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Septembris –
jaunā sākums

Izglītības un zinātnes ministre
viesojas Vecumniekos

Misas vidusskolas
latviešu valodas
skolotāja

eptembris skolā ir jaunā sākums. Jauna
klase, jauns sols, kāds jauns vai daudz
jaunu klasesbiedru, jauni mācību priekšmeti, jauni skolotāji, jaunas idejas, jaunas apņemšanās un jaunas cerības. Apņemšanās tikt galā, būt varošam, apņemšanās
piedalīties, būt vajadzīgam. Cerības uz izdošanos, uz sapratni un vērtīgi pavadītu laiku. Kas
kuram no mums ir vērtība, kas ne, to zinām tikai
mēs paši. Tomēr vērtību tā īsti pierāda tikai laiks.
Tas parāda, ka vērtība bijusi vien tam, kas vēlāk
nes augļus. Kādus augļus? Ābolus, vai? – kāds
iesmiesies. Skolā pavadītā laika vērtības mērs
gan nav āboli. Tu jau zini – te galvenā vērtība ir
iegūtajām zināšanām, jā, jā, arī mācību sasniegumu vērtējumiem, jeb īsāk sakot, atzīmēm. Bet
ne jau tikai atzīmes ir svarīgas. Būtiska vērtība
ir laikam, ko pavadi kopā ar draugiem, laikam,
kurā mācies atrast savu vietu sabiedrībā, kurā
mācies jaunas iemaņas, dzīvesprasmes, nelielus darbiTU JAU ZINI –
ņus un lielus darbus,
iesaisties pulciņos, GALVENĀ VĒRTĪBA
projektos un pasā- IR IEGŪTAJĀM
kumos, izpaudies
ar savu radošumu ZINĀŠANĀM!
un iniciatīvu. Šis ir
laiks, kad tev ir iespēja veidot sevi.
Atkal ir sācies brīnumu un jaunatklājumu pilns
mācību periods, kurā Tu augsi par personību.
Tu vari būt lepns par sevi, savu skolu, novadu,
kurā tu mācies!
Šis mācību gads sākas ar prieku Tev, Taviem
tuviniekiem un skolotājiem.
Vai dzirdat – skan pirmais skolas zvans! Mācības
sākušās!
Vecumnieku novada Domes vārdā vēlu veiksmīgu jauno mācību gadu. Lai ikvienam skolēnam
pietiktu gribasspēka un centības
sasniegt zināšanu līmeni un rezultātus, uz ko katrs tiešām ir
spējīgs un vēl drusku vairāk! Lai skolotājiem pietiktu izturības un izdomas radoši pieiet mācību
procesam, jaunā izglītības satura ieviešanai! Lai
skolēni ar prieku apmeklētu katru stundu, apzinoties, ko un kāpēc viņi mācās! Savukārt skolu
tehnisko darbinieku kolektīvi un mēs, Domes
pārstāvji, centīsimies nodrošināt apstākļus, lai
šis izglītošanās process būtu vienlīdz tehniski,
kvalitatīvi un finansiāli pietiekami nodrošināts
visās mūsu novada izglītības iestādēs. Mums visiem jāstrādā kopā, kopīgam mērķim – izglītots,
konkurētspējīgs skolas absolvents.
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aicināja skolēnus būt drosmīgākiem un
LASIET 2. LPP
ambiciozākiem.

Laimes zīmē aizritējusi pedagogu konference
Par rudens klātesamību ikviens var noprast
pēc cilvēku un dzīvnieku rosības, labības
kulšanas smaržas, apartajiem laukiem un
piemāju dārzos augošajām gladiolām.

T

aču rudens sākumu vislabāk raksturo pirmā
skolas diena, kad bērni un skolotāji saposušies dodas uz skolu. Dažiem skolēniem
šī ir pirmā skolas diena, neziņa par saviem
skolas biedriem un audzinātāju, taču acīs
ir neviltots prieks – nu es esmu liels! Arī daudziem
jaunajiem skolotājiem pirmā skolas diena kā pedagogam ir kas jauns, neziņa par saviem audzināmajiem, lieli mērķi un sapņi nākotnē.
Tieši pedagogi ir tie, ar kuriem skolēns pavada
lielu daļu dienas. Viņi ir tie, kuri māca ne tikai
mācību priekšmetus, bet arī dzīves likumus,
tāpēc katrs skolotājs ir pelnījis saņemt nesavtīgu
«paldies». Arī Vecumnieku novada un Mazzalves
pamatskolas pedagogi ir pelnījuši šos vārdus
dzirdēt, tāpēc 29. augustā Vecumnieku tautas
namā notika ikgadējā novada pedagogu konference, kurā pedagogi tika sumināti par ilggadēju,
radošu un pašaizliedzīgu darbu, novada un izglītības iestādes vārda popularizēšanu, veicinot
Vecumnieku novada atpazīstamību.

Šodien visapkārt ir laimīgi skolotāji

Pasākumu atklāja Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, kurš sveica visus

klātesošos pedagogus ar jauno mācību gadu,
viegli pajokojot par to, ka šogad viņi varēs atpūsties vienu dienu ilgāk. Domes priekšsēdētājs
iepazīstināja arī ar konferences tēmu – laimīgs
skolotājs: «Šodien laimīga skolotāja pamācībai
būs tikai teorija, praktiskie darbi sāksies pirmdien.
Gribētu novēlēt, lai praktiskie darbi vainagotos ar
šodienas saukli, lai jūs mācību gada noslēgumā
varētu teikt – es esmu laimīgs skolotājs.»
Turpinājumā uz tautas nama skatuves ar muzikālu
sveicienu kāpa mūziķis Igo kopā ģitāras spēles
meistaru Ēriku Upenieku. Abi mūziķi skolotāju
publiku spēja iekustināt jau ar pirmajām dziesmām, skaidrs bija viens – šodien visapkārt mums
ir laimīgi skolotāji!
Pēc pozitīvā muzikālā priekšnesuma gaisā mijās
prieks un satraukums, visapkārt reibinoša puķu
smarža, kas liecināja par svarīga brīža tuvošanos –
atzinības rakstu saņemšanu.
Vecumnieku novada domes Atzinības rakstus
par ieguldījumu izglītības jomā saņēma:
• Skaistkalnes vidusskolā – Gunta Romanovska,
Elita Kaminska;
• Stelpes pamatskolā – Austra Ālmane;
• Misas vidusskolā – Mārīte Ozola, Valija Vaina,
Gunita Jefremova;
• Valles pamatskolā – Regīna Polāne, Daina
Trantovska;
• Pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» –
Solvita Baļčūne, Zita Saule;
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• Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā – Lelde
Rasnace, Līga Opincāne, Līga Eglīte, Antra Gustsone, Iveta Bērziņa;
• Vecumnieku vidusskolā – Ingrīda Tamane, Iveta
Evarte, Anda Kuzma, Ivanda Ieveniece, Daiga Alde.

Saimi papildina jauni pedagogi

Prieks ir arī par katru jauno pedagogu, kurš ir
apņēmies palīdzēt bērniem apgūt zināšanas un
kļūt par labu draugu un līdzgājēju līdz pat skolas
beigšanai, nereti arī pēc tās. Šogad Vecumnieku
novada pedagogu saimei pievienojas 5 jauni,
atvērti un pozitīvi skolotāji. Arī viņi tiek sveikti
šajā brīnišķīgajā notikumā. Lai arī uz konferenci
nevarēja ierasties visi jaunie pedagogi, kas parāda tikai to, ka viņi jau ar pilnu atdevi ķērušies pie
darbiem, tomēr katram tiek novēlēta izturība,
pacietība un enerģija.
Skaistkalnes vidusskolas un sākumskolas jaunā
pedagoģe Gunita Barena atzīst, ka pedagoga
galvenais uzdevums ir sadarbība un saskarsme ar
bērniem, nepieciešama savstarpēja mijiedarbība,
jo arī skolēns skolotājam daudz ko var iemācīt,
vajag tikai ieklausīties. «Būšu gan pedagogs, gan
draugs, jo tikai tādā veidā iespējams nodibināt
labas attiecības ar bērniem,» ar saviem nākotnes
plāniem dalās G. Barena. Pedagoģe kolēģiem vēl
veiksmīgu un iecerēm bagātu gadu, savukārt,
saviem audzināmajiem – raitu dejas soli.
TURPINĀJUMS 2. LPP

2 Novada aktualitāte
Laimes zīmē aizritējusi
pedagogu konference
TURPINĀJUMS NO 1. LPP

Ieskicē aktualitātes izglītības jomā

Pēc Vecumnieku novada pedagogu sumināšanas Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals uzrunā ieskicēja valsts
aktualitātes izglītības jomā. Šobrīd ļoti aktuāls
temats ir pedagogu trūkums valstī, Domes deputāts cer, ka nākotnē situācija mainīsies. Priecīgā
ziņa ir tāda, ka pedagogiem celsies atalgojums.
Kā viens no visaktuālākajiem tematiem valstī ir
novadu reformas, kuru dēļ tiek atteikta kreditēšana, taču mūsu novada budžets tika nedaudz
pārplānots. Līdz ar to tiek renovēts Skaistkalnes
vidusskolas jumts, kura remontdarbi tiks pabeigti
līdz septembra beigām. Valles PII «Cielaviņa»
jumta remonts tiks sākts septembra beigās. Arī
pārējās skolās tiek pabeigti pēdējie remontdarbi.
Skolotāju konferencē piedalījās arī Neretas
novada Mazzalves pagasta pedagogi, izglītības
speciāliste Žanna Miezīte, kura pasniedza apbalvojumu «Gada skolotājs 2019». Apbalvojumam
pretendentus izvirzījuši kolēģi, to saņēma Mazzalves pamatskolas matemātikas skolotāja, tautas
deju skolotāja Silvija Ivanova.
Pēc svinīgās daļas turpinājās laimes formulu
meklēšana lekcijā «Laimes dimensijas», pozitīvus padomus ikdienai sniedza Latvijas neatkarīgās televīzijas moderators, žurnālists Haralds
Burkovskis, pēc tam šķetināt un aplūkot laimi
no dažādām šķautnēm tika aicināta Mārupes
vidusskolas direktora vietniece mācību jomā,
VITAE lektore Andžela Sokolova ar lekciju «Laimīgi
pedagogi = laimīgi skolēni = laimīgi vecāki».
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Transports
kursēs kā ierasts
Plānotās izmaiņas maršrutā Nr. 7200 Rīga –
Valle – Kurmene Valsts SIA «Autotransporta
direkcija» atceļ, nosakot iepriekšējos reisu
izpildes nosacījumus.

