka piedāvā ļoti labu iespēju – iesaistīties visās

piedāvātajās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitātēs.
Gribu novēlēt, lai nevienā
vecuma posmā nezustu lasītprieks un būtu vēlme iegriezties savā bibliotēkā regulāri!
Sarmīte Šlikaite,
Misas biblotēkas
vadītāja

15. un 16. martā
Misas tautas namā
VECUMNIEKU
NOVADA
JAUNIEŠU
FORUMS 2019
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Par Sociālā dienesta darbību 2018. gadā
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. panta
6. punkts nosaka, ka pašvaldības
Sociālā dienesta uzdevums ir «administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai», tādēļ Sociālais
dienests sniedz informāciju par
budžeta līdzekļu izlietojumu un
darbību 2018. gadā.
Sociālā palīdzība tiek sniegta,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Vecumnieku novada
Domē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā». Sociālajai
aizsardzībai (naudas un materiālais atbalsts) kopā 2018. gadā
izlietoti 82734 euro. Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām – bez
vecāku gādības palikušo bērnu
atbalstam, kam izlietoti 45125
euro. Tie ir bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības
sasniegšanas. 2018. gadā audžuģimenēs uzturējās 12 novada bērni,
kuru uzturam, higiēnas precēm un
mīkstajam inventāram izmaksāti
36159 euro, jo katram bērnam
2018. gadā no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no valstī
noteiktās minimālās algas, t. i. 258
euro mēnesī. Savukārt pabalstos
bērnam bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam, kurš
sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 4218 euro, katram maksājot
64,03 euro mēnesī, tādi ir 8 bērni.
Otra lielākā pozīcija, kur tiek
izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalsts – 33152 euro. Tas
ir pabalsts, kurš paredzēts kurināmā iegādei un komunālo pakalpojumu atmaksai personām,
kurām noteikts trūcīgas ģimenes
(personas) vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss. Šo
pabalstu ir saņēmušas 204 ģimenes jeb 320 personas. Salīdzinot
ar 2017. gadu pabalsta apjoms
pieaudzis par 8187 euro. Pieauguma palielinājums skaidrojams
ar to, ka pabalsts tiek maksāts
arī maznodrošinātām ģimenēm
(personām) 111 euro gadā. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu var iegūt ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu
ģimenes locekli ir 60% no valstī
noteiktās minimālās algas –
2018. gadā tie ir 258 euro.

Sociālā aizsardzība 2018. gadā (euro)

2018. gadā GMI pabalsta
(garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur
personām ir viszemākie ienākumi un, lai to saņemtu ir jāveic
līdzdarbības pienākumi, tērēti
304 euro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 3 personas.
No pašvaldības budžeta, izvērtējot personas ienākumus, tiek
maksāts pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, zobu ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u. c. izdevumu
apmaksai), kur iztērēti 4153 euro.
Atbalsts ir sniegts 48 ģimenēm.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem vēl maksā pabalstus, kas ir
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 6 «Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem». 2018. gadā šim mērķim
izlietoti 40838 euro. Visvairāk
nauda tērēta bērna piedzimšanas pabalstos – 15610 euro. Iepriekšējā gadā Vecumnieku novadā piedzimuši 82 bērni.
76 politiski represētām personām izmaksāti 7600 euro, t. i. par
3700 euro vairāk nekā 2017. gadā. Tas skaidrojams ar to, ka
2018. gadā Vecumnieku novada
Dome, lēma izmaksāt katrai
politiski represētai personai 100
euro vienreiz gadā uz Latvijas
valsts proklamēšanas svētkiem
18. novembrī. Iepriekšējos gados tie bija 50 euro.
Apbedīšanas pabalstam izlietoti 7359 euro. Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts gadījumos,
kad mirušajai personai nepienākas pabalsts no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras vai arī

pabalsts ir mazāks par 430 euro,
tad tiek piemaksāta starpība līdz
minētajai summai. 2018. gadā
novadā ir mirušas 144 personas.
Sociālā dienesta speciālisti
sniedz ne tikai sociālo palīdzību,
bet organizē vai administrē sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 27523 euro,
kas ir par 14318 euro vairāk nekā
2017. gadā. Šo pakalpojumu nodrošina biedrība «Latvijas Samariešu apvienība». Pērn aprūpes
mājās pakalpojumu izmantoja 13
Vecumnieku novada iedzīvotāji.
Pieauguma starpība skaidrojama
ar to, ka arvien vairāk šo pakalpojumu sāk izmantot Vecumnieku novada iedzīvotāji, kuriem
pēc Sociālā dienesta izvērtējuma
nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums. Pēc Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 apstiprinātiem
25.02.2015 «Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību» 31.4. apakšpunkts paredz, ka personas, kuras
sasniegušas 80 gadu vecumu, un
kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, to var saņemt par
brīvu. Pašvaldība neapmaksā aprūpes mājās pakalpojumu 24 stundas diennaktī (tad nepieciešams
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums – pansionāts), bet, ņemot vērā
aprūpes līmeni, var tikt apmaksāts 4; 6; 12; 35 stundas nedēļā.
2018. gadā 16 personas ir
ievietotas ilgstošas sociālās ap-

1. attēls

rūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās. Vecumnieku novada pensionāri un personas ar
invaliditāti tiek ievietoti pansionātā «Atvasara». Arvien biežāk
iezīmējas tendence, ka bērni
neveic vecāku aprūpi. Viens no
iemesliem ir tas, ka bērni izbraukuši uz ārzemēm, bet vecāki, sasniedzot noteiktu vecumu,
paši vairs nav spējīgi par sevi
parūpēties. Ir gadījumi, kad vecāki savulaik par nav rūpējušiespar bērniem, un tagad bērni
nevēlas aprūpēt vecākus.
Aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojums nepieciešams ne
tikai veciem cilvēkiem, tas nepieciešams arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa
konsultācijas saņēmuši 6 bērni,
kas cietuši no prettiesiskām
darbībām, bet 11 bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centrā.
Šie pakalpojumi tiek apmaksāti
no valsts budžeta līdzekļiem,
tos administrē Sociālais dienests.
Sociālais dienests turpina
administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties
uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība, kādā
piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā». Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes
grupu, pamatojoties uz Veselības
un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par
asistenta pakalpojuma nepieciešamību un bērni no 5 līdz 18
gadu vecumam ar invaliditāti,
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Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 2018. gadā (euro)

pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu izmantoja 13 novada iedzīvotāji.
Sociālie darbinieki turpina
aizpildīt personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai
pie īpašas kopšanas pabalsta.
2018. gadā aizpildītas 43 anketas.
Tas ir ļoti darbietilpīgs un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem
pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
izvērtēšanas tiek dota iespēja saņemt īpašas kopšanas pabalstu.
Sociālais dienests administrē
arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu institūcijā
personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā,
politiski represētām personām,
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2018. gadā tika noformēti 12 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts
aģentūrai, kura pēc dokumentu
izskatīšanas pieņem lēmumu par
uzņemšanu rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas
gaidīt gadu vai pat ilgāk.
2018. gadā Sociālais dienests
ir veicis 3539 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu novada
iedzīvotājiem. Par 288 personām
vairāk nekā 2017. gadā, t. i. 1035
personām noformēta sociālās palīdzības sniegšana – piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un noformēts kāds no pabalstu veidiem.
Ir veiktas 599 apsekošanas klientu dzīves vietā, kas ir par 193
vairāk nekā 2017. gadā. Apseko-

šana tiek veikta, lai noskaidrotu
uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu, ko nosaka MK
noteikumi Nr. 299 «Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.» 7. punkts. Apsekošana tiek
veikta arī ģimenēs, par kurām
tiek sniegta informācija un kuras
atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus, kādi
ir radīti bērna augšanai un attīstībai. Sociālajam dienestam dažkārt pārmet, ka netiek veikta apsekošana pie visiem vecajiem
ļaudīm, vai ģimenēs, kurās ir bērni. Informējam, ka Sociālais dienests apsekošanu var veikt, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta otro daļu, kurā teikts
«ja pašvaldība no fiziskajām
personām vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu,
kurai varētu būt nepieciešams sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā
palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā «Par sociālo drošību» noteiktajā kārtībā pārbaudīt
saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem
pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt šo personu
vai tās likumisko pārstāvi par
tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību, kā arī kārtību, kādā
sociālie pakalpojumi vai sociālā
palīdzība saņemama.»
2018. gadā novadā bija 51
riska ģimene, kurām ir jāpievērš
īpaša uzmanība, jāvērtē riski,
jāsastāda rehabilitācijas plāni,
lai radītu bērnu augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus,
mācītu viņiem prasmes, iema-

