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tūrisma izstādē Rīgā
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Stelpes pagasta
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organizatore
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Atzinīgs vārds dod
cilvēkam spārnus

Domāju, ka pats svarīgākais, ko esmu
iemācījusies saskatīt, desmit gadus
koordinējot kultūras darbu Stelpē, ir
labestības un talanta potenciāls, kas
mājo cilvēkos gan tepat, mūsu novadā,
gan aiz tā robežām.

P

ie mums ir notikuši daudzi skaisti un
iedvesmojoši sarīkojumi, bet to patiesie veidotāji ir mūsu pagasta un novada iedzīvotāji. Mans kultūras darbinieces uzdevums ir tikai radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, palīdzēt saskatīt
pielietojumu resursiem.

Noraidījumu piedzīvot gadās ļoti reti. Arvien esmu jutusi atbalstu no Domes, pagasta pārvaldes,
skolas, kolēģiem. Mani uzklausa, iedrošina, palīdz
rast risinājumus.
Tuvojas iemīļotā, par tradīciju kļuvusī talantu parāde «Gribu, varu, daru». Dalību pieteikuši aktīvi
cilvēki, kuru vaļasprieks nes prieku ne vien sev,
bet arī citiem. Izstādēs atkal redzēsim
ar mīlestību veidotus rokdarbus, būs TALANTU PARĀDE
dziesmas un dzejas IR ATPŪTA UN
lasījumi.
PIEDZĪVOJUMS GAN
Talantu parāde dod
iespēju spert soli, DALĪBNIEKIEM,
iespējams, lielākas GAN SKATĪTĀJIEM
pazīstamības virzienā. Sākumā jāsaņem drosme, bet
to jau prasa jebkura
rīcība.
Sanākot kopā un rādot savu veikumu, labāk
iepazīstam cits citu, jūtamies vajadzīgi un
laimīgāki.Pat īsti par to nedomājot, gūstam
vērtības, kas dara mūs stiprākus. Mācāmies
priecāties par citu prasmēm un sasniegumiem.
Iedvesmot un uzmundrināt citus ir vērtīga prasme.
Priecājamies par lielisko sadarbību, kas īsā laikā
izveidojusies ar jauno Vecumnieku tautas nama
komandu. Ar prieku gaidām jautro, atraisīto Meteņdienu, kas nu jau ieņem stabilu vietu Vecumnieku
novada kultūras kalendārā. Arī stelpieši gatavojas
piedalīties masku gājienā, rotaļās un izdarībās
Jaunā ezera krastā.
Un cik tad vairs tālu jūlijs, kad Vecumnieki posīsies
Liliju svētkiem! Mēs arī dosimies baudīt svētku
gaisotni. Augusta beigās gaidīsim novada ļaudis
Stelpē uz tradicionālajiem Teātra svētkiem. Tie
šogad atkal solās būt skaļi un līksmi. Uz tiem pošas
arī Liepājas aktrišu folkloras apvienība «Atštaukas»
un kapela «Āgenskalna muzikanti».
Es vēlos, lai mūsu novada krāšņā kultūras dzīve
palīdz norimt nesaskaņām, atņem vēlmi vainot,
kritizēt. Lai smeļamies drosmi krietnai rīcībai,
labestībai, vienotībai. Skaistie brīži, ko ļaujam
sev piedzīvot, taču ir bagātība, ko neviens nevar
mums atņemt.

No kreisās - Bauskas TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure un Vecumnieku TIP vadītāja Aira Odinga prezentē Zemgales stenda piedāvājumu.					

No 31.janvāra līdz 2.februārim Bauskas
TIC un Vecumnieku Tūrisma informācijas
punkts (TIP) pārstāvēja Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma
piedāvājumu starptautiskajā tūrisma
izstādē «Balttour 2020» Rīgā.

materiāli daļēji ir savu potenciālu izsmēluši.
Jāmainās izstādes formātam, jo samazinās izstādē ieguldītā darba atdeve. Ejot līdzi laikam,
digitalizējas arī šī joma. «Visi kopīgi nolēmām
tomēr piedalīties izstādē, tikai mazākā apjomā»,
uzsverot pašu raksturīgāko, saka Aira Odinga.

auskas TIC un Vecumnieku TIP kopīgi pārstāvēja pudura - Vecumnieki,
Bauska, Rundāle, Iecava - stendu
šajā izstādē. Šis bija pirmais gads,
kopš Vecumnieki ir izveidojušies par
atsevišķu tūrisma vienību, tam pamatā ir pagājušajā gadā izstrādātā Tūrisma stratēģija.
Šajā gadā Zemgales kopstends gan bija četras
reizes mazāks, jo nepiedalījās un sevi nepārstāvēja uzņēmēji.

Kas turpmāk plānots tūrisma jomas paplašināšanā novadā – atpazīstamības un sadarbības
turpmāka veicināšana kopēju maršrutu un
produktu izstrādē. Vecumnieki kļuva redzami
ar EDEN veselības un labjūtes tūrisma piedāvājuma nomināciju konkursā. Šis ir virziens, kurā
varam attīstīties. «Cilvēki vairs nebrauc tikai uz
galamērķi, viņus interesē pieredzējums, sajūtas
un emocijas, ko var iegūt, tāpēc šajā virzienā
vēlos darboties ar mūsu tūrisma uzņēmējiem.
Padomā seminārs par kvalitātes standartiem
un ko šodien ceļotājs vēlas saņemt. 22.februārī
pie mums atbrauks Latvijas profesionālās Gidu
asociācijas gidu grupa, pieredzes apmaiņas un
iepazīšanās braucienā pa objektiem un viesosies
arī pie saimniekiem, kuru piedāvājums iekļauts
ceļvežos,» informē A.Odinga. Vecumniekos
ieradīsies arī ceļojumu aģentūru pārstāvji, lai
skatītu, ko novads piedāvā tūristiem, lai varētu
izstrādāt produktu tālākai pārdošanai klientiem.
12.februārī Aira pie sevis gaidīja «ēnotājus» skolu jauniešus, kas interesējas par tūrismu kā
profesionālu jomu.
Šogad iecerēti interesanti semināri par to, kas
vispār ir tūrisms. Vasarā Aira iecerējusi aicināt
sadarboties praktikantus.
Airas Odingas iespaidus un ieceres
apkopoja Andra Matuļenko

B

Kopstenda tapšanā līdzekļus ieguldījusi arī
Vecumnieku novada pašvaldība, tādējādi akcentējot tūrismu, kā vienu no uzņēmējdarbības
veidiem un veicinot tūristu piesaisti novadam.
No Vecumnieku novada tika piedāvāts gada
pasākumu plāns, atsevišķi akcentējot drīzos
Meteņu svētkus, kopējo Vecumnieku novada
tūrisma brošūru, Ausekļu Dzirnavu materiālu, kā
arī visus pārējos pudura bukletus, kuros iekļauts
mūsu novada tūrisma - saimnieku un saimnieču
piedāvājums.
Kā atzina Vecumnieku Tūrisma punkta vadītāja
Aira Odinga, pirms šī pasākuma potenciālie dalībnieki tikušies darba sanāksmēs, lai runātu par
šā gada formātu. Secināts, ka izstādes pašreizējais veidols – bukletu un drukātā piedāvājuma
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SIA LLKC Bauskas konsultāciju birojs
rīko mācības augu aizsardzībā
AAL apliecību pārreģistrēšana un operatoru
apliecības iegūšana. Sākums plkst.10.00.
••Iecavā, novada domes ēkā 14.02.2020.
••Vecumnieku tautas namā 20.02.2020.
••Bauskā, novada domes ēkā 5.03.2020.

Pamatapmācība
(mācību kurss 4 dienas)

•Bauskā, novada domes ēkā Uzvaras ielā 1
25.-26.02.2020. un 3.- 4.03.2020.
Sākums plkst. 10.00
Pieteikšanās un informācija pa tālr.
26180900; 63927211 vai personīgi
Bauskā, Kalna ielā 7 (Ieva Litiņa)

Vecumnieku
pasta ēkā atvērts
jauns sadzīves
pakalpojumu
centrs.
Aprakstu lasiet 5.lpp

2 Pašvaldībā
DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Gatavošanos Meteņiem
sāk jau iepriekšējā gadā

Jānis Kovals,
novada Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Februāra vidū, kad sasniegts nosacītais
viduspunkts starp ziemas un pavasara
saulgriežiem, tiek atzīmēti latviešu
gadskārtu svētki, kas iezīmē ziemas
beigu sākumu un pavasara tuvošanos.