M

aršrutā Nr. 7200 Rīga – Valle –
Kurmene reisi: 1. reiss Nr. 01
plkst.12.45 no Rīgas SAO tiek izpildīts pirmdienās, trešdienās, sestdienās; 2. reiss Nr. 02 plkst. 06.55
no Kurmenes tiek izpildīts pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās; 3. reiss Nr. 03
plkst.18.55 no Rīgas SAO tiek izpildīts piektdienās, svētdienās; 4. reiss Nr. 04 plkst. 17.05 no
Kurmenes tiek izpildīts piektdienās, svētdienās.
Atgādinām, ka ar šā gada 9. septembri tika sagatavoti grozījumi Valsts SIA «Autotransporta direkcijā», pamatojoties uz Vecumnieku novada domes
lūgumu nodrošināt pasažieru pārvadājumus
iepriekšminētajā maršrutā katru darbadienu, lai
skolēni varētu nokļūt izglītības iestādēs Vallē un
Vecumniekos, kā arī pēc tam atpakaļ.
Ņemot vērā, ka Direkcijā tika saņemti vairāki iesniegumi ar pasažieru lūgumiem saglabāt šī maršruta
izpildi brīvdienās, tika atcelti iepriekš minētie grozījumi maršrutam Nr. 7200 Rīga – Valle – Kurmene,
informē Valsts SIA «Autotransporta direkcija».
Sabiedrisko attiecību nodaļa

ĪSUMĀ
Paldies visiem jauniešiem, kuri strādāja pagastu pārvaldēs nodarbinātības pasākumos vasaras
brīvlaikā, bijāt lieli izpalīgi dažādos saimnieciskajos darbiņos!
•Vecumnieku stadionā ir izzāģēti krūmi gar stadiona malu un atjaunots skrejceļš ar pagaidu segumu. Jaunieši ir atjaunojuši basketbola grozus
un futbola vārtus.
Bārbelē tiek atjaunoti grāvji un noņemts ceļa apaugums uz Evertu ceļa, tas pats vasarā tika izdarīts arī Vecumniekos uz ceļa Zvirgzde – Dumpji. Šie
paši darbi ir plānoti arī citos pagastos. Rit pēdējie
būvniecības darbi pakalpojumu centrā, līdz ar to
tuvākajā laikā atkal būs pieejami gan dušas, gan
pirts pakalpojumi.

2019. gada septembris

Izglītības un zinātnes ministre
viesojas Vecumniekos
4. septembrī Vecumnieku vidusskolā viesojās
izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska
un ministres padomnieks komunikācijas
jautājumos Andris Gross.

V

izītes mērķis bija iepazīties ar Vecumnieku novada kopējo situāciju izglītības jomā un pārrunāt iespējamos risinājumus
izglītības iestāžu tīkla izveidei kontekstā ar kvalitatīvas izglītības pieejamību.

Tiekas ar Vecumnieku
vidusskolēniem un skolas vadību

Uz tikšanos ar ministri bija aicināti Vecumnieku vidusskolas 10. – 12. klašu audzēkņi kopā
ar skolas vadību. Direktora vietniece, skolotāja
Sanita Roga prezentācijā ministrei ieskicēja,
kāda ir Vecumnieku vidusskola, kādos projektos un aktivitātēs iesaistās skolēni. Skolēni
dalījās pārdomās par pieredzēto un vērtīgām
atziņām, kas gūtas, piedaloties aktivitātēs.
Izglītības un zinātnes ministre jauniešiem uzdeva jautājumu: «Kā redzat savu nākotni, vai ir
skaidrs sapnis?» Skolēni dalījās savās nākotnes
iecerēs, uz ko ministre aicināja: «Esiet drosmīgi
lēmuma pieņēmēji, ambiciozi un saprotiet savu
dzīves aicinājumu!»
Sarunā ar Vecumnieku novada domes un

Pēc tam Vecumnieku tautas nama mazajā zālē

notika Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju
tikšanās ar Vecumnieku novada vadību un novada izglītības iestāžu direktoriem.
Šādas tikšanās un sarunas ir nepieciešamas, lai
pārliecinātos, ka novadam ir savs konceptuāls
skatījums uz izglītības attīstību, skolu tīklu
sakārtošanu, kā arī, lai novērtētu, cik gatavas
izglītības iestādes ir visiem procesiem, sākoties
jaunajam mācību gadam un, protams, lai apmainītos ar informāciju.
Ministrei bija sagatavoti vairāki jautājumi par
skolēnu skaita kritērijiem, par skolotāju noslodzi,
par digitālajām tehnoloģijām skolās, par to, kā
novadā redz izglītības iestāžu attīstību.
Vecumnieku novada priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iepazīstināja ar izstrādāto Izglītības un
attīstības stratēģiju 2019. – 2023. g., kas sniedza
vairākas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem,
kā arī iezīmēja plānoto tālāko attīstību novada
izglītības iestādēs.
Izglītības iestāžu direktori bija ieinteresēti
sarunā un sniedza savu viedokli par ministri
interesējošajiem jautājumiem, izskaidroja esošo
situāciju skolās.
Pēc tikšanās ar mūsu novada pārstāvjiem, ar
izglītības un zinātnes ministri ieradās tikties
Iecavas un Rundāles novada pārstāvji.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

«Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs», «Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai» u. c.
Jaunieši dalījās domās un atziņās, kas gūtas, piedaloties projektos, ārzemju braucienos, Panākumu
Universitātes un interešu izglītības programmu
nodarbībās.
Ministre savukārt aicināja skolēnus nebaidīties un
pašiem pieņemt dzīvē drošus un atbildīgus lēmumus, izvirzīt ambiciozus mērķus un piepildīt tos.
Sarunā ar Vecumnieku novada domes un Vecumnieku vidusskolas vadību ministri iepazīstinājām
ar skolas iegūto pieredzi projektā «Dabaszinātnes un matemātika», VISC projektā «Inovatīvo
skolu tīkls» un paveikto projekta «Kompetenču
pieeja mācību saturā» divu gadu aprobācijā.
Sarunā uzsvērām, kā skolas kolektīvs realizē
kopējo mērķi, atzīmējām, ka skolas darbs balstās
uz trim lieliem vaļiem – mūsdienīgu mācīšanas
un mācīšanās procesu, pedagogu sadarbību,
atbalstu skolotājiem, skolēniem un dalīšanos
pieredzē gan valsts izglītības darbinieku konferencēs, gan, organizējot pieredzes darbnīcas un

seminārus tepat skolā daudzu novadu skolotājiem. Ministre ieinteresēti uzklausīja nākotnes
ieceres, kuru realizēšanu traucē telpu trūkums,
un bija pārsteigta, cik cieši kopā mācās un atpūšas bērni pirmsskolas grupās un sākumskolas
klasēs. Saņēmām uzslavas par prasmi racionāli
izmantot katru kvadrātmetru Mazās skolas ēkā
un sapratni, ka iecerētā piebūves celtniecība nav
tukša iegriba, jo telpas mācību vides uzlabošanai
ir vitāli nepieciešamas.
Sarunas ritēja konstruktīvā gaisotnē, ministrei
bija dažādi jautājumi, un mums bija iespēja uz
tiem sniegt faktos pamatotas atbildes.
Ministre interesējās par tālāko vidusskolas programmu izvēles grozu sagatavošanas procesu,
bija gandarīta, ka četri skolas pedagogi jau šajā
mācību gadā papildina zināšanas padziļināto
kursu mācīšanā un pateicās par saturīgo un
profesionālo darbu projekta «Kompetenču pieeja
mācību saturā» divu gadu aprobācijā.
Ļoti ceram, ka visi bērni, kuri mācās un mācīsies
Vecumnieku vidusskolā, tiks iepriecināti ar pozitīvo ziņu par skolas piebūves celtniecību!

Vecumnieku vidusskolas vadību ministre
tika iepazīstināta ar izglītības jomu Vecumnieku novadā un Vecumnieku vidusskolas
paveikto kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā. Vecumnieku vidusskolas
direktors Aivars Ķiņķevskis atklāja, ka daudzas
lietas ierobežo telpu trūkums skolā. Raugoties
nākotnē – būs nepieciešams vairāk vietas, jo
jānodrošina vēl viena datorklase.
Ministre tika iepazīstināta ar situāciju, kurā
aizdevuma pieteikums investīciju projektam
«Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve» tika
atteikts. Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš atzina, ka ir vitāla nepieciešamība izglītošanās apstākļus uzlabot. Projektā ir
iecerēts, ka visi skolēni no 1. – 12. klasei mācās
vienā skolā, kura ir sadalīta pa atsevišķiem
blokiem. Vecā skolas daļa tiktu izmantota darbmācībai, bibliotēkas vajadzībām u. c.
Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska kopā
ar skolas un domes vadību klātienē iepazina sākumskolas telpas. Ministre atzina, ka Vecumnieku
vidusskolas piebūve ir nepieciešama un ieteica
atkārtoti sagatavot aizdevuma pieteikumu.

Tiekas ar izglītības
iestāžu vadītājiem

VIEDOKLIS
Aivars Ķiņķevskis,
Vecumnieku vidusskolas
direktors
Vizīte Vecumnieku vidusskolā sākās ar tikšanos ar vidusskolēniem, Skolēnu Domi
un skolas vadību. Direktora vietniece, skolotāja
Sanita Roga iepazīstināja ministri ar aktivitātēm
un projektiem, kuros piedalās skolēni – tā ir
starptautiskā Ekoskolu programma ar izcīnīto Zaļo
karogu jau no 2009. gada, Valsts mežu programma
«Mammadaba», vides pētniecības projekts «Lielās
augu medības», programma «Atbalsts pozitīvai
uzvedībai», projekts «Latvijas skolas soma»,
programma Panākumu Universitāte, skolēnu pašpārvalde, zinātnieki pētnieciskie darbi, 21 dažāda
interešu izglītības programma – kori, tautas deju
kolektīvi, sports, floristika, vizuālā māksla, vides
izglītība, robotika, Erasmus+ programmas (KA2)
skolu apmaiņas partnerības projekts «Emotional
Wellbeing» jeb «Emocionālā labklājība» ar Franciju,
Angliju, Nīderlandi un Ungāriju, kā arī ESF projekti

Saņemta atbildes vēstule no Satiksmes ministrijas
Augusta sākumā Vecumnieku novada dome
nosūtīja vēstuli Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijai par kritisko situāciju uz valsts
autoceļiem Vecumnieku novadā.

V

ecumnieku novada dome atbildes vēstuli no Satiksmes ministrijas un VAS
«Latvijas Valsts ceļi» saņēma 5. septembrī. To parakstījuši VAS «Latvijas
Valsts ceļi» Bauskas nodaļas vadītājs
Dzintars Dzenis un Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākais eksperts Ainārs Brūvers.
Vēstules teksts: «Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS «Latvijas Valsts ceļi» speciālistiem ir
izskatījusi Jūsu vēstuli par situāciju uz valsts reģionālajiem autoceļiem P87 Bauska – Aizkraukle
un P88 Bauska – Linde Vecumnieku novadā.
Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu
izstrādāšana tiek veikta, balstoties uz autoceļu
tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes
intensitātes uzskaites datiem, kā arī tiek izvērtēti
sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu reforma,
sabiedriskā transporta maršruti u. c. Katru gadu
tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek

iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un
lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku
skaitam labākus braukšanas apstākļus.
Informējam, ka valstī kopumā apmierinošā stāvoklī
ir 396 km un sliktā stāvoklī ir 377 km valsts reģionālo
autoceļu ar grants segumu, tādējādi pašlaik autoceļu
nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minētā autoceļa sakārtošanas darbi netiek plānoti. Izstrādājot
Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas
2020. – 2022. gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut
autoceļu P87 Bauska – Aizkraukle un P88 Bauska –
Linde grants segumu sakārtošanas darbus.
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana tiek veikta
saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta
noteikumiem Nr. 224 «Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli». Noteikumi nosaka,
ka zāle, kas aug uz valsts autoceļa nomales un
tai piegulošas nogāzes 1,0 – 1,5 m platumā, «C»
uzturēšanas klases autoceļiem, kurā ietilpst P87
Bauska – Aizkraukle un P88 Bauska – Linde, veģetācijas periodā jāpļauj tikai vienu reizi sezonā.
2019. gadā valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska –
Aizkraukle uzturēšanas darbos izlietoti 128 143,52
euro un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska – Linde uzturēšanai izlietoti 125 767,62 euro.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Darām zināmu, ka Vecumnieku novada teritorijā
esošajam valsts reģionālajam autoceļam P87
Bauska-Aizkraukle posmā km 22,461 – 56,280
zāles pļaušanu autoceļa nodalījuma joslā VAS
«Latvijas autoceļu uzturētājs» Bauskas un
Aizkraukles nodaļas plāno uzsākt 2019. gada
10. septembrī, savukārt valsts reģionālajam
autoceļam P88 Bauska – Linde posmā km
28,357 – 33,720 zāles pļaušanu autoceļa nodalījuma joslā 2019. gada 6. un 7. augustā veikusi
VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» Ogres nodaļa,
bet posmā km 16,32 – 28,357 zāles pļaušanu
autoceļa nodalījuma joslā Bauskas nodaļa plāno
uzsākt 2019. gada 16. septembrī.
Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts reģionālo
autoceļu ar grants segumu stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas
darbu izpilde atbilstoši noteiktajai «C» ikdienas
uzturēšanas klasei.»
Vecumnieku pašvaldības izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis atklāj, ka izvērtēs
iespēju, lai rudenī aicinātu Satiksmes ministrijas,
VAS «Latvijas Autoceļu uzturētāju» un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāvjus tikties ar iedzīvotājiem.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Vecumnieku novada Domes
Sporta skolai jauns direktors
2019. gada 19. augustā notika Vecumnieku
novada Domes Sporta skolas direktora
amata vietu pretendentu izvērtēšanas
komisijas sēde, kopumā bija pieteikušies 3
pretendenti. Veicot pārrunas un izvērtējot
iesniegtos dokumentus, visaugstāko punktu
skaitu ieguva pretendents Jānis Plūme.