2. attēls

ņas un vienkārši mīlestību pret
saviem bērniem un tuvākajiem.
Sociālajā dienestā pastāvīgi
notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu tikšanās.
2018. gadā bija 16 starpprofesionāļu sēdes. Tās ir Sociālā
dienesta, Bāriņtiesas, Valsts policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļas, psihologa tikšanās reizes,
kad tiek runāts un spriests par
kādu konkrētu sociālo gadījumu
un katrai institūcijai tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, lai varētu atrisināt radušos situāciju.
Vecumnieku novada pašvaldība 26.01.2016. noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta «Atver sirdi Zemgalē» īstenošanu,
kur aktīva dalība tiek deleģēta
Sociālajam dienestam. Minētais
projekts ir deinstitucionalizācijas projekts. Uz doto brīdi pieejamās aktivitātes ir – bērni ar
invaliditāti un viņu vecāki var
bezmaksas saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu – bērna līdz 17
gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie
pakalpojuma sniedzēja un aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4
gadu vecumam (ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50 h nedēļā bērna dzīvesvietā un bērnam
līdz 17 gadu vecumam 10 h.
Mūsu novadā aprūpes pakalpojumu saņem 3 ģimenes. Projekta ietvaros var saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu 40
reizes bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir izstrādāts
individuālais atbalsta plāns un
20 reizes sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu var saņemt viņu
vecāki. 2018. gadā saņemti 12
iesniegumi no bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par pakalpoju-

ma piešķiršanu bērnam un likumiskajam pārstāvim. 4 personas
ar garīga rakstura traucējumiem
saņem aprūpes mājās pakalpojumu, kuru nodrošina biedrība
«Latvijas Samariešu apvienība».
2018. gada 27. decembrī Vecumnieku novada Dome pieņēma lēmumu «Par dalību projektā
un finansējuma sadalījumu projektam «Dienas aprūpes centra
izveidošana Vecumnieku novadā
personām ar garīga rakstura un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem», kura mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība pašvaldībā, saskaņā ar
apstiprināto Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam.
Dienas aprūpes centru plānots
izveidot Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, ir izstrādāts tehniskais projekts. Tā būs iespēja
dienas laikā sniegt psihosociālo
palīdzību, sociālo prasmju un
iemaņu attīstību un brīvā laika
pavadīšanas iespējas Vecumnieku
novada dzīvojošām personām ar
garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 22. 02. 2019. Vecumnieku novada domē tika saņemta
informācija no Centrālās finanšu
un līguma aģentūras «Par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/18/I/020
apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases kārtas ietvaros)». Tas
nozīmē, ka iesniegtais projekts
ir apstiprināts, un nākamais solis ir Vecumnieku novada Domes deputātu ziņā, lai lemtu par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
projekta realizācijai.
Sociālie darbinieki kopā ar
klientu izzina un meklē cilvēka
paša stiprās puses un iekšējos
resursus. Tos pēc tam klients pats
ar sociālā darbinieka atbalstu var
pilnveidot savas sociālās situācijas uzlabošanai vai, atsevišķos
gadījumos, nepasliktināšanai. Tas
nozīmē, ka tikai un vienīgi katrs
cilvēks pats ir spējīgs mainīt savu
sociālo situāciju! Saprotams, ka
tas nebūt nav viegli, un tāpēc,
bieži vien, ir nepieciešams atbalsts un palīdzība, ko sniedz sociālais darbinieks. Vienkāršāk sakot, sociālā darba rezultāts ietekmē sabiedrību kopumā, mūsu visu
labklājību, tomēr sociālais darbinieks viens pats nevar nodrošināt
ne personas, ne ģimenes, ne arī
sabiedrības labklājību, tas ir visu
mūsu kopēji veicamais darbs.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja
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Aicinājums uz diskusiju par
Vecumnieku lepnumu – Meteņu svētkiem
Paužu savu viedokli gan
kā mācītājs, gan kā sešu bērnu
tēvs, aicinot sabiedrību uz diskusiju. Vecumniekos kalpoju
jau trīs gadus un satieku satrauktus cilvēkus, kuriem nav
pieņemamas dažas izdarības
Vecumnieku Meteņu svinībās.
Mans mācītāja pienākums ir
brīdināt, ka šādā izpildījumā
Meteņu svētki ir rotaļāšanās
ar uguni. Ko nozīmē pieklājība un ētika publiskos gājienos
pa galveno ielu? Un kādām
izdarībām ir jābūt ezera krastā
gaišā dienas laikā?

Vai visas tradīcijas
ir labas?

Svētku organizatori aicina
vīriešus ģērbties budēļu tērpos;
vieni no atribūtiem ir pie jostas piesiets burkāns un divi
āboli, ko sauc par steberi, kā
arī falliska salmu cepure un sejas maska. Budēlis staigā apkārt «budinot» un veicinot auglību. Tā esot sena pagāniska
latviešu tradīcija.
Taču mums, tādu skatu ieraugot, gribas novērst acis un
vest prom bērnus, lai viņi neko tādu neredzētu. Tas atgādina viduslaikus. Vai visas latviskās tradīcijas ir labas un
saglabājamas? Uzskatu, ka tās
tomēr jāšķiro. Vēstures liecības, kā arī filma «Baltu ciltis»
atklāj mums mūsu senču izvirtušo dabu. Bet laika gaitā
tauta, reiz kristīgās vēsts apgaismota, no šiem svētkiem arvien

vairāk ir attālinājusies. Kāpēc
ir vēlme pie tiem atkal atgriezties? Es nedomāju, ka svētku
organizatori to būtu ļauni domājuši, viņi ļaudīm ir gribējuši sagādāt jautru pagānisku
izklaidi, kur ikdienas grožus
var palaist vaļīgāk. Tomēr arī
labi domātām lietām var būt
sliktas sekas.

Veicina netiklību un
izvirtību

«Facebook» ievietotajā video var redzēt, kā šī «budināšana» notiek. Kāda sieviete filmē Meteņu gājienu, un pēkšņi
divi budēļi ar steberēm pieskrien klāt, nedaudz «pameņģējas» un dodas tālāk.
14. februāra raidījumā «Rīta Panorāma», reklamējot Meteņu svinēšanu Vecumniekos,
tika dziedāta arī dziesma:
«Budēlīti, tēvainīti, Izkul manu vedekliņu.» Rodas jautājums – kāpēc vispār kādam
tēvainim, ne šīs sievas vīram,
vajadzētu «izkult» vedekliņu?
Bībeles iesākumā lasām, ka
Dievs izveido īpašo un svētīgo laulības kārtu, sacīdams:
«Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti
un pieķersies savai sievai, un tie
kļūs par vienu miesu.» (1. Moz.
2:24) Dievs ir devis arī īpašu
dāvanu laulātiem – intīmo tuvību! Tā ir kopjama un sargājama, un visāda veida ārlaulības «meņģēšanās» ir izvirtība
Dieva acīs.

