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Noslēdzoties diviem konkursiem,
novada vide kļuvusi vēl sakoptāka
FOTO – ALISE DREIMANE
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Alīna Žukauska,

Attīstības – plānošanas
nodaļas projektu
koordinatore

4. oktobrī tika noslēgts kārtējais iedzīvotāju
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu
vidi» cikls, sveicot projektu īstenotājus un
apbalvojot labāko projektu.

N

eizsakāms prieks ir satikt un iepazīt
darbīgākos Vecumnieku novada ļaudis. Ir gandarījums uzzināt, ka paveiktie projekti ir stimuls kaimiņiem sarosīties pie savas apkārtnes un māju
sakopšanas – labais vairo labo!
Uzzinot par to, kā
IR PATĪKAMI
veicies projekta
īstenošanas pro- APZINĀTIES, KA
cesā, nākas seci- MŪSU LĪDZCILVĒKI
nāt, ka liela nozīme ir kaimiņu IR RADOŠI, ČAKLI
savstarpējām at- UN PRASMĪGI
tiecībām un vēlmei sadarboties. DARĪTĀJI
Ja kaimiņu attiecības ir ciešas un
draudzīgas, tad vienoties par veicamajiem darbiem
un nepieciešamajiem ieguldījumiem ir vieglāk.
Tālredzīgākie kaimiņi jau laikus veic uzkrājumus
kopīgajiem projektiem. Savukārt citiem projektu
iniciatoriem nākas paļauties tikai uz pašu spēkiem.
Pieredze rāda, ka darba grupas, kuras darbus veica
kopīgi, šajā projektu konkursā iesaistīsies atkārtoti.
Biežāk pieteiktie un īstenotie projekti saistīti
ar tuvākās vides sakārtošanu, lai ikdiena kļūtu
ērtāka, patīkamāka un komfortablāka – sākot ar
kāpņu telpas remontu, piebraucamā ceļa sakārtošanu, beidzot ar atpūtas vietas un rotaļlaukuma
ierīkošanu, kur ar ģimeni pavadīt brīvos brīžus.
Retāk tiek īstenoti projekti, kuru rezultātus var
novērtēt un izmantot plašāka sabiedrības daļa,
piemēram, parku, kapsētu un publisko atpūtas
vietu labiekārtošana. Šādi projekti tiek visaugstāk
novērtēti gan konkursa žūrijas vērtējumā, gan
sabiedrības acīs, jo to visaugstākā pievienotā vērtība ir nesavtīgums un došanas prieks. Ir patīkami
apzināties, ka mūsu līdzcilvēki ir radoši, čakli un
prasmīgi darītāji, kuri ir gatavi veltīt savu laiku,
līdzekļus, domas un idejas ne tikai savas tuvākās
dzīves telpas labiekārtošanai, bet arī plašākai
sabiedrībai svarīgu vietu un objektu sakārtošanai!
Aicinu būt radošiem un priecāties par pašu paveikto, un novērtēt sabiedrības ieguldījumu tikai
mūsu videi raksturīgo vaibstu iezīmēšanā!

Projektu konkursu «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» un «Iedzīvotāji veido savu vidi» dalībnieki gandarīti par paveiktajiem darbiem.

Ir pagājusi darbiem piepildīta vasara un pienācis laiks, kad ar gandarījuma sajūtu doties
uz Bārbeles tautas namu, kur 4. oktobra
vakarā tika rīkots noslēguma pasākums konkursiem «Vecumnieku novada sakoptākais
īpašums 2019» un «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2019».

K

opā pulcējās abu konkursu dalībnieki,
lai atskatītos uz paveiktajiem darbiem
un priecātos par sakoptākas apkārtnes
radīšanu.
Atklājot pasākumu, Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals
pateicās klātesošajiem par ieguldīto darbu sakoptas vides radīšanā, pauda prieku, ka ar katru
brīdi tā tiek sakoptāka arvien vairāk, un uzsvēra,
ka tieši tas vieno abus konkursus – skaistāka un
labāka novada veidošana.

Konkurss «Vecumnieku novada
sakoptākais īpašums 2019»

Konkursa «Vecumnieku novada sakoptākais
īpašums 2019» mērķis ir vairot iedzīvotāju
pašapziņu un lepnumu par darbu savā sētā,
pagastā, novadā un valstī, iesaistīt iedzīvotājus
novada vizuālā tēla un pazīstamības veidošanā,
veicināt iedzīvotāju un tūristu informētību par
skaistākajām novada vietām.

Vērtē tikai ģimenes mājas
un viensētas

Konkursā «Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2019» piedalījās novada administratīvajā
teritorijā esošie nekustamā īpašuma objekti –
ēkas un tām piekrītošā zeme. Šogad konkursa
nolikumā tika ieviestas izmaiņas – netika vērtētas
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkas un

teritorija, kā arī daudzdzīvokļu ēkas – vērtēja tikai
ģimenes mājas un viensētas, piešķirot nominācijas «Sakoptākā ģimenes māja ciema teritorijā»
un «Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā». Tika
izraudzīts arī balvas «Novada odziņa» saņēmējs.
Konkursam bija arī vairāki atbalstītāji un pateicības balvas bija sagatavojis SIA «Florabalt» no
Valles pagasta, dāvinot dalībniekiem kūdras maisus, kā arī Valles pagasta stādaudzētava «Dzērves», dāvinot interesantos klājeniskos kadiķus.
Komisija, kurā bija pa pārstāvim no katra pagasta, viesojoties konkursam pieteiktajos īpašumos, vērtēja tos no dažādiem aspektiem. Visi
konkursa dalībnieki atzīst, ka savus īpašumus
kopj un uztur kārtībā vispirms jau paši priekš
sevis, savam priekam. Taču saimnieku ieguldīto
darbu gan novērtē visi – gan garāmgājēji, gan
tie, kuri viesojās sētā, gan arī tie, kuri brauc
cauri novadam.
Pateicību par sakoptas vides veidošanu un dalību konkursā saņēma:
• Stelpes pagasta sēta «Zemītes», īpašniece
Ināra Pūpola.
Viesojoties sētā, konkursa vērtēšanas komisija
bija patīkami pārsteigta par atjaunoto seno
lauku māju un iekopto dārziņu. Žūrijas pārstāvji
varēja gūt sev gan jaunas idejas, gan dalīties arī
ar savām zināšanām. Žūrija guva pārliecību, ka

SAIMNIEKU IEGULDĪTO
DARBU NOVĒRTĒ VISI – GAN
GARĀMGĀJĒJI, GAN TIE, KURI
VIESOJAS SĒTĀ, GAN ARĪ TIE,
KURI BRAUC CAURI NOVADAM
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ar augļu un dārzeņu dārziņiem ir lielāka iespēja
pievilināt bērnus un mazbērnus vasaru pavadīt
laukos, kā arī uzņemt vitamīnus un enerģiju visai
ziemas sezonai.
• Stelpes pagasta lauku sētas «Līvi» un
«Liepas», saimnieki Gita Priede un Gunārs
Homčenko.
Šo māju saimnieki konkursā piedalās jau atkārtoti, tāpēc žūrijai bija iespēja vēlreiz viesoties
pie saimniekiem un redzēt izmaiņas, redzēt, kā
lauku sēta top arvien sakoptāka, skaistāka un
krāšņāka. Lai gan saimnieks nedižojās ar paveikto, komisija spēja saskatīt un novērtēt ieguldīto
darbu, kas nebūt nav bijis mazs.
Pateicību un nomināciju «Sakoptākā ģimenes
māja ciema teritorijā» ieguva:
• Stelpes pagasta ģimenes māja Upes ielā 13,
tās saimnieki Valērija un Rodžers Heizeldeni.
Šajā sētā vienmēr laipni tiek uzņemti viesi.
Katru gadu tiek radītas jaunas lietas, dota tām
«otrā dzīve» un izveidots daudz kas interesants,
piemēram, putnu būris no veca zābaka, kurš
pie tam ir apdzīvots. Komisiju saimnieki sagaidīja ar veselu prezentāciju par to, kā māja ir
mainījusies.
Apbalvojumu «Sakoptākā viensēta pagasta
teritorijā» ieguva:
• Kurmenes pagasta viensēta «Jurišāres 2»,
saimnieki Ingrīda un Aivalds Bergi.
Interesanti, ka komisiju pieņēma Aivalds, jo
Ingrīda bija komandējumā ārzemēs. Sākotnēji
saimnieks bija visai nerunīgs, bet sarunas gaitā
viņš atklāja dažādas interesantas lietas – gan par
atgādinājumiem īsziņu veidā, lai puķes tiktu laikā aplaistītas, gan par pārsteigumiem, kurus sagādā sievai, gan par 4 kaķu meitenītēm, kuras ir
nosauktas zēnu vārdos – jo vārdus devuši bērni.
TURPINĀJUMS 2. LPP

2 Novada aktualitāte
Kā vērtējat projektu
konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi»?

Noslēdzoties diviem konkursiem,
novada vide kļuvusi vēl sakoptāka
FOTO – ALISE DREIMANE

TĀ DOMĀ NOVADNIEKI

Dace Dukāte

Vecumnieku pagasta iedzīvotāja
Manuprāt, projektu konkurss «Iedzīvotāji veido
savu vidi» ir ļoti labs instruments, lai iesaistītu
sabiedrību savas apkārtnes sakopšanā un uzlabošanā. Tā ir iespēja iedzīvotājiem izvērtēt, kur
šos projektu līdzekļus lietderīgi izmantot.
Mūsu māja projektu konkursā piedalījās jau
piekto reizi. Ar pēdējā projekta atbalstu vēlējāmies uzlabot drošību mūsu daudzdzīvokļu
mājas pagalmā, izgaismojot mājas tumšākos
nostūrus ar sensora lampām, kā arī veikt dziļāko
un nepatīkamāko pagalmu bedrīšu remontu. Par
piešķirto finansējumu tika iegādātas arī 2 tonnas
sausā asfalta, kas izklausās un arī izskatījās pēc
nopietna daudzuma, lai paveiktu visu iecerēto.
Kad uzsākām reāli darboties, secinājām, ka, lai
mūsu pagalma bedres varētu aizdarīt pilnībā,
asfalta daudzums būtu jāpalielina desmitkārtīgi.
Tomēr esam gandarīti par rezultātu, jo pielīdzinājām gājējiem un arī automašīnām bīstamākās
bedres.
Projekta mērķis ir iesaistīt sabiedrību savas
vides sakopšanā. Vērojot šī gada projektus, varu
secināt, ka mērķis ir sasniegts, jo projekti skar ne
tikai konkrētas vietas uzlabošanu, kur iedzīvotājs
dzīvo, bet arī plašākus diapazonus.
Lai projektā iesaistītos vēl vairāk iedzīvotāji, domāju, ka varētu likt plakātus uz ziņojumu dēļiem, jo
ne visi lasa vietējo avīzi vai seko līdzi informācijai
internetā. Varbūt tad, kad tiek izsludināts projektu konkurss, varētu nointervēt kādu iepriekšējā
gada projekta dalībnieku, lai iedzīvotāji var pārliecināties, ka dalība konkursā ir ļoti vienkārša.
Kā arī noteikti – šiem projektu konkursiem ir
vajadzīgi līderi, kuri šīs grupas apvienos. Taču
tas nu ir katra mūsu rokās, to dome ietekmēt
nevar!

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:
17. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 12:30 līdz 14:00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
17. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Valles pagasta pārvaldē;
18. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
24. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
31. oktobrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē.

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:

17. oktobrī plkst. 14:00 līdz 17:00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Aicinām būt aktīviem
un apmeklēt tikšanās,
lai klātienē pārrunātu
aktuālos jautājumus.

2019. gada oktobris

Titula «Vecumnieku novada odziņa» ieguvēja Vija Barisa.

TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

«Teritorija patiešām ir ļoti skaista un sakopta,
godam nopelnīta nominācija šajā kategorijā,»
atzina J. Kovals, sveicot saimniekus.
Titulu «Vecumnieku novada odziņa» ieguva:
• Vecumnieku pagasta «Lielpakalni», saimniece Vija Barisa.
Saimniece ir bijusi tā, kura vērtēšanas komisiju
«īpaši uzrunājusi», atklājusi sevi kā daudzpusīgu
personību – tieši tas lika piešķirt «odziņu». Šogad
tā piešķirta par dvēseles un vides sakoptību.
Vija rūpējas ne tikai par sētu, kurā dzīvo, bet arī
par audžubērniem, un raksta dzeju, ar kuru priecēja arī komisiju un plašāku sabiedrību. Šī bija
pirmā sēta, ko komisija apskatīja un atzina, ka
tieši Vija visiem konkursa dalībniekiem uzlikusi
augstu latiņu.
Noslēgumā paldies tika teikts arī žūrijas dalībniekiem: Eleonorai Maisakai, Valdim Rusiņam,
Diānai Ruģelei, Sandrai Neliusai un Jānim
Kovalam. Viesošanos katrā sētā žūrija iesāka
ar latviešu tautas dziesmu «Div' pļaviņas es
nopļāvu», ko arī šajā vakarā, aicinot visus skanīgi
dziedāt līdz, nodziedāja.

Konkurss «Iedzīvotāji veido
savu vidi 2019»

Vakara otrajā daļā tika sveikti konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019», kas tika rīkots jau
septīto gadu, dalībnieki. Projektu koordinatore
Alīna Žukauska informēja, ka pa šiem 7 gadiem
ir īstenoti jau 84 projekti – pateicoties iedzīvotāju
apņēmībai un iniciatīvai, ir sakoptas un izremontētas neskaitāmas daudzdzīvokļu koplietošanas
telpas, pagalmi, stāvlaukumi, rotaļlaukumi, parki, kapsētas un citas sabiedriskas vietas.
Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu
iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas
dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot
sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību
un uzņēmējiem.
Šovasar konkursā piedalījās 12 darba grupas,
iedzīvotāji no visiem novada pagastiem. Vecumnieku pagastā tika īstenoti 8 projekti, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagastos katrā pa
vienam projektam.
A. Žukauska atklāja, ka, lai īstenotu savus lolotos

Konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019» galvenās balvas ieguvēji - «Akmens grupa».

projektus, iedzīvotāju darba grupas veltīja savu laiku un darbu vakaros, brīvdienās un atvaļinājumos.
Vērtēšanas komisijai, apsekojot paveiktos projektus, vienmēr ir interesanti redzēt, kā izmainījusies projekta vieta, redzēt gandarījumu projektu dalībnieku acīs, uzzināt, kā veicās projekta
attīstības gaitā, ar kādiem sarežģījumiem nācās
saskarties un kā projekts ir saliedējis kaimiņus.
Konkursa dalībnieki:
• Darba grupa «Autobraucēji» – paplašināja automašīnu stāvlaukumu Kurmenes pagasta «Silmaču» daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Projekta
ietvaros tika demontēta bijusī gāzes krātuve
un tās vietā ierīkots automašīnu stāvlaukums.
Papildus tam, tika atjaunota arī smilšu kaste
blakus esošajā bērnu laukumiņā.
• Darba grupa «Beibeži 8» – Vecumnieku pagasta Beibežos labiekārtoja piebraucamo ceļu,
stāvlaukumu un pagalmu. Projekta ietvaros
pie daudzdzīvokļu mājas tika paplašināts
pagalms – izveidotas stāvvietas automašīnām,
kā arī piebraucamajam ceļam tika atjaunots
segums ar šķembām.
• Darba grupa «Rīgas iela 31» – Vecumniekos
Rīgas ielā 31 izveidoja automašīnu stāvlaukumu – sakārtoja apkārtni pie daudzdzīvokļu mājas
Rīgas ielā 31, nozāģēja traucējošos kokus, iesēja zālāju, iekārtoja automašīnu stāvlaukumu.
Apsveicami, ka visi mājas iedzīvotāji aktīvi
iesaistījās darbos un kopīgās talkas bija pamats
lielākai saliedētībai un savstarpējai saskaņai.
• Darba grupa «Aktīvisti» – Vecumniekos, Rīgas ielā 27A, labiekārtoja daudzdzīvokļu mājas
piebraucamo ceļu un ierīkoja apgaismojumu
pagalma teritorijā. Noslēdzot projektu, konkursa
dalībnieki satikās uz neformālu «groziņu vakaru», lai apspriestu paveiktos darbus.
• Darba grupa «Kalnu 20» – Vecumniekos,
Kalna ielā 20 labiekārtoja stāvlaukumu un piebraucamo ceļu, pagalmā izvietoja prožektorus uz
sensoriem, kā arī papildus pagalma sakopšanai,
iedzīvotāji par saviem līdzekļiem nomainīja logus abām mājas kāpņu telpām, atjaunoja krāsu
kāpņu telpu nojumēm un soliņiem, sakārtoja
notekas, kā arī vienai kāpņu telpai veica kosmētisko remontu.
• Darba grupa «Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze» – pie Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas ierīkoja bērnu rotaļu laukumu.
• Darba grupa «Griķi» – Vecumnieku pagasta

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Septembrī Vecumnieku novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 7 bērniņu dzimšanas – 4
puikas, 3 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 laulības reģistri – 5 dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas laulības,
3 baznīcas laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 miršanas
reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS

Jānis Siliņš (1953. gada 14. marts – 2019. gada
30. augusts);
Judīte Lavrinoviča (1934. gada 11. jūnijs – 2019. gada
5. septembris);
Arvīds Caune (1932. gada 15. janvāris – 2019. gada
5. septembris);
Alberts Čeičis (1959. gada 26. marts – 2019. gada
9. septembris);
VALLES PAGASTS

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Misas ciemā, Griķu kapos, atjaunoja kapu vārtus
un zvanu torni, izgatavoja ziņojumu dēli, salaboja ūdens akas vindu. Šī darba grupa piešķirto
finansējumu izlietoja visekonomiskāk – 70%
apmērā.
• Darba grupa «Nāc un piedalies!» – Valles
pagastā Valles un Vasku kapos veica vārtu renovāciju. Vasku kapu vārti tika pilnībā renovēti.
Abos kapos tika veiksmīgi koordinēti darbi.
Darba grupa īpaši pateicās meistarīgajam mūrniekam I. Ruģelim, kuram aktīvi palīdzēja arī
vietējie iedzīvotāji.
• Darba grupa «Redzēt pasauli!» – Skaistkalnē,
Rīgas ielā 9A, veica kāpņu telpas remontu. Tika
nomainīti logi, veikts kosmētiskais remonts un
kopīgā darbošanās vēl vairāk saliedēja kaimiņus.
• Darba grupa «Piebalgas 1» – Vecumnieku
pagasta Piebalgās veica daudzdzīvokļu mājas 5
skursteņu pārbūvi, darbus veica zinošs meistars,
saņemot lielu iedzīvotāju atbalstu.
• Darba grupa «Akmens grupa» – Vecumniekos, Vecā ezera kreisajā krastā labiekārtoja
atpūtas vietu. Tagad ezera krastā, pretī volejbola
laukumam, tapusi jauna atpūtas vieta – droša, ar
akmeņiem norobežota ugunskura vieta, sakopta
apkārtne.
• Darba grupa «Biedrība «Nīzere»» – Stelpes
pagasta «Lakstīgalās» izveidoja nojumi atpūtas
pasākumiem pie dabas. Projekta rezultāta tapa
vieta, kur mednieku biedrībai rīkot mācības,
praktiskas nodarbības. Izveidoto atpūtas vietu,
iepriekš sazinoties ar biedrības pārstāvjiem, var
izmantot jebkurš novada iedzīvotājs.
Iedzīvotāju projektus vērtēja konkursa komisija,
kura apmeklēja visas projektu vietas pirms
darbu uzsākšanas un pēc projektu pabeigšanas,
izvērtējot darba grupu paveikto. Vērtēti tika gan
paveiktie darbi, gan arī darba grupas sadarbība,
pašu līdzfinansējums un ieguldītais darbs projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tika izvēlēts
viens labākais projekts, kas visvairāk sekmējis
vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Visaugstāko žūrijas novērtējumu un 500 eiro naudas balvu šī gada konkursā «Iedzīvotāji veido savu
vidi 2019» ieguva darba grupa «Akmens grupa».
Emocionālu un mīlestības pilnu gaisotni pasākumā radīja Staburaga muzikālā apvienība, izpildot
gan pašu komponētas, gan visiem labi zināmas
muzikālas kompozīcijas.
Alise Dreimane
Vladimirs Sorokins (1959. gada 29. septembris –
2019. gada 1. septembris);
Dzidra Rāviņa (1939. gada 9. marts – 2019. gada
4. septembris)
Valentija Sestule (1937. gada 11. marts – 2019. gada
26.septembris)
KURMENES PAGASTS
Livija Veronika Pranaite (1931. gada 28. marts –
2019. gada 7. septembris)
Elga Kaļķe
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Septembris tūrisma jomā bijis
daudzpusīgs
Vecumnieku novada tūrisma konsultante Aira
Odinga septembrī ir apmeklējusi dažādas
tikšanās un seminārus, saistītus ar tūrisma jomu.

S

eptembra sākumā Vecumnieku novada
tūrisma konsultante piedalījās Zemgales
plānošanas reģiona Zemgales tūrisma koordinācijas darba grupas seminārā Jelgavā, kura galvenās tēmas bija tūrisms un
uzņēmējdarbība. Seminārā prezentēja lielu interesi ieguvušo, tikko kā izveidoto starptautisko
tūrisma maršrutu «Baltu ceļš», kā arī pieminēja
to, ka noslēgumam tuvojas maršruta «Aizraujošs
ceļojums muižu parkos četros gadalaikos» izstrāde. Seminārā tika izvērtētas veiksmīgi aizvadītās
Zemgales dienas Rīgas Centrāltirgū, kur Vecumnieku novada tūrisma piedāvājumu kopā ar Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem pārstāvēja
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkts (TIP).
Bārbelē, «Ausekļu dzirnavu» rīkotajos Pļaujas
svētkos, TIP teltī piedāvāja sīkāk iepazīties ar

tūrisma piedāvājumu novadā. Pasākuma apmeklētība bija liela, viesi interesējās ne tikai par
amatnieku tirdziņu un svētku aktivitātēm, bet arī
par jaunām apskates vietām tuvējos pagastos un
kaimiņu novados. TIP informācijas stendā viesojās
grupa ārzemju jauniešu, kuri apmaiņas programmas ietvaros bija uzturējušies Stelpes skolā. Viesi
vēlējās saturīgi pavadīt pēdējo dienu Latvijā un
interesējās par tūrisma apskates objektiem Vecumnieku novadā. Kopā ar tūrisma konsultanti
tika sastādīts interesants un realizējams maršruts.
12. septembrī Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības tikšanās ietvaros tika nolemts visiem tūrisma
jomā iesaistītajiem uzņēmējiem sadarboties, lai
izstrādātu jaunus piedāvājumus un maršrutus.
Septembra vidū novadā darījumu tūrisma ietvaros viesojās nozaru pārstāvji no Vācijas. Viesi
atzina, ka redzētais un uzzinātais pārsteidza –
brauciena maršruts, garšīgais ēdiens, viesmīlība,
skaistā, brīvā un plašā Zemgales daba.
Jelgavā, G. Eliasa muzejā, notika noslēguma konfe-

rence tūrisma maršrutam «Baltu ceļš». A. Odinga
guva apliecinājumu, ka ir bezgala svarīgi, lai paši
tūrisma produkta veidotāji un piedāvātāji lepotos ar savu produktu, sadarbotos un veidotu
kopīgus produktus un maršrutus, interesantus
stāstus un leģendas – jo īstāk, patiesāk un no
sirds – jo labāk.
Septembra noslēgumā tūrisma konsultante apmeklēja semināru Bauskā – ideju darbnīcu par
Zemgales reģiona ilgtspējīgu attīstību. Darbnīca
tika rīkota pētījuma «Ilgtspējīgas un saliedētas
Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem» ietvaros.
Nozīmīga bija ideju ģenerēšana darba grupās,
kā kultūra un tūrisms var sekmēt iedzīvotāju
atbraukšanu un atgriešanos reģionos.
Aicinām sekot līdzi aktualitātēm tūrisma jomā
Vecumnieku novada tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, kā arī informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas».
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apstiprināts LEADER projekts
«Valles ev. lut. baznīcas bēniņu stāva
pārbūve un pārseguma siltināšana»
Valles ev. lut. baznīcas draudze pavasarī piedalījās «Aizkraukles rajona
partnerības» izsludinātajā projektu konkursā, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. g. apakšpasākumas «Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros.