V

ecumnieku novadā pavasari gaida
un Meteņus svin. Šie svētki ieņem
stabilu vietu starp novadā rīkotajiem
kultūras pasākumiem, pulcējot daudz
dalībnieku un svētku apmeklētāju,
gan no mūsu novada, gan tālākām Latvijas
vietām.

Daudzi Meteņus gaida ar nepacietību un
gatavošanos svētkiem sāk jau iepriekšējā
vasarā, darinot maskas.
Tuvojoties svētkiem, tiek organizētas meistarklases, kas ikvienam interesentam ļauj izprast
maskošanās būtību un maskas nozīmi gadskārtu
svētkos, kā arī pagatavot sev masku.
Meteņu svinību laikā Vecumnieku novads ir
bagāts dažādām aktivitātēm un tās ir kļuvušas
par tradīcijām, jo tās ir dalībnieku pieprasītas un
piesaista arī daudz interesentu.
Mūsu novadā Meteņu priekšvakarā - 14.februārīsvētkus ieskandina danču vakars, kas ar katru
reizi pulcē arvien vairāk dalībnieku. Savukārt
15.februārī īstā
Meteņdiena sāksies ar folkloras
kopu viesošanos
METEŅOS
mūsu novada
lauku sētās.
ĻAUDIS PĒDĒJO
Folkloras kopas
REIZI PIRMS
no visiem Latvijas
vēsturiskajiem
PAVASARA
novadiem deSVĒTKIEM
monstrēs Meteņu tradīcijas,
DODAS
lai modinātu paMASKOTOS
vasari, vairotu
augl ī bu, celtu
GĀJIENOS NO
labklājību, atbrīMĀJAS UZ MĀJU. votos no ļaunā
un nelaimēm,
nestu svētību un
vēlētu cits citam labu.
Meteņos ļaudis pēdējo reizi pirms pavasara
darbiem dodas maskotos gājienos no sētas uz
sētu. Visi maskotie tēli dosies masku gājienā no
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas uz Jauno
ezeru, lai kopīgās aktivitātēs un rituālos dzītu
prom ziemu un modinātu pavasari. Ļoti bieži
Meteņos laikapstākļi ir nepastāvīgi un dabā var
novērot šo cīņu starp ziemu un pavasari. Sniega
puteņi mijas ar saulainiem brīžiem, vējš, kas
stipri pūtis, mēdz uz brīdi stāt un to visu var
novērot pāris stundu laikā. Kā tas būs šogad,
Meteņos, kad ziema īsti nemaz nav atnākusi, ir
grūti prognozēt, bet vienīgais drošais veids kā
par to pārliecināties ir piedalīties šajos svētkos.
Tāpēc aicinu ikvienu, kam tuvas latviskās
tradīcijas un ir vēlme izprast labāk šos svētkus
pievienoties un modināt pavasari kopā.

NO TAUTAS TRADĪCIJU PŪRA
••Meteņi tiek saukti arī par Vastlāvi,
Lastavāgu, Miesmeti, Miezmežu dienu
un citādi;
••Meteņdienas tradicionālās maskas čigāns, dzērve, lācis, āzis, nabags, žīds,
sievietes pārģērbjas par vīriešiem un
vīrieši par sievietēm;
••Kāds laiks Vastalāvī - tāds būs arī
Lieldienās.
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Saistošie noteikumi

Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības
aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenrādis
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2019.gada 27.decembrī Nr.16
APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes 27.12.2019. sēdē
(Prot.Nr.19, 12.§)

Izdoti saskaņa ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma
panta otro daļu, 17.panta otro, ceturto daļu,
Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu
Nr.606 «Noteikumi par darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma
aktivitāti «Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000»» 19.punktu un Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumiem Nr.843
«Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma
3.6.2.1. aktivitāti «Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai»

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku
novada Domes Valles pašvaldības aģentūras
(turpmāk - Valles pašvaldības aģentūra)
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
teritoriju, tiesības, veidus, prasības pakalpojumu
tehniskajam aprīkojumam, rīcību ar atlīdzības
(kompensācijas) maksājumiem kārtību, cenrādi
un pakalpojumu sniegšanas laiku.
2. Valles pašvald ības aģentūra sniedz
pakalpojumus atbilstoši likumā «Par
pašvald ī bām» noteik tajai pašvald ī bas
kompetencei ūdenssaimniecības jomā, lai
nodrošinātu sabiedrības vajadzības Vecumnieku
novada Bārbeles, Kurmenes, Stelpes,
Skaistkalnes un Valles pagasta teritoriālajās
vienībās.
3. Aģentūrai pakalpojumu sniegšanas teritorija
piešķirtas īpašas tiesības.
4. Valles pašvaldības aģentūra sniedz šādus
ūdenssaimniecības pakalpojumu veidus:
4.1. ūdens ražošana – ūdens ieguves, uzkrāšanas,
spiediena nodrošināšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensapgādes
inženiertīklā;
4.2. ūdens piegāde – ūdens piegāde no padeves
centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā līdz
piederības robežai;
4.3. ūdensapgādes pakalpojumi – ūdens ražošana kopā ar ūdens piegādi;
4.4. notekūdeņu savākšana – notekūdeņu
savākšana centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā no piederības robežas un novadīšana līdz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
4.5. notekūdeņu attīrīšana – notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes

ūdensobjektos;
4.6. kanalizācijas pakalpojumi – notekūdeņu
savākšana kopā ar notekūdeņu attīrīšanu.

II. Prasības pakalpojumu tehniskajam
aprīkojumam

5. Valles pašvaldības aģentūra pakalpojumu
sniegšanu nodrošina ar Vecumnieku novada
pašvaldības valdījumā nodotu un grāmatvedības uzskaitē esošu mantu.
6. Valles pašvaldības aģentūrai ir tiesības iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo
mantu.
7. Tehnisko aprīkojumu Valles pašvaldības aģentūra uztur un atjauno atbilstoši normatīvo aktu
pakalpojumu sniegšanai noteiktajām prasībām.

III.Rīcības ar atlīdzības (kompensācijas)
maksājumiem kārtība

8. Valles pašvaldības aģentūrai, lai nodrošinātu
pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kvalitātei, ir tiesības saņemt
atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā.
Atlīdzības maksājuma aprēķināšana, kontrole
un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma
pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek
atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības
Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai
ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu
projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši
veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
9. Uz Valles pašvaldības aģentūras pakalpojumu
sniegšanai paredzēto ieguldījumu minētajām
prasībām attiecināms Eiropas Komisijas 2011.
gada 20.decembra Lēmums Nr.2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.
panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.
10. Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties to
termiņam, netiek pagarināta, Valles pašvaldības
aģentūrai kā pakalpojuma sniedzējai ir pienākums
Vecumnieku novada pašvaldībai kā pasūtītājam
atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šo
saistošo noteikumu 7.punktā paredzētos atlīdzības
maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu,
kura līdz saistošo noteikumu darbības termiņa
beigām nebija un atbilstoši normatīvajiem
aktiem nevarēja būt atskaitīta.

IV. Ūdenssaimniecības pakalpojumu
cenrādis un sniegšanas kārtība

11. Valles pašvaldības aģentūra pakalpojumu
maksu aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada
14.janvāra lēmumu Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika»
pamatprincipiem.
12. Vecumnieku novada Dome Valles pašvaldības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem ir

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu veidi

Maksa par
pakalpojumu
EUR/m³ bez
PVN

Ūdens ražošana

0,58

Ūdens piegāde

0,67

Ūdensapgādes
pakalpojumi

1,25

Notekūdeņu savākšana

069

Notekūdeņu attīrīšana

0,93

Kanalizācijas pakalpojumi

1,62

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi kopā

2,87

apstiprinājusi šādu cenrādi:
13. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību nosaka
Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi.
14. Lauksaimniecības dzīvnieku mītnēs, kurās
nav uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, tiek
noteikts šāds ūdens patēriņš mēnesī:
14.1. aitai, kazai – 0,3 m3;
14.2. teļam (vecumā līdz 6 mēnešiem) – 0,3 m3;
14.3. cūkai – 0,45 m3;
14.4. liellopam (no 6 mēnešiem līdz gadam)
– 0,9 m3;
14.5. liellopam (no gada vecuma) – 1,95 m3;
14.6. zirgam – 1,8 m3.