J
Domes sēdē J. Plūme dalījās vīzijās par nākotnes iecerēm,
stājoties jaunajā amatā.

nis Plūme atceras, ka 2007. gadā atgriezties Vecumniekos viņu pierunājis
tēvs un A. Ķiņķevskis, lai strādātu vidusskolā par skolotāju. «Pēc tēva nāves
sāku strādāt par treneri ar pieaugušo un
jauniešu komandām Sporta skolā. Volejbols ir
mana sirdslieta, hobijs un darbs vienlaicīgi. Tā
ir iespēja atjaunoties un darīt to, kas sirdij tuvs.
Kopš esmu volejbolā, mēs kopīgi esam izcīnījuši skaistas uzvaras, sagatavojuši izlases kandidātus un palīdzējuši izaugt labiem cilvēkiem.
Bez izveidotās treneru komandas tas būtu grūti. Liels paldies maniem kolēģiem, kuri ir izcili
speciālisti!» atzīst J. Plūme.
Uzzinot, ka Sporta skolas direktora vakance ir

brīva, J. Plūme devies pie Vecumnieku novada
domes vadības un izteicis vēlmi kļūt par Sporta
skolas direktoru. Ņemot vērā, ka amatam tika
izsludināts konkurss, J. Plūme, protams, tajā arī
piedalījies. «Esmu ar Sporta skolu jau no paša
sākuma,» atzīst J. Plūme.
Kādi varētu būt pirmie darbi kā Sporta skolas
direktoram? Jau apstiprināšanas dienā J. Plūme
bija plānojis doties uz Ogri, kur mūsu Sporta
skolas 6 volejbola komandas piedalījās Latvijas
volejbola federācijas rīkotajā Vasaras volejbola
spēļu finālposmā, taču Domes sēdes dēļ nepaspēja aizbraukt. J. Plūme stāsta, ka «jauniešiem
ir nepieciešams atbalsts. Katra uzvara būs svētki,
jo visās grupās esam jaunākais gads. Visvairāk gribu redzēt, kā veiksies mūsu pašiem
mazākajiem puikām.» «Protams, pirmais, kas
jāizdara – jāiepazīstas un jāparaksta jaunais
darba līgums, kam sekos kārtīga iepazīšanās
ar esošo situāciju Sporta skolā – steidzamākie
darbi, inventārs, dokumentācija, iespējas un
vajadzības, kā arī apzināšu savu sākuma punktu
Sporta skolā. Un tad jau kopīgi uzsāksim jauno

17. jūlijā Vecumnieku novada Domē tika
saņemts Vecumnieku novada domes Sporta
skolas direktora uzteikums ar lūgumu viņu
atbrīvot no minētā amata.
Lai nodrošinātu Sporta skolas efektīvu un
nepārtrauktu darbību un direktora amata
pretendenta virzīšanu apstiprināšanai Vecumnieku novada Domes sēdē iespējami
īsākā termiņā, ar Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja 2019. gada 10. jūlija
rīkojumu Nr. 3-21/2019/238 tika izsludināts
atklāts konkurss uz Sporta skolas direktora
amatu. 24. jūlija Domes sēdē tika nolemts
izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktoru 25. jūlijā. Uz laiku, līdz jauna Sporta skolas direktora apstiprināšanai, par šī amata
pienākumu izpildītāju iecēla Sporta skolas
metodiķi un izsludināja atklātu konkursu uz
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas
direktora amatu, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 2019. gada 15. augustam.
mācību gadu,» tuvākajos plānos dalās J. Plūme.
Deputāti ar ieinteresētību uzņēma J. Plūmes
nākotnes vīzijas un plānus, tāpēc 28. augusta
Domes sēdē ar balsu vairākumu tika atbalstīta
direktora stāšanās amatā.
Alise Dreimane

Domes sēdes apskats
28. augusta Domes sēdes darba kārtībā tika
izskatīti 23 jautājumi.

Apmācību nodrošināšana
apvienotajās klasēs Vecumnieku
novada domes dibinātajās izglītības
iestādēs

Vecumnieku novada izglītības iestādēs apvienotajās klasēs eksāmenu priekšmetus jaunajā
mācību gadā katrai klasei mācīs atsevišķi.
Pašvaldībā darbojas noteikumi «Par minimālo
un maksimālo izglītojamo skaitu Vecumnieku
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes grupās, vispārējās izglītības iestādes klasēs
un interešu izglītības grupās». Saskaņā ar tiem,
gadījumā, ja izglītības iestādē ir nepietiekams
izglītojamo skaits, tiek veidotas apvienotās
klases.
Vecumnieku novada domē 1. augustā saņemts
iesniegums no Valles pamatskolas direktores,
kurā lūdza atļauju apvienotajā 2./3. klasē
mācību priekšmetus latviešu valodu, angļu
valodu un matemātiku mācīt atsevišķi katrai
no apvienotajām klasēm. 21. augustā saņemts
iesniegums no Stelpes pamatskolas direktores,
kurā lūdza atļauju atvērt apvienoto 1./3.klasi,
2./4.klasi, 5./6.klasi un 8./9.klasi un eksāmenu

priekšmetus 8./9. klasē (latviešu valodu, svešvalodu, matemātiku un vēsturi) mācīt atsevišķi
katrai no apvienotajām klasēm, kā arī, ņemot
vērā mācību priekšmetu specifiku, 8. un 9. klasē
mācīt atsevišķi fiziku un ķīmiju.
Ņemot vērā direktoru iesniegumus, Dome lēma
saskaņot, ka Valles pamatskolā apvienotajā
3./4. klasē atsevišķi tiks mācīta latviešu valoda,
matemātika, angļu valoda. Savukārt Stelpes
pamatskolā apvienotajās klasēs atsevišķi tiks
mācīta latviešu valoda, svešvaloda, matemātika un vēsture, bet 8./9.klasē – atsevišķi arī tiks
mācīta ķīmija un fizika.
Tāpat dome ļāva turpināt vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvi 12. klasei Misas
vidusskolā.
•••

Reģistrēs pašvaldības autoceļu

Vecumnieku novada domē saņemts nekustamā
īpašuma «Gravas» īpašnieces iesniegums, kurā
lūdz Vecumnieku novada domi reģistrēt pašvaldības autoceļu (Gravas ceļš) – servitūta ceļu, kas
atrodas uz īpašumiem «Gravas», «Taurupes»
un vēl 3 īpašumiem piederošā zemes gabala.
Vienlaikus arī lūdz izskatīt iespēju ceļa posmu
nodrošināt ar minimālās «D» klases prasības
pašvaldības autoceļu uzturēšanu, ņemot vērā,

ka īpašumā «Gravas» notiek aktīva saimnieciskā darbība un arī pie pārējiem īpašumiem ir
ierobežota piekļuve.
Domes sēdē nolēma reģistrēt pašvaldības autoceļu Valles pagastā B-2 V936-Gravas, no 0,000
līdz 0,582 km garumā, ar grants segumu. Šim
autoceļam noteica «D» uzturēšanas klasi.
•••

Atbalsta Valles pensionāru ekskursiju

Vecumnieku novada domē 18. jūlijā tika saņemts
iesniegums, kurā lūdza apmaksāt transporta izdevumus Valles pagasta pensionāru ekskursijai
uz Kuldīgu, kas nu jau notika 29. augustā. Ekskursijā piedalījās arī Valles evaņģēliski luteriskās
draudzes dalībnieki.
Sēdē nolēma piešķirt finansiālu abalstu, apmaksājot pašvaldības autobusa transporta pakalpojumus līdz 300 kilometriem.
•••

Izpilddirektore piedalīsies pieredzes
apmaiņas braucienā uz Slovākiju

21. augustā Vecumnieku novada domē saņemta
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas
(LPIA) vēstule, kurā informēja, ka no 2019. gada
5. līdz 12. oktobrim tiek organizēta Latvijas Paš-

Kārtības nodaļa informē
Augustā Sabiedriskās kārtības nodaļā saņemti
4 personu iesniegumi, uz kuriem sniegtas atbildes. Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma
protokoli, par kuriem sods paredzēts Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – viens par
vides piesārņošanu un piegružošanu (sods no
70 – 700 eiro), trīs par mājdzīvnieku turēšanas
prasību pārkāpšanu (sods – brīdinājums vai
naudas sods no 7 – 350 eiro, kā arī izdevumi,
kas jāsedz patversmei, lai mājdzīvnieku atgūtu).
Pagājušajā mēnesī tika apkalpots 51 personas
izsaukums, t. sk., 20 no Valsts policijas iestādēm:
Vecumnieku pagastā 26 izsaukumi, Stelpes pagastā 2 izsaukumi, Bārbeles pagastā 7 izsaukumi,
Skaistkalnes pagastā 4 izsaukumi, Valles pagastā
7 izsaukumi un Kurmenes pagastā 5 izsaukumi.
Augustā veikti 33 reidi likumpārkāpēju profi-

laksei, sabiedriskā kārtība nodrošināta 4 masu
pasākumos, kuros nostrādātas 22 stundas. 2 reizes
tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un
bāriņtiesai. Izteikti 9 aizrādījumi par izdarītajiem
administratīvajiem pārkāpumiem. 8 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola reibumā nogādātas
mājās. Mēneša laikā izķerti 5 klaiņojoši dzīvnieki.
28 reizes tika sniegta fiziska palīdzība: 20 reizes
Valsts policijai, 5 reizes Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam, 2 reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 1 reizi citiem.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti
ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, trokšņošana,
izsaukumi par sabiedriskā vietā guļošām personām alkohola reibumā, ziņošana par klaiņojošiem suņiem, kā arī tiek sagatavoti un izsniegti
videonovērošanas ieraksti pēc Valsts policijas

un citu tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma
par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem vai
citiem likumpārkāpumiem, kuru izskatīšana ir šo
iestāžu kompetencē, sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam agresīvu
pacientu nogādāšanai ārstniecības iestādē u. c.
Joprojām, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, tiek
veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām
nav bijuši 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.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Augustā Vecumnieku novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 9 bērniņu dzimšanas – 6 puikas,
3 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 8 laulības reģistri –
4 nodaļā reģistrētas laulības, 4 baznīcas laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 5 miršanas reģistri:

VECUMNIEKU PAGASTS
Laimons Starts (1933. gada 4. decembris –
2019. gada 31. jūlijs);
Edgars Kārkliņš (1922. gada 17. februāris –
2019. gada 2. augusts);
Jānis Ozoliņš (1952. gada 29. augusts –
2019. gada 14. augusts);