P

rojekts Nr.19-06-AL08-A019.2202-000012
«Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva pārbūve Valles baznīcā» tika apstiprināts un jārealizē divu gadu laikā sākot
ar 2019. gada oktobri. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 27553.82, no kā ES fondu
finansējums ir EUR 24798.44, bet EUR 2755.38 ir
pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir nodrošināt Valles baznīcas, kā
kultūras objekta tālāku pastāvēšanu, nemazinot

tās kultūrvēsturisko vērtību. Šim nolūkam, izmantojot iespējas, ēkas daļu pielāgot publiskiem
apmeklējumiem, kas nav saistīti ar dievnama
pamatfunkciju. Projekta realizācija sekmēs ēkas
saglabāšanu, dažādos pakalpojumus plašai sabiedrībai. Veicot baznīcas bēniņu stāva pārbūvi,
tiks radīta daudzfunkcionāla telpa izstādēm,
ekspozīcijām, kur pulcēties jauniešiem, rīkojot
pasākumus neformālā vidē (filmu vakarus, foto
vakarus, sadraudzības pasākumus). Tiks uzstā-

Kārtības nodaļa informē
Septembrī Sabiedriskās kārtības nodaļā saņemti 5 personu iesniegumi, uz 3 no tiem ir
sniegtas atbildes, bet divām personām atbildes vēl tiek gatavotas, jo notiek iesniegumā
minēto faktu, sūdzību, lūgumu pārbaude. Ir
sastādīta arī viena brīdinājuma vēstule par
to, ka nav noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.
Sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli,
par kuriem sods paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – viens par mājdzīvnieku
turēšanas prasību pārkāpšanu (nepieskatīta
suņa klaiņošana), sods – brīdinājums vai naudas
sods no 7 līdz 350 eiro, kā arī izdevumi, kas jāmaksā dzīvnieku patversmei, lai mājdzīvnieku
atgūtu; 2 protokoli par mājdzīvnieku nereģistrēšanu (nav čipoti un reģistrēti), sods no 7 līdz
210 eiro.
Pagājušajā mēnesī tika apkalpoti 49 personu
izsaukumi, t. sk. 21 no Valsts policijas iestādēm,
Vecumnieku pagastā 29 izsaukumi, Stelpes
pagastā 6 izsaukumi, Bārbeles pagastā 5 izsaukumi, Skaistkalnes pagastā 4 izsaukumi,
Valles pagastā 4 izsaukumi un Kurmenes pagastā
1 izsaukums.
2 personas septembrī tika aizturētas, kā arī 2
bērni tika izņemti no ģimenēm, kārtības nodaļa
nodrošināja bāriņtiesas darbinieku drošību.
Septembrī veikti 38 reidi likumpārkāpēju profilaksei, sabiedriskā kārtība nodrošināta 3 masu
pasākumos, kuros nostrādātas 14 stundas. 6
reizes tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai. Izteikti 13 aizrādījumi par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

3 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola
reibumā nogādātas mājās. Mēneša laikā izķerti
3 klaiņojoši dzīvnieki. 21 reizi tika sniegta fiziska palīdzība: 17 reizes Valsts policijai, 3 reizes
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 reizi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti
ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, trokšņošana, izsaukumi par sabiedriskā vietā guļošām
personām alkohola reibumā, ziņošana par
klaiņojošiem suņiem, par ceļa malā plastmasas
maisiņā izmestu dzīvu kaķēnu, sniegta palīdzība
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam agresīvu pacientu nogādāšanai ārstniecības
iestādē u. c., Vecumniekos aizturēta persona
par iespējamu automašīnas vadīšanu dzērumā,
izsaukta Valsts policija, kas turpināja darbu ar
šo personu.
Joprojām, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, tiek
veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām
nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi
vai, kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas
noteikumus pie koplietošanas konteineriem. Par
šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts sods fiziskām personām
no 70 līdz 700 eiro, juridiskām personām no
430 līdz 1400 eiro. Uzsāktas divas lietvedības
administratīvā pārkāpuma lietā par atkritumu
(būvgružu) izmešanu un riepu izmešanu pie
atkritumu konteineriem.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs

dīti stendi ar seniem baznīcas priekšmetiem, rīkota seno mājamatniecības priekšmetu izstāde.
Projekta mērķis virzīts uz ilgtspējīgu esošā
kultūras mantojuma saglabāšanu, iekļaujoties
Zemgales reģiona vienotā tūrisma pakalpojumu apritē. Tiks nodrošināta ēkas, kā dievnama
turpmāka funkcionēšana, akcentējot sabiedrības
izglītošanu.
Diāna Ruģele,
projektu vadītāja, Valles ev. lut. draudze

Testēs
iespējamās
darbalaika
izmaiņas

Lai izzinātu klientu vēlmes un pakalpojumu
pieprasījumu, Vecumnieku novada Vecumnieku
pasta nodaļa no 2019. gada 1. novembra līdz
31. decembrim strādās testa režīmā, atbilstoši jaunam darbalaikam.

C

eturtdienās testa periodā nodaļas darbalaiks pagarināts par trīs stundām, bet
sestdienas noteiktas par brīvdienām,
tādējādi nodrošinot sūtījumu ērtu saņemšanu strādājošajiem klientiem.
Pamatojoties uz testa laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts lēmums, vai Vecumnieku pasta nodaļas darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.
Klientu pasta pakalpojumu izmantošanas paradumi Vecumnieku pasta nodaļā Rīgas ielā 28
liecina, ka darbdienu vakaros nodaļu apmeklē
ievērojami vairāk klientu nekā sestdienās, kad
klientu plūsma un ieņēmumu apjoms samazinās par aptuveni 60% salīdzinājumā ar darbdienām. Tāpēc Vecumnieku pasta nodaļai no 1.
novembra līdz 31. decembrim testa režīmā tiek
mainīts darbalaiks, lai izanalizētu pakalpojumu
pieprasījumu un pieejamību, kas ļautu pieņemt
lēmumu, vai šādu darbalaiku pēc testa perioda
beigām noteikt pastāvīgi.
Testa periodā Vecumnieku pasta nodaļa strādās
pirmdienās no plkst. 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8 līdz 16, savukārt
ceturtdienās no plkst. 8 līdz 19.
Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno klientu
ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās
pasta nodaļās visā Latvijā.
Sīkākai informācijai tālr.: +371 67608504, mob.:
+371 26722585.
Vineta Danielsone,
vecākā sabiedrisko attiecību projektu
vadītāja

Saeimas deputāti tiekas ar
Vecumnieku novada
pašvaldības pārstāvjiem
8. oktobrī Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas deputāti rīkoja
izbraukuma sēdi, kuras laikā tikās ar
Vecumnieku novada pašvaldības pārstāvjiem.

K

omisijas deputāti iepazina biedrības
«Kalna svētību kopiena» paveikto Bruknas muižā, Bārbeles zēnu skolā «Saknes
un spārni», kā arī uzzināja plānotās ieceres Kurmenes Svētā Pētera Romas katoļu baznīcā un tās apkārtnē.
Nākamgad, Pēterdienā, Kurmenes baznīcai
apritēs 150 gadu jubileja, tāpēc plānots veikt
lielus remontdarbus baznīcas ēkā.
Kurmenes baznīcas pārstāvji, nostiprinot baznīcas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, saņēma
atteikumu, kas balstīts uz likuma «Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās»,
jo likumā minētie termini neatbilst šī brīža
situācijai. Saeimas komisijas deputāti ierosināja
saņemto zemesgrāmatas atteikumu kopā ar
Vecumnieku novada Domes lēmumu atsūtīt
izskatīšanai, lai izprastu, vai ir jārosina grozīt
šo likumu.
Ar komisijas deputātiem tika pārrunāta Vecumnieku pašvaldības pārstāvju nostāja par plānoto
administratīvi teritoriālo reformu – ka tā ir sasteigta un būtu jāpabeidz iepriekšējā reforma
par otrā līmeņa pašvaldībām.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Tika aktualizēts jautājums par Vecumnieku
novadā esošajiem ceļiem. Satiksmes ministrijai
ir vairākkārtīgi rakstīti lūgumi, kas netiek uzklausīti. Tika norādīts, ka Satiksmes ministrijas
galvenais izvērtēšanas kritērijs – transporta
plūsma, kas lielākoties neatbilst patiesībai,
nevar būt kā galvenais kritērijs. Komisijas deputāti atzina, ka minētais kritērijs ir novecojis, un
drīzumā Saeimā rosinās pārskatīt ceļu izvērtēšanas kritērijus, kā prioritāti izvirzot iekšzemes
kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, kā arī tiks
iesniegti citi ieteikumi.
Komisijas izbraukuma sēdē piedalījās Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga, priekšsēdētāja biedrs
Uldis Budriķis, deputāti – Aldis Adamovičs, Dace
Bluķe, Andris Kazinovskis, Viktors Valainis, Janīna
Kursīte-Pakule, Regīna Ločmele-Luņova.
Komisijas kompetencē ir plašs jautājumu loks –
valsts iestāžu un pašvaldību darbība, civildienests un valsts amatpersonu darbība, tostarp
interešu konflikta novēršana, partiju finansēšana
un priekšvēlēšanu aģitācija, kā arī dzīvojamo
māju pārvaldīšana un apsaimniekošana, palīdzība dzīvokļa jautājumu un denacionalizēto namu
īrnieku problēmu risināšanā un nevalstiskā
sektora darbība.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

4 Pašvaldībā
AKTUĀLI
No 14. oktobra Bārbeles centra kapos tika «ieziemots» kapu ūdens krāns, līdz ar to nebūs pieejams ūdens līdz 2020. gada pavasarim.
Tā kā iestājies rudens un laiks kļuvis mitrāks, arī
pašvaldību ceļu brauktuvju virskārtas nav vairs tik
noturīgas. Bārbeles pagasta pārvalde lūdz katram
uzņēmējam sekot līdzi meteo prognozēm un izvērtēt nepieciešamību traktortehnikas vai citas
smagās tehnikas pārvietošanai pa pašvaldības
ceļiem, veicot saimniecisko darbību.
Dienas paliek arvien īsākas, tāpēc iedzīvotāji
tiek aicināti lietot atstarojošos elementus pie
apģērba vai atstarojošās vestes diennakts tumšajā laikā.
Stelpes pagasta pārvalde aicina pagasta centra
un īpaši Upes ielas iedzīvotājus aktīvi ziņot Valsts
policijas Bauskas dežūrdaļai, tel. 63922646, kā
arī fiksēt likumpārkāpējus ar foto/video palīdzību, kas ar automašīnām agresīvi un ātri brauc pa
koplietošanas ceļiem un ielām, apdraudot citus
līdzcilvēkus!

Gaidāmas izmaiņas
maršrutā
Rīga–Skaistkalne
Lai nodrošinātu ērtākus sabiedriskā transporta
pakalpojumus, no 2019. gada 1. oktobra
gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr. 7490 Rīga–
Skaistkalne.