V. Noslēguma jautājumi

15. Saistošo noteikumu darbības termiņš ir līdz
2025.gada 31.decembrim.
16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē Vecumnieku novada Domes 2013.gada
23.janvāra saistošie noteikumi «Vecumnieku
novada pašvaldības aģentūras «Valles pašvaldības aģentūra» sniegtie maksas pakalpojumi
ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un
attīrīšanā».
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS Vecumnieku novada Domes saistošajiem
noteikumiem «Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2019.gada 19.decembrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā, otrā
un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un
to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Papildu saistošajos noteikumos ir iekļautas
aģentūras tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas infrastruktūrā, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, kas nosaka prasības Eiropas Savienības
fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu

sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanai un atmaksāšanai.
Lai saistošajos noteikumos būtu ietverta aktuālā informācija par aģentūrai deleģēto funkciju
izpildi saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā
dzeramā ūdens piegādi, tajos ir nepieciešams
regulējums, kas nodrošinātu to atbilstību Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošiem
normatīviem aktiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
teritoriju, tiesības, veidus, prasības pakalpojumu
tehniskajam aprīkojumam, rīcību ar atlīdzības
(kompensācijas) maksājumiem kārtību, cenrādi
un pakalpojumu sniegšanas laiku.
Valles pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā «Par pašvaldībām»
noteiktajai pašvaldības kompetencei ūdenssaimniecības jomā, lai nodrošinātu sabiedrības
vajadzības Vecumnieku novada Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un Valles pagasta
teritoriālajās vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošana neradīs finansiālu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Pašvaldībā 3

2020. gada 12. februāris
TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

pašvaldība aģentūra. Saistošo noteikumu
izpildes pārraudzību veic aģentūras direktors,
Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors,
Vecumnieku novada Dome un tās pilnvarotās
amatpersonas.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešamības veidot jaunas amata vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir
novada administratīvajā teritorijā esošās valsts
un pašvaldību iestādes, privātpersonas – fiziskas
un juridiskās personas, kuras lieto aģentūras
sniegtos maksas pakalpojumus ūdensapgādē,
notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju lietot aģentūras
sniegtos maksas pakalpojumus ūdensapgādē.
Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas
tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas iespējas
lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus,
paaugstinās pakalpojumu izmantotāju dzīves
kvalitāti, veicinās ar informācijas (par pakalpojumu maksu (izcenojumiem), to pamatotību
un aprēķināšanas metodiku) iegūšanu saistītu
tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu u.c.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

6.Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma panta otro daļu,
17.panta otro, ceturto daļu, Ministru kabineta
2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606
«Noteikumi par darbī bas programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma
aktivitāti «Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000»» 19.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumiem
Nr.843 «Noteikumi par darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma
3.6.2.1. aktivitāti «Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai».
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar pakalpojumu lietotājiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu
izpildi ir Vecumnieku novada Domes Valles

Uz pašvaldības ceļiem ierobežota
kravas transporta satiksme
2019. gada beigas un 2020. gada sākums
šoreiz bijis bez baltās sniega segas un
lieliem mīnusiem, šajā laikā krituši
siltuma rekordi un ikdienas nokrišņi
nav saudzējuši ceļa segumus, tāpēc ir
izvietotas pagaidu ceļa zīmes ar svara
ierobežojumu no 2020. gada 1.februāra.

P

ārsvarā uz grants ceļiem šķīdonis
rodas pavasarī un rudenī - laikā, kad
uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums
un brauktuves tiek pārmitrinātas, līdz
ar to ceļa nestspēja būtiski samazinās.
Lai novērstu ceļu sabrukšanu, uz novada
pašvaldības ceļiem izvietotas ceļa zīmes,

Kopējais iedzīvotāju skaits
Novads,
pagasti

novadā
(kopā)

Bārbelē

Kurmenē

Skaistkalnē

Stelpē

Vallē

Vecumniekos

2019.g.

8318

751

558

1063

787

916

4243

2018.g.

8452

776

584

1070

808

937

4277

Pagasts

Ceļa nosaukums

Kategorija

Autoceļa
garums
(posms), km

Seguma
veids

Svara ierobežojums

Vecumnieku
pagastā

Vecumnieki-Saulgrieži- Keiri
Jaunrepšas - Birzgale
Priedītes-Staņas-Zeltkalni
Kraujas-Vētras-Beibeži
Mizkaktiņi-Vizbuļi
Irbes-Brūveri
Ausmas - Umpārte
Zvirgzde –Dumpji
Tīkmaņu pietura-Stūrīši
Lazdu iela

A4
A7
A5
A1
A17
A6
A8
B2
B3

1.8 – 3,35
0.00 – 5.72
0.00 – 6.93
0.00 – 2.96
0.00 – 1.650
0.00 – 2.33
0.00 – 3.37
0.00 – 4.85
0.00 – 0.97
1.00 – 1.80

grants
grants/grunts
grants
grants
grunts
grants
grants
grants
grants
grants

7t
7t
5t
5t
3t
5t
7t
5t
5t
7t

Skaistkalnes
pagastā

Pienjāņi-Tīterkrogs
Krusa-Pienjāņi3
Mēmele -Kalnakrogs
Ignatēni -Kalnakrogs

A1
A2
A3
A4

0.00 – 9.97
0.00 – 2.57
0.00 – 4.34
0.00 – 4.73

grunts
grunts
grants
grants

3t
3t
3t
3t

Bārbeles pagastā

Zeltkalnu ceļš
Ķīseļu ceļš
Baltrumu ceļš
Evertu ceļš
Valteru ceļš (Skujas-Blieķi)

A12
A6
A3
A7
B12

0.00 – 4.67
0.00 – 4.99
0.00 – 2.70
0.00 – 4.85
0.00 – 1.72

grants
grants
grants
grants
grants

3t
3t
3t
3t
3t

Stelpes pagastā

Nīzeres iela
Roņuki-Vanagi
Ozoliņi-Bajāri
Ķekavas šoseja-Dzeguzes

A11
B1
A1

0.00 – 0.19
0.19 – 3.90
0.00 – 1.50
0.00 – 6.50

grants
grants
grants/grunts
grants

7t
7t
5t
7t

Kurmenes pagastā

Vizbuļi-Kraukļi
Spodras- Krieviņi
Zvirgzdi-Sietiņi

A1
B2
A3

0.00 – 3.31
0.00 – 6.00
0.00 – 4.49

grants
grants
grants/grunts

3t
3t
3t

Valles pagastā

Strauti-Vāveres
Mednieki-Gali
Penderi-Ceļmaļi

A5
A10
A8

0.00 – 4.90
0.00 – 4.80
0.00 – 2.90

grants/grunts
grants/grunts
Grants

3t
7t
3t

Piedzimuši, novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto dzimšanu skaits 2019.g.– 63;
Novads,
pagasti

novadā
(kopā)

2019.g.

70
7
z-39, m-31

2018.g.

82
7
z-37; m-45

Bārbelē Kurmenē

Skaistkalnē

Stelpē

Vallē

Vecumniekos

6

7

3

8

39

5

8

7

4

51

Aizsaulē aizgājuši,novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto miršanu skaits 2019.g. – 66
Novads,
pagasti

novadā

Bārbelē

Kurmenē

Skaistkalnē

Stelpē

Vallē

Vecumniekos

2019.g.

139

18

17

14

15

21

54

2018.g.

144

12

13

23

13

15

68

Deklarētās personas Vecumnieku novadā
no citiem novadiem 368

Bārbeles evanģēliski luteriskajā draudzē-

Deklarētās personas no Vecumnieku novada
uz citiem novadiem 299

Dimanta kāzas (60 gadu kāzu jubileja):
2019.gadā – 2 pāriem.