Vera Lomaša (1956.g ada 14. novembris –
2019. gada 30. augusts);
VALLES PAGASTS
Andrejs Ķikurs (1940. gada 29. augusts –
2019. gada 20. augusts).
Elga Kaļķe,
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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valdību Izpilddirektoru asociācijas pieredzes apmaiņas vizīte uz Slovākiju, kuras mērķis – tikties
ar Slovākijas Izpilddirektoru asociācijas (APUMS)
un Prešovas, Štrbā un Liptovski Mikulaš pašvaldību kolēģiem, iepazīstot, pārrunājot un analizējot
kopējo un atšķirīgo abu valstu pašvaldību pieredzē. Diskusijās tiks izskatītas sekojošas tēmas:
• pašvaldību sistēma, pienākumi, finansējuma
principi;
• pašvaldību sadarbība ar uzņēmējiem, nodarbinātības jautājumi;
• kā apturēt cilvēku aizplūšanu no reģioniem;
• atkritumu saimniecība, depozītsistēmas ieviešana;
• citi uzdevumi, praktiskie piemēri un tikšanās.
Vizītes laikā plānots tikties arī ar Latvijas Goda
konsulu Slovākijā Miroslavu Repku. Ceļa izdevumus sedz LPIA, uzturēšanās līdzekļus (389 eiro)
segs pati izpilddirektore. LPIA lūdza komandēt
Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektoru
un/vai citu darbinieku šim braucienam.
Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, nolēma
norīkot komandējumā Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektori piedalīties LPIA rīkotajā
pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovākiju no
š. g. 5. līdz 12. oktobrim.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

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:
19. septembrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
26. septembrī no plkst. 10:00 līdz 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
19. septembrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
20. septembrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
26. sepetmbrī plkst. 10:00 līdz 12:00
Valles pagasta pārvaldē.

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
19. septembrī plkst. 14:00 līdz 17:00
Taurkalnes bibliotēkā.
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Vecumnieku tautas namā darbu sāk jaunais kolektīvs
4. jūlijā Vecumnieku novada tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv tika izsludināts
konkurss uz Vecumnieku tautas nama
vadītāja amatu un Vecumnieku tautas
nama mākslinieciskās daļas vadītāja
amatu, savukārt konkurss uz Vecumnieku
tautas nama administratora amatu tika
izsludināts 24. jūlijā.

daļas vadītāju, mums ir dažādas idejas, kuras
varētu piedāvāt jaunajā sezonā. Mans mērķis ieklausīties iedzīvotājos, uzklausīt viņu vēlmes
iespēju robežās.» J. Retenais kolektīvam novēl
izturību un vēlreiz izturību, apķērīgumu un spēju
labi sadarboties.
E. Griņova – Kabanova darbu meklējusi caur
Nodarbinātības Valsts aģentūru, kur viņai tika
piedāvāti vairāki darba varianti, kā viens no
tiem – Vecumniekos. Jaunās darbinieces dzimtas saknes atrodamas Ludzas novadā, iepriekš
Vecumniekos bijusi tikai caurbraucot, jāmin, ka

P

ēc pieteikuma termiņa pagarinājuma uz
tautas nama vadītāja amata vietu pieteicās 3 pretendenti, uz tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja amatu –
2 pretendenti, uz tautas nama administratora amatu – 5 pretendenti. Veicot pretendentu izglītības, darba pieredzes un darba intervijas
snieguma izvērtēšanu, tika pieņemts lēmums.

ŠOBRĪD IR DAUDZ
JAUNĀ, TAČU TAS
NEBŪT NEBIEDĒ

Jaunie darbinieki
gatavi izaicinājumiem

Vecumnieku tautas nama jaunie darbinieki ir apņēmības
pilni un gatavi jauniem izaicinājumiem.

šī vieta darbinieci uzrunājusi jau uzreiz. Kultūras
dzīve ir viņas aicinājums jau no pašas bērnības.
Ludzas novadā viņa pavadīja savas bērnības
dienas, piedalījās pasākumos un pat ar savām
idejām palīdzējusi tos organizēt. Arī tagad jauniete ir ļoti aktīva, spēlē mūzikas instrumentus
vairākos kolektīvos. Viens no Latvijā pazīstamākajiem kolektīviem, ko vada Igeta Gaiķe ir etno
prieka grupa «Ogas». Jaunā darbiniece šobrīd
studē Izglītības zinātni neklātienes programmā
Jorkas universitātē Kanādā. E. Griņovas – Kabanovas mērķis ir saglabāt un izcelt Vecumnieku
novada tradīcijas. «Sākumā gan jāiedzīvojas, lai
varētu saprast, kas vēl novadam nepieciešams,
bet man ir daudz un dažādu ideju, piemēram,
izveidot kādu jaunu pulciņu, folkloras kopu

2. septembrī darbu kā Vecumnieku tautas nama
vadītājs sāka Jānis Retenais, savukārt Tautas
nama mākslinieciskās daļas vadītāja būs Evelīna
Griņova – Kabanova.
J. Retenais uzskata, ka darbs Vecumnieku tautas
namā ir izaicinājums viņam pašam, jo ikdienā
viņš ir profesionāls mūziķis, beidzis Jāzepa
Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, akadēmijā
rīkojis dažādus pasākumus, kā arī piedalījies
starptautisku pasākumu organizēšanā. Tautas
nama vadītājs dalās ar pirmajiem iespaidiem:
«Šobrīd ir daudz jaunā, taču tas nebūt nebiedē.
Jāatzīst, ka pasākumos, kurus saplānoja iepriekšējais tautas nama kolektīvs ir vieglāk «ielekt».
Esmu iepazinies ar tautas nama mākslinieciskās

9. maijā Vecumnieku novada domē tika saņemts iesniegums no Vecumnieku tautas
nama vadītājas Janas Justes un mākslinieciskās daļas vadītājas Vitas Vēveres par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar 7. jūliju.
Lai kultūras dzīve Vecumniekos neapstātos,
tika veiktas pārrunas ar abām darbiniecēm,
kuru rezultātā tika panākta vienošanās, ka
J. Juste darba attiecības izbeigs augustā, bet
V. Vēvere septembrī.
Plašas diskusijas deputātu starpā radīja jautājums par Vecumnieku tautas nama noslogojumu un tā darbiniekiem. Ņemot vērā
Vecumnieku tautas nama vadītājas un māk
slinieciskās daļas vadītājas noslodzi un lielo
darba intensitāti, gan tautas nama darbinieces,
gan vairākums deputātu uzskatīja, ka nepieciešams izveidot jaunu amata vietu – tautas
nama administrators. Deputātu viedoklis dalījās, taču balsojot vairākums tomēr atbalstīja
jaunās amata vietas izveidošanu.
vai pat kapelu,» ar saviem nākotnes plāniem
dalās Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās
daļas vadītāja.
Jāmin, ka 27. augustā darbu Vecumnieku tautas namā sāka arī jaunā administratore, kas
darba attiecības pārtrauca 2. septembrī. Līdz
ar to administratores amatam tika uzrunāta
nākamā kandidāte. 6. septembrī Vecumnieku
tautas namā administratores amatā stājās
Jana Goževica.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Uzklausīšanas sanāksmē asi diskutēts par piedāvāto
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu
FOTO – ALISE DREIMANE

6. septembra vakarā
Vecumnieku tautas namā
uzklausīšanas sanāksmē
tikās SIA «Mūsu saimnieks», Vecumnieku novada Domes pārstāvji un
Vecumnieku pagasta siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma lietotāji.

I

edzīvotāji tika aicināti
paust savu viedokli par
SIA «Mūsu saimnieks»
iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu.
Sanāksmes laikā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar plānotajām tarifa izmaiņām.
Uzklausīšanas sanāksmes
mērķis bija informēt pakalpojuma lietotājus par tarifa projektā ietvertajām
cumnieku domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt
SIA «Mūsu saimnieks» pārstāvis, valdes loceklis
atbildes uz neskaidrajiem ar tarifa projektu
Ivars Staškevičs, SIA «Smart meter» pārstāvis
saistītajiem jautājumiem un uzklausīt SIA «Mūsu
Ivo Berkolds, kurš veicis siltumapgādes tarifasaimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojuaprēķinus, Vecumnieku novada domes izpildmu lietotāju ieteikumus un priekšlikumus.
direktora vietnieks Guntars Veismanis, kurš arī
Ar SIA «Mūsu saimnieks» iesniegto siltumenervadīja šo sarunu.
ģijas apgādes pakalpojuma tarifa projekta kopUzklausīšanas sanāksmi iesāka Guntars Veismasavilkumu iedzīvotāji tika aicināti iepazīties
nis, īsumā iepazīstinot ar situāciju – 19. augustā
tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv. Iepazīstoties ar
Vecumnieku novada Domē tika saņemts iesniešo informāciju varēja uzzināt, ka noteiktais tarifs
gums no SIA «Mūsu saimnieks» par siltumenervarētu spēkā stāties ar 2019./2020. gada apkures
ģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifu
sezonu, kā arī tika paskaidrots, ka tarifa izmaiņas
projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sabiedrisko
ir saistītas ar tarifa pozīciju izmaiņām - Vecumpakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto
nieku novada Domes pamatlīdzekļu – katlu mājas
metodiku. G. Veismanis arī klātienē informēja
un siltumapgādes tīklu nomas maksu, 3% peļņu,
par iesniegumā minēto – ar ko saistītas tarifu
siltumenerģētiķa atalgojumu un nodokļiem.
izmaiņas.
Esošais tarifs ir 53,70 eiro bez PVN par 1 meIedzīvotāji ierodas
gavatstundu (MWh), plānotais – 68,07 eiro bez
kuplā skaitā
PVN par 1 MWh, tādejādi siltuma tarifs palieliPakalpojuma lietotāji bija iepazinušies ar tarifa
nātos par 26,76 procentiem.
projekta kopsavilkumu, gatavi uzdot sev intePēc tam Ivars Staškevičs centās paskaidrot sīkāk,
resējošos jautājumus, ar cerību uz tiem saņemt
kāpēc tarifs tiek palielināts. Arī Ivo Berkolds
pamatotas atbildes, kā arī, iedzīvotāji bija gaizteica savu viedokli par pielietoto metodiku,
tavi sniegt savu viedokli un ierosinājumus, lai
dalījās savā pieredzē saistībā ar citiem līdzīgiem
atrisinātu radušās problēmas un domstarpības
uzņēmumiem un tarifiem. Iedzīvotāji bija ļoti
komunikācijā starp pakalpojumu sniedzēju un
ieinteresēti un steidza pēc iespējas ātrāk uzdot
saņēmējiem.
dažādus jautājumus, interesējās, cik lieli ir paUz jautājumiem atbildēt bija ieradušies – Vematkapitāla nolietošanās termiņi, jautāja par

Iedzīvotāji ieinteresēti diskutēja par piedāvāto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu.