Kailums ir jāslēpj

Kāds draudzes loceklis stāstīja – ja viņš padomju laikā būtu ar burkānu ar diviem āboliem izgājis uz ielas, viņš būtu
«dabūjis pa muti» un nākamajā dienā vēl tiktu izsaukts uz
ciema padomi. Padomju laikā
tas bija kauns un negods. Kāpēc tagad to tā nesaucam?
Es vēršos pie jums, vīri un
tēvi, kas piedalāties šādā gājienā – vai domājat, ka Dievs ar
jums lepojas, kad jūs pie jostas piekarināt steberi, uzvelkat
masku un izejat uz ielas? Kurš
jums ir iestāstījis, ka tā ir labi un
tā piederas? Vai tas ir laba tēva
un uzticama vīra piemērs? Vai
varbūt gluži pretēji – apslēptās
dziņas var brīvi izpausties pret
citām sievietēm? Ko gan sekmē
šādi tērpi – tikumību vai laulības pārkāpšanu? Un kā jūs jūtaties, ja kāds cits vīrs dodas «budināt» jūsu sievu?
Es vēršos arī pie jums, sievas un mātes, – vai jūs iepriecina tas, ka jūsu vīri staigā apkārt
ar steberi un dižojas arī citu
sievu priekšā? Vai jūs, kārtīgās
un uzticamās sievas, kāds cits
vīrs drīkst «budināt»?
Pēc grēkā krišanas, Ādams
saka Dievam: «Mani pārņēma
bailes, jo esmu kails, un es paslēpos.» (1. Moz. 3:10) Nedaudz tālāk lasām: «Un Dievs
Tas Kungs darīja cilvēkam un
viņa sievai drānas no ādām un
tajās ieģērba viņus.» (1. Moz.
3:21) Tādēļ kailums ir jāslēpj

no citiem, izņemot savu laulāto. Bet šajos svētkos simboliski notiek pretējais.

Vislielāko apgrēcību
var gūt bērni

Kāda priekšzīme gājienā tika rādīta bērniem? Vai Meteņu
gadījumā varam apgalvot, ka
kādi bērni netika emocionāli
traumēti? Kāda sieviete man
teica: šādu skatu ieraugot, liekas – bars «virinātāju» iznākuši uz ielas.
Skolēns, kurš uzzīmē uz
sienas vīrieša dzimumlocekli,
tiek nosodīts. Vai pieaugušie, rādot simboliskos dzimumorgānus, nerīkojas līdzīgi? Un ko
tad, ja bērns vai jaunietis nospriedīs, ka stebere simbolizē
seksuālu brīvību un jau 13 gadu
vecumā kļūs par tēvu un māti?

Vecumnieku nākotne

Kas ir tas, ko gribam atstāt
nākamām paaudzēm kā mantojumu? Vai Meteņu svētkus
ar steberēm, falliskām cepurēm un divdomīgām izdarībām? Vecumniekiem ir daudz
labākas lietas, ar ko lepoties.
Kamēr šādā formātā Meteņi
tiks svinēti, tie vienmēr būs kādam par apgrēcību. Aicinu svinēt publiskus svētkus tā, ka tas ir
pieņemams visiem Vecumnieku
iedzīvotājiem, lai Meteņi nekļūst par dienu, kad daļa iedzīvotāju negrib nākt ārā no mājām.
Roberts Otomers,
mācītājs

Meteņdienas svinības Vecumnieku novadā
Meteņdienas svinības plašākā sabiedrībā Vecumnieku
novadā atgriezās 2015. gadā,
kad norisinājās XVI Starptautiskais masku tradīciju festivāls. Festivāla ietvaros, papildus danču vakaram, masku
gājienam un aktivitātēm pie
Jaunā ezera, norisinājās arī
nopietnas diskusijas un lekcijas par maskošanās tradīcijām
un masku nozīmi. Pēc šī festivāla tika saņemtas daudzas
pozitīvas atsauksmes, tādēļ tika nolemts turpināt Meteņdienas svinēšanu Vecumnieku
novadā.

Šogad Meteņdienas svinības norisinājās jau piekto gadu, kļūstot par tradīciju, ko
gaida daudzi iedzīvotāji. Gatavošanās šīm svinībām sākas
jau vasarā – darinot maskas.
Tuvojoties svētkiem, tiek organizētas dažādas meistarklases, kas ikvienam interesentam ļauj izprast maskošanās
būtību un katras maskas nozīmi gadskārtu svētkos.
Šogad pēc svētkiem publiski aizsākās plašāka viedokļu apmaiņa par maskotā tēla
atsevišķu atribūtu atbilstību
ētikas principiem. Šāda viena

elementa izcelšana no visa pasākuma un maskas tēla rada
greizu izpratni par pasākumu
un pierāda, ka skaidrojošais
darbs ir jāturpina.
Kultūras dzīve novadā ir
ļoti raiba, jo pasākumi tiek organizēti dažādām gaumēm, lai
ikviens atrastu sev piemērotu
piedāvājumu. Nereti, pēc pasākumiem, saņemu pārmetumus par kāda pasākuma lietderību, vienmēr ir kāda sabiedrības daļa, kam pasākums
nav paticis. Pasākumu kvalitāte regulāri tiek izvērtēta.
Tas, ka mēs esam ļoti dažādi,

tikai bagātina mūs. Ikviena
diskusija, kaut arī ne vienmēr
izdodas nonākt pie vienota viedokļa, vairo izpratni par lietas
būtību. Ikviena pasākuma organizēšanā tiek ieguldīts liels
darbs un ielikta daļiņa no savas sirds, tāpēc izturēsimies ar
cieņu pret citu darbu, izvēlēsimies sev piemērotākos pasākumus. Lai vairojas pozitīvās
emocijas gan pašiem, gan svētku rīkotājiem!
Jānis Kovals,
Vecumnieku novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks
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Vienu reizi gadā, bet pa īstam!
à1. lpp.
Vecumnieku tautas nama
vadītāja Jana Juste sveicot uzteica senioru aktīvo darbību
tautas namā, vienmēr piesakoties palīdzēt un darboties. Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Rita Kovala sveica biedrības «Virši» pārstāvjus un pateicās par ieguldījumu pagasta
vēstures izpētē, jo kopīgi tika
radīts filmu cikls «Vecumnieki
laiku griežos», kas ir liela un
paliekoša vērtība. Ar teatralizētu sveicienu biedrību sveica
amatierteātra «Vecmuiža» režisore Vēsma Petruševica un
Aivars Petruševics, iejūtoties
Trimplēnu pagasta tautas nama vadītājas un slieku audzētāja Vitolda Krama lomā, dziedot pašsacerētu dziesmu pēc
«Virši zili, virši sārti» motīviem. Seniori no Misas, kopā
ar tautas nama vadītāju Sandru
Vēveri, sveica aktīvo «Viršu»
biedrību skaistajā jubilejā, aicinot turpināt sadarboties.
Pirms vairāk kā desmit gadiem sociālā darbiniece Daina
Caune uzrunāja pensionārus
un aicināja veidot biedrību, lai
seniori darbotos un nebūtu
vientuļi. Ērika Trofimoviča atminas, ka pirmajā gadā tika

Seniori lustīgi izdejojot latviskos dančus.
noorganizēti četri pasākumi
un to, kā kopā ar Dzintras
kundzi devās pie pensionāriem
uz mājām, lai informētu viņus.
Tādējādi iesaistot ļoti daudzus,
kas aktīvi darbojās. Aptuveni
pēc gada senioru darbības tika
dibināta biedrība «Virši» un
izstrādāti statūti, ko veica A.
Vājeika. Tika uzrakstīts projekts un iegādātas nūjošanas
nūjas. Pirmajā biedrības talkā
piedalījās 44 seniori, atminas

Foto – Ieva Pankrate

Ērikas kundze. Biedrības pirmssākumos pensionāri bija daudz
aktīvāki un ar degsmi iesaistījās, šobrīd vairs tā neesot, atklāj
ilggadējās biedres. Biedrības
«Virši» pārstāves V. Strautiņa
un R. Matuļone atceras, ka biedrība sākās ar aptuveni 10 biedriem un ar katru gadu biedru
skaits aug – šobrīd ir 65 biedri. Seniores uzteic Mārītes Vītolas dzinējspēku un enerģiju
«Viršu» biedrībā.

Seniori lustīgi izdejoja latviskos dančus kopā ar folkloras kopas «Tīrums» pārstāvjiem, izdziedāja sirdij tuvas
dziesmas, piedaloties «Dziesmu duelī Vecumnieku manierē», ko vadīja Vecumnieku
tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere iejuzdamās «Baibas Sipenieces māsīcas» tēlā. No somas tika izvilkts burts un nodziedāta dziesma, kas sākās ar
šo burtu. Vadītājas somā atradās fināla dziesmas burts P un
īpaši izskanēja dziesma «Pie
Dieviņa gari galdi», kuru
dziedot, zālē visi stāvēja kājās – citi sadevās rokās un
dziedāja kā veltījumu sev un
citiem.
Vakara gaitā klātesošie
piedalījās izlozē, kur visas lozes bija pilnas. Mārīte Vītola
pateicās šīs skaistās pēcpusdienas radītājiem un īpašu
paldies sūtīja novada uzņēmējam Ērikam Pīlādzim par atbalstu. Notikumiem bagāta un
sirsnīga pēcpusdiena tika pavadīta visiem kopā, kas uzlādēja klātesošos.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

5. Starptautiskais festivāls «Baroka pavasaris»
tonio de Cebezόn darbiem,
līdz pat virtuozajiem vēlīnā
baroka komponistu Domeniko Scarlatti un Antonio Soler
skaņdarbiem. Koncerts atklās
šī instrumenta dienvidu raksturu.