Reģistrēto laulību skaits:

2018.g. – 37, t.sk baznīcā 19
2019.g. – 45, t.sk. baznīcā 16
Dzimtsarakstu nodaļā 29
Skaistkalnes Romas katoļu draudzē 13
Vecumnieku evanģēliski luteriskajā draudzē 1

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Janvārī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 6 bērniņu dzimšanas – 3
puikas, 3 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 1 laulība.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 7 miršanas
reģistri:

Vecumnieku pagastā

Roberts Punka
(1941.gada 26.jūlijs – 2019.gada 31.decembris)
Arnis Odziņš
(1962.gada 16.jūnijs – 2020.gada 3.janvāris)
Ruta Karpa

Kāzu jubilāri

Smaragda kāzas ( 55 gadu kāzu jubileja):
2019.gadā – 2 pāriem.
Zelta kāzas (50 gadu kāzu jubileja):
2019.gadā – 14 pāriem.

INTERESANTI
Populārākie vārdi puikām –
Olivers, Jānis (katrs 3 reizes), Kārlis,
Roberts (katrs 2 reizes),
meitenēm –
Katrīna, Marta, Nora (katrs 2 reizes).
Trijiem bērniem vecāki devuši 2 vārdus.
Neparastākais vārds puikām –
Dilans, Edo,

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Ielas un ceļi ar svara pagaidu ierobežojumu no 1.februāra

Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Demogrāfiskā situācija novadā –
2019.un 2018.gadā

kas ierobežo satiksmi autotransportam ar
paaugstinātu pilnu masu. Ceļu ierobežojumi
tiek noteikti, izvērtējot katra ceļa stāvokli
un nestspēju. Šāda prakse ir arī arī A/S
«Latvijas Valsts ceļi» un valstis ar līdzīgiem
klimatiskajiem apstākļiem. Būtiski, lai šos
ierobežojumus ievērotu arī kravu pārvadātāji,
jo pietiek izbraukt pāris kravas automašīnām,
lai ceļu sabojātu tā, ka arī vasaras sezonā
tas būs grūti izbraucams, kā arī to labošana
prasīs krietni lielākus materiālos ieguldījumus.
Uzlabot grants ceļu stāvokli var tikai tad, kad
tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

meitenēm – Lakšmi Prija.
Laulības

3 laulības ar ārzemniekiem. 66 personas devušās laulībā pirmo reizi, 22 personas – otro
reizi, 2 personas – trešo reizi.
Populārākais kāzu mēnesis - jūlijs. Vecākais
līgavainis bija 86 gadus vecs, un līgava 76
gadus veca.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

(1942.gada 30.decembris – 2020.gada 26.janvāris)
Arvīds Edgars Krīgers
(1931.gada 7.jūnijs – 2020.gada 27.janvāris)
Emīlija Čerpinska
(1926.gada 19.februāris – 2020.gada 31.janvāris)

Kurmenes pagasts

Arvīds Sils
(1951.gada 25.marts – 2020.gada 3.janvāris)
Danute Klincāre
(1937.gada 13.februāris – 2020.gada 4.janvāris)
Elga Kaļķe,
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

4 Pašvaldībā
Sludinājums par IZSOLI

Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2020. gada 24.februārī,
plkst. 11.30 Rīgas ielā 29A,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku
novadā, Domes sēžu zāles telpās
(pagraba stāvā) notiks pašvaldības
nedzīvojamo telpu Nr.64, 65, 66, 67,
68, 69, 70 ēkā «Liepu iela 15» Valles
pagastā nomas tiesību atkārtotā
mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;
Adrese – Liepu 15, Valles pagasts, Vecumnieku
novads, LV-5106;
Kadastra apzīmējums – 3290 008 0387 001;
Telpu platība – 149,4 m²;
Zemes platība – 1494/17331 telpām proporcionāli attiecināmās domājamā daļa no zemes
gabala 1,0333ha platībā.
Lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2024.
gada 31.oktobrim.
Izsoles nosacītā cena – 41 euro.
Izsoles solis – 1 euro.
Zemes nomas maksa 28 euro gadā.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties Vecumnieku
novada pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrējoties izsolei
Vecumnieku novada Domē, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.
kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 14.
Reģistrācija tiek izbeigta 20.februārī plkst.14.
Ar nomas objektu var iepazīties, sazinoties pa
tālruni: 65152893 vai 26668961 (Iveta Radziņa).

Sludinājums par IZSOLI

Vecumnieku novada dDome paziņo,
ka 2020. gada 24.februārī, plkst. 11
Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā, Domes sēžu
zāles telpās (pagraba stāvā) notiks
pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.1,
Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8,
Nr.9 ēkā «Sprīdīši», Bārbelē, Bārbeles
pagastā nomas tiesību pirmā mutiskā
izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;
Adrese – «Sprīdīši», Bārbele, Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3905;
Kadastra apzīmējums – 4044 004 0292 002;
Telpu platība – 129,1 m²;
Zemes platība – 1291/2119 telpām proporcionāli attiecināmās domājamās daļas no zemes
gabala 0.09 ha platībā.
Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu
mazumtirdzniecība.
Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2025.
gada 31.janvārim.
Izsoles nosacītā cena – 20 euro.
Izsoles solis – 1 euro.
Zemes nomas maksa 28 euro gadā.
Ar izsoles norises kārtību var iepazīties
Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī
reģistrējoties izsolei Vecumnieku novada Domē,
Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku
novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz
12 un no plkst.13 līdz 14.
Reģistrācija tiek izbeigta 20.februārī plkst.14.
Ar nomas objektu var iepazīties, sazinoties pa
tālruņiem: 63946936 vai 29373009
(Santa Bračka).

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu varat, sūtot jautājumus:
elektroniski –
agnese.cikule@vecumnieki.lv
alise.barkauska@vecumnieki.lv;
andra.matulenko@vecumnieki.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību
nodaļai, Rīgas ielā 29,
Vecumniekos, LV-3933.

2020. gada 12. februāris

Par ielām un ceļiem novadā
Guntars Veismanis,
novada pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks

Lai arī janvāris un februāris mūs ļoti
sāk pieradināt pie pavasarīgiem laika
apstākļiem, lielākus ceļu uzturēšanas
darbus vēl nedaudz iepauzējam.

M

ainīgie laika apstākļi ļauj izdarīt
tikai nepieciešamākos ceļu darbus-pa reizei tiek nogreiderētas
ielas, labotas izskalojumu un avāriju vietas uz ceļiem. Pašreiz lielākie darbi ir notikuši Skaistkalnes pagastā, kur
uz 1. Maija ielas tika izrakts novadgrāvis 160 m
garumā un nomainīta caurteka, kas nedaudz
atbrīvos no pavasara ūdeņiem apkārt esošo
māju apkārtni.

Sagatavotas rezerves ar auksto asfaltu, lai jau
laikus varētu labot asfaltsegumā radušās bedres.
Ar 2020.gada 1. februāri uz vairākiem novada
ceļiem ir izvietotas svaru ierobežojošās
ceļa zīmes. Ar precīzu ceļu sarakstu var
iepazīties laikraksta 3.lpp publicētajā
tabulā.
Vecumnieku novada dome gatavo
kārtējo vēstuli Latvijas Valsts ceļiem
(LVC) un Satiksmes ministrijai (SM) par
Vecumnieku pagasta centra gājēju
drošības uzlabošanu Bauskas ielas
posmā no Liepu ielas līdz Ezerkrastu
ielai. Labprāt uzklausītu arī iedzīvotāju
viedokļus par šo situāciju gan rakstiski,
gan arī mutiski, šos ieteikumus
izmantošu kā argumentus sarunās vai

sarakstē ar SM un LVC.
Vēlos atgādināt, ka Vecumnieku novada dome ir
izsludinājusi atklātu konkursu uz SIA «Jaunolis»
kapitālsabiedrības valdes locekļa amata vietu,
konkursa pieteikšanās termiņš ir 28.02.2020.
plkst 10.00, sīkāku informāciju var iegūt
Vecumnieku pašvaldības mājas lapā.