katlu mājas finansēšanu, par kurināmā izmaksām un tā mitruma un kvalitātes pārbaudēm
pieņemot kravu, par siltumenerģētiķa amata
aprakstu un darba pienākumiem, par šī amata
nepieciešamību, par administrācijas izmaksu
sadalījumu, jautāja, cik lieli ir siltuma zudumi
siltumtrasēs u. c. jautājumiem.
Uzklausīšanas sanāksme izvērtās ļoti gara, tās
laikā tika uzdoti neskaitāmi jautājumi, uz tiem
sniegtas atbildes, kuras gan visas neapmierināja
sanākušos iedzīvotājus, pie kopēja un vienojoša
viedokļa nonākt bija ļoti sarežģīti.
Ivars Staškevičs un pārējie pārstāvji nebija nākuši strīdēties, bet gan paskaidrot un mēģināt
atrisināt radušos situāciju tā, lai visiem būtu
saprotami veiktie aprēķini. I. Staškevičs apliecināja, ka ir atvērts turpmākām sarunām un gaida
tikšanos ar vairākiem sanāksmes dalībniekiem,
lai kopīgi mēģinātu risināt radušās problēmas un
neskaidrības. Uzņēmuma pārstāvis solīja, ka
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tiks pārskatīta metode par administrācijas izmaksu attiecināšanu uz siltumapgādes tarifu.
Iedzīvotāji ieteica arī uzņēmuma gada pārskatus,
dažādus operatīvos pārskatus publicēt tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, lai tie būtu brīvi
pieejami iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji redzētu, kā
kapitālsabiedrība strādā, iespējams, tad nerastos tik daudz neskaidrību, tik daudz jautājumu.
Pēc tikšanās tiek sagatavota Vecumnieku novada domes norādījumu vēstule SIA «Mūsu
saimnieks» par tikšanās laikā identificētajām
lietām – kļūdām, kuras jānovērš aprēķinos, kā
arī jāsniedz skaidrojums par pakalpojumu kvalitātes, nodrošināšanas efektivitātes un darbības
ekonomiskuma uzlabošanas jautājumiem.
Pēc šo labojumu izdarīšanas un skaidrojumu
saņemšanas, jautājums tiks virzīts apspriešanai Vecumnieku novada Domes komitejās, lai
pieņemtu lēmumu Domes sēdē.
Alise Dreimane

Kultūra 5

2019. gada septembris

FOTO – ALISE DREIMANE

Ražas novākšanas svētki «Ausekļu dzirnavās»

Mazpulka dalībnieki visiem apmeklētājiem rādīja piemēru un ar sparu ķērās klāt ikvienam darbiņam.
Saimnieces cienāja ar tikko svētīto maizīti, kas cepta jaunajā Maizes mājā.

Ir pienācis laiks, kad bērziem lapas sāk krāsoties
dzeltenas, pīlādžu ogas ir nogatavojušās sārtas – klāt ir rudens, ir pienācis laiks arī rudens
ražas novākšanai. Kamēr citās lauku sētās darbi
jau rit pilnā sparā, tikmēr Bārbeles pagasta
brīvdabas muzejā «Ausekļu dzirnavas» pacietīgi
tika gaidīts 7. septembris, kad muzejā ieradīsies
ļaudis no malu malām, lai izjustu Zemgales
sētas sadzīvi un rudens lauku darbus.

K

ā jau gadu gadiem ierasts, arī šogad
11. Pļaujas svētkus atklāja Bārbeles mazpulka dalībnieki un skolotājs Voldemārs
Barens, mastā uzvelkot Latvijas karogu,
un visiem kopīgi svinīgi nodziedot «Ausekļu dzirnavu» himnu «Nevis slinkojot un pūstot», pēc tam tvaika dampis «Ruston Proctor»
skaļi nosvilpa trīs reizes. Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš atzina, ka šis
gads visiem zemniekiem, lauksaimniekiem ir bijis
pietiekami ražīgs, par to liela daļa nopelnu ir arī
Sējas svētku organizētājiem, kuri radīja gan īpaši labvēlīgu auru, gan turpina saglabāt tradīcijas
un demonstrējumus. «Arī Mārtiņa Mediņa muzejā gads ir bijis pietiekami ražīgs – pietiks graudu
gan pīrāgiem, gan malšanai,» piebilda G. Kalniņš.

Iesvēta Maizes māju

Pēc svētku atklāšanas parasti visi tiek aicināti
doties uz demonstrējumu lauku, taču šogad
programmā bija ieviestas izmaiņas, jo brīvdabas
muzejā kopš iepriekšējiem Pļaujas svētkiem ir
pārvesta un atjaunota guļbaļķu ēka ar senu vēsturi – Maizes māja. Tajā mājvietu radusi ar malku kurināma maizes krāsns. Priesteris Andrejs Mediņš

bija ieradies, lai jauno ēku iesvētītu. «Šie svētki
liek mums apzināties mūsu identitāti – piederību
zemei. Tā ir neaprakstāma sajūta rudenī ieiet
savā darzā un novākt pašu audzētos labumus, tā
pilnības sajūta,» klātesošos uzrunāja A. Mediņš.
Priesteris iedrošināja pārstāt būt vergiem un nebaidīties būt saimniekiem savā zemē, novēlēja,
lai ««Ausekļu dzirnavas» mums ik dienu atgādina,
ka ir vajadzīgas tikai divas rokas un pāri visam
sirds, lai sāktu mīlēt, audzēt un izdarīt visu, kas
nepieciešams. Tā ir mūsu vērtība.» Pirms došanās
uz demonstrējumu lauku, visi tika aicināti apstāties pie Maizes mājas. Pēc mājas iesvētīšanas
saimnieces cienāja ar iesvētīto maizīti.

Raža novākšanā iesaistās daudz palīgu

Tehnika lēnām devās uz demonstrējumu lauku,
kur visus sagaidīja Sējas svētkos sētā, nu jau
nobriedusī raža. Saceļot lielu putekļu mākoni,
tehnika sāka darboties un svētku apmeklētāji
steidza palīdzēt novākt brangos kartupeļus,
siet labību kūlīšos, novākt lielo kukurūzu, kura
izstiepusies garāka par pašiem palīgiem. Lauka
tālākajā galā entuziasti no Baldones rādīja meistarklasi labības pļaušanā ar izkaptīm. Reti kurš
spēja palikt vienaldzīgs un tikai noskatīties no
malas, kā tiek apdarīti visi darbi. Raža diezgan
raitā tempā tika novākta, tehniku piekabes un
maisi bija pilni! Visi devās atpakaļ uz muzeja
teritoriju, kur labība tika izkulta, pielietojot tvaika dampja «Ruston Proctor» spēku kuļmašīnas
«Imanta» darbināšanā, kartupeļi sašķiroti un
kukurūza sasmalcināta. Šogad ūdens līmenis
upē bija pietiekams, lai dzirnavās ar ūdens spēku
tiktu malti graudi un gatavotas grūbas, putraimi.

Apmeklētāji ar lielu interesi gaidīja tieši dzirnavu
darbību, iepazina ēku gan no ārpuses, gan no
iekšpuses un vēroja kā norit visi procesi.

Amatu meistari atklāj aroda
noslēpumus

«Ausekļu dzirnavās» uz svētkiem bija ieradušies
dažādu amatu meistari no visas Latvijas un pat
podnieks Aļģimants no Lietuvas, kurš demonstrēja prasmes pat ar aizvērtām acīm. Pie viņa
bija iespēja pašiem apmeklētājiem iemēģināt
savu roku māla podu izveidē. Ap māla podu darināšanas vietu visu svētku laiku pulcējās cilvēki, tā
bija vesela meistarklase – izveidot savām rokām
darinātu māla trauku. Tie, kuri tomēr nesaņēmās
pamēģināt paši, varēja iegādāties jau gatavus
mākslinieka darinājumus. Izmantojot savus un
muzeja darba rīkus, amatu meistari ikvienam
ļāva ielūkoties daudzveidīgajos mājsaimniecības
un lauksaimniecības darbos, kā arī piedāvāja iespēju izzināt senču gudrības un tikumus, atklājot
sava aroda noslēpumus. Lielu interesi puišiem un
vīriešiem radīja metālu izstrādājumu veidošana,
kāpēc gan pašam nepamēģināt izveidot savu
nagliņu? Savukārt, darbojoties ar koku, vecāki
bija gatavi paši bērnus pamācīt un palīdzēt, lai
pārzāģētu koku vai to nomizotu.

Iespēja izbaudīt svētkos
piedāvātos labumus

Muzeja teritoriju piepildīja arī amatniecības izstrādājumu darinātāji, kuri kopīgi veidoja diezgan
plašu tirdziņu, kurā varēja iegādāties gan no
koka darinātas lietas, gan rotaslietas, gan pītus
groziņus, gan adītas zeķes, gan paštaisītas ziepes,
gan arī puķu stādus.

Šogad Pļaujas svētkos bija arī seno automašīnu
Moskvič M-401 salidojums. Tīrās, sakoptās, rindā novietotās automašīnas piesaistīja ikviena
uzmanību. Kurš auto mīlis gan laidīs garām iespēju ielūkoties šādā automašīnā vai pakavēties
atmiņās par savu jaunības dienu auto, vai vēl
labāk – parunāt ar pašu automašīnas saimnieku?
Mazākie svētku apmeklētāji, kā jau ierasts, varēja
piedalīties dažādās aktivitātēs, spēlēt dažādas
spēles, izbraukt zirga mugurā. Drosmīgākie viesi
varēja izbaukt laivā pa Iecavas upīti līdz pat pašām slūžām pie dzirnavām.
Tikmēr visas dienas garumā pie Trīnes klētiņas
apmeklētajus priecēja Neretas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs «Sēļi». Dejotāji bija ļoti smaidīgi
un emocionāli izdejoja skaistās latviešu tautas dejas.
Eksotiskāku sniegumu rādīja deju grupa «Amira
Nur» no Iecavas – dejotājas ar krāšņiem tērpiem un
ne tik ierastiem deju ritmiem ieinteresēja gan jaunākus, gan vecākus svētku apmeklētājus. Savukārt
par muzikālo pusi rūpējās Latgales jauniešu kapela
«Augusti» no Līvāniem. Īpašie viesi bija šlāgergrupa
«Tēva nams» no Limbažiem, kuri priecēja un ļāva
visiem nedaudz atpūsties un relaksēties, jo visi lielie
darbi dienas garumā nu bija apdarīti un bija laiks
apsēsties un paklausīties mūzikas skaņās.
Lai pietiktu spēka visas diena garumā aktīvi iesaistīties visos darbos, apmeklētāji varēja uzņemt
enerģiju, mielojoties gan ar tradicionālo putru no
lielā katla, gan kartupeļu pankūkām, dažādiem
sieriem, tradicionālajiem pelēkajiem zirņiem ar
speķi, kā arī citiem labumiem. Varēja nobaudīt
un iegādāties arī dažādus mājražotāju gardumus
un našķus, kā arī iesvētītos «Ausekļu dzirnavu»
saimnieču ceptos pīrādziņus.
Alise Dreimane