Biržos šogad svin piecu
gadu jubileju! Kā katru gadu,
no marta līdz maijam, Biržu
pilī un baznīcās, skanēs baroka mūzika, kas priecēs gan ar
pazīstamām, gan pavisam jaunām skaņām. Šogad būs iespējams ne tikai ieraudzīt un
dzirdēt reti sastopamus instrumentus, bet tos arī izgatavot.
Atrisinājumu šai mīklai atradīsiet zemāk.

NOTIKUMI

Festivāla «Baroka pavasaris» koncerti izskanēs Biržu
pilī, Sv. Jāņa Kristītāja katoļu

baznīcā un reformātu baznīcā.
Šogad no Francijas ieradīsies
ansamblis La harpe de mélodie, kuri ne tikai uzstāsies, bet
arī kopā ar Pop’Harpe speciālistiem vadīs arfu darināšanas
meistarklasi.
17. martā plkst. 16.00 Biržu pilī CHISTOPHER BERENSEN: «KLAVESĪNA SPĀŅU SAKNES»
Christopher Berensen no
Austrālijas šogad viesosies ar
solo programmu «Klavesīna
spāņu saknes»: no 16. gadsimta
agrīnākajiem komponista An-

21. martā plkst. 18.00
Biržu pilī RIO ROSA MUNDI: «AULE UN MĒNESS»
The Sun and the Moon
koncertprogramma: renesanse
un baroks, 16. un 17. gadsimta
dziesmas, kuras vieno mīlestības tematika. Uzrakstītas vienai balsij vai madrigāla formā
4 – 6-balsīgam korim, bet pārveidotas trio, kurā dzirdēsim
soprāna un basu balsis, kuras
pavada harmoniskas stīgu un
flautas skaņas. Programmā dzirdēsim vācu «Tenorlieder», franču «airs de cours», angļu «lute
songs», kā arī itāļu madrigālus. John Martlin un Emma
Lisa – Roux un Darina Ablo-

gina ansambli ar īpaši atlasītiem instrumentiem, kura dalībnieki ne tikai spēlē, bet arī
paši dzied.
23. martā plkst. 16.00 Biržu pilī «CUM VIATORIBUS
AD DANIAM»
Dānijas karalis Kristiāns IV
bija zināms, kā mūzikas mecenāts. Viņš ielūdza labākos
protestantiskās Eiropas mūziķus savā galmā, kurā strādājuši tādi slaveni vācu un angļu
komponisti, kā H. Schütz un J.
Dowland. Pilī strādājuši arī
labākie dāņu mūziķi, kuri savas zināšanas papildinājuši
pat Venēcijā, pie slavenā Gabriela. «Cum Viatoribus ad daniam» – šajā koncertā mēs
kopā ar Viatoribus no Dānijas
ceļosim uz Kopenhāgenu un
dzirdēsim karaļa tik iemīļoto
sakrālo mūziku un populārākās tā laika galma dejas un
madrigālus.

12. lpp.
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Nevaru, kamēr nedaru. Kad jau daru – tad varu!
Stelpes pamatskolā 23. februāra pēcpusdienā norisinājās ikgadējā Talantu parāde
«GRIBU, VARU, DARU 2019».
Tas ir aizraujošs koncerts,
kurā klātesošie ir gan
mākslinieki, gan skatītāji.
«Tev noteikti ir tāda dziesma, kuru Tu reizēm dungo
klusiņām pie sevis. Vai varbūt
Tev ir kāds iemīļots dzejolis,
stāsts vai anekdote? Varbūt dejas solis, burvju triks vai kaut
kas tāds, ko mēs nemaz nevarētu iedomāties nosaukt? Bet
varbūt Tev ir adījums, izšuvums,
kokgriezums, kāds cits rokdarbs vai pat vesela kolekcija?»,
uz Talantu parādi, jau laikus,
aicināja Stelpes kultūras dzīves
organizatore Sandra Neliusa.

Pasākums ik gadu –
brīvā gaisotnē

Talantu parāde ik gadu notiek brīvā gaisotnē, bez vērtētājiem un salīdzinātājiem. Tās
vadmotīvs ir «Dari, lai patīk
pašam, tad patiks arī citiem!»
Šogad koncertu caurvija
pavasara tēma, jo ziema jau
atkāpjas. Stelpes amatierteātra
dalībnieki «Re, mēs te!» Māra
Lagzdiņa, Evija Lapsiņa, Sandra un Egils Neliusi uzbūra īstas pavasara sajūtas, runājot
izteiksmīgu dzeju un apspēlējot dažādus pavasara darbus,
piemēram, puķu stādīšanu lielajā dārzā. «Mēs zinām, ka
katrs stādiņš, lai tas izaugtu
par skaistu ziedu, ir jāiedēsta,
jāaplaista, jāmēslo. Un tikai
tad tas priecēs savu dēstītāju
ar krāšņu, košu ziedu. Šodien
arī katrs priekšnesums būs kā
zieds. Šie priekšnesumi veidos
vienu lielu, skaistu pavasara
puķu dobi. Es ticu, ka puķu dobe un mūsu koncerts izdosies
krāsains, košs, smaržīgs»,
klātesošos uzrunāja S. Neliusa. Šīs dienas virsdārznieks
bija Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra mūziķis
Jānis Ļūmanis, kurš gan dziedāja, gan spēlēja akordeonu.

13 dalībnieki piedalās
pirmo reizi

Šogad 13 dalībnieki pasākumā uzstājās pirmo reizi, pārējiem jau bija iegūta pieredze
iepriekšējos gados. Talantu parādē tika gan dziedāts, gan spē-

lēts, gan dzeja klausīta, kā arī
klātesošie varēja apskatīt zīmējumu un fotogrāfiju izstādi, rokdarbnieču čaklo roku veikumus.

Zīmējumu izstāde

Vasarīgo zīmējumu izstādes
autori bija Lāsma un Linards
Skābuliņi no Stelpes, kā arī
Lāsmas tētis – Pēteris Leimanis.
Tajos tikušas attēlotas sirdij tuvas un mīļas lietas, piemēram,
pašu sunītis. Daba ir tā, kas iedvesmo Lāsmu. Viņa stāstīja, ka
viena darba tapšanai nepieciešamas kādas 2 – 3 dienas.

Fotogrāfiju izstāde

Savukārt fotogrāfiju izstādes autore bija 9. klases skolniece Jana Lavrinoviča no Stelpes. Jana atzina, ka sākusi fotografēt pavisam nesen, viņu
aizrāvuši tieši dabas skati.
Vislabāk Janai patīk fotografēt
ziemu, saskatīt detaļas un sīkumus, kas izceļ fotogrāfiju
un padara to interesantāku. Iespējams, nākotnē Jana vēlētos
mācīties par fotogrāfu un savu
dzīvi saistīt ar fotogrāfiju.