I

zvērtējot pasažieru plūsmu vairākās pieturās, maršruta Nr. 7490 Rīga–Skaistkalne reiss
pieturā Skaistkalne tiks uzsākts plkst. 5.40
(līdz šim tika uzsākts plkst. 5.45). Papildus
tam autobuss, kas no Rīgas starptautiskās
autoostas izbrauc plkst. 7.35, 16.30 un 18.10,
savukārt no pieturas Skaistkalne – plkst. 5.40,
10.25 un 19.18, pasažieru apmaiņu veiks arī
pieturā Gaisma.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un
paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka
statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var
ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā,
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.
Lilita Pelčere,
Valsts SIA «Autotransporta direkcija»
sabiedrisko attiecību
speciāliste

2019. gada oktobris

Domes sēdes apskats
25. septembra Domes sēdes darba kārtībā
tika izskatīti 30 jautājumi.
•••

Piešķir finansējumu Kurmenes
katoļu baznīcai siltumapgādes
sistēmas ierīkošanai

Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja, ka 16. septembrī pašvaldība saņēmusi
Kurmenes Romas katoļu draudzes prāvesta
iesniegumu.
Ņemot vērā, ka nākamajā gadā gaidāms krāšņs
notikums – Kurmenes katoļu baznīcas 150 gadu
jubileja, Kurmenes Romas baznīcas katoļu draudze kopā ar biedrību «Kalna svētību kopiena»
vēlas sakopt baznīcu un tās apkārtni, labiekārtot baznīcai piegulošo teritoriju un atgriezt tās
vēsturisko nozīmi.
Projekta pirmajā posmā tiks veikta baznīcas
siltumapgādes sistēmas izveidošana un silto
grīdu ierīkošana. Kopīgā grīdas platība ir 312 m2.
Draudze apņemas veikt grīdas seguma – dabīgā
akmens flīžu iegādi – 6864 eiro vērtībā, kā arī
nodrošināt siltās grīdas ierīkošanu un seguma ieklāšanu. Lai piesaistītu nepieciešamos līdzekļus
un ziedojumus, iecerēts rīkot virkni labdarības
pasākumu.
Iesniegumā tika lūgts Vecumnieku novada pašvaldībai piedalīties projektā un atbalstīt silto grīdu ierīkošanu ar finansējumu grīdas pamatnes
izveidošanai par kopējo summu 6414,02 eiro.
Deputāti nolēma atbalstīt šo ieceri un Kurmenes Romas katoļu baznīcas draudzei silto grīdu
ierīkošanai Kurmenes katoļu baznīcā atvēlēt
2500 eiro.
•••

Lemj par pašvaldības
nekustamo īpašumu nodošanu
valsts īpašumā

Jau Attīstības komitejas sēdē 19. augustā, garas
diskusijas raisīja biedrības «Kalna svētību kopiena» paziņojums par nomas līguma vienpusēju
izbeigšanu. Deputāti apsprieda vairākus scenārijus, kā atrisināt šo situāciju, kā arī izvērtēja
pašvaldības pienākumus un iespējas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20.
decembra rīkojuma Nr. 776 «Par valsts nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada
pašvaldības īpašumā» 1.punktu Vecumnieku
novada pašvaldības īpašumā saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu tika nodoti bez atlīdzības šādi valsts
nekustamie īpašumi:
1. nekustamais īpašums «Vecumnieku cietums»;
2. nekustamais īpašums «Saimniecība «Vecumnieku cietums»»;
3. nekustamais īpašums «Klīvi 2»-2 ;
4. nekustamais īpašums «Klīvi 2»-5 ;
5. nekustamais īpašums «Klīvi 2»-6 ;
6. nekustamais īpašums «Klīvi 2»-10.
Šie īpašumi tika nodoti Vecumnieku novada paš-

valdības īpašumā likuma «Par pašvaldībām» noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Nekustamo īpašumu tiesības nostiprinātas
uz laiku, kamēr Vecumnieku novada pašvaldība
nodrošina minēto funkciju īstenošanu. Lai nodrošinātu minēto funkciju īstenošanu, Vecumnieku
novada Dome 2016. gada 28. decembra sēdē
pieņēma lēmumu «Par nekustamo īpašumu
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā». Īpašums
tika nodots lietotājam (sabiedriskā labuma
organizācijai) bezatlīdzības lietošanā ar mērķi
īpašumā izveidot dzīves prasmju veidošanas vietu, kur cilvēki apgūst sev nepieciešamās dzīves
prasmes un pielieto tās ikdienas dzīvē, dzīvojot
patstāvīgā, paregulējošā kopienā, savstarpēji
cits citu atbalstot, daloties un mācoties.
2017. gada 4. janvārī biedrībai «Kalna svētību
kopiena» bezatlīdzības lietošanā tika nodoti
iepriekš minētie nekustamie īpašumi. Kopiena
nolēmusi no tā atteikties, bet savu lēmumu nav
pamatojusi, pieņemot lēmumu par vienpusēju
līguma izbeigšanu ar 2019. gada 19. oktobri.
Vecumnieku novada Dome 2019. gada 28. augustā pieņēma lēmumu «Par līguma par nekustamo
īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu ar biedrību «Kalna svētību kopiena»».
Tādējādi, pārtraucot sadarbību, pašvaldība vairs
nekustamos īpašumus neizmantos iepriekš
minēto funkciju īstenošanai.
Sēdē tika nolemts atļaut Vecumnieku novada
domei nodot bez atlīdzības valsts īpašumā iepriekš minētos Vecumnieku novada pašvaldības
īpašumā esošos nekustamos īpašumus.
•••

Apstiprina Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas maksas pakalpojumu
cenrādi

No Mūzikas un mākslas skolas direktores Vecumnieku novada domē 13. septembrī tika saņemts
iesniegums, kurā lūdza apstiprināt sagatavošanas klašu, interešu un neformālās izglītības
programmu pakalpojumu cenrādi; mācību līdzekļu
un mācību materiālu maksu 2019./2020. mācību
gadam.
Domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt pakalpojumu cenrādi sagatavošanas klašu un interešu
un neformālās izglītības programmu īstenošanai
2019./2020. mācību gadam:
• par vienu mācību stundu nedēļā – 38,32 eiro
mēnesī;
• par vienu mācību stundu nedēļā 3. kvalitātes
pakāpes pedagogiem – 40,60 eiro mēnesī;
• par vienu mācību stundu nedēļā 2. kvalitātes
pakāpes pedagogiem, kuri profesionālās darbības
kvalitāti ieguvuši pēc 2017. gada 22. augusta
Ministru kabineta noteikumiem – 39,60 eiro
mēnesī;
• par vienu mācību stundu nedēļā 3. kvalitātes
pakāpes pedagogiem, kuri profesionālās darbības
kvalitāti ieguvuši pēc 2017. gada 22. augusta

Ministru kabineta noteikumiem – 40,20 eiro
mēnesī;
• par mācību līdzekļiem mūzikas programmās –
1,50 eiro mēnesī;
• par mācību materiāliem mākslas programmās –
6,00 eiro mēnesī;
• telpu īres vienas mācību stundas izcenojums
interešu un neformālās izglītības programmās
uz vienu cilvēku – 0,70 eiro;
• sagatavošanas klasēs maksa par telpu īri netiek
noteikta.
•••

Apstiprina Vecumnieku novada
Domes Sporta skolas Reglamentu
par interešu izglītības programmu
īstenošanu

Vecumnieku novada domē apstiprināšanai tika
iesniegts Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas Reglaments par interešu izglītības programmu īstenošanu.
Reglaments izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības
likumu un Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas Nolikumu. Sporta skola īsteno interešu
izglītības programmas. Interešu izglītības programmā tiek uzņemti izglītojamie no 4 gadu līdz
25 gadu vecumam.
Finansēšanas kārtība: mācību maksa mācību
periodam katrai izglītības programmai tiek noteikta pēc skolas izstrādātā un Vecumnieku novada Domes apstiprinātā pakalpojumu cenrāža.
Mācību maksu veido: skolotāja darba samaksa;
telpu izmantošanas īres maksa; maksa par inventāru. Ja attiecīgā izglītības programma paredz
citus noteikumus maksās par mācību līdzekļiem,
tad tas tiek noteikts izglītošanas līgumā.
Sēdē tika atbalstīts un apstiprināts Vecumnieku
novada Domes Sporta skolas Reglaments par
interešu izglītības programmu īstenošanu.
•••

Apstiprina Vecumnieku novada
Domes Sporta skolas maksas
pakalpojumu cenrādi

17. septembrī Vecumnieku novada domē tika
saņemts iesniegums no Vecumnieku novada
Domes Sporta skolas direktora, kurā lūdza
apstiprināt Sporta skolas audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma maksu 2019./2020. mācību
gadam interešu izglītības programmai «Sporta
Virpulis» – 8.00 eiro mēnesī.
Programmas vadītājs ir Jānis Plūme – Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktors,
pedagogs ir Gunita Pačkajeva – Vecumnieku
novada Domes Sporta skolas trenere.
Domes sēdē cenrādis tika apstiprināts, kā arī
deputāti aicināja pārskatīt un izvērtēt piedāvātās programmas saturu, samazinot tajā
iekļautos volejbola spēles elementus, bet pievēršoties vispārējai sporta veidu apguvei.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Notiks Donoru diena
15. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Vecumnieku tautas namā, Rīgas ielā 5, notiks Donoru
diena.

V

isa 2019. gada laikā izbraukumos Vecumniekos asinis ziedotas 45 reizes.
Līdz šim Vecumniekos visaktīvākie bijuši O (15) un A (12) rēzus pozitīvo asins
grupu donori.
Pērn asins Latvijā tika ziedotas 52001 reizi,
kas ir par 2297 donācijām vairāk nekā gadu
iepriekš. Aizvadītajā gadā 21,3% jeb 6675 no
donoru kopskaita, 31245 fiziskām personām,
asinis ziedoja pirmo reizi. Pirmreizējā donora vidējais vecums ir 29,8 gadi, taču donora vidējais
vecums pēdējo piecu gadu laikā palielinājies
par pieciem gadiem, sasniedzot 36,9 gadu
robežu, kas krietni neatpaliek no 2005. gada
rādītājiem – 37 gadiem.
11% donoru gada laikā asinis ziedo vismaz
trīs reižu, savukārt četras un vairāk reizes
ziedo vien 4,3% donoru. Vairāk nekā puse,
53,47%, donoru ir sievietes, attiecīgi 46,53%
ir vīrieši.

Asinis ziedot vari, ja:
• Esi 18 - 65 gadus jauns;
• Sver ne mazāk par 50 kg;
• Dienā pirms asins nodošanas
neesi lietojis alkoholu;
• Esi paēdis, izgulējies, atpūties,
jūties labi;
• Esi vesels un pēdējā laikā neesi
slimojis;
• Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz
šķidruma;
• Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas un 12
mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes
(attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas
uz vīriešiem, pie kam pēc 6. reizes vīriešiem
jāievēro 3 mēnešu pārtraukums).
Ieteikumi pirms asins ziedošanas:
• 3 – 4 stundas pirms procedūras iesaka vieglu
ēdienreizi un papildu šķidruma uzņemšanu
(jāizdzer apmēram četras glāzes ūdens vai sulu
u.c.). Tukšā dūšā asinis ziedot nedrīkst!
• Vismaz 2 - 3 stundas pirms procedūras nedrīkst
smēķēt, jo Tev būs labāka pašsajūta procedūras
laikā un pēc tās, kā arī būs kvalitatīvāki asins

komponenti. Smēķētājiem skābekļa līmenis
asinīs samazinās par 15%. Tas atsaucas uz visu
organisma vielmaiņu un asins kvalitāti.
Ieteikumi pēc asins ziedošanas:
• Sterilo pārsēju jātur uz rokas vismaz 2 – 3 stundas, lai nerastos zemādas asins izplūdums vai
iekaisums, ko var izraisīt apkārtējā vidē esošie
putekļi un mikroorganismi. Vēnas punkcijas vietu
nedrīkst mērcēt un sasmērēt. Pārsēju nedrīkst
atslābināt vai savilkt, ja nepieciešams jauns
pārsējs, jālieto tīru marles saiti.
• Jāatpūšas ne mazāk kā 15 minūtes.
• Divas stundas nav vēlams vadīt transporta
līdzekli.
• Nenest somu uz rokas, no kuras tika ņemtas asinis.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

• Nevajag strādāt smagu fizisku darbu, netrenēties, neskriet, nenest smagus priekšmetus,
nepeldēties un nesauļoties.
• Vismaz 12 stundas pēc asins ziedošanas nedrīkst strādāt paaugstinātas bīstamības darbus:
pārvadāt pasažierus, vadīt lidmašīnu, vilcienu,
strādāt augstumā u.c.
Atgādinām, lai nodotu asinis, līdzi jāņem
personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte).
Aicinām asins donorus sekot līdzi jaunākajai
informācijai VADC mājaslapā www.donors.lv vai
sazināties, zvanot: 8000 0003.
Jānis Vecvagars,
preses sekretārs

Pašvaldībā 5

2019. gada oktobris

Domes sēdē apstiprināti SIA «Mūsu saimnieks»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi
1. oktobrī Domes sēdes darba kārtībā tika
skatīts viens jautājums un divi papildjautājumi.