Iespēja apskatīt Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi

I

zstāde vēsta par 1941. gada jūnija beigās bez
tiesas nogalinātajiem cilvēkiem Rīgas Centrālcietumā. Tā tika sagatavota, lai sabiedrībai atgādinātu par notikumiem pirms 78 gadiem, kad,
sekojot padomju okupācijas varas komunistiskajai ideoloģijai, Rīgas Centrālcietumā tika nošauti
99 Latvijas iedzīvotāji, kurus bēgošā padomju vara
uzskatīja par ienaidniekiem. Lai gan šis notikums
bija tautā zināms, vēsturnieku petījumu par to faktiski nebija. Vēsturniece Inese Dreimane noskaidroja upuru vārdus un viņu piemiņai izveidoja izstādi,
kuru atklāja 2016. gadā Rīgā, Stūra mājas pagalmā.
Noziegums notika 1941. gadā no 27. jūnija līdz
29. jūnijam, bet tā baisās sekas atklājās pēc
padomju varas bēgšanas – 1. jūlijā, kad Rīgu
pārņēma vācu karaspēks. Atrokot bedres, tika
atrasi 98 nošauti vīrieši, no kuriem turpmākā

gada laikā atpazina vien 69. Viena vīrieša mirstīgās
atliekas tika atrastas vēlāk.
Pētot jauniegūtus un pāskatot jau zināmus dokumentus, Inesei Dreimanei izdevās iegūt ziņas
par lielāko daļu bojāgājušo. Nogalināto vidū bija
79 latvieši, 7 krievi, 6 ebreji, 4 vācieši, 1 polis un
1 norvēģis. Vienā gadījumā tautība nebija nosakāma neprecīzi uzrakstīta vārda un uzvārda dēļ.
Starp 99 nogalinātajiem ir arī mūsu pagasta
iedzīvotājs Manfrēds Timmermanis (1892-1941) –
Vecmuižas pagasta Umpārtes (Viesturu) 1. pakāpes pamatskolas pārzinis, Umpārtes 2. mazpulka
priekšnieks, Vecmuižas baznīcas priekšnieks.
Izstādes darbības laikā ir nākušas klāt ziņas par
nogalinātajiem, dažas ģimenes guva skaidrību
par savu nošauto, bet Centrālcietumā neatrasto
radinieku bojāejas apstākļiem.
Latvijā padomju okupācijas pirmo gadu ,no 1940. gada
17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam, mēdz dēvēt par
«Baigo gadu». Šī viena gada laikā komunistiskā
režīma represīvā iestāde – č e k a – arestēja vismaz 3745 Latvijas pilsoņus, bet nogalināja – 400.
1941. gada 14. jūnijā no Latvijas uz Sibīriju izsūtīja
15424 cilvēkus. Arestēto civiliedzīvotāju beztiesas
nošaušana Centrālcietumā bija viens no pēdējiem

komunistiskā režīma noziegumiem 1941. gadā.
Nacisti šo noziegumu izmantoja antisemītiskas
propogandas nolūkos, bet
otrās komunistu okupācijas
gados (1944/1945-1991)
to centās noklusēt. Rezultātā slepkavība kļuva par
statistiku, kuras traģismu
neviens vairs nesaskatīja. Tikai 2014. gadā sākās
padziļināta izpēte, lai noskaidrotu visu nogalināto
vārdus, arestu iemeslus
Bijušais Latvijas Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels (no labās), izstādes
un slepavības apstākļus.
veidotāja, vēsturniece Inese Dreimane, Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Rita
Izstāde ir veltījums viņu
Kovala un Latvijas Okupācijas muzeja direktora vietniece attīstības lietās Līga Strazda.
piemiņai.
Izstāde būs apskatāma
novadā:
11.11. – 15.11. Vecumnieku pagasta muzejā;
12.09. – 4.10. Vecumnieku tautas namā, Vecum19.11. – 28.11. Stelpes pamatskolā.
nieku pagasta muzejā;
Rita Kovala,
7.10. – 26.10. Skaistkalnes pagasta muzejā
Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja
«Novadnieki»;
Informācijas avots:
28.10. – 8.11. Bārbeles bibliotēkā;
Latvijas Okupācijas muzejs
FOTO – IEVA PANKRATE

12. septembrī Vecumnieku tautas namā tika
atklāta Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā
izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme skums»,
kas būs apskatāma līdz 4. oktobrim. Izstādi
atklāja Inese Dreimane, Latvijas Okupācijas
muzeja vēsturniece, izstādes veidotāja,
romāna «Vēstule ar pielikumu» autore.
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6 Izglītība

A

M

isā pēc svinīgās skolas līnijas, satikšanās ar klasesbiedriem un skolotājiem bērni steidzās uz Misas
tautas nama pusi, kur izpriecājās
un kopīgi aizvadīja pēdējo silto
dienu, kā atmiņas no vasaras.
Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere vairākus gadus pēc kārtas jau vasarā sāk domāt
par to, kā papildināt pirmo skolas dienu, kā
iepriecināt un izklaidēt gan pirmsskolas vecuma
bērnus, gan arī lielākus. Uz pasākumu vienmēr
tiek aicināti un gaidīti ne tikai Misas bērni, bet
arī bērni no visām malu malām! Arī šogad laukumiņu pie Misas tautas nama piepildīja negaidīti
liels pulks gan lielu, gan mazu bērnu, kuri kopā
ar vecākiem, māsām un brāļiem kārtīgi varēja
izpriecāties. Taču šie svētki nav domāti tikai bērniem, jo šogad pirmās skolas dienas pasākumā
«Vēl viens JAUNAIS GADS Misā» sev nodarbošanos varēja atrast arī vecmāmiņas un skolotājas,
kuras labprāt un ar prieku izmēģināja koka galda
spēļu stūri, kurā varēja risināt dažādu grūtības
pakāpju uzdevumus. Tikmēr mazākie varēja
kārtīgi izpriecāties piepūšamajās atrakcijās un
uztaisīt kādu skaistu darbiņu radošajās darbnīcās. Ja bija vēlēšanās, tad varēja iegūt arī krāšņu

Ikviens ar prieku un lielu interesi izmēģināja daudzveidīgās un sarežģītās galda spēles.

un saulē mirdzošu tetovējumu vai gleznojumu uz
sejas. Lielu prieku bērniem sagādāja no baloniem
izveidotie krāsainie zvēriņi, kurus par nelielu maksu
varēja iegādāties. Atpūtas brīžos varēja iegādāties
un nogaršot gardo popkornu, saldo cukurvati un
citus našķus. Par aktivitātēm, izklaidēm un našķiem
rūpējās «Pārsteigumu karuselis». Runcis zābakos un
Lauvēns pasākuma laikā visus sagaidīja un aicināja

pievienoties dažādās aktivitātēs, labprāt samīļoja
ikvienu un ar prieku kopīgi nofotografējās.
Vecāki ir ļoti priecīgi un apmierināti, ka Misā ir
radusies šāda tradīcija pirmajā skolas dienā. Tā ir
lieliska iespēja kā pavadīt laiku kopā ar bērniem
un ģimeni, kārtīgi izpriecāties aizvadot vasaru
un sagaidot jauno mācību gadu!
Alise Dreimane

Misas bērnudārzā ar vecāku līdzdalību
pabeigta nojumes atjaunošana

FOTO – GITA SKADIŅA

utors raksta prozu un dzejoļus dažādu vecumu bērniem, fantāziju stāstus
pusaudžiem, romānus par vēsturi un
monogrāfijas.
Jautru sveicienu rakstniekam un arī
visiem klātesošajiem sniedza bērni un audzinātājas no PII «Rūķu skola», atraktīvi noskaitot
dzejoli «Mežacūku vakara dziesmiņa» no grāmatas «Aiztaisi logu tēti».
Autors savu stāstījumu iesāka ar dažādiem
dzejoļiem bērniem un lasījumu no grāmatas
«Madaras lādīte». Šī grāmata turpina un noslēdz
darbos «Atnācēji» un «Atnācēju noslēpumi»
aizsākto spraigo notikumu ķēdi.
Rakstnieka darbi vienmēr izraisījuši interesi bērnu un pieaugušo auditorijā. Tāpēc uz tikšanos ar
rakstnieku atnāca tie lasītāji, kuri ir lasījuši viņa
grāmatas gan skolas laikā, gan nesen sarakstītos autora darbus. Rakstnieks lasīja fragmentus
no grāmatas «Laika spēles», stāstīja par savu
daiļradi un dzīvi.
Kad pienāca jautājumu laiks, varēja saprast,
ka gandrīz katram ir kaut kas vaicājams. Tā
mēs uzzinājām, ka «Kuršu vikingus» Rūmnieks
rakstīja gandrīz 11 gadus, bet «Madaras lādīte»
uzrakstīta viena mēneša laikā. Par pirmo savu
literāro darbu rakstnieks nosauc 6 gadu vecumā
uzrakstītās blēņu pasakas, bet nozīmīgākus
darbus sācis rakstīt appēram 20 gadu vecumā.
Autoru rakstīt iedvesmo sieva, bērni un mazbērni. Dzejnieks Valdis Rūmnieks stāsta, ka viņam
ir bijuši vairāki kaķi un suns, kurus viņš ļoti mīlējis, un tāpēc šie dzīvnieki ir attēloti «Murjāņu
pasakās». Rakstnieks pats ir sarakstījis ap 25
grāmatām. Kopā ar līdzautoru Andreju Miglu
uzrakstījis 10 darbus un ne mazāk kā 30 darbus
ir sastādījis. Vaicāts vai viegli rakstīt grāmatas,
rakstnieks atbildēja, ka viegli, jo tas patīk.
Klausītāji uzdeva arī tradicionālo jautājumu par
vaļasprieku. «Esmu kaislīgs sēņotājs. Domāju
- kas nesēņo, tas ir zaudējis pusi dzīves. Kas
var būt garšīgāks par kartupeļiem ar baraviku
mērci!», stāstīja rakstnieks. Ar tādu pozitīvu
noskaņu beidzās mūsu saruna. Vēl tikai sekoja
ziedi, pateicības vārdi, autogrāfi grāmatās un arī
foto ar rakstnieku.
Gita Skadiņa,
Kurmenes bibliotēkas vadītāja

Septembra sākumā visās Vecumnieku novada izglītības iestādēs atgriezās satraukti,
bet saviļņoti skolēni, lai ar čalām un rosību
piepildītu skolu telpas. Pirmā skolas diena
gan ir vairāk kā svētki – Zinību diena, kur
svinīgā gaisotnē tiek sagaidīts jaunais mācību gads.
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3. septembrī ar Kurmenes bibliotēkas
apmeklētājiem tikās rakstnieks, dramaturgs,
literatūrzinātnieks Valdis Rūmnieks.

Mācību gada sākuma svētki Misā
FOTO – ALISE DREIMANE

Tikšanās ar rakstnieku
Valdi Rūmnieku

2019. gada septembris

Vecā nojuma pārtapusi krāsainā, interaktīvā objektā.

Jau maija mēnesī Misas vidusskolas pirmsskolu
grupu vecāki vērsās pie Vecumnieku novada
domes ar lūgumu finansiāli atbalstīt Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
esošās nojumītes un smilšu kastes atjaunošanu.

Dzejnieks Valdis Rūmnieks kopā ar pasākuma
apmeklētājiem.
28. septembrī plkst. 17.00
Vecumnieku tautas namā
jaunieši tiksies ar biedrības
«Zero Waste Latvia»
pārstāvi Maritu Lūsi.
Diskutēsim par beziepakojuma,
zaļu dzīves veidu,
plastmasas iepakojumu
ierobežošanu.
Pasākumā būs iespēja baudīt
jauniešu gatavotu saldējumu.