Muzikāli priekšnesumi

Bērnu popgrupa «Domino», ar vadītāju Ingrīdu Zemļinsku no Skaistkalnes, skatītājus uzmundrināja un priecēja ar divām jautrām, bet pamācošām dziesmām.
Sindija un Keitija Tučas no
Klīviem, kopā ar meitenēm no
Rīgas, izpildīja aizkustinošu
dziesmu par mazo lauvēnu. Sindija stāsta, ka pavisam nejauši
ieraudzījusi Talantu parādes
«GRIBU, VARU, DARU 2019»
afišu, un atcerējusies, ka viņas
jaunākā meitiņa Keitija jau
pirms gada gribējusi piedalīties šajā pasākumā, bet pērn
nesanāca to izdarīt. «Tā ir laba
iespēja satikt vietējos cilvēkus,
iepazīties, atbalstīt vienam otru un priecāties par katra dāvanām un talantiem. Vēl jo
vairāk – pasākuma vadmotīvs
bija «Dari, lai patīk pašam,
tad patiks arī citiem!», un mēs
darījām – dziedājām,» stāsta
Sindija. Viņa atzīst: «Izdzīvojām mīļu stāstiņu par maza
lauvēna dzīves ceļu». Sindija,
kā vokālais padagogs, darbojas ar dažāda vecuma bērniem, vairāk kā 10 gadus uzvedot dažādas muzikālas izrā-

des, veidojot pasākumus, koncertus, kā arī komponē dziesmas un sagatavo bērnus konkursiem. «Man tas sagādā
daudz prieka, tāpēc turpinu to
darīt! Nu jau kā otro gadu mēs
ar ģimeni esam pārnākuši dzīvot no Rīgas uz Vecumnieku
pagastu. Pašlaik mitināmies
Klīvos un es darbojos atjaunotajā Bārbeles zēnu skolā. Esam
šeit iedzīvojušies.»
No Vecumniekiem bija atbraukusi Austra Galvanovska
un ar savu vienreizējo balsi
priecēja klātesošos, kopā ar
Jāni Ļūmani izpildot dziesmu
«Saule aust».
Valērija un Rodžers Heizeldeni, Egils Neliuss no Stelpes
uzstājās ar dziesmu «Par pēdējo
lapu», Egils Neliuss un Austra
Galvanovska kopīgi izpildīja
dziesmu «Ūdenskritums».

Citi priekšnesumi

17 interesantus un smieklīgus mirkļus no ikdienas dzīves izstāstīja Stelpes pamatskolas 4. klases audzēkņi un audzinātāja Lilita Berliņa. Bet, kas
gan lai to zin, patiesība vai nē?
Ruta un Rinalds Otomeri no
Vecumniekiem skatītājus priecēja ar priekšnesumu «Katrai
dzīvai radībai».
Savukārt stelpiete Maiga
Kurčanova speciāli šim pasākumam bija veltījusi dzejoli
«Gribu, varu, daru», uzrunājot
čaklos Stelpes ļaudis.
Raiņa dzeju pārliecināti runāja Estere Lapsiņa no Stelpes.
Kārlis Strautnieks no Stelpes izpildīja dzeju dziesmā,
spēlējot ģitāru.
Agrita Otomere no Vecumniekiem klātesošos aizkustināja ar pašsacerētiem dzejoļiem.
Kārlis Žukovskis no Stelpes runāja dzeju, ko lieliski papildināja Kates Otomeres (no
Vecumniekiem) kokles spēle.
Dzejnieks Ivars Kārkliņš
no Vecumniekiem runāja savu
dzeju, kā arī nodziedāja divas
dziesmas.

Čaklo roku darinājumi

Ar saviem pašgatavotajiem
mākslas darbiem klātesošos iepazīstināja Rudīte Dumbre no
Stelpes. Viņa gatavo un veido
dāvanas konkrētam cilvēkam,
piedomājot pie katras detaļas.
Darbā, piemēram, saimniecī-

Vecumnieku novadā dzīvo
daudz talantīgu cilvēku.
Foto – Alise Dreimane
bas nodaļas pārzinei uztaisījusi «torti» no tualetes papīriem,
skaisti tos izvietojot un iesaiņojot. Bet tas nebūt nav vienīgais Rudītes šedevrs. Viņa,
nedaudz nobijusies, taču aizrautīgi stāstīja arī par citām
interesantām dāvanām.
Floriste Līga Lauriņa no
Vecumniekiem prezentēja izgatavotās apsveikuma kartītes.
Virgīnija Volodkiene no
Stelpes demonstrēja skaistas
un krāšņas grieztās sveces.
Nelda Sabo no Misas stāstīja
par savu aizraušanos – rokdarbiem. Ar Neldas čaklajām rokām
no dzijas un diegiem ir tapuši
dažādi dzīvnieki, multfilmu tēli,
augļi, dārzeņi un daudz kas cits.
Anda Kuiva no Vecumniekiem rādīja savus smalkos
mākslas darbus no pērlītēm –
krāšņos kronīšus.
Inga Grabovska no Stelpes
informēja klātesošos par interesantajiem rokdarbiem no otrreizējās pārstrādes materiāliem,
no kuriem tapušas košas ziedu
vāzes un daudz kas cits interesants.

Uzplaukst krāšņa dobe

Pasākuma laikā katrs priekšnesums uzplauka kā zieds un
pavasara puķu dobe nu bija
piepildīta ar skaistiem, krāšņiem un smaržojošiem ziediem,
kas daiļo Vecumnieku novadu.
Pateicoties šai Talantu parādei, ikviens dalībnieks un skatītājs ir ieraudzījis, saskatījis, iepazinis daudz dažādus talantus
Vecumnieku novadā un paplašinājis savu redzesloku.
Alise Dreimane
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Vallē notiks pavasara kauss
spiningošanā tautas klasē
Popularizējot neolimpisko
sporta veidu attīstību
novadā, Vecumnieku novada Dome kopā ar biedrībām «Carp Team Latvia»
un «MB Carp Collection
Latvia», kā arī lauku
tūrisma un atpūtas parku
«Makšķernieku paradīze»
šī gada 13. aprīlī rīko
ikgadējās sacensības
spiningošanā tautas klasē.
Sacensībās piedalās makšķernieki bez sacensību pieredzes. Bērni līdz 16 gadu vecumam sacensībās var piedalīties pieaugušo pavadībā.
Sacensības notiks Valles
pagasta lauku tūrisma un atpūtas parka «Makšķernieku
paradīze» ūdenskrātuvē. Šogad
sacensību sākums būs plkst.

09:00, bet ierašanās no plkst.
08:00 līdz 08:40. No plkst.
14:00 cienasts un uzvarētāju
apbalvošana. Darbosies kafejnīca «Sēdnīca» no Vecumniekiem.
Reģistrācija dalībai sacensībās:
w aizpildot anketu, kas būs
pieejama www.vecumnieki.lv
un www.makskerniekuparadize.lv mājas lapās;
w reģistrējoties pie lauku
tūrisma un atpūtas parka «Makšķernieku paradīze» dežuranta ( zvanot pa tālruni 26339599
vai personīgi ierodoties «Makšķernieku paradīzē»);
w sūtot pieteikumu uz epastu: burtukalps@inbox.lv.
Reģistrējoties sacensībām,
obligāti jānorāda dalībnieka
vārds, uzvārds, tālruņa numurs
un e-pasta adrese. Kā reģistrācijas apliecinājumu Jūs saņemsiet apstiprinājumu savā e-pastā. Ja esat reģistrējušies dalībai
sacensībās, bet kādu iemeslu

dēļ nevarat ierasties, lūgums
par to paziņot organizatoriem
telefoniski!
Ūdenskrātuves specifikas
dēļ dalībnieku skaits ir ierobežots – maksimums 60 dalībnieki. Tiklīdz sasniegts maksimālais dalībnieku skaits, reģistrācija tiek pārtraukta un
informācija ievietota Vecumnieku novada domes un lauku
tūrisma un atpūtas parka
«Makšķernieku
paradīze»
mājas lapās.
Dalības maksa – 5 eiro,
bērniem no 10 līdz 16 gadu
vecumam (uzrādot skolēnu
vai personu apliecinošus dokumentus) – 3 eiro. Dalība bez
maksas ir bērniem līdz 10 gadu
vecumam, kā arī 1. grupas invalīdiem, uzrādot apliecības.
Sacensību
organizatoru vārdā:
Agris Rāgs
tālr: 22020640
e-pasts: agris.rags@
vecumnieki.lv

Volejbola turnīrs
noslēdzas ar
spraigām spēlēm

6. martā noslēdzās Vecumnieku novada atklātais čempionāts un Aiņa Plūmes piemiņas
kausa izcīņa volejbolā, kura
pirmās spēles tika aizvadītas
10. janvārī.
Abās spēlēs par medaļām
uzvarētājs tika noskaidrots piecu
setu cīņā. Spēlē par trešo vietu
«Husky Truck» spēja uzveikt
komandu «Vecie Bebri», bet
fināla cīņā «Cīruļu iela» bija
pārāka par «Gandrīz 40» komandu.
Par turnīra labāko servētāju tika atzīts Jānis Zadovskis,
par veiksmīgāko blokā – Armands Grudulis, bet par labāko uzbrucēju un turnīra vērtīgāko spēlētāju kļuva Andris
Zadovskis.
Turnīru veiksmīgi aizvadīt
palīdzēja tiesnesis Māris Plēsnieks, Rūdis un Roberts Caunes visa turnīra garumā veica
spēļu statistiku.
Paldies komandām par izturību un tiekamies nākošgad!
Ivars Sproģis,
sporta darba organizators

Skaistkalnē norisināsies rogaininga sacensības
Pavasara rogainings
Vecumnieku novadā notiks
jau otro gadu. Pagājušajā
gadā pavasara rogainings
notika Misā, šogad sacensības 30. martā tiks aizvadītas Skaistkalnes pagasta
apkārtnē.
Sacensības organizē Vecumnieku novada dome sadarbībā
ar Orientēšanās klubu «Eko O»
un karšu izdevniecību «Jāņu
sēta».