Uzlabo gājēju pāreju

Vecumnieku pagastā, uz Rīgas ielas (iepretim
skolai), tiek uzlabota gājēju pāreja.
Autovadītājiem tumšajā diennakts laikā tā
būs vieglāk pamanāma un pārskatāma, jo tiks
sakārtots gan gājēju pārejas apgaismojums, gan
arī to aprīkos ar brīdinājuma stabiņiem.
Ir sākta moduļu tipa bērnudārza izvietošanas
Vecumnieku bērnudārza teritorijā apspriešana.
Novada budžeta ietvaros ir paredzēts līdz
jaunajam 2020. mācību gada sākumam
Vecumnieku pagasta bērnudārza teritorijā
izvietot divas moduļu tipa ēkas, kas būs
paredzētas divām bērnu grupiņām.
Lai sakārtotu adresācijas sistēmu Vecumnieku
ciemā, novada domes 2020.gada janvāra sēdē
tika pieņemts lēmums Vecumnieku ciemā
izveidot jaunu ielu ar nosaukumu «Rožu iela», kas
nepieciešamības gadījumā, atvieglos operatīvā
transporta kustību, atrodot māju pēc adreses.

J

Saņemti divi personu iesniegumi, un tikpat sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem.

26. un 27.janvārī Kurmenes pagastā tika meklēta
bezvēsts pazudusi persona, kura atrasta 27.janvārī un nogādāta medicīnas iestādē. Kā jau minēts,
sniegts atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesas darbiniekiem, apsekojot viņu uzraudzībā
esošās ģimenes. Pēc Valsts policijas darbinieku
lūguma vairākkārt apsekotas meklēšanā esošu
personu dzīvesvietas un iespējamās personu
uzturēšanās vietas. Sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem aizturētas divas personas, kuras nogādātas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknī. Pret vienu aizturēto personu
uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185.
panta pirmās daļas, bet pret otru personu - pēc
Krimināllikuma 269.panta pirmās daļas.
Janvārī Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieki
noformēja četrus administratīvā pārkāpuma
protokolus personām.
Veikts profilaktisks darbs izglītības iestādēs,
kā rezultātā atklāti četri nepilngadīgo personu
smēķēšanas gadījumi. Divām nepilngadīgajām
personām noformēti administratīvā pārkāpuma
protokoli pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu

Sludinājums par automašīnas MAZDA 6 atsavināšanu
Vecumnieku novada Dome 2020.gada
24.februārī plkst.10.45 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 – 900 euro.
Izsoles nodrošinājuma nauda – 90 euro.
Izsoles solis – 50 euro.
Izsoles norises vieta un laiks –
mutiska izsole notiek 2020. gada 24.februārī
plkst. 10.45, Vecumnieku novada Domes sēžu
zāles telpā (pagraba stāvā), Rīgas ielā 29A,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – MAZDA 6;

L

ai 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:
13. februārī no plkst. 10.00-12.00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
14. februārī no plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
20. februārī plkst. 10.00-12.00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
27. februārī plkst. 11.00-12.00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
13. februārī plkst. 10.00-12.00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
20. februārī plkst. 10.00-12.00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
21.februārī plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
27. februārī no plkst. 10.00-12.00
Valles pagasta pārvaldē.

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA INFORMĒ
anvārī kopumā apkalpoti 34 izsaukumi
(Vecumnieku pagastā - 22 izsaukumi, Stelpes pagastā - 2 izsaukumi, Bārbeles pagastā - 3 izsaukumi, Skaistkalnes pagastā
- 3 izsaukumi, Kurmenes pagastā - 2 izsaukumi, Valles pagastā - 2 izsaukumi), t.sk. apkalpoti 14 Valsts policijas izsaukumi. Pārkāpumu
profilaksei veikti 11 reidi. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 5 publiskos pasākumos, kur kopumā
nostrādātas 30 stundas. Astoņas reizes sniegts
atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai, 10
gadījumos izteikti aizrādījumi par sabiedriskās
kārtības pārkāpumiem. Četrām personām, kas
bija alkohola reibumā vai kurām bija veselības
problēmas, palīdzēts nokļūt dzīvesvietā. Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c. sniegta 14 reizes. Izķerti 3 klaiņojoši mājdzīvnieki.
Kādi bijuši izsaukumi - konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi.

Pašvaldības
vadība tiekas ar
iedzīvotājiem
pagastos

tips – vieglā pasažieru;
pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;
krāsa – tumši brūna;
dzinēja tilpums – 2261 cm³;
odometra rādījums – 315693km.
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887
(Aivars Petruševics).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2020.
gada 20.februāra plkst.14.00, vienā no šādiem
veidiem:
1) klātienē – Vecumnieku novada Domē, Rīgas
ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku
novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
2) nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku
novada Dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
3) nosūtot elektroniski (atbilstoši normatī-
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Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju un
tikties ar pašvaldības vadītājiem, lai
saņemtu atbildes uz sev būtiskiem
jautājumiem.
kodeksa 421. panta ceturtās daļas, un divām
nepilngadīgajām personām uzsākta lietvedība
administratīvā pārkāpuma lietā nodota Vecumnieku novada domes Administratīvajai komisijai
par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērniem.
Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tika veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām nav noslēgti
atkritumu apsaimniekošanas līgumi, vai kuras
neievēro atkritumu apsaimniekošanas noteikumus pie koplietošanas konteineriem.
Vienai personai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta otrās daļas, bet
četrām personām nosūtītas brīdinājuma vēstules
ar aicinājumu novērst pārkāpumus.
Vienai personai noformēts administratīvā pārkāpuma protokols pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta pirmās daļas,
jo persona novietoja bīstamos atkritumus tam
nepiemērotā vietā.
Andris Caune,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja p.i
vajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 90 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.
4) Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas
un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē
līdz 2020.gada 20.februāra plkst.14.
Izsole notiks saskaņā ar Vecumnieku
novada Domei piederošas kustamās mantas
(automašīnas MAZDA 6) atsavināšanas –
pārdošanas izsolē noteikumiem.
Sludinājums mājaslapā internetā
www.vecumnieki.lv publicēts
2020.gada 4.februārī
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Janvāra pēdējā dienā Vecumnieku
tautas namā uz Invalīdu un senioru
biedrības «Virši» pārvēlēšanu sapulci
ieradās aktīvākie biedrības pārstāvji.

D

alībnieki bija pulcējušies, lai klausītos
par aizvadītā gadā padarīto, lemtu
par nākotnes plāniem un noslēgumā gaidītu ciemiņus no citiem pagastiem, lai vienotos kopīgās dejās
un sarunās svētku sarīkojumā senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Invalīdu un Senioru biedrības «Virši»
valdes pārvēlēšanu sapulce
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Ir aizritējis gads kopš Invalīdu un Senioru biedrības «Virši» biedri tikās pārvēlēšanu sapulcē.
Biedrības priekšsēdētāja Mārīte Vītola atklāja
sapulci ar vēlējumu: «Jaunajā gadā visiem

kursijā uz Dobeli, Jelgavu, Alsungu un skaistām
vietām novada robežās. Piedalījušies vairākos
pasākumos, piemēram, Jāņos un Liliju svētkos,
kā arī izveidojuši filmu, kurā galvenie varoņi ir
paši seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām,
filmas iniciatore ir Anna Vaļeika.
Līdz šim valde sveica seniorus apaļajās jubilejās
ar puķu pušķi sākot no 70 gadiem, sapulcē tika
izteikts priekšlikums sveikt seniorus arī pusapaļās jubilejās.
Valde sastāv no divpadsmit biedriem, šoreiz netika
veiktas izmaiņas valdes sastāvā nepietiekamā
biedru skaita dēļ. Sapulci apmeklēja 27 biedrības
dalībnieki no 63. Lai izlemtu, kā rīkoties nākotnē,
biedrības pārstāvji tikās vēlreiz, 5. februārī,
jāmin, ka arī šajā datumā vienoties neizdevās,
no valdes amata pienākumiem atteicās 4
biedri, līdz ar to nepieciešams vēlēt jaunu valdi.
Pārvēlēšana notiks 14. februārī,
pašreiz biedrība ir bez valdes.