F

inansējums tika lūgts tikai būvmateriālu iegādei, visus darbus veikt bija gatavi bērnu
vecāki. Kā jau iepriekš ziņots, 22. maija Domes sēdē nolēma piešķirt lūgto finansējumu.
Tūlīt pēc finansējuma iegūšanas maija
beigās bērnudārza pagalmā notika labdarības
koncerts. Kopīgi tika saziedoti 230,34 eiro. Koncerta
klausītāju saziedotā nauda tika izlietota dažādu aktivitāšu centriņu ierīkošanai, kas attīsta audzēkņu
prāta spējas, motoriku, līdzsvaru u. c. iemaņas.
Līdz ar finansējuma iegūšanu, vecāki brīvajos
brīžos pēc darba aktīvi sāka rosīties bērnudārza
teritorijā. Ar prieku darbos iesaistījās arī vecākie
bērni, kuri vakaros kopā ar vecākiem demontēja
vecās smilšu kastes malas, jo tās bija kļuvušas
nedrošas, kā arī darīja citus mazākus darbiņus.
6. septembrī notika nojumes atklāšanas svētki –
ar sarkanās lentas pārgriešanu, ar dāvanām, ar
darbīgo vecāku un viņu mazo palīgu klātbūtni,
kuri ar gandarījuma sajūtu vēroja paveikto.
Priecāties par skaisto, gaišo, aktivitātēm pilno

Čaklākie palīgi rotaļu laukumiņa atklāšanas dienā saņēma gan pateicības vārdus, gan dažādas
dāvaniņas.

nojumi, sakopto tās apkārtni un pateikties
visiem iesaistītajiem vēlējās arī visi pirmsskolas izglītības iestādes grupiņu bērni kopā ar
audzinātājām. Jo kurš gan labāk spēs novērtēt
paveikto? Mazie pirmsskolnieki kopā ar mūzikas
skolotāju Ivetu Slokenbergu šim nozīmīgajam
notikumam par godu sacererējuši pat savu
himnu rotaļlaukumam.
Misas vidusskolas struktūrvienības vadītāja Ramona Ponomarenko neslēpa prieku: «Esmu
gandarīta par tik apjomīgu darbu, kas paveikts.
Nojumītes darbu pabeigšanas dienā priecājos
kā bērns, jo, manuprāt, ir radīta maza pasaku
zeme, kurā dzīvoties «štābiņos» un spēlēties,
izložņāt virvju labirintu, košajā un plašajā smilšu
kastē būvēt pilsētas un pazemes ejas, muzicēt,
krāsot, vingrināt pirkstiņus un ļaut vaļu fantāzijai. Brīnišķīgi, ka kompetenču pieeju mācību
procesā spēsim īstenot pavadot daudz vairāk
laika dabā – vidē, kas ir estētiski pievilcīga bērnam, turklāt sniedz iespēju attīstīt prasmes visās
mācību jomās.»
Projekta iniciatore Vanda Vēvere dāvināja bērnu
apgleznotu krūzīti un lielu paldies teica visaktīvākajiem projekta dalībniekiem: Karpovu
ģimenei – Aleksandram ar dēliem Aleksi un
Linardu, Sandrai Vēverei, Ērikam un Klintai

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Rājeviem, Sergejam Konstantinovam un Sigitai
Bukovskai, Ramonai Ponomarenko, Rinaldam
Freimanim, Dienu ģimenei, Baibai Tēraudai par
viņas darinātajām «PINU» ligzdiņšūpolēm, kuras
papildina jau otro laukumiņu Misas bērnudārza
teritorijā, z/s «Bogdani», Andrim Beināram,
Tomam Veidem, skolas direktores vietniekam
saimnieciskajā darbā Ludvigam Indreļunam,
pirmsskolas skolotāju palīdzēm Ivetai Krūmiņai
un Jeļenai Paulai, Vecumnieku novada domei
un izpilddirektora vietniekam Guntaram Veismanim, kurš projekta laikā vienmēr uzklausīja,
neliedza padomu un arī praktiski palīdzēja
atrisināt visdažādākās situācijas.
Arī skolas direktore Anna Balgalve ar prieka un
gandarījuma sajūtu pateicās atsaucīgajiem projekta dalībniekiem, pasniedzot katram piemiņas
rakstu – «Tencinājumu par došanu».
Pateicības vārdus un nelielas dāvaniņas čaklie
darboņi arī saņēma no Vecumnieku novada
domes pārstāvja Guntara Veismaņa, kurš pauda
prieku par paveikto.
Pēc tam bērni steidza izmēģināt aktivitāšu dēļus
ap nojumi, uzzīmēt pirmos zīmējumus uz tāfeles,
apskatīt citas jaunās mantas un nodarbes, kas
parādījušās nojumē!
Alise Dreimane
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26. augustā, ļoti pacilātā noskaņojumā,
tika aizvadīta šīs vasaras pēdējā «Laba O
Daba» orientēšanās treniņu un apmācību
kārta.

S
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Noslēgusies «Laba O Dabas»
orientēšanās seriāla pirmā sezona
tatistika: «Laba O Daba» treniņus sākām
organizēt no 13. maija, katru nedēļu
pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30,
kopā aizvadot 15 treniņu kārtas.
No 15 kārtām 13 reizes tikāmies Zvirgzdes
mežos, Aklā ezera orientēšanās kartē, par starta
vietu izvēloties dažādas lokācijas.
Treniņos pavisam piedalījās aptuveni 45 unikāli
dalībnieki. Vidēji katrā treniņā piedalījās 18
dalībnieki jeb kopumā visas sezonas laikā tika
doti 270 starti. Treniņos piedalījās gan bērni, gan
jaunieši, gan pieaugušie un veterāni.
Pēdējais treniņš bija īpašs ar to, ka devām masu
startu abām distancēm (īsajai un garajai) un
apbalvojām dalībniekus ar mazām balviņām
no «Bruknas ķiploki» produkcijas – ar garšvielu
maisījumu vai cidoniju sukādēm, tāpat ar specbalvām – mazajām O prizmām, ko iekārt mašīnas atpakaļskata spogulī, kas ir kā orientieristu
atpazīšanās zīme.
Lai arī kādu brīdi ne mums, ne dalībniekiem pirmdienas vairs nebūs tik saviļņojošas un sportiskas, nākamgad viss turpināsies vēl augstākā
kvalitātē, jo šis bija tikai sākums patstāvīga
orientēšanās seriāla izveidei.
Mūsu aktivitāte šogad vēl nebeidzas – 1. septembrī mēs sacentāmies Klubu stafetēs Carnikavas
novadā, kur startēja «Eko O» pamatkomanda
10 dalībnieku sastāvā un divas 4 dalībnieku
komandas 4f un distancēs.
Aicinam ikvienu uz Vislatvijas orientēšanās nakts
rogainingu Vecumniekos 27. septembrī.
Viena cilvēka virzīta aktivitāte, bet tik daudz

Eiropas sporta nedēļas ietvaros 27. septembrī
norisināsies Latvijas orientēšanās nakts, kad
11 Latvijas pilsētās un novados, tostarp arī
Vecumniekos, ikvienam būs iespēja izmēģināt
spēkus orientēšanās rogainingā tumsā.

L
Orientēšanās entuziasti aizvadījuši aktīvu treniņu un apmācību kārtu.

iesaistīti labi cilvēki – apmācību vadītāji; dāmas, kuras drukāja kartes; šoferīši, kuri atveda
dalībniekus – tēvi, mammas, brāļi, māsas u.c.,
kā arī finiša tiesneses, kuras sagaidīja dalībniekus un nolasīja viņu rezultātus, kā arī cienāja
ar svaigiem tomātiem un gurķīšiem. Un liels
paldies dalībniekiem, ka orientēšanās sports Jūs
interesē un ieinteresēja arī jaunos dalībniekus,
tāpat liels paldies par sadarbību un atbalstu
Vecumnieku novada domei, biedrībai «Jaunatne
smaidam» un orientēšanās klubam «Ozons».

«Daudz jaunu iepazītu cilvēku, jaunu iespaidu
un galu galā – jauna mīlestība pret sportu un
tā milzīgo daudzveidību. Paldies par fantastiskajām pirmdienām visas vasaras garumā.
Kustībā ir spēks #orientēšanās,» dalībniece
Zane Adiene dalās iespaidos par «Laba O
Daba» seriālu.
Mārtiņš Šteinalts,
Laba O Daba organizators,
Tūrisma un orientēšanās sporta kluba
Eko O vadītājs

K

ā jau gadu gadiem ierasts, organizatori par
pasākuma apmeklējumu sūdzēties nevarēja,
par ko liels paldies jāsaka sava pagasta patriotam Jānim Klāviņam, kurš vienmēr pulcē
ap sevi lielu, sportot gribošu draugu pulku.
Sporta spēļu laukumos lielākā piekrišana bija futbolam, kur cīņās piedalījās trīspadsmit komandas.
Šogad sporta svētkus apciemoja komanda no Tārgales, kas atrodas netālu no Ventspils, ar divām
komandām svētkos piedalījās arī Vecumnieku
jaunie futbolisti no FK Vēsma.
Strītbola laukumā cīnījās desmit komandas un
volejbola laukuma smiltīs par uzvarām sviedrus
lēja deviņas komandas.
Liels paldies visiem, kuri šo gadu laikā ir palīdzējuši organizēt Stelpes sporta svētkus – Sandrai
Neliusai ar ģimeni, vienmēr pretimnākošajiem
individuālo disciplīnu tiesnešiem, gan iepriekšējam, gan jaunajam Stelpes pagasta pārvaldes
vadītājam un visiem, kuri palīdzēja sagatavot
spēļu laukumus.
Ivars Sproģis,
sporta darba organizators
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Vasara noslēdzas Stelpē
Augusta pēdējā dienā sporta laukumā pie
Stelpes pamatskolas noslēdzās vasaras sezona
sporta pasākumiem Vecumnieku novadā,
norisinoties XXIII Stelpes sporta svētkiem.

V

ecumnieku novads lepojas ar Vecumnieku novada Domes Sporta skolas audzēkni Gustavu Balčūnu, kurš vieglatlētikas spēlēs ieguvis 4. vietu, šķēpu
raidot 48,53 m, tādējādi pārspējot arī
personisko rekordu.
G. Baļčūnu trenē Vecumnieku novada Domes

atvijas orientēšanās nakts šogad norisināsies arī Talsos, Liepājā, Rīgā, Limbažos,
Olainē, Cēsīs, Daugavpilī, Tukumā, Salaspilī, Siguldā. Katrā pilsētā tas būs kā atsevišķs pasākums, ar atsevišķu apbalvošanu.
Sacensību formāts: 3 stundu sacensības rogainingā saskaņā ar Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātajiem noteikumiem. Rogainings ir komandu orientēšanās sports apvidū
īpaši garā distancē. Komanda (2 līdz 5 dalībnieku
sastāvā) apmeklē kontrolpunktus izvēles secībā
noteiktā laikā. Komandas uzdevums - orientējoties apvidū ar kartes un kompasa palīdzību,
iegūt pēc iespējas vairāk ieskaites punktus, kuri
tiek piešķirti par kontrolpunktu apmeklēšanu.
Kontrolpunktiem ir dažādas ieskaites punktu
vērtības, ko parasti apzīmē ar pirmo ciparu kontrolpunkta numurā. Komandas tiek vērtētas pēc
iegūto punktu summas dažādās vecuma grupās.
Pārvietošanās notiek tikai ar kājām. Sacensības
notiek dažādās Latvijas pilsētās, katrā pilsētā kā
atsevišķs pasākums, ar atsevišķu apbalvošanu.
Programma:
• Sacensību centrs atradīsies Vecumnieku tautas
namā, Rīgas ielā 5
• Karšu saņemšana no plkst. 18.30
• Starts visās norises vietās plkst. 20.00
• Finišs plkst. 23.00
• Apbalvošana plkst. 23.30
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiks, izmantojot
Qrenteerings mobilo aplikāciju – nolasot QR
kodus kontrolpunktos, tādēļ katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju
ielādēt aplikāciju.
Dalība sacensībās ir bez maksas, bet pieteikšanās iespējama līdz 23. septembrim tiešsaistē vai
sacensību dienā uz vietas.
Sīkāka informācija par sacensību formātu un
norisi, kā arī reģistrācija pieejama mājaslapā
http://www.rogaining.lv/onakts/.
Sandra Grosberga,
LOF sabiedrisko attiecību speciāliste

Kronē Vecumnieku
novada labākos
pludmales volejbolistus
Augusts Vecumnieku novadā aizritēja
pludmales volejbola zīmē. Katru nedēļu,
otrdienā vai ceturtdienā, Vecā ezera
pludmalē pulcējās tie, kuriem mīļš ir
pludmales volejbols.

Č
Komanda «LSDSP» - sporta spēļu trīscīņas čempioni.

Augsti sasniegumi Eiropas bērnu spēlēs vieglatlētikā
No 9. – 11. septembrim Čehijas pilsētā Brno
notika Eiropas bērnu spēles vieglatlētikā,
kurās piedalījās teju 2000 jauno vieglatlētu
no astoņpadsmit Eiropas valstīm.