Kas ir rogainings?

Rogainings Vecumnieku novadā ir orientēšanās sporta komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem
piešķirtas noteiktas vērtības,
cenšoties savākt pēc iespējas
vairāk punktu noteiktajā laikā.
Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām, navigācijai
izmantojot kompasu un sacensību organizatoru izsniegto karti, pretējā gadījumā komanda

tiks no sacensībām diskvalificēta!
Dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu
satiksmes noteikumus, sekot
sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas
distancē un sacensību centrā!

Laba vieta sacensībām

Sacensību galvenais tiesnesis Mārtiņš Šteinalts stāsta,
ka no organizatoriskā viedokļa Skaistkalne ir ļoti laba vieta, kur rīkot sacensības. Apkārt Skaistkalnei ir daudz
mežu, skaistu tūrisma apskates vietu, kur novietot kontrolpunktus. Skaistkalnē ir pieejamas pietiekoši lielas telpas –
kultūras nams, plašs ceļu un
taku tīkls.
Sacensību mērķis ir noteikt labākos Latvijas un Vecumnieku novada rogainerus
dažādās vecuma grupās un
distancēs, kā arī veicināt Vecumnieku novada iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un
dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Kas piesaista rogaininga
dalībniekus?

Vietējos iedzīvotājus piesaista iespēja piedalīties jaunās, sportiskās aktivitātēs, tajā
pat laikā, kādam tas ir kaut
kas nezināms, kas attur no dalības sacensībās. Liela nozīme ir dalīties pieredzē, kas
potenciālos dalībniekus iedrošina.
M. Šteinalts atzīst, ka: «pagaidām šķiet, ka atsaucība šo-

gad būs lielāka un, iespējams,
būs jauns dalībnieku rekords.
Pagājušajā gadā Misā startēja
ap 175 dalībniekiem».
Nākotnes vīzija ir pavasara rogainingu katru gadu rīkot
kādā Vecumnieku novada pagastā. Nākamgad pavasara rogainingu plānots rīkot Bārbelē.
Plānots arī katru gadu organizēt nakts rogainingu – septembrī Vecumniekos.
Alise Dreimane

SKAISTKALNES ROGAININGS
30. MARTĀ
NO 10:30 NUMURU IZŅEMŠANA,
STARTS 12:00
Sacensību centrs: Skaistkalnes tautas nams
Komandā: 2 – 5 cilvēki
Nolikums, reģistrēšanās: www.rogaining.lv/r/Skaistkalne
10 sacensību grupas – atklātās, jauniešu, veterānu un ģimeņu grupas
Formāts: 2 h un 4 h orientēšanas distances

14. lpp.
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Vecumniekos pulcējas daudz šautriņmetēju
2. martā pēc piecu gadu
pauzes ceturto reizi
norisinājās Vecumnieku
kauss šautriņu mešanā.
Šīs bija trešās sezonas reitinga sacensības šogad. Kopumā piedalījās 120 dalībnieki
no Latvijas un Lietuvas, atsevišķās disciplīnās startējot –
88 kungiem, 25 dāmām, 12 jauniešiem un 9 junioriem.

Junioru turnīrs

Sacensības sākās ar junioru turnīru, kurā uzvaru finālā
ar rezultātu 3:2 guva Roberts
Buļko (ŠMK Priekule), pārspējot Ralfu Laumani (ŠMK Liepāja).

Dāmu sacensības

Dāmu konkurencē sacensības sākotnēji norisinājās 8 grupās, no katras grupas izlēgšanas spēlēm kvalificējās 2

labākās. Vecumnieku kausu dāmu konkurencē izcīnīja Sarmīte Lavrentjeva, kura spraigā
finālā, atzīmējoties ar diviem
skaistiem nobeigumiem no 144
un 158 punktiem, ar rezultātu
5:4 pārspēja dalībnieci no
Lietuvas – Alginu Juknaiti.

Kungu grupa

Kungu konkurencē grupu
izspēle notika 16 grupās, savukārt izslēgšanas spēlēm kvalificējās 4 labākie no katras
grupas. Dienas noslēgumā par
ceturto Vecumnieku kausa ieguvēju kļuva Jānis Kupšis
(DK Vienradzis) finālā pārspējot reitinga līderi Žani Buklovski (ŠMSK Asās Adatas)
ar rezultātu 5:2. Jānim fināla
spēles laikā izdevās izpildīt
trīs perfektus piegājienus.

Jauniešu konkurence

Uzvarētāji tika noskaidroti

arī jauniešu konkurencē. Finālā tikās Roberts Buļko
(ŠMK Priekule) un Ralfs Laumanis (ŠMK Liepāja), jau otro
reizi šīs dienas laikā Roberts
izrādījās spēcīgāks, ar rezultātu 3:2 pārspējot Ralfu.

«301 double-in,
double-out»
turnīrs

Tiem dalībniekiem, kuriem
neizdevās izkļūt no grupām,
bija iespēja piedalīties gandarījuma «301 double-in, double-out» turnīrā, kurā kungu konkurencē finālā uzvarēja Kirils
Staruhins (ŠMSK Asās Adatas), pārspējot Gunti Šantaru
ar rezultātu 2:0, savukārt dāmām spēcīgākā bija Diāna Grabčika (SK Izaicinājums), kura
finālā ar rezultātu 2:0 pārspēja
Aretu Kovaļevsku (Bauskas
darts).
Visi sacensību rezultāti ir

Uzvara Nacionālās līgas pamatturnīrā

23. februārī noslēdzās
Nacionālās volejbola
līgas 1 pamatturnīrs.

Lielisku stabilitāti šajā sezonā demonstrē Vecumnieku
volejbola komanda, izcīnot 33
punktus 14 pamatturnīra spēlēs un izcīnot pirmo vietu, kas
dod iespēju aizvadīt izslēgšanas spēles pret nomināli vājāku pretinieku. Nacionālajā volejbolā līgā 1 izteikti vāju komandu nav, jebkura komanda
var sagādāt grūtības pretiniekiem, bet izslēgšanas spēlēs mūsu novada volejbolisti ir nodrošinājuši mājas spēļu
priekšrocības.
Latvijas volejbola federācija šogad iedibinājusi tradīciju –
pamatturnīra uzvarētāji savā rīcībā saņem ceļojošo kausu, kas
katru gadu ceļos pie pamatturnīra labākās komandas.

Svarīgs katrs
spēlētājs

Vecumnieku komandas sastāvā visās pamatturnīra spēlēs piedalījās Jānis un An- dris
Zadovski, Alvis Spangers,
Kaspars Kaverskis un Armands Grudulis. Šie vīri veidoja komandas kodolu un rezultātu. Volejbols ir komandas

sporta veids, tāpēc arī pārējo komandas biedru pienesums ir
ļoti būtisks, kā spēlēs, tā praktiskajās nodarbībās. Tie ir –
Rolands Plēsnieks, Kristaps
Lisovskis, Reinis Zelčs, Jānis
Krēmeris, Visvaldis Janelis,
Ralfs Ločmelis, Nauris Artimovičs, Jorens Janišons, Kristaps Krūmiņš.