P

ašvaldības deputāti apstiprināja SIA
«Mūsu saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu un daļēji atbalstīja finansējuma piešķiršanu sportista dalībai sacensībās.
Tika apstiprināts SIA «Mūsu saimnieks» siltum-

enerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs –
68,62 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības
nodokļa). Siltumenerģijas tarifa palielinājums
ir par 27,8%.
Tarifa aprēķini veikti pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izstrādātās
metodikas principiem, kas līdz šim SIA «Mūsu
saimnieks» grāmatvedības sistēmā netika
lietota.
Sadārdzinājums audzis tāpēc, ka tagad tajā

iekļautas arī pirms vairāk nekā desmit gadiem
veiktās katlumājas un siltumtīklu rekonstrukcijas
izmaksas. Pērn bija plānots ietvert katlumājas
nomas maksu tarifā, bet straujais cenas pieaugums šķeldai atturēja, informē SIA «Mūsu
saimnieks» valdes loceklis Ivars Staškevičs.
Pēdējā mēneša laikā šis ir bijis viens no apspriestākajiem, sarežģītākajiem un sāpīgākajiem
jautājumiem Vecumnieku ciema iedzīvotājiem,
tika rīkota uzklausīšanas sanāksme, kurā pieda-

lījās iedzīvotāji, uzdodot dažādus jautājumus, kā
rezultātā tika risinātas radušās neskaidrības un
veikts siltumenerģijas tarifa pārrēķins. Jautājums skatīts Vecumnieku novada Domes Finanšu
komitejas kārtējās sēdes darba kārtībā 18.
septembrī, 23. septembrī un Finanšu komitejas
ārkārtas sēdē 25. septembrī. Darbs visās komiteju sēdēs bija atklāts, tajās piedalījās Domes
deputāti, amatpersonas, uzaicinātie speciālisti un
pārstāvji, kā arī siltumenerģijas lietotāji.

Vecumnieku novada Domes 2019. gada 1. oktobra lēmums
Nr. 1–4/2019/417 (Prot. Nr.14, 1.§) «Par SIA «Mūsu saimnieks»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem»
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Mūsu
saimnieks», reģistrācijas Nr. 43603018936
(turpmāk – SIA «Mūsu saimnieks»), 2019. gada
19. augustā Vecumnieku novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma
tarifa projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifa projekts) un paziņojumu par tarifa projektu
publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

T

arifa projekts sagatavots saskaņā ar
2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
lēmuma Nr. 1/7 «Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika» principiem.
SIA «Mūsu saimnieks» paziņojums par tarifa
projektu (ar ražošanas, pārvades un tirdzniecības
tarifa aprēķinu un tarifa aprēķina kopsavilkumu
pielikumā) publicēts 2019. gada 22. augustā
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv. Siltumenerģijas lietotāji un interesenti iepazīties ar tarifa
projektā vispārpieejamo informāciju, kā arī
sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par
siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu tika aicināti un varēja
SIA «Mūsu saimnieks» birojā, sazinoties pa norādītajiem tālruņiem, kā arī sūtot tos rakstveidā
vai elektroniski 20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas.
Vecumnieku novada Dome, uzsākot tarifa projekta izvērtēšanu, konstatē un secina:
1) SIA «Mūsu saimnieks» ir publiskas personas
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder vienai publiskai personai – Vecumnieku
novada domei;
2) pēc SIA «Mūsu saimnieks» iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā
gada faktiskais kopējais centralizētajā siltumap-

KOMENTĀRS
Vilis Ušeckis,
Vecumnieku iedzīvotājs

Laikam esam
pacietīgi…
Laikam Vecumnieku novadā siltuma tarifa celšana, pirms katras apkures sezonas kļūs par sava
veida tradīciju.

I

epriekšējā tarifa celšana tika pamatota
ar jaunas krāsns iegādi un vēl kādām tur
vajadzībām. Kāds pačīkstēja par jauniem
maksājumiem, kāds sevi mierināja ar domu, ka ietaupīsim pēc mājas renovācijas.
Atkal kārtējā vilšanās, jo nekaunība ir atgriezusies, par ko pārliecināmies, lasot informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas»

gādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms
4958,8 MWh ir mazāks par 5000 MWh/gadā,
tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas
ir noteikti normatīvajos aktos – Ministru kabineta
2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos
Nr. 1227 «Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem»;
3) saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta
pirmās daļas 14. punkta «d» apakšpunktu dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības piegādāto siltumenerģiju;
4) saskaņā ar 2018. gada 27. jūnija Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu Nr. 6
«Vecumnieku novada pašvaldības nolikums»
23.4. apakšpunktu dot priekšlikumus un atzinumus
par nodokļu, nodevu, tarifu, nomas, īres, maksas
pakalpojumu u.tml. apmēriem, atvieglojumiem
un piemērošanas kārtību ir Vecumnieku novada
Domes Finanšu komitejas kompetencē;
5) tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010.
gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7
«Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas» principiem, tādējādi tā izvērtēšanā lietderīgi piemērot attiecīgā
normatīvā akta regulējuma principus.
Vecumnieku novada Dome, uzsākot tarifa projekta izvērtēšanu, 2019. gada 28. augusta sēdē
pieņēma lēmumu «Par SIA «Mūsu saimnieks»
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa
projekta izvērtēšanu».
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības
lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA «Mūsu
saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
lietotājus par SIA «Mūsu saimnieks» iesniegto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
projektu, Vecumnieku novada Dome 2019. gada
6. septembrī plkst. 19.30 Vecumnieku tautas

namā organizēja uzklausīšanas sanāksmi.
Tarifa projekta izvērtēšanā tika izskatīti un
ņemti vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«ARMA K Revidents Auditors», reģistrācijas
Nr. 4010315024, SIA «Mūsu saimnieks» veiktā
finanšu audita rezultāti. Audits tika veikts, lai
pārbaudītu grāmatvedības uzskaites un izmaksu
atbilstību, galvenokārt uzmanību vēršot uz to, vai
tarifu aprēķinos izmantotie grāmatvedībā reģistrētie uzskaites dati laika posmā no 2018. gada
1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim atbilst
saimnieciskās darbības jomām ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī pēc ekonomiskās būtības.
Vecumnieku novada Dome, izvērtējot tarifu projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu, paziņojumu par tarifu projektu un tarifu projekta
kopsavilkumu, kā arī siltumenerģijas lietotāju
priekšlikumus un ieteikumus, vairākkārt pieprasīja SIA «Mūsu saimnieks» iesniegt papildu
informāciju, dokumentus un citus tarifu projekta
precizējumus.
Izvērtēšanas gaitā, ņemot vērā visus iepriekš
minētos apstākļus, Vecumnieku novada Dome
SIA «Mūsu saimnieks» atbilstīgi izmaiņām uzdeva veikt tarifu projekta pārrēķinu.
Jautājums «Par SIA «Mūsu saimnieks» siltumapgādes tarifa apstiprināšanu» skatīts Vecumnieku
novada Domes Finanšu komitejas kārtējās sēdes
darba kārtībā 2019. gada 18. septembrī, Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas kārtējās
sēdes darba kārtībā 2019. gada 23. septembrī un
Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas
ārkārtas sēdes darba kārtībā 2019. gada 25. septembrī. Darbs visās komiteju sēdēs bija atklāts,
tajās piedalījās Domes deputāti, amatpersonas, uzaicinātie speciālisti un pārstāvji, kā arī
siltumenerģijas lietotāji un reģionālā laikraksta
«Bauskas Dzīve» žurnāliste.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 14. punkta «d» apakšpunktu un Vecumnieku novada Domes Finanšu

augusta numurā «Mūsu saimnieks» paziņojumu par jauno tarifa projektu.
Publikācijā, kā jau parasti – noteikumi, lēmumi, sazināšanās tīmeklī, no rakstītā spriežu,
sava veida augstprātība. Vai tie, kuri atkal
ir izplānojuši, kā iztīrīt iedzīvotaju kabatas,
joprojām arī ignorē pensionāru, rīta agrumā
uz darbu Rīgā braucošo, darba meklētāju pa
visu Latviju un ārpus tās robežām finansiālās
iespējas?
Sabiedrībai jāzina, kāds ir SIA «Mūsu saimnieks» administrācijas pilnais sastāvs, vai
algojam tiešos darba darītājus, vai no malas
pieaicinātos konsultantus, pusslodzes darba
darītajus utt. Kāds ir iemesls algu palielināšanai? Tas varētu būt saistīts ar mūžīgo maksāšanu par patērētā ūdens starpību, kuras
cēloņus neviens necenšas atrast un novērst,
savu neizdarību piesedzot ar mistiskajiem
MK noteikumiem. Vai mēneša pedējā dienā
kāds nevarēja apstaigāt mājas dzīvokļus,
uzņemt skaitītāja rādījumus un sarēķināt tos,

tādējādi jau rastos priekšstats par notiekošo!
Izdrupušie skursteņi, nolietojušās jumta
ūdens teknes, kā rezultatā ūdens gāzās
mājas sienās un nopludināja kāpņu telpas.
Šīm nebušanām ir laimīgs risinājums – mājas
renovācija, un cilvēki atkal par savu naudu
to visu sakārtos. Liels paldies cilvēkam, kurš
sapulcē pastāstīja par SIA «Mūsus saimnieks»
saimniekošanas stilu. Tā nu maksāsim komunālos maksājumus, mājas renovāciju
ALTUM – visiem pienākas! Kur ir palikuši mūsu
deputāti nevis ar solījumiem, bet ar darbiem
iedzīvotāju labā?
Ko dara prāvais pulciņš sabiedrisko attiecību
speciālistu? Vai kaut reizi esat rakstījuši par
kliedzošām nejēdzībām novadā? Beidziet
to pašslavināšanas kampaņu un ņemiet par
piemēru televīzijas žurnalistu darbu! Atcerēsimies nesenos notikumus Dundagā, kur esošā
novada domes patvaļa kļuva neciešama un
iedzīvotāji apvienojās sevis aizsardzībai! Ko
GAIDA mūsu novada iedzīvotāji?
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komitejas 2019. gada 25. septembra ārkārtas
sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Guntis Kalniņš, Jānis
Kovals, Anna Balgalve, Anita Smilškalne, Roberts Cešeiko, Māris Āķis, Diāna Ruģele, Vēsma
Petruševica, Dagmāra Venclova, Jānis Bračka,
Aija Jurova); PRET – nav; ATTURAS – 4 (Iveta
Lavrinoviča, Mārtiņš Mediņš, Dainis Rijkuris, Jānis
Kalniņš), Vecumnieku novada Dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA «Mūsu saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās
vērtības nodokļa):
1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 50,28 EUR/
MWh;
1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu
16,75 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,62
EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 68,62 EUR/MWh.
2. Noteikt, ka 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas
spēkā no 2019.gada 1.novembra.
3. Līdz ar 1. punktā apstiprināto tarifu spēkā
stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Vecumnieku
novada Domes 2018. gada 27. augusta lēmumu
Nr. 1 «Par SIA «Mūsu saimnieks» siltumapgādes
tarifa palielināšanu» (prot. Nr. 12 1.§).
4. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas
brīža.
5. Lēmumu publicēt:
5.1. Vecumnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas»;
5.2. Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv.
6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
J. Kovals,
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja
vietnieks

6 Kultūra, izglītība
Misas bibliotēkā
«vāra ziepes»
Pirms katras radošas nodarbības, lai tā
sekmīgi notiktu, ir jāzina, vai cilvēkiem
par to būs interese. Nodarbībai jau laikus
jāgatavojas – jāuzrunā mērķauditorija,
jāpublicē informācija, lai tā sasniegtu
intersentus.