Svētku sarīkojums
senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

Pēc sapulces seniori uzņēma
ciemiņus gan no Vecumnieku
pagasta, gan no Valles, Stelpes
pagasta, gan Misas un Beibežu
ciema.
Vakara gaitā ar savu dziedājumu
viesus priecēja soliste Austra
Galvanovska, kuru papildināja
Māra Orehova klavierspēle. Tāpat
klātesošie iesaistījās rotaļās un
loterijā «Laimes aka».
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals uz pasākumu bija ieradies
pirmo reizi, viņš bija pārsteigts
par pasākuma lielo apmeklētību,
Dzīvesprieks un labs garastāvoklis lieti noder, lai piedalītos spēlēs ballītē.
pauda prieku par novada aktīvajiem
senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
vēlu stipru veselību, izturību, sapratni un spēju
par viņu stipro garu un lielo entuziasmu darīt visu
izpalīdzēt grūtā brīdī. Atmetīsim skaudību un lai
ar lielu rūpību un mīlestību.
ražens jaunais gads!»
Atskaites ziņojumā biedrības dalībnieki kavējās
atmiņās par kopīgajiem mirkļiem. Biedri gada
Alise Barkauska,
laikā apmeklējuši vairākas talkas, devušies ekssabiedrisko attiecību speciāliste
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Valles bibliotēkā notiek Ginas Viegliņas
grāmatas «atvēršanas svētki»

Apmeklētājus gaida jaunatvērtais sadzīves
pakalpojumu centrs
Šī gada 3. februārī, Vecumnieku pasta
ēkā Rīgas ielā 28 atklāts jauns sadzīves
pakalpojumu centrs, kurā iedzīvotājiem
pieejami apģērbu un apavu labošanas,
kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi.

I

k dienas, noteiktajā darba laikā sadzīves
pakalpojumu centrā darbosies divas uzņēmīgas novada iedzīvotājas – šuvēja Inese
Streļcova, kas galvaspilsētas kņadu iemainījusi pret nesteidzīgāku dzīvi Vecumniekos, un Dace Krūmiņa, kas sevi dēvē par «cilvēku orķestri» un nupat atgriezusies Latvijā

klienti. Centra saimnieces stāsta, ka sadarbības
partneri izvēlēti rūpīgi, lai klients iegūtu kvalitatīvu pakalpojumu pēc iespējas īsākā laikā.
«Vēlos izveidot tādu centru, kur cilvēkam pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kur doties pēc palīdzības tehnisku sadzīves problēmu risināšanā,»
stāsta Dace Krūmiņa. Nākotnē plānots piedāvāt
arī aizkaru šūšanas un uzstādīšanas pakalpojumus, biroja tehnikas apkalpošanu un remontu,
personalizētu priekšmetu apdruku, kā arī bērnu
pieskatīšanu vakaros, kuru uzņemtos sertificēts
pedagogs. Dace pauž, ka «viss notiek procesā,»
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«Virši» tiekas biedrības sēdē un
organizē atpūtas pasākumu

Ar sapni par centru, kur pieejams plašs pakalpojumu klāsts un kur doties pēc palīdzības tehnisku sadzīves problēmu
risināšanā. No kreisās - Inese Streļcova un Dace Krūmiņa.

pēc divpadsmit Norvēģijā pavadītiem gadiem.

Veidot savu uzņēmumu sievietēm ieteikusi
Daces Krūmiņas meita, kura, kā Vecumnieku
iedzīvotāja, ikdienā novadā izjutusi sadzīves
pakalpojumu trūkumu.
Viņa arī mudinājusi pieteikties biznesa ideju
konkursam «Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā.»
Dace Krūmiņa biznesa ideju konkursā pieteicās
ceturtajā pieteikumu pieņemšanas termiņā.
Iesniegtais biznesa idejas pieteikums tika atbalstīts, nosakot finansējuma apjomu 750,00 euro.
No pašvaldības piešķirtā finansējuma plānots
iegādāties profesionālo šujmašīnu, trikotāžas
overloku, gludekli ar tvaika gludināšanas funkciju un apkures krāsni.
Sadzīves pakalpojumu centra atklāšanas dienas
rītā, tā pakalpojumus steigušies izmantot pirmie

un, raugoties pēc klientu pieprasījuma, spriedīs
par tālākiem soļiem uzņēmuma attīstībā. Dace
aicina sadarbībai pieteikties vietējos Vecumnieku novada meistarus.
Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Uzziņa

Rīgas iela 28, Vecumnieki, T. 20 386 659
Darba laiks:
P. 8.00-18.00
O. 8.00-15.00
T. 7.00-15.00
C. 8.00-20.00
P. 7.00-15.00
S., Sv. Brīvs

AKTUĀLI
Kurmenes pagastā izkopts (izzāģēts) centra
grāvis un pagasta autoceļa (Zaļais ceļš B4) grāvji.
Arī Kurmenes baznīcas parkā notiek darbi – sakārtota vecā dīķa vieta aiz estrādes, kur plānota
dīķa atjaunošana.

Uz tikšanos ar rakstnieci bija atnākuši gan viņas talanta cienītāji, gan pašvaldības vadība.

Apgāds «Jumava» laidis klajā mūsu
novadnieces Ginas Viegliņas trešo
grāmatu par atradeni Betu, tādēļ
31.janvāra pēcpusdienā Valles
bibliotēkā notika grāmatas
atvēršanas svētki.

T

ajos piedalījās gan vietējie autores daiļrades cienītāji, gan Vecumnieku Domes
pārstāvji. Šī ir trešā un noslēdzošā grāmata par bāreni Betu. 2016.gadā iznāca
pirmais romāns «Atradene un eņģelis»,
2017.gadā turpinājums, kas gan vēstīja par notikumiem pirms meitenes dzimšanas, «Dievs,
piedod». Jaunajā stāstu grāmatā autore atkal

atgriežas bērnībā, dzīves līkloči jau pieaugušo
Betu aizved prom no Rīgas uz laukiem, tāpēc
spilgti aprakstīts periods un pastāvošā iekārta no pēckara laikiem līdz briedumam atmodas gados.

G.Viegliņa stāstīja, kā un kādēļ tapusi grāmata,
lasīja dzeju un vēstīja par savām radošajām
iecerēm, kuras vēlas realizēt tuvākajā nākotnē.
Klātesošie novēlēja autorei spēku, izturību,
«vieglu spalvu» jaunu dzejoļu tapšanā un, galvenais, veselību.
Ingūna Kļaviņa,
Valles bibliotēkas vadītāja
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Ņemot vērā nokrišņiem bagātos laika apstākļus,
Bārbeles pagastā uz noteiktiem pašvaldības
ceļiem ir izvietotas transporta svara ierobežojuma zīmes. Janvāris pārvaldē ir pagājis uzklausot
iedzīvotāju problēmas un rodot tām risinājumu.
Šobrīd sāpīgākie jautājumi ir jaunu mājvietu atrašana cilvēkiem, kuriem nav pastāvīgas dzīves
vietas, kuri mājvietu ir zaudējuši, jo īpašums,
kurā līdz šim mitinājušies, ir pārdots. Dzīvojamais fonds Bārbeles pagastā ir izsmēlis savas
iespējas, līdz ar to jaunu mājvietu pašvaldība
iespēju robežās var piedāvāt novadā, ārpus
Bārbeles pagasta robežām.

Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34,
Vecumniekos nedzīvojamo telpu 102.6
m² platībā izsoles uzvarētājs SIA «RIBKA»,
reģistrācijas Nr.40003824031. Nomas maksa
200.00 EUR (bez PVN) mēnesī.
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25. janvārī, Vecumnieku tautas namā
savu 35 gadu jubileju atzīmēja vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Vēveri».
Svētku vakaru caurvija čigānu karstais
temperaments un krāšņie tērpi. Svētku
vakara idejas autore un ilggadējā
kolektīva vadītāja ir Sarmīte Vēvere.

J
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Čigānu sirdis ir karstas un «Vēveru» arī – koši
izskanējis deju kopas jubilejas koncerts

au pie tautas nama durvīm bija dzirdamas līksmas dziesmas, skaļi smiekli, varēja noprast, ka tur valda svētku jautrība. Katru pasākuma apmeklētāju sagaidīja atraktīvie deju kolektīva «Vēveri”
dalībnieki, viesiem pirms koncerta piedāvājot
iestiprināties ar uzkodām un vienoties dziesmās un dejās.