Paši sevi
motivē

Liels darbs treniņos un treniņspēlēs komandai ir devis
ļoti labu saprašanos laukumā,
degsmi un cīņu katrā epizodē.
Pēdējās spēles pierādīja, ka,
arī spēlējot ne labākajā sastāvā, komanda deg un motivē
sevi, lai sasniegtu rezultātus.
«Šogad mums ir izdevies
izveidot komandu, kas pati sevi
motivē. Mūsu komandas motors ir brāļi Jānis un Andris.
Jānis līdz šim ir paveicis lielu
darbu kā komandas kapteinis
un veiksmīgi motivējis komandu darboties katrā treniņā un
spēlē. Andris ir šī gada komandas stabilitāte, kas vērojama
sarežģītās spēles situācijās un
meistarībā, ko iekrājis gadu
laikā. Esam atraduši aizstājēju
mūsu Oskaram Reiņa personā, kas dod mums iespēju tur-

pināt progresēt. Alvis, Nauris,
Armands un Rolands dod nosvērtību aizsardzībā. Jaunie nepārtraukti atgādina, ka ne vienmēr viss ir ideāli un tikai kopā
strādājot un runājot varam kļūt
labāki. Trenējot komandu, veicot organizatoriskos darbus,
diemžēl pats esmu kļuvis nervozāks un daudz prasīgāks pret
apkārtējiem. Reizēm tas rada
lieku spriedzi. Ar to jācenšas
tikt galā līdz ar izslēgšanas
spēļu sākšanos.
Komandas saņem lielu atbalstu no pašvaldības un novada uzņēmējiem – Edgara
Gulbja, Kristapa Sprūda, z/s
«Roņi», kafejnīcas «Sēdnīca»,
SIA «Sporta punkts». Šie ir tie

pieejami Latvijas Darts organizācijas mājaslapā sadaļā «Sacensības».
Sakām lielu paldies šautriņu mešanas klubam «Vecumnieku darts klubs», Vecumnieku novada domei, Vecumnieku tautas namam, personīgi
Lonijai Starei, Gintam Grīnbergam, Guntim Vēverim, Guntim
Kivriņam, Gunāram Aldem,
Ri-hardam Slišānam, Ingum
Trušinskim, Ivaram Sproģim
un Gatim Vēverim par sacensību organizēšanu. Finālu
video operatoram Žanim Buklovskim, kā arī visiem dalībniekiem par piedalīšanos sacensībās. Uz tikšanos 30. martā
Vecpiebalgā, kur Latvijas reitinga sacensības norisināsies
pirmo reizi!
Reno Roga,
Vecumnieku
darta kluba
vadītājs

cilvēki, kuri šogad nav atteikuši palīdzību komandai un
tie, kuri nodrošina iespēju braukt
trenēties, spēlēt un gūt daudz
pozitīvu emociju.
Volejbola komandas Vecumnieki 2018./2019.gada sastāvs: Kaspars Kaverskis, Alvis Spargers, Andris Zadovskis, Jānis Zadovskis, Armands
Grudulis, Rolands Plēsnieks,
Reinis Zelčs, Jorens Janišonis,
Kristaps Lisovskis, Jānis Krēmers, Nauris Artimovičs, Visvaldis Jenelis, Kristaps Krūmiņš, Ralfs Ločmelis, treneris –
Jānis Plūme.
Jānis Plūme,
volejbola
treneris

Pamatturnīra spēles
06/10/2018 – 18:00 Aizpute 0 - 3 Vecumnieki
11/10/2018 – 20:30 Vecumnieki 3 - 1 VK Aizkraukle
21/10/2018 – 13:00 Rīgas Volejbola skola 1 - 3 Vecumnieki
10/11/2018 – 16:00 Vecumnieki 3 - 1 VK Ventspils
22/11/2018 – 20:00 VK Ozolnieki 1 - 3 Vecumnieki
29/11/2018 – 20:00 Vecumnieki 2 - 3 SK RTU
15/12/2018 – 11:00 VK Aizkraukle 3 - 1 Vecumnieki
16/12/2018 – 13:00 Jēkabpils Juniori/JSS 3 - 0 Vecumnieki
13/01/2019 – 19:00 Vecumnieki 3 - 0 Rīgas Volejbola skola
19/01/2019 – 14:00 Vecumnieki 3 - 1 Aizpute
02/02/2019 – 15:00 VK Ventspils 0 - 3 Vecumnieki
09/02/2019 – 16:00 Vecumnieki 3 - 1 VK Ozolnieki
17/02/2019 – 16:00 Vecumnieki 3 - 1 Jēkabpils Juniori/JSS
23/02/2019 – 13:00 SK RTU 2 - 3 Vecumnieki
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Noslēdzies novada atklātais basketbola turnīrs
Pēc vairāku gadu pārtraukuma janvāra vidū Vecumnieku novadā atgriezās
atklātais basketbola turnīrs.
Pēdējos gadus novada aktīvākie basketbola spēlētāji piedalījās Iecavas, Bauskas novada, kā arī Biržu organizētajos turnīros. Taču, ņemot vērā,
ka Misā basketbols vienmēr ir
bijis cieņā un tur ir izkoptas
senas basketbola tradīcijas, kā
arī Misas vidusskolas sporta
zāle ir piemērota šādu turnīru
organizēšanai, vietējais basketbola entuziasts Jānis Klāviņš,
saņemot Misas vidusskolas direktores atbalstu, apņēmās organizēt turnīru.

Noskaidrotas labākās
turnīra komandas

2. martā Misas vidusskolas sporta zālē, aizvadot sprai-

gas cīņas, tika noskaidrotas labākās turnīra komandas. Turnīrā piedalījās 8 komandas gan
no Vecumnieku, gan Iecavas
novada, kā arī viena komanda
no Rīgas. Spēļu laikā tika noskaidroti rezultatīvākie un metienos precīzākie spēlētāji.
Turnīra noslēguma sarīkojums un sportistu apbalvošana
notika Misas tautas namā.
Komandas sarindojās šādā
secībā: «Misa1», «RMC», «Radex», «Misa2», «Stelpe», «Kluburi», «Policija», Tēja ar pienu».
Par rezultatīvāko regulārā
turnīra spēlētāju tika atzīts Normunds Popmanis («Stelpe»),
precīzākais 3 pt. metējs – Mārcis Ojaru («Policija»), labākais
soda metienu izpildītājs – Aldis
Beitiņš («Policija») un par fināla vērtīgāko spēlētāju tika atzīts
Mārtiņš Veģis («Misa1»).
Uzvarētāju komandas «Mi-

sa1» spēlētājs Hardijs Nungurs
ir gandarīts par to, ka jau no
pirmās spēles komanda centās
parādīt savu labāko sniegumu,
kas lieliski izdevās. Komandas
spēlētāji bija priecīgi, ka tieši
viena no Vecumnieku novada
komandām uzvarēja turnīrā.

Pulcē dažāda vecuma
spēlētājus

Jaunākā komanda turnīrā
bija no Vecumnieku vidusskolas – «Tēja ar pienu». Lai gan
puiši turnīra tabulā ierindojās
pēdējā vietā, viņi ir apmierināti ar iegūto pieredzi, nevienā spēlē viņos nezuda cīņas
spars līdz pat pēdējai sekundei. «Dalība šāda veida turnīrā
daudziem no mums ir pirmo
reizi. Uzskatām, ka šis ir viens
no labākajiem veidiem kā komandai saliedēties. Noteikti turnīrā piedalīsimies arī nākam-

gad, ar jau lielāku pieredzi un
augstākiem mērķiem,» atzīst
Matīss Gertsons no Vecumnieku
komandas. Savukārt komanda
«Kluburi» no Iecavas pārsteidza ar dalībniekiem cienījamā
vecumā. Sacensību galvenais
tiesnesis Jānis Klāviņš ar prieku
atzīst: «Turnīrs pierādīja to, ka
basketbols ir aizraujoša spēle
jebkurā vecumā.»
Turnīra dalībnieki atzinīgi
novērtēja Jāņa Klāviņa un Timura Muļara ieguldījumu turnīra organizēšanā, ar nepacietību gaida nākamo turnīru!
Turnīru atbalstīja autokrāsu un piederumu uzņēmums
SIA «RADEX-EUROPE», ekoloģiski tīru bioloģisko pārtikas produktu ražotājs SIA
«KEEFA», SIA «Sporta Punkts
Latvija» un Vecumnieku novada dome.
Alise Dreimane