B

FOTO – SARMĪTE ŠLIKAITE

ibliotēkā afiša ar uzaicinājumu «Vārīsim ziepes» bija redzama jau divas
nedēļas pirms pasākuma, kas lasītājos izraisīja smaidu – bibliotēkā varēs
«vārīt ziepes».
Smaržīgas ziepītes iepriekš pirku no dažādiem
individuāliem uzņēmējiem, bet jau kādu laiku
bija radusies interese un vēlm ko tādu izgatavot
pašai. Radošajās nodarbībās katram ir iespēja
pagatavot sev vēlamo produktu. Pirmo reizi
«vārot ziepes», norunājām, ka eksperimentēsim,
taustīsimies un nākamajā reizē jau sapratīsim,
kas ir kas!
Žurnāla «Praktiskie Rokdarbi» reklāmā ieguvu
pirmo informāciju, kur iegādāties materiālus,
lai varētu pagatavot ziepes. Ir divējādas iespējas – pasūtīt izejvielas tīmkļvietnē www.
ziepjuvirtuve.lv vai iegādāties tos Rīgā, veikaliņā
A. Čaka ielā 33.
Pati populārākā esot kristāldzidrā ziepju bāze,
bet, lai ziepes veidotos ar interesantāku rakstu,
iegādājāmies arī pienaini balto bāzi, kas ir ar
kazas pienu. Ziepju bāzes ir gatavotas no 100%
dabīgām izejvielām, bet, lai iegūtu smaržu
un krāsu, jāpievieno ēteriskās eļļas vai krāsu
pigmenti.
Izvēloties krāsu, lielisku rezultātu var iegūt no
augu valsts un, ļaujoties fantāzijai un radošam
garam, var darināt neparastu krāsu ziepju gabaliņus. Krāsu iegūšanai var izmantot arī burkānu
sulu, kumelītes, spinātu lapas un kanēli.
Ne mazāk svarīgs ir ziepju gabaliņa izskats, kādas būs tavas ziepītes – kvadrāts, aplītis, puķīte
vai sirsniņa. Arī, domājot par formām, katrs
savās mājās var atrast dažādu veidu trauciņus.
Misas dāmām tiekoties radošajā nodarbībā, sākām vārīt ziepes. Sākumā masa jāizkausē ūdens
peldē, tad jāpievieno krāsa, var pievienot augu
daļiņas vai abrazīvos materiālus, smaržvielas,
un tad atliek ieliet ziepes trauciņos un gaidīt,
kamēr tās sastingst. Gala rezultāts priecēja
gan mūsu acis, gan bibliotēkas apmeklētājus.
Noslēgumā norunājām, ka drīz tiksimies vēlreiz,
jo ziepju vārīšana izrādās ir lieliska brīvā laika
pavadīšana!
Sarmīte Šlikaite,
Misas bibliotēkas vadītāja

2019. gada oktobris

Tematiskajā pēcpusdienā iepazīti
Stelpes ļaudis
Septembra pēdējā sestdienā Stelpes
pamatskolā notika tematiskā pēcpusdiena
«Es tevi satiku ceļā», kas pulcēja nelielu
pulciņu novada iedzīvotāju.

R

udens ir mācīšanās un iepazīšanās sākums, arī pasākuma dalībnieki caur
sarunām iepazina toreizējos un tagadējos Stelpes iedzīvotājus, pagasta nozīmīgās vietas, kā arī kaimiņpagasta
Bārbeles skolu.
Interesanta un notikumiem bagāta ir Stelpes
pienotavas vēsture. Tās rašanās un attīstība dažus
no klātesošajiem aizveda atpakaļ laikā un ļāva
izdzīvot toreizējos notikumus. Stelpē ražotais
sviests nesa vietas nosaukumu pasaulē, gluži
tāpat, kā šobrīd tur ražotā SIA «KEEFA» produkcija. Uzņēmuma īpašnieks Roberts Cešeiko
pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar ģimenes
uzņēmumu, kurā ražo augstvērtīgus un ekoloģiskus pārtikas produktus, jaunietī bija jūtams
spars un degsme.

No Līgas Vairas Šķiliņas sagatavotā materiāla
tika iepazīts laiks, kad Stelpē darbojās liels un
aktīvs kolhozs. Savukārt mūsdienās lielās platības apsaimnieko SIA «Agro Bārbele» īpašnieks
Gerhards Odinga. Saimnieks par lauksaimniecību stāstīja ar lielu aizrautību un mīlestību pret
darbu un dabu.
Iepazinām Bārbeles zēnu skolas «Saknes un
spārni» tapšanas ideju un aicinājumu. Šī skola ļauj
lepoties novadam ar netradicionālu pieeju mācībām. Skolas direktore Ilona Blūma atklāja, ka skolā
audzēkņos tiek stiprinātas saknes, ģimenes un tautas vērtības, rosināta spēja lidot ne tikai tehniski,
bet arī savos sapņos un nebaidīties realizēt tos.
Apbrīnojamais angļu pāris Valērija un Rodžers
Heizeldeni ar lielo mīlestību pret Stelpi klātesošos iepazīstināja ar savu dzīvesstāstu – vietu, ko
iemīlēja un pārcēlās uz dzīvi no Anglijas. Viņu
labie darbi, atvērtība un uzdrīkstēšanās teju 70
gadu vecumā mesties jaunos piedzīvojumos ir
neparasta!
Pasākumā piedalījās arī jaunietis Kārlis Elmers

Apsītis, kuram līdz mērķu piepildījumam vēl ir
ko mācīties un darīt, taču jaunietis ir ceļā - ceļā
uz saviem sapņiem, sākot jau no mazās Stelpes
skolas, turpinot sapņu piepildījumu caur studijām.
Šajā pēcpusdienā tika uzzināts daudz jauna,
kādam pēc dzirdētā ir izveidojusies kāda nākotnes vīzija, sapnis, kādam vienkārši prieks par
uzņēmīgajiem stelpiešiem. Kā krāšņas rudens
lapas – pasākumu iekrāsoja Stelpes pagasta
iedzīvotājas Maigas Kurčanovas dzeja, ko lasīja
amatierteātra «Re, mēs te!» vadītāja Māra
Lagzdiņa, Dāgs Neliuss un Egils Neliuss.
Tematisko pēcpusdienu vadīja Aloida Baķe, kura
bija šī pasākuma idejas autore, kopā ar Stelpes
amatierteātra aktrisi Eviju Lapsiņu rosināja
izzināt, kādi sapņi un mērķi mīt stelpiešu sirdīs.
Par muzikālo noskaņojumu rūpējās Andris Tamanis (saksofons), Dzintars Morozovs (akordeons),
sieviešu vokālais ansamblis «Nianse», vadītāja
Iveta Grantiņa.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Bibliotekāri pilnveido zināšanas novadpētniecībā
Laiks straujiem soļiem skrien uz priekšu, viss
plūst un mainās. Ejot līdzi laikam mainās arī
bibliotekāra un ikviena iedzīvotāja ikdiena.
Mūsdienu prasīgais, steidzīgais un zinošais
lasītājs pretī sagaida arī izglītotu bibliotekāru.

L

ai iegūtu jaunas atziņas un zināšanas, šoreiz devos uz divu dienu Bibliotēku novadpētniecības konferenci Jēkabpilī. Konference notika 18. un 19. septembrī Krustpils
kultūras namā. Vieta interesanta, ar savu
stāstu - cik cieši kopā «dzīvo» divas pilsētas. Nākamajā dienā konferences dalībnieki devās lēnā pastaigā vairāku stundu garumā pa pilsētu,
apmeklējot Jēkabpils Vēstures muzeju un ievērojamākās pilsētas vietas.

Lielākā vērtība savstarpējai sadarbībai

Konferences pirmajā daļā ar interesi klausījāmies
Intas Ūbeles uzrunā, kura aicināja visus dalībniekus
veidot stāstus par savu dzīvesvietu, iedzīvotājiem
un notikumiem. Viņa uzsvēra, ka bibliotēka pastāvēs,
lai kādas tehnoloģijas ienāktu, lielākā vērtība ir tas,
ka varam savstarpēji sadarboties. Par konferences
moto kļuva sauklis: «Strādāsim kopā!»
Dace Bušante, direktore no Latvijas Nacionālā
arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu
arhīva iepazīstināja konferences dalībniekus ar
arhīva krājumiem un pieeju tiem neapmeklējot
arhīvu, bet izmantojot internetu un visu meklējot
datu bāzē. Ir pat iespēja pasūtīt no arhīva sev
interesējošo video.
Nākamā lektore bija Sanita Reinsone – Latviešu

folkloras krātuves pētniece. Uzzinājām, kas
atrodas latviešu folkloras digitālajā arhīvā: manuskriptu kolekcijas, mutvārdu dziesmu folkoras
pieraksti, atmiņu albūmi, dziesmu klades, autobiogrāfiski materiāli, fotogrāfijas un zīmējumi. Arhīvs
dibināts 1924. gadā. Pētniece aicināja visu glabāt
drošā vietā un noteikti nodrošināties ar kopijām.
Jēkabpils Vēstures muzeja pārstāve Iluta Bērziņa
konferencē dalījās ar novērojumiem, kas ir kopīgs un atšķirīgs krājuma digitalizācijā muzejos
un bibliotēkās.

Dalās pieredzē novadpētniecības jomā

Konferences otrajā daļā kolēģes no dažādām
Latvijas bibliotēkām dalījās savā darba pieredzē
novadpētniecības jomā. Ar prezentācijām uzstājās bibliotekāres no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas un Gulbenes novada
bibliotēkas.
Bibliotekārs, kurš novadpētniecību veic padziļināti,
pēta latviešu rakstnieku dzimtas, veido dzimtas
kokus. Šobrīd ir moderni ģimeņu saieti un padziļināti dzimtu pētījumi, ciltskoku veidošana.
Ir labi, ja bibliotekārs ir ar zināšanām, kur informāciju var atrast un palīdzēt ar savu padomu
interesentiem. Arī es esmu ieinteresēta papētīt
savas dzimtas saknes. Par cik man ir tāda interese,
jau iepriekš biju Baldonē uz Egila Tursa lekciju
par dzimtas koka izveidi. Konferencē klausoties
lektoros varēju papildināt un nostiprināt jau iegūtās zināšanas. Tas ir garš un nopietns process,
kas prasa uzņēmību, pacietību un daudz brīvā
laika, bet ir izdarāms, ja ir vēlēšanās.

Linda Lielvārde, dzimtu pētniece no biedrības
«Spēka vieta» deva prakstiskus padomus, kādas
ir iespējas un resursi digitālajā vidē dzimtu izpētē.
Aicināja pievienoties tīmekļvietnē www.facebook.com atrodamajai grupai «Dzimtas detektīvs».
Tur, sadarbojoties ar citiem pētniekiem, var noskaidrot sev interesējošus faktus. Tiem, kuriem ir
interese par šo tēmu, iedvesmai dažas interneta
saites, kur var meklēt informāciju par saviem
piederīgajiem: www.garamantas.lv; www.geni.
com; www.ciltskoki.lv; www.raduraksti.lv; www.
cemety.lv; www.latvijasdzimtas.lv; www.periodika.lv; www.zudusilatvija.lv; www.filmas.lv.
Nākamajā dienā šai tēmai sekoja turpinājums.
Bija iespēja tikties ar diviem fantastiskiem entuziastiem, kuri veic pētījumus ne tikai par savu
dzimtu, bet, atrodot jebkādas liecības, tās skenē,
apraksta un pēta padziļināti. Sarmīte Ozoliņa, aizrautīga pētniece, ar savu stāstījumu iedvesmoja
vairāk pievērst uzmanību vecām, pamestām mājām, fotogrāfijām, kā arī aicināja mācīties nolasīt
no fotogrāfijām informāciju. J. Apinis – ciltskoku
pētnieks, dalījās ar saviem pētījumiem, iedrošinot ikkatru par tādu kļūt. Dienas turpinājumā
iepazināmies ar fotogrāfi Daigu Lazdiņu, kura ar
fotoalbumiem un stāstiem par redzamo fotogrāfijā lieliski papildina novadpētniecības krājumus, ir
izveidojusi stāstu sēriju – Pasta ielas nami.
Paldies novada domei par doto iespēju iegūt
vērtīgas zināšanas par novadpētniecības aktualitātēm mūsdienās.
Sarmīte Šlikaite,
Misas bibliotēkas vadītāja

Līdz pat novembra sākumam Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas zālē ir iespēja aplūkot grafiķes
un gleznotājas Ēras Zalcmanes zīda
gleznu izstādi «Gaismas spēles».

Rezultātā tapa dažādu formu un krāsu ziepes.

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.

G

leznotāja pati stāsta, ka izstāde
veltīta gaismai un tās meklējumiem. Galvenais simbols ir zieds
un gaismas atspulgi uz ziedlapām. Gaisma kā saule, gaisma
kā mīlestība, cilvēcība, zināšanas, evolūcija un gara atmoda. Kā tikšanās reizē
atklāja pati autore – visi gleznās attēlotie
ziedi ir no viņas paša dārza.
«Zīds ir ļoti maigs, gaisīgs materiāls. Gleznošana uz zīda bieži ir ar neprognozējamu
rezultātu, tāpēc spēja krāsu savaldīt, prognozēt un vadīt tik skaistos ziedu motīvos ir
augsta meistarība», tā par darbiem saka
mākslinieces Ēras Zalcmanes audzēkne,
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
gleznošanas skolotāja Anda Sproģe.