Nepalaid garām
Latvijas
orientēšanās nakti!

Sporta skolas trenere Gita Briņķe, kura atklāj,
ka Gustavs ir talantīgs un atbildīgs jaunietis.
Jāmin, ka uz Čehiju sportists devies bez treneres
un vecākiem.
Sporta skolas audzēknis startēja šķēpmešanas
disciplīnā 2004. gadā dzimušo jauniešu grupā, starp
Eiropas 29 jaunajiem šķēpmetējiem G. Baļčūns
izcīnīja 4.vietu, labojot savu personīgo rekordu.
Trenere G. Briņķe stāsta, ka līdzšinējais rekords
48.00m, kas tika sasniegts Jāņa Lūša kausa izcīņā ļāva jaunietim startēt Eiropas bērnu spēlēs
vieglatlētikā kopā ar Latvijas Šķēpmetēju klubu.

Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktors Jānis Plūme, pavadot jaunieti uz sacensībām, novēlēja Gustavam sasniegt personīgo
rekordu, kas jaunietim arī izdevās.
Par audzēkņa veikumu saviļņojumu neslēpa
trenere Gita Briņķe, kura bija pārliecināta par
savu audzēkni un cerēja, ka labākais rezultāts
tiks sasniegts tieši šajā startā.
Jānis Plūme pateicās Gustava Balčūna ģimenei
par lielo atbalstu un trenerei Gitai Briņķei par
nesavtīgo darbu ar jauniešiem.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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etros vakaros tika noskaidroti labākie
pludmales volejbolisti starp dāmām un
kungiem.
No dāmām kopumā piedalījās 12 spēlētājas. Trešo vietu vietu izcīnīja Anta
Spangere/Dana Balode, otro vietu turnīrā ieguva
Ilze Kalniņa, bet par turnīra labāko spēlētāju
kļuva Gunta Andersone.
Vīriešu konkurencē piedalījās 35 spēlētāji un
spēkošanās izvērtās ļoti sīva. Trešo vietu izcīnīja
Verners Kļaviņš, otrajo vietu Andris Porietis,
bet par Vecumnieku novada smilšu karali tika
kronēts Nauris Artimovičs.
Paldies visiem, kuri atbalstīja gan piedaloties
turnīrā, gan palīdzot aizvadīt turnīru organizatoriski.
Ivars Sproģis,
sporta darba organizators

5. oktobrī
Valles vidusskolas stadionā notiks
futbola sacensības 6 + 2 rezervē.
Pieteikšanās no plkst. 9.30 – 10.00.
Kontakttālrunis: 22011848.

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• Līdz septembra beigām Latvijas Okupācijas
muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes veidotā
izstāde «Pēc mums vēl ilgi zeme skums».
MUZEJĀ
• Līdz septembra beigām muzeja darba laikā
apskatāma Ķekavas novadpētniecības muzeja
ceļojošā izstāde «Edgara Ozoliņa ilustrācijas».
PIE MISAS TAUTAS NAMA
• 21. septembrī plkst. 12.00 Miķeļdienas svinības.
Plkst. 18.00 Misas tautas namā būs Baldones
amatierteātra «Sudraba nagla» izrāde Volfganga
Kolhāzes, Ritas Cimmeres traģkomēdija «Zivs
četratā», režisore Zigrīda Ezeriņa.

BĀRBELES PAGASTS

BARBELES TAUTAS NAMĀ
• 8. oktobrī plkst. 18.00 radošā apvienība «Teātris
un ES» piedāvā leļļu izrādi bērniem un vecākiem
«Nelūgtais ciemiņš». Ieejas maksa 1.50 eiro.

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ,
PIE SARKANĀS SKOLAS
• 28. septembrī «Miķeļdiena Kurmenē».
Plkst. 12.00 apvienības «Teātris un es» piedzīvojumu izrāde bērniem «Noslēpumu sala».
No plkst. 13.00 pie Sarkanās skolas Miķeļa gardumu tirdziņš.
Plkst. 13.30 starts Kurmenes skrējienam. Pēc
skrējiena gardās rudens zupas baudīšana un
skrējiena dalībnieku apbalvošana.

VALLES PAGASTS

TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 23. – 28. septembrim Miķeļdienai veltīta
tematiskā izstāde.

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES CENTRĀ
• 22. septembrī Baltu vienības dienai veltīts
pasākums.
Plkst. 19.00 satikšanās uz tilta.
Plkst. 19.20 karogu uzvilkšana.
Plkst. 19.30 ugunskura iedegšana.
Plkst. 19.40 oficiālās uzrunas.
Plkst. 20.00 dejas un dziesmas kopā ar Lietuvas
kepelu «Santaka», folkloras kopu «Tīrums»,
pūtēju orķestri «Skaistkalne», jauniešu deju
kolektīvu «Vanadziņi».
• 6. oktobrī rudens gadatirgus.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 20. septembrim Zinību dienai veltīta tematiskā izstāde «Par zaļu pat vēl zaļāks ir mūsu
skolas laiks».
• No 23. – 30. septembrim literāra izstāde «Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – 100».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 20. septembrī plkst. 14.00 animācijas filma
visai ģimenei «Lielais ceļojums». Ieejas maksa
1.50 eiro.
• 21. septembrī plkst. 19.00 Vecumnieku tautas nama amatierteātra «Vecmuiža» Andra
Niedzviedža luga «Es tevi negribēju», režisore
V. Petruševica.
• 28. septembrī plkst. 16.00 tematiskā pēcpusdiena «Es tevi satiku ceļā...» par Stelpes personībām vēsturē un mūsdienās. Par patīkamu
noskaņu rūpēsies Andris Tamanis (saksofons)
un Dzintars Morozovs (akordeons), sarunu vadīs
Aloida Baķe. Omulībai līdzi ņemt «groziņus».
STELPES BIBLIOTĒKĀ
• No 23. – 30 septembrim apskatāma tematiskā
izstāde «Rudens saulgrieži».

2019. gada septembris

AICINĀM JAUNUS DALĪBNIEKUS AMATIERKOLEKTĪVOS
Ikviens, kurš jūt sevī vēlmi radoši izpausties un jēgpilni pavadīt brīvo laiku,
ir laipni gaidīts Vecumnieku novada Bārbeles tautas nama amatierkolektīvu dalībnieku pulkā.
n Vecumnieku novada Bārbeles tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs «BĀRBELE»,
uzsākot jaunu un aizraujošu sezonu, aicina pievienoties jaunus dejotājus. Kolektīva moto jau 63
sezonu ir «Dejai dzimu, dejā augu, dejā mūžu nodzīvošu!»
Šajā sezonā aktīvi gatavosimies Zemgales reģiona deju svētkiem. Mēģinājumi notiek trešdienās no
plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00 un svētdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00.
Uz nodarbībām vienmēr līdzi ņem dejošanai piemērotu apģērbu un apavus, vēlmi dejot un labu garastāvokli!
Kolektīva vadītāja – Agita Seglicka, tālrunis 26516658.
n Vecumnieku novada Bārbeles tautas nama jauniešu deju kolektīvs «RAKARI», uzsākot jaunu,
atraktīvu un skaistu piecpadsmito sezonu, aicina jaunus dalībniekus pievienoties kopīgam deju solim.
Ja vēlies apgūt ko jaunu un Tev patīk dejot, nāc pulkā! Kopā ar mums būs jautri ne tikai mēģinājumos,
bet arī treniņnometnēs un koncertos.
Šajā sezonā gatavosimies īpašam jubilejas koncertam. Mēģinājumos tiksimies piektdienās no plkst.
20.00 līdz plkst. 22.00 un svētdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 11.00.
Uz nodarbībām vienmēr līdzi ņem dejošanai piemērotu apģērbu un apavus, smaidu un vēlmi dejot!
Tiekamies!
Kolektīva vadītāja – Agita Seglicka, tālrunis 26516658.
n Jau Šekspīrs teica, ka: «Visa pasaule ir teātris, kur cilvēki ir aktieri, un viņi katrs nāk un iet no skatuves,
un katram sava loma ir ne viena vien.» Vecumnieku novada Bārbeles tautas nama amatierteātra
«BĀRBELĪŠI» dalībnieki mīļi aicina pievienoties kolektīvam jaunus dalībniekus. Ja vēlies brīvo laiku
pavadīt jautrā un radošā atmosfērā un iegūt jaunus domubiedrus, pievienojies!
Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 tautas nama lielajā zālē.
Režisors – Ingus Pavinkšnis, tel. 22018723.
n Rabindranats Tagore ir teicis, ka «.. bez ziediem es varētu iztikt, bet tie man palīdz saglabāt cieņu
pašam pret sevi, jo tie apliecina, ka es pilnībā neesmu ikdienas rūpju sasaistīts. Tie – manas brīvības
apliecinājums.»
Ja esi radošs un iedvesmas bagāts, ja mīli ziedus un mākslu, nāc darboties Vecumnieku novada
Bārbeles tautas nama FLORISTIKAS pulciņā.
Nodarbības notiek otrdienās/ceturtdienās Bārbeles tautas nama mazajā zālē no plkst. 15.00 līdz
plkst. 17.00. Pirmajai nodarbībai un sīkākai informācijai pieteikties pie pulciņa vadītājas.
Floristikas pulciņa vadītāja Līga Lauriņa, tel. 26317951.
n Vecumnieku novada Bārbeles tautas nama folkloras kopa «TĪRUMS» uzsāks savu septīto
darbības sezonu un gaida savā pulkā ikvienu, kam ir interese par tradicionālo dziedāšanu, muzicēšanu, latviskajām tradīcijām, rituāliem un godiem, to svētīšanu. Iepriekšēja folkloras, dziedāšanas
un muzicēšanas pieredze nav obligāta, jo, ja ir interese un vēlme, visu var uzzināt un iemācīties.
Pirmā nodarbība notika 8. septembrī plkst. 13.00 tautas nama otrā stāva zālē.
Mēģinājumi notiek svētdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 tautas nama otrā stāva zālē.
Folkloras kopas vadītājs Raimonds Vimba, tel. 29472990.
Septembra pirmajā nedēļā
DURVIS VĒRIS
Vecumnieku Tūrisma
informācijas punkts
Rīgas ielā 34, Vecumniekos,
ar šādu darba laiku:
otrdien, trešdien, ceturtdien un
piektdien no plkst. 11.00 – 17.00,
sestdien no plkst. 10.00 – 16.00.
Svētdiena un pirmdiena ir brīvdienas.
Tūrisma informācijas punktā var saņemt
informāciju par novadā apskatāmajiem tūrisma objektiem, kā arī konsultēties par citiem ar novada un
apkārtnes apceļošanu interesējošiem jautājumiem.
Informācijas punkts nākotnē centīsies iedzīvināt
tādas interesantas norises kā – semināri,
sanākšanas, runāšanās un darbošanās klātienē
sadarbībā ar uzņēmējiem un sava aroda pratējiem,
ir padomā jaunu maršrutu izstrāde.
Lai mums visiem izdodas!

Aira Odinga, tūrisma informācijas
konsultante
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SLUDINĀJUMS
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas
Nr. 90009115957, juridiskā adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
pārdod atklātā pirmā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu «Kalnamadaras»,
Kurmenes pag., kad. Nr. 32620060020,
izsoles sākumcena – 1500,00 EUR,
nodrošinājums – 150,00 EUR,
izsole 16.10.2019. plkst. 10.00,
pieteikšanās līdz 16.10.2019. plkst. 9.30.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4.
kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
no plkst. 13.00 līdz 14.00.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai.
Izsoles noteikumi pieejami www.vecumnieki.lv.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa,
samaksa viena mēneša laikā.
Informācija par apskati pa tālr. 63976401.