Svētki bija izdevušies un piesātināti - tautas nama lielā zāle bija pārpildīta. Kopējo svētku sajūtu
lieliski paspilgtināja ikviena detaļa pie kuras
bija piedomāts - izslēdzās gaismas, fonā dega
ugunskurs un uz skatuves parādījās «Vēveru»
meitenes, visas kā viena krāšņas un ugunīgas.
Čigānu dejotājām raksturīgie tērpi un grims
neatstāja vienaldzīgu nevienu. Priekšnesums
bija īsts baudījums acīm un sirdij. Pozitīvisms
uzlādēja ikvienu pasākuma dalībnieku.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» dibināts 1985. gadā, kad, pēc XIX Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, Rīgā kolektīva
dalībnieki pamanījuši, ka darbojas arī vidējās paaudzes deju kolektīvs, kas kalpojis kā iedvesma
dibināt savu kolektīvu atdaloties no senioru deju
kolektīva. Sākotnēji deju kolektīvu vadīja Baiba
Škrjaba. Tagadējā vadītāja S. Vēvere atklāj, ka
pa šiem gadiem dejotāju sastāvs, protams, ir
mainījies, bet ir ģimenes, kuras uzticība dejai ir
nemainīga vērtība, piemēram, Dombrovsku un
Petruševicu paaudžu maiņa.

Iesākumā bija tā

35 gadi nav maz, pirmie dalībnieki bija Raimonds Kviesis, Vija Alenčika, Laimonis Kinauckis,
Ina Hila, Sarmīte Vēvere, Anda un Vitolds Ikami,
Vizma un Jānis Janišoni, Zaiga Podēna. Šajos
gados ar kolektīvu ir strādājušas vairākas vadītājas- Inga Lebede, Daiga Kalniņa un Inese Kauliņa.
Deju kolektīva «Vēveri» vadītāja Sarmīte atminas, ka pirmā deja, ko kolektīvs dejojis bija
«Trejdancis». Viņa uzsver, ka gados sakrātās
emocijas aprakstīt nav iespējams, jo tās glabājas

Svētki bija izdevušies un piesātināti - tautas nama lielā zāle bija pārpildīta gan ar deju kolektīva draugiem, gan ar koncerta baudītājiem.

sirdī, arī jubilejas koncerta emocijas aprakstīt
spēs vien retais, šī pasākuma dzīvīgais spēks
un enerģija, kas kūsāja visā tautas nama zālē
bija, kas neparasts, kas maģisks, kā mīlestība,
kas vieno pasaules tautas.

Draugu sveicieni

Pēc ugunīgajiem priekšnesumiem sirsnīgus pateicības vārdus saņēma iepriekšējo gadu kolektīva vadītāji un deju kolektīva draugi. Kolektīva
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«Vēveri». Dejotāju sastāvs, protams, ir mainījies, bet ir ģimenes, kuras uzticība dejai ir
nemainīga vērtība.

radošās darbības laikā «Vēveri» ir viesojušies un
draugus guvuši dažādās Latvijas vietās. «Mūsu
draugi ir tur, kur mūs gaida....un nevajag lielākas laimes par kopā būšanu viesojoties Stelpē,
Bārbelē, Vallē un Baldonē, Leimaņos, Vanagos,
Džūkstē, Tirzā, Jēkabpilī, Bauskā, Rundālē, Neretā un Rīgā, un arī Lietuvā un, protams, Gruzijā,»
teic Sarmīte Vēvere.
Arī deju kolektīva draugiem bija ko teikt. Jubilārkolektīvu sveica ne tikai ar ziediem un dāvanām,

Pasākuma dzīvīgais spēks un enerģija no skatuves plūda straumēm un priecēja ikvienu
pasākuma apmeklētāju.

Meteņdienas cepuru darināšana
Misas tautas namā

P

irmdienas, 3.februāra novakarē, Misas tautas namā pulcējās
interesenti, kas vēlējās apgūt Meteņdienas cepures darināšanas
mākslu un izveidot sev šo svētku galvas rotu, lai piedalītos
gājienā. Tautas nama vadītāja Sandra Vēvere bija palīgā aicinājusi
folkloras kopas «Tīrums» dalībnieces.

Aizrautīgajā procesā tapa Meteņdienas greznojumi un cepures.
Meteņdiena Vecumnieku novadā ir plaši svinēti svētki. Arī pērn Misas ciema
iedzīvotāji pulcējās, lai kopīgi darinātu Meteņdienas galvasrotas.

bet arī ar dejām, dziesmām, uzvedumiem un pat
video apsveikumu no Gruzijas. Savdabīgi, ka šajā
vakarā dejotāji dziedāja, bet dziedātāji dejoja.
Jubilejas koncertam noslēdzoties gandarīti bija
ne tikai skatītāji, bet arī paši «Vēveri»- jubilāri,
viņu draugi un ikviens, kas bija atnācis vai ieguldījis savu artavu lieliskā jubilejas pasākuma
tapšanā.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Svētku vakara idejas autore un ilggadējā kolektīva
vadītāja Sarmīte Vēvere.

Meteņdienas ticējumi
••Svētkus svinot, jāsargās ienest no meža žagarus un zarus, citādi vasarā nebūšot glābiņa no
tārpiem un kukaiņiem.
••Lai raža būtu droša un laba, Meteņos jāvilina
budēļi vai citi ciemiņi uz mājām. Tā sēta, kurai
budēļi garām ies, negūs labu ražu.
••Lai gan Meteņdiena ir tikpat kā pavasaris, tas
tomēr ir laiks, kad vēl ir auksts. Tāpēc pat dainas iesaka sekot kādam praktiskam ticējumam
– ģērbties silti, jo īpaši no aukstuma sargājot
kājas. Tad arī Lieldienās pēc Meteņa gribas
būsiet veseli!
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Novada jaunie vieglatlēti izcīna
godalgas Jēkabpilī
22. janvārī Vecumnieku novada domes
Sporta skolas piecpadsmit jaunie
vieglatlēti devās uz Latvijas čempionātu
U14 (2007./2008. g. dz.) vecuma
grupai, lai pārstāvētu novadu atlases
sacensībās Jēkabpils zonā.

P

irms Latvijas čempionāta notiek U14
grupas atlases sacensības četrās zonās: Rīgā, Jēkabpilī, Limbažos un Kuldīgā. Lai veiktu atlasi Latvijas čempionātam, obligāts ir starts savas zonas
atlases sacensībās. Tiesības startēt Latvijas
čempionātā katrā disciplīnā automātiski iegūst katras disciplīnas 1.-5. vietas ieguvēji atlases sacensībās.

2020. gada 18. janvārī Bērnu un
jauniešu centra «Rīgas Skolēnu pils»
telpās notika Latvijas Sporta tūrisma
čempionāta 2019. gada kopvērtējuma
apbalvošanas pasākums.
To vadīja «Radio 5» žurnāliste Inese
Pučeka un Latvijas Alpīnistu savienības
vadītājs Mihails Pietkēvičs. Laureātu
skaitā bijām arī mēs – divas sporta
tūristu komandas no Misas.

R

ezultātu veidoja sasniegumi gada
laikā. Bijām piedalījušies sacensībās
piecās dažādās vietās, sacenšoties
ar spēcīgām komandām. Sezonas
laikā startējām Jēkabpilī, Garciemā,
Zaļeniekos, Krāslavā un Misā. Sacensības bija
gan tūrisma tehnikā distancē telpās un dabā,
gan tūrisma rallijos pa mežiem 4 – 9 stundu
garumā.