Gleznojot uz zīda, māksliniece veido
daudzus slāņus. Vispirms krāsa tiek
pludināta kā akvarelis. Pēc tam tiek
lazēti vairāki krāsu slāņi. Ļoti svarīga ir
arī grafiskā līnija un tās ritmi, ko veido
kontūrkrāsa. Īpaša nozīme gleznās tiek
pievērsta krāsām gan no mākslinieciskā,
gan no psihofizioloģiskā aspekta.
Sākotnēji Ēra Zalcmane katru ziedu
studē un zīmē tādu, kāds tas ir dabā,
taču darba procesā tie pārtop un kļūst
stilizēti un simboliski. «Zieds ir kā dvēseles simbols un gaismas pieskāriens
tai», saka autore.
Vairāki darbi šajā izstādē ir veidoti kā
mandalas, jeb sakrālās cirkulārās kompozīcijas, kurās centrs ir kā psihiskās
enerģijas un patības organizējošais
kodols.
Izstāde apskatāma katru darba dienu
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
zālē.
Zane Onkele

FOTO – ZANE ONKELE

Zīda ziedu gaismas spēles Mūzikas un mākslas skolā

Māksliniece Ēra Zalcmane (no kreisās) ar savu audzēkni Andu Sproģi.
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Jaunieši gūst pieredzi un iespaidus

U

z pasākumu bija ieradies vesels pulciņš
jauniešu, kuri ar nepacietību un mirdzošām acīm gaidīja pārsteigumu jeb saldējuma gatavošanu.

no citiem cilvēkiem. Domubiedru grupa ir domu,
ideju un citu resursu apmaiņas vieta tiem, kuri
ikdienā cenšas samazināt savu negatīvo ietekmi
uz vidi, izmantojot «Zero Waste» principus.

FOTO – ALISE DREIMANE

28. septembrī Vecumnieku tautas namā
notika jauniešu organizētais pasākums
«Saldējums ar personību».

Gatavojot saldējumu, rada šovu

Sarunas par un ap «Zero Waste»

Uz tikšanos bija uzaicināta biedrības «Zero Waste
Latvia» pārstāve Mairita Lūse. Kas ir «Zero Waste»? Jaunieši nebaidījās izteikt savas domas, ka
«Zero Waste» ir videi saudzīgs dzīvesveids, tā ir
atkritumu šķirošana, kā arī biedrības galvenais
uzdevums jeb ideja – radīt pēc iespējas mazāk
atkritumus. M. Lūse stāstīja, ka lielākā daļa cilvēku jau piekopj «Less Waste» jeb mazāk atkritumu
dzīvesveidu, nemaz nenonākot līdz«Zero Waste»,
kas principā ir – nulle atkritumu. Šie cilvēki, par
kuriem tiek runāts, ir tādi paši kā mēs, tikai viņi
daudz retāk iznes atkritumus, jo mazāk tos rada.
«Zero Waste Latvia» pārstāve iepazīstināja jauniešus sīkāk ar «Zero Waste» būtību, stāstīja par
atkritumu šķirošanu un pārstrādi. M. Lūse aicināja ikvienu glābt pasauli, mainot sevi un savus
ieradumus. Viņa rosināja domāt, kas pasaulē
aiz mums paliks – plasmasas kalni vai tīri parki,
ietves un jūras. Stāstot par šo dzīvesveidu, pārstāve rādīja reālas lietas, kuras izmanto ikdienā,
sīkāk par tām pastāstot. Šī prezentācijas daļa bija
visinteresantākā, ikviens varēja padomāt, kuras
no lietām varētu iekļaut arī savā ikdienā, piemēram, dažādos auduma maisiņus, kurus izmantot
iepērkoties veikalos – gan pērkot augļus, gan
dārzeņus, gan salikot jebkurus citus iepirkumus,
kā arī sava krūze vai glāze, kurā iepildīt kafiju vai
ko citu, lai katru reizi nebūtu jāņem plastmasas
krūze, kuru pēc tam izmest. Interesants risinājums ir izlietotajās burkās sapildīt vajadzīgos
produktus, piemēram, makaronus – to var izdarīt
beziepakojumu veikalos, kuri šobrīd Latvijā jau
ir 9. Arī ķermeņa kopšanai var izmantot daudz

Jaunieši aktīvi piedalījās saldējuma gatavošanā ar šķidro slāpekli.

mazāk produktus – šampūnziepes matiem,
ziepes ķermenim, zobu pastu tabletīšu veidā,
bambusa zobu birsti, sūklīšus sejas tīrīšanai
utt. Arī mājas tīrīšanai nav vajadzīgi desmitiem
produkti, principā visam var izmantot sodu+
etiķi, vai iepildīt tos pašus veikalā nopērkamos
līdzekļus beziepakojuma veikalos savos traukos,
kā arī ir izmantot kapsulas – koncentrātus, ko
sajaukt ar ūdeni.
Jaunieši uzdeva arī dažādus jautājumus, piemēram, vai šādi dzīvot ir izdevīgāk, vai tas ilgtermiņā
atmaksājās? M. Lūse dalījās savā personīgajā
pieredzē un pārliecinoši atbildēja, ka noteikti tērē
mazāk naudas nekā parastais – vidējais cilvēks.
Viņa ieteica pirms katra pirkuma padomāt – vai
tiešām man to vajag? Kā arī ieteica nekaunēties,

nebaidīties un sākt ikdienā izmantot auduma
maisiņus, arī iepērkoties tepat Vecumniekos – ar
laiku cilvēki pieradīs, sapratīs un ņems piemēru.
«Eko skolām vai kādam citam entuziastam ir
lieliska iespēja stāstīt cilvēkiem par šīm lietām,
informēt un izglītot, rīkot akciju, kurā meistardarbnīcā uzšuj šādus auduma maisiņus un pēc
tam veikalā tos izdalīt, paskaidrojot cilvēkiem,
kāpēc tā darīt, un kādu labumu tas dod pasaulei,» ieteikumā dalījās lekcijas vadītāja.
M. Lūse informēja, ka tīmekļvietnē www.facebook.com ir izveidota domubiedru grupa «Zero
Waste Latvia diskusijas», kurā ir pieteikušies vairāk nekā 11 tūkstoši dalībnieku, aicināja ikvienu
interesentu pievienoties un iesaistīties sarunās,
dalīties savā pieredzē un uzzināt daudz ko jaunu

Uz pasākumu bija ieradušies arī aktīvie studenti
no Rīgas Tehniskās Universitātes. Viņi jauniešus
pārsteidza ar ne tikai pašgatavotu saldējumu,
kura galvenais noslēpums ir ātrā pagatavošanas metode – izmantojot šķidro slāpekli, bet
drīzāk ar šovu, ko šķidrais slāpeklis radīja. Dūmi
piepildīja ne tikai katliņu, kurā notika process,
bet gan vijās ārpus tā, izsaucot klātesošajos
īstu sajūsmu. Visi centās notvert un iemūžināt
šos mirkļus, kas radīja īpašo sajūtu. Saldējumu
patiešām izdevās izgatavot ļoti ātri, visi ar lielu
interesi vēroja, kā veicīgie studenti darbojās, paralēli stāstot par savām darbībām. Klāt pie gardā
saldējuma varēja baudīt atspirdzinošus augļus,
kuri, līdzīgi kā saldējums, bija apstrādāti ar šķidro
slāpekli, tātad – bija nedaudz sasaluši. Studenti
bija gatavi eksperimentiem un pieņēma jauniešu
izaicinājumu – uztaisīt degustācijai saldējumu no
jauniešu līdzi paņemtajiem sulu dzērieniem, kas
esot garšojis tieši tā, kā tam jāgaršo – interesanti!
Kopumā vakars izvērtās gan jautrs, gan informatīvs. Jaunieši atklāja, ka viņiem patiešām ir
prieks, ka var uzaicināt ciemos cilvēkus – ekspertus
jomā, par kuru no sociālajiem tīkliem var gūt tikai virspusēju iesapidu. «M. Lūse ikvienam spēja paskaidrot vides aizsardzības principus un apzinīgu
resursu izmantošanu ikdienas dzīvē. Noteikti
dažas no lietām un ieteikumiem izmēģināsim,»
atklāja lielākā daļa jauniešu. Arī Jānim Gerikam
pasākums ļoti patika un šķita interesants. Viņš
atklāja, ka ieguvis jaunas zināšanas, kuras centīsies izmantot, lai ikdienā aiz sevis atstātu mazāk
atkritumu. «Saldējums bija garšīgs, veids, kā tas
tika gatavots, bija arī lielisks šovs. Nākošreiz būtu
interesanti redzēt vēl vairāk eksperimentus ar
sauso slāpekli,» atzina J. Geriks.
Alise Dreimane

Jau trešo gadu Latvijas Orientēšanās
federācija aktīvās atpūtas interesentiem
sarūpējusi neaizmirstamu un aizraujošu
piedzīvojumu – Latvijas orientēšanās
nakti. Tās ietvaros 11 Latvijas pilsētās un
novados 1600 dalībnieku izmēģināja spēkus
rogainingā. Šogad Vecumniekos startēja 90
dalībnieki, kopumā 31 komanda.

P

ar sacensību centru šogad tika izvēlēts
Vecumnieku tautas nams. Daļa komandu ieradās jau laicīgi, kopš reģistrācijas
atvēršanas saņēma karti un aktīvi plānoja savus maršrutus.

Trešais nakts rogainings
Vecumniekos

Plkst. 19.50 visi tikāmies uz sacensību atklāšanu, kur dalībniekiem tika sniegtas drošības
instruktāžas un atraktīvi iesildījāmies pirms
gaidāmā starta. Kopīgi skaitījām 10 sekundes,
kas bija atlikušas līdz startam – trešajam nakts
rogainingam Vecumniekos.
Nebija ilgi jāgaida, līdz pienāca pirmie zvani un
īsziņas par to, ka dalībnieki nevar atrast kontrolpunktu. Izrādījās, ka pazudis 45. kontrolpunkts,
taču organizatori operatīvi ieradās kontrolpunkta
apvidū un izvietoja rezerves variantu. Līdz ar to,
dažas komandas zaudēja aptuveni 5 minūtes no
saplānotā laika.
Šogad kontrolpunkti bija novietoti precīzi atbilstoši kartei, kā arī komandas neizmantoja negodīgus līdzekļus, lai uzvarētu, par ko liels prieks
mums - organizatoriem. Protams, organizatoriski
bijām parūpējušies, lai visām komandām būtu
vienlīdzīgas iespējas uzvarēt, tāpēc mums bija
tiesneši, kuri devās ar mašīnu distancē lūkot, kā
komandām veicas.
Finišā valdīja pozitīvs noskaņojums, komandu
biedri, komandas apsveica viens otru ar pievarētu distanci. Tautas namā varēja sasildīties ar

piparmētru tēju un apskatīt rezultātus tiešsaistē.
Plkst. 23.30 sākām apbalvošanu. Diemžēl, arī
šogad nestartēja neviena veterānu komanda,
taču «Open», «Sieviešu» un «Ģimeņu» grupas
top 3 komandas katrā grupā apbalvojām ar
organizatoru un mūsu novada uzņēmēju sagādātajām balvām.
«Ģimeņu» grupa:
1. vieta komandai «Neimaņi» no Vecumniekiem;
2. vieta komandai «Marko@Co» no Beibežiem;
3. vieta komandai «Badžaļi» no Ķeguma.
Interesanti, ka komanda «Neimaņi» piedalījās
pirmo reizi rogaininga sacensībās. Apsveicam!
«Sieviešu» grupa:
1. vieta komandai «JSK Gaita» no Vecumniekiem;
2. vieta komandai «Meitenes no blakus ciema»
no Baldones;
3. vieta komandai «Taterņiki» no Misas.
Komandai «JSK Gaita» šis bija trešais nakts rogainings un visās sacensībās komanda sieviešu
konkurencē iekļuvusi top 3. Apsveicam!
«Open» grupa:
1. vieta komandai «Eu, kas te jādara?» no Iecavas;
2. vieta komandai «Neovimba» no Misas;
3. vieta komandai «Brāļi Ilmāri» no Kurmenes.
Interesanti, ka šajā pašā grupā startēja komanda
arī komanda «Brāļu Ilmāru vecāki».
Uzvarētāju komandai distances garums bija
16,37 km pa gaisa līniju starp kontrolpunktiem,
kas dabā, apskrienot dažādus objektus un
skrienot vairāk pa ceļiem, varētu būt vairāk kā
20 km gara.
Sacensību mājas lapā aplūkojami rezultāti: https://
www.rogaining.lv/onakts/