Vecumnieku vidusskola atkal uzvar Zemgales reģionā
26. februārī Valgundē
norisinājās Zemgales
reģiona sacensības volejbolā
zēniem pamatskolas
vecuma grupā.
Jāpiemin, ka 12. februārī
mūsu zēni jau izcīnīja zelta
medaļas vidusskolu vecuma
grupā. Arī šoreiz mūsu skolas
zēni dominēja visās spēlēs, nezaudējot nevienā no spēles
setiem.
Vispirms apakšgrupas pirmajā spēlē ar rezultātu 2:0 ti-

ka apspēlēti Jelgavas Spīdolas
Valsts ģimnāzijas jaunie volejbolisti, pēc tam, ar tādu pašu
rezultātu, tika pieveiktas Kandavas internātvidusskolas un
Bauskas 2. vidusskolas komandas.
Pusfinālā mūsu zēniem
stājās pretī Ozolnieku vidusskolas komanda, pirmais sets
pagāja ļoti līdzīgi un tikai seta
galotnē izdevās gūt minimālu
pārsvaru, kas ļāva izcīnīt uzvaru setā. Otrajā setā zēni spēja izpildīt spēles plānu un uz-

varēja jau pārliecinošāk, līdz
ar to uzvarēja visā spēlē ar
2:0.
Finālā mūsu komandai stājās pretī Kalnciema vidusskola, lai gan spēle nebija viegla,
zēni spēja izpildīt pirms spēles
izvirzītos uzstādījumus un svinēja uzvaru ar 2:0, līdz ar to
mūsu zēni izcīnīja zelta medaļas arī pamatskolu vecumu
grupā.
Komandā spēlēja: Rūdis
Caune, Verners Kļaviņš, Mārtiņš Dābols, Pēteris Vietnieks,

Niks Vucāns, Edijs Pīrāgs, Roberts Caune un Alekss Žukausks.
Šī gada labie rezultāti volejbolā ir daudzu gadu mērķtiecīgs treniņu darbs un tikai
pēdējos 2 – 3 gadus mēs
redzam šī darba augļus.
Vēlējos pateikties puišiem
par lielo apjomīgo darbu, ko
gadu gaitā esam kopā ieguldījuši – gan trenējoties, gan piedaloties dažādos turnīros un sacensībās. Paldies jums, puikas!
Rinalds Zariņš

Organizē florbola treniņus bērniem Vecumniekos
Florbola treniņi Vecumniekos jau labu laiku bija
apsīkuši, līdz vietējais
Vecumnieku jaunietis
Matīss Gertsons nolēma
to mainīt.

Lai radītu novadā pieejamo
sporta veidu dažādību un arī
pats apgūtu jaunas kompetences florbolā, Vecumnieku vidusskolas 12. klases skolnieks
Matīss jau kopš 2018. gada
decembra katru piektdienas
vakaru plkst. 17.30 organizē
florbola spēles vakarus nova-

da bērniem un jauniešiem.
Florbola spēles vakari notiek Vecumnieku vidusskolas
sporta zālē un pulcē Vecumnieku novada florbola interesentus kopīgi pavadīt brīvo
laiku uz florbola laukuma.
Matīss stāsta, ka sākumā florbola spēles vakarus apmeklējuši tikai 2 jaunieši, bet tagad
tie ir jau 12 bērni un jaunieši
no Vecumniekiem un Beibežiem, kuri ir vecumā no 10
līdz 15 gadiem. «Katrā vakarā
mēs viens otram mācām dažādus vingrinājumus, kuri ļauj

nostiprināt florbola spēles pamatus, ļauj mums «neierūsēt»
kamēr nav pieejami pilnvērtīgi
florbola treniņi», stāsta Matīss.
Matīss pats florbolu spēlē
jau kopš 11 gadu vecuma, bet 14
gadu vecumā sāka spēlēt florbola klubā «Ķekavas bulldogs».
Vienu sezonu ir trenējies un
spēlējis Latvijas florbola augstākajā līgā, divas reizes piedalījies Latvijas jaunatnes
olim-piādē un vairākos ārvalstu florbola turnīros. Šajā sezonā Matīss uzsāka treniņus
pirmajā līgā, bet pārtrauca tos,

jo nolēma aktīvāk pievērsties
vidusskolas beigšanai.
«Ar laiku esmu iemācījies,
kā pašam ar vienaudžu palīdzību savā pašvaldībā iniciēt
sev interesējošas aktivitātes,
nevis gaidīt, kad kāds to izdarīs manā vietā. Jau pagājušā
gadā pats iniciēju un, ar jaunatnes darbinieka atbalstu, organizēju divus Vecumnieku
novada jauniešu florbola turnīrus un 5 jauniešu datorspēļu
vakarus,» atzīst Matīss.
Andris Kāposts,
jaunatnes lietu speciālists
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Saki paldies savai varavīksnei –
tā ved uz cerību pļavām.
Saki paldies savām avota lāsēm –
tās tev māca pasaules gudrību.
Saki paldies savai dzīvei par visu –
par vējiem un vētrām.
Par saules lēktiem un rietiem.
Par tumsu un gaismu.
Par rīta miglu un mīlestību.
/I. Trimalniece/
Sirsnīgākos sveicienus marta gaviļniekiem
sūta pagastu pārvaldes un novada domes Sociālais dienests!

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 16. martā plkst. 18.00 filma «Klases salidojums».
Biļetes cena 3.50 EUR.
• 22. martā plkst. 19.00 konkursa «Vecumnieku no
vada uzņēmēju gada balva 2018» noslēguma pasākums
«Sarunu šovs: Vakars ar uzņēmēju».
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 23. martā plkst. 19.00 JDK «Rakari» sadancis.
• 31. martā plkst. 14.00 Stand – Up komēdijas izrā
de «Humors pa latviski».
Ieejas maksa 2.00 EUR.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 16. martā plkst. 18.00 pūtēju orķestra «Skaistkal
ne» 15 gadu jubilejas koncerts «Tik un tā».
• 18. martā plkst. 10.00 leļļu teātra izrāde «Tikšanās
ar dakteri Aikāsāp un viņa draugiem».
Ieejas maksa 1.50 EUR.
KURMENES TAUTAS NAMS
• 30. martā plkst. 20.00 Teātra dienas sarīkojums ko
pā ar novada un kaimiņpagastu amatierteātriem. Muzicēs
grupa «Lustīgais Blumīzers».
Ieejas maksa dalībniekiem 1.00 EUR, pārējiem – 3.00 EUR.
STELPE
• 16. martā plkst. 19.00 Stelpes pamatskolā sadancis
«Kaimiņu būšana», plkst. 21.00 deju vakars kopā ar duetu
«Uzmini nu!».
Sadanča dalībniekiem ieejas maksa 1.00 EUR, pārē
jiem 3.00 EUR.
• 23. martā plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā sarīko
jums «Citas vērtības». Ielūdz trīs brīnišķīgas un talantīgas
sievietes: Iveta Pudāne – dzejas autore no Rīgas, Jurgita
Červinska – dziesmu autore no Bauskas, Inese Priede – ro
mantiskas noskaņas radītāja no Vecumniekiem.
Ieejas maksa 1.00 EUR, skolēniem bez maksas.

25. martā splkst. 10.00 atceres brīdis pie Sarkanā terora
upuru piemiņas akmens Kurmenē;
splkst. 12.00 Vecumnieku dzelzceļa stacijā
piemiņas brīdis pie komunistiskā terora
upuru piemiņas akmens

(transports plkst. 11.45 no centra veikala «Pīlādzis»);

splkst. 13.00 atceres pasākums «Atkal dvēseļu
putenī» Bārbelē pie Piemiņas akmens;
splkst. 15.00 atceres brīdis pie Kaminsku
akmens Skaistkalnē;
splkst. 16.00 Skaistkalnes tautas namā piemiņas
pasākums izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

16. aprīlī 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
(darbdienās plkst. 08.00 – 18.00)
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

ESI VESELS!