Piedalās dalībnieki
ne tikai no Latvijas

Līdz šim visi pieci rogainingi, ko esam organizējuši – 3 nakts rogainingi Vecumniekos, kā arī
pavasara rogainingi Misā un Skaistkalnē – allaž
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Latvijas orientēšanās nakts Vecumniekos aizvadīta

Komanda «Black Unicorn», pozitīvu emociju pilni, veica distanci.

bijuši starptautiskas sacensības, jo arī šoreiz
mūsu sacensībās piedalījās vīrietis un sieviete
no Lielbritānijas. Prieks, ka šogad bija mazliet
vairāk dalībnieki, līdz ar to arī vairāk komandas
nekā pērn.
Sacensības aizritējušas godam, lielu paldies
jāsaka Vecumnieku novada domei, kas atbalstīja
orientēšanās nakts norisi Vecumniekos, Latvijas
Orientēšanās federācijai par šīs Latvijas orientēšanās nakts organizēšanu un tās sadarbības
partneriem – Karšu izdevniecībai Jāņa sēta un
Latvijas Sporta federācijas padomei. Paldies
Vecumnieku novada uzņēmējiem – SIA «Keefa»,
kas atbalstījusi visus organizētos rogainingus
Vecumnieku novadā, SIA «Ābolis», biedrībai
«Bruknas ķiploks», kas arī jau ir atbalstījuši vai-

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

rākus rogainingus pēc kārtas. Paldies dalībniekiem par piedalīšanos un piedzīvojumiem, mēs
ceram Jūs redzēt mūsu nākošajos organizētājos
rogainingos un citās sacensībās, kā piemēram,
«Laba O Daba» orientēšanās treniņu apmācību
kārtās. Paldies Vecumnieku tautas nama kolektīvam par telpām un atbalstu, ko sniedzāt sacensību veiksmīgai realizācijai. Paldies «Eko O»
kluba dalībniekiem un draugiem, kuri ieguldīja
lielu darbu, lai sacensībās viss izdotos - Jānim
Meldrājam, Aigaram Špelim, Agnesei Balodei,
Santai Barisai un Laurai Manušai.
Uz tikšanos 29. martā – pavasara Bārbeles rogainingā Vecumnieku novadā!
Mārtiņš Šteinalts,
sacensību organizētājs Vecumniekos

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTĀ
• 18. oktobrī plkst. 17.00 «Ceļojošā darbnīca – PINU
mini ligzdiņšūpoles». Ceļojums PINU mini ligzdiņšūpoļu
pasaulē kopā ar novadnieci, PINU autori un meistari
Baibu Tēraudu.
• 25. oktobrī plkst. 17.00 «Ceļojumu cikls: Latviskā dzīvesziņa» 1. nodarbība. Ceļosim cauri latviskās dzīvesziņas
pavedieniem ar to tradīciju kopējiem, novadniekiem
Aelitu un Juri Batņām.
• 13. novembrī plkst. 18.00 «Ceļojums digitālajā vidē».
Novadnieka Kārļa Ulmaņa stāsts par to, kā veiksmīgāk
sevi parādīt un par sevi pastāstīt mūsdienu digitālajā
vidē un sociālajos tīklos, lai ieinteresētu cilvēkus apmeklēt mūsu novadu.
• 22. novembrī plkst. 17.00 «Ceļojumu cikls: Latviskā
dzīvesziņa» 2. nodarbība. Piedzīvosim Veļu laika godināšanu ar latviskās dzīvesziņas tradīciju kopējiem,
novadniekiem Aelitu un Juri Batņām.
VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 25. oktobrī plkst. 19.00 kino vakars uz spilveniem –
filmas «Jelgava 94» seanss.
VECUMNIEKU MUZEJĀ
• Visu oktobri Ķekavas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde «Edgars Ozoliņš. Darbi no periodiskajiem
izdevumiem.»
VECUMNIEKU SPORTA SKOLAS ZĀLĒ
• 16. oktobrī plkst. 19.30 zumbas festivāls ar augļiem.
Zumbosim kopā ar Dagniju un Flēru.
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 16. oktobrī plkst. 18.00 leļļu teātra «Tims» teatralizēta
koncertprogramma «Mežā». Ieejas maksa 0.50 eiro centi.
• 31. oktobrī plkst. 18.00 Latviskais Helovīns kopā ar
Bārbeles folkloras kopu «Tīrums». Masku gatavošana,
tradīcijas, iešana ķekatās pa Misu.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 31. oktobrim apskatāma iecavnieces gleznu izstāde
«Pasaule pilna krāsaina satura».
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 25. oktobrim apskatāma gleznotājas A. Grises –
Grundmanes darbu izstāde «Zemgales ainavas!»
• 25. oktobrī plkst. 13.00 tikšanās ar rakstnieci Andru
Rušmani, pasākumu kuplinās G. Rušmane ar akordeonu
un dziesmām.
UMPĀRTES BIBLIOTĒKĀ
• 22. oktobrī plkst. 13.00 tradicionālā dārzeņu konser-

2019. gada oktobris

vējumu pēcpusdiena «Kas izauga dārziņā, tas nonāca
burciņā!»

KURSI PIEAUGUŠAJIEM
«STIKLA DIZAINS UN GRAFIKA»

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 17. oktorbī plkst. 18.00 leļļu izrāde – koncertprogramma
«Mežā». Ieejas maksa 1.50 eiro.
• 18. oktobrī plkst. 18.30 Kurmenes amatierteātra izrāde
«Mazā raganiņa».
• 25. oktobrī plkst. 17.00 šūšanas meistarklase. Dalības
maksa 5.00 eiro.

Novembra un decembra sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā aicinām uz

kursiem pieaugušajiem
«Stikla dizains un grafika».

BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Novadpētniecības materiālu un foto izstāde «Brīvības ceļš».
• No 28. oktobra līdz 8. novembrim Latvijas Okupācijas
muzeja ceļojošā izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme skums».

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 2. novembrī plkst. 10.00 novusa turnīrs jauniešiem.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETA NAMĀ
• 3. novembrī plkst. 16.00 Vecsaules amatierteātra
iestudēta Monikas Zīles izrāde «Čemergess». Režisore
Gunta Siliņa.

Kursus vadīs stikla apstrādes skolotāja,
māksliniece Gita Ose.

Pirmā nodarbība – 2. novembrī
Programmā paredzēts
apgūt iemaņas darbā ar stiklu
un izgatavot rotas lietas
(gredzens, auskari,
rokassprādze)
un stikla trauku,
kā arī vienu grafikas darbu
linogriezuma tehnikā.

VALLES BIBLIOTĒKĀ
• Visu oktobri apskatāma Irēnas Samules leļļu kolekcijas
izstāde.
• 24. oktobrī Jauno grāmatu diena.
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJĀ
• 19. oktobrī plkst. 17.00 Veļu vakars kopā ar folkloras
kopu «Tīrums» un Baldones folkloras kopu.

SKAISTKALNES PAGASTS

Interesentiem lūdzam pieteikties līdz 28.oktobrim pa e-pastu
Gita.Ose@outlook.com vai pa tālruni 26599322

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 26. oktobrī plkst. 19.00 Vecumnieku novada amatierkolektīvu sezonas atklāšanas pasākums «Vajag
tik rakt...».
Noslēgumā balle kopā ar muzikantiem «Uzmini Nu».
Ieejas maksa 3.00 eiro.

Maksa par kursiem mēnesī: 15 eiro (par materiāliem) + dalības maksa ~35 eiro
(atkarīga no dalībnieku skaita)

SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 31. oktobrim apskatāma izstāde «Rudens nāca
sētiņā».

27. novembrī no plkst. 9.00
pie Vecumnieku tautas nama būs
mobilais autobuss, kur bez maksas pieņems
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti –
bērnu oftalmologs un alergologs/pneimonologs.
Iepriekš obligāti pierakstīties
pa tālr. 63976143.
Aija Jurova,
ģimenes ārste

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 19. oktobrī plkst. 19.00 Jaunsaules amatierteātra
«Laucis» iestudējums M. Bērziņa – Krauzes izrāde «Šeit
neviens nepīpēs». Režisore I. Cepure.

Vecumniekos bērnu veselību
pārbaudīs
mobilajā autobusā

Sludinājums par autobusa MERCEDES BENZ 0303
atsavināšanu
Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas –
transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0303 (valsts reģistrācijas
Nr. FS1623) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu –
4500 euro. Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – MERCEDES BENZ 0303;
tips – pasažieru autobuss;
pirmreizējās reģistrācijas gads – 1992.;
krāsa – gaiši zaļa;
dzinēja tilpums – 11309 cm³;
odometra rādījums – 283373km.
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama,
sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 18. oktobrim
plkst. 12.00, vienā no šādiem veidiem:
• klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9
līdz plkst. 14 (pārtraukums no plkst. 12 līdz 13), tālrunis 63960526;
• nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
• nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 450
euro, kas, ar norādi: «Mantas pirkuma nodrošinājums», jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā: Vecumnieku novada
dome, reģistrācijas Nr.90009115957, bankas konts Nr. LV54HABA
0551025822482, AS «Swedbank», kods: HABALV22.

Sludinājums par automašīnas CITROEN BERLINGO
atsavināšanu
Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa CITROEN BERLINGO (valsts reģistrācijas Nr. GL 8481) –
atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 990 euro.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – CITROEN BERLINGO;
tips – vieglā pasažieru;
pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;
krāsa – balta;
dzinēja tilpums – 1300 cm³;
odometra rādījums – 283373km.
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama,
sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 18. oktobra
plkst. 12.00, vienā no šādiem veidiem:
• klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā, 1.kabinetā darba dienās no plkst. 9
līdz plkst. 14 (pārtraukums no plkst. 12 līdz 13), tālrunis 63960526;
• nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
• nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 99
euro, kas, ar norādi: «Mantas pirkuma nodrošinājums», jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā: Vecumnieku novada
dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas konts Nr. LV54HABA
0551025822482, AS «Swedbank», kods: HABALV22.

Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir
saņemti iestādē līdz 2019. gada 18. oktobra plkst. 12.00.
Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu
vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp
tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas
(autobusa MERCEDES BENZ 0303) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu
noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 400 euro apmērā.
Pieteikuma veidlapa pievienota atsavināšanas noteikumiem.

Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir
saņemti iestādē līdz 2019. gada 18. oktobra plkst. 12.00.
Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu
vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp
tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas
(automašīnas CITROEN BERLINGO) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu
cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 50 euro apmērā.
Pieteikuma veidlapa pievienota atsavināšanas noteikumiem.

Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Sludinājums par automašīnas MAZDA 6 atsavināšanu
Vecumnieku novada dome 2019. gada 21. oktobrī plkst. 10.00
rīkos kustamās mantas – transportlīdzekļa MAZDA 6 (valsts
reģistrācijas Nr. GH8835) – atsavināšanu, pārdodot to atkārtotā
izsolē ar augšupejošu soli. Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.
Nosacītā cena – 1350 euro.
Izsoles nodrošinājuma nauda – 135 euro.
Izsoles solis – 100 euro.
Izsoles norises vieta un laiks – mutiska izsole notiek 2019.
gada 21. oktobrī plkst. 10.00, Vecumnieku novada domes sēžu
zāles telpā (pagraba stāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – MAZDA 6;
tips – vieglā pasažieru;
pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;
krāsa – tumši brūna;
dzinēja tilpums – 2261 cm³; odometra rādījums – 315693 km.
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama,
sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2019. gada 18. oktobra
plkst. 12.00, vienā no šādiem veidiem:
• klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
• nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
• nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 135
euro, kas, ar norādi: «Mantas izsoles nodrošinājums», jāieskaita
Vecumnieku novada domes kontā: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, bankas konts Nr. LV54HABA
0551025822482, AS «Swedbank», kods: HABALV22.
Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir
saņemti iestādē līdz 2019. gada 18. oktobra plkst. 12.
Izsole notiks saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās
mantas (automašīnas MAZDA 6) atsavināšanas – pārdošanas izsolē noteikumiem. Pieteikuma veidlapa pievienota atsavināšanas noteikumiem.