60 metru barjerskrējienā Elīzai Spurķei pirmā vieta

sagatavošanu un atbalstīšanu šī gada pirmajā
startā.
Jānis Plūme, Sporta skolas direktors

Izcīnīto trešo vietu D grupā kaldināja – Liene
Šnore, Rainers Drozdovs, Markuss Drozdovs,
Keita Kauneckaite, Kristaps Raivis Mežapuķe un
Reinis Miklaševičs, turpretī C grupas dalībnieki
pagājušā gada sezonā bija: Anna Šnore, Monta

Esam priecīgi arī par pārējiem individuālajiem
sasniegumiem: M. Drozdovam 6.v., M. Maslovai
4.v., K. Krūmiņai 6.v., G. Jaunzemim 5.v. Vēlējums
šajā sezonā, lai veicas jaunajos startos!
Noslēdzot 2019. gadu, atskatījāmies arī uz spilgtākajiem mirkļiem, kas palikuši mūsu atmiņās.
Lūk, dažas no gūtajām atziņām. Sacensībās:
Martai, Raineram atmiņā Jēkabpils, jo tās bija
pirmās viņu sportistu karjerā, turpretī Anastasijai
un Tīnai patika Krāslavas trases, kurās elementi
jāveic tuvu iekštelpas griestiem, Gustavs un Monta augstu vērtē Ukrainas sacensībās gūto pieredzi.
Atmiņā noteikti paliks arī mūsu pagājušā gada
pārgājieni: laivu pārgājiens pa Apaščas upi, jo
bija ļoti karsts un laivas jāvelk pa aizaugušu upi.
Pārgājiens uz Ukrainas augstāko virsotni Goverlu,
parādīja, kā mākam pārvarēt grūtības, karstumu,
aukstumu, lietusgāzes un nesalūzt pārbaudījumu
priekšā. Jaunieši uzskata, ka tas norūdīja viņus,
deva iespēju kļūt iekšēji stiprākiem. Šogad turpināsim iepazīt Eiropas valstis, mūsu ceļš vedīs
uz Somijas kalniem.
Mūsu panākumi nebūtu iespējami bez
atbalsta: paldies skolai (vadībai, skolotājiem
un skolasbiedriem) par finansiālu un morālu

FOTO - A.DREIMANE

Priecājamies par to, ka mūsu sportisti šajās
atlases sacensībās izcīnīja četras godalgotas
vietas Jēkabpilī. Zelta medaļu par uzvaru 60
metru barjerskrējienā saņēma Elīza Spurķe.
Trīs bronzas medaļas: lodes grūšanā Zandai
Rozenfeldei, 1000 metru skrējienā Kristiānam
Turlajam un augstlēkšanā Adrianam Aivaram
Smilškalnam.Paldies visiem jaunajiem
sportistiem par startiem!
Paldies treneriem: Gitai Griņķei, Līgai
Macerovskai, Raivim Melgailim par sportistu

Misas skolas audzēkņiem panākumi sporta
tūrismā 2019.gada sezonā

Trenere Ingrīda Vaisjune ar saviem audzēkņiem priecājas par panākumiem, kas motivē treniņiem un sasniegumiem.

Lai muzicētu starp labākajiem, jāiegulda daudz…
Janvāra nogalē Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā tradicionāli jau
25. reizi notika prestižais Latvijas
mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkurss.

I

k gadu šis konkurss pulcē labākos Latvijas
mūzikas skolu audzēkņus, kas par savu instrumentu izvēlējušies kādu no pūšaminstrumentiem vai sitaminstru-mentus. Šogad
konkurss īpaši bija veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai.

FOTO - NO ARHĪVA

Konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu
pārstāvēja trīs jaunie izpildītāji - trompetists Aksels Vitkovskis Kaktiņš (skolotājs Aigars Dziļums,
koncertmeistare Līga Eglīte) un divi bundzinieki
– Jānis Kristiāns Saule un Marks Adrians Lapa
(skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare
Lelde Rasnace).

Konkursa žūrija – mūzikas speciālisti no Latvijas
un Lietuvas – Jānim Kristiānam Saulem piešķīra
III vietu, bet Markam Adrianam Lapam - Atzinību, kas pielīdzināma IV vietai.
«Šis konkurss izceļas ar nemainīgi augstu kvalitātes līmeni jau 25 gadu garumā. Te tiešām
piedalās labākie. Žūrija ir profesionāla un stingra.
Piemēram, šogad nevienam sitaminstrumentu
izpildītājam nepiešķīra I vietu! Tas mūsu audzēkņu diplomiem piešķir vēl lielāku svaru», par
konkursa prestižu stāsta Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča.
Šogad konkursā piedalījās 186 mūziķi no 51
Latvijas mūzikas skolas.
Normunds Everts, sitaminstrumentu spēles
skolotājs, pēc konkursa dalās pārdomās: «Manos
audzēkņos ir liela mīlestība pret mūziku, vēlme
pilnveidoties un izkopt muzicēšanas prasmes.
Iededzoties mūzikā, viņi neskaita pie instrumenta pavadītās stundas. Bet līdz tam ir gars
ceļš ejams. Esmu lepns, jo puiši ir īpaši man
personīgi un svarīgi Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolai.»
«Ne katram jau bērnībā ir iespēja muzicēt uz
Mūzikas akadēmijas skatuves. Lai to sasniegtu
un muzicētu starp labākajiem, jāiegulda daudz.
Turklāt – tas vienmēr ir kopdarbs, kur savienojas audzēkņa talants un darbs, skolotāja
neatlaidība, koncertmeistara profesionalitāte»,
uzsver I. Lavrinoviča.
Zane Onkele,
VMMS komunikācijas speciāliste
Jānim Kristiānam Saulem žūrija piešķīra III vietu.

Maslova, Georgs Spalva, Markuss Drozdovs, Gustavs Jaunzemis. Šie panākumi bija iespējami tikai
čakli strādājot un mācoties darboties komandā,
palīdzot viens otram.
Sarežģītāk ir ierindoties starp labākajiem individuālajā sportistu sasniegumu reitingā. Šogad
labākais rezultāts Lienei Šnorei D grupā - 3. vieta.

atbalstu, paldies vecākiem par sapratni un
atbalstu – vešanu uz treniņiem, sacensībām,
kā arī klātbūtni katrā lietā, ko mēs visi darām.
Pēc viena mēneša būs pirmās šīs sezonas
sacensības, veiksmīgu sezonu!
Ingrīda Vaisjune,
trenere

Vallē sacentīsies Latvijas jaunie lidmodelisti
29. februārī plkst. 9.00–17.00 Valles
vidusskolas sporta zālē notiks «Bārbeles
kausa» izcīņa lidmodeļu sacensībās.

K

ā «Vecumnieku Novada Ziņas»
uzzināja Bārbeles Zēnu pamatskolā
«Saknes un spārni», plānots, ka
sacensībās piedalīsies jaunie
lidmodelisti no: Bārbeles Zēnu
pamatskolas «Saknes un Spārni» - skolotājs
Aivars Grahoļskis, Salaspils 1. vidusskolas
komanda - skolotājs Aivars Ozols, Kuldīgas
Bērnu un jauniešu centra dalībnieki - skolotājs
Juris Girvaitis, Jūrmalas BJIC komanda -skolotājs
Kristaps Kradevics, Tukuma Mākslas skola –
skolotājs Jānis Sproģis un Rīgas Jauno tehniķu
centra audzēkņi - skolotājs Viktors Rošonoks.

Sacensību organizatori ir Latvijas Lidmodeļu
sporta federācija un Bārbeles Zēnu pamatskola
«Saknes un spārni». Sacensības atbalsta Vecumnieku novada Dome un Latvijas Aeroklubs.
Lidmodelisti sacentīsies četrās vecuma grupās
– līdz 11 gadiem pirmajā grupā, līdz 14 gadiem
otrajā, līdz 18 gadiem – trešajā un vecākajā
grupā dalībnieku vecums nav ierobežots.
Šādas sacensības tiek rīkotas, lai iesaistītu sko-
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lēnus tehnisko sporta veidu pasākumos un lai
veicinātu jaunās paaudzes izaugsmi tehniskās
jaunrades jomā. Šis pasākums ir arī lietderīga
brīvā laika izmantošana un tajā tiks noteikti šīs
jomas labākie.
Pasākums ir atklāts un tā norisi var vērot ikviens interesents, savukārt dalība – jāpiesaka.
Informācija pa tālruņiem: 29406873 (Aivars
Grahoļskis), 29264639 (Ilona Blūma).
Andra Matuļenko,
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••14.februārī plkst. 10.00 – 12.00 lielajā zālē
budēļu maskas darināšanas meistardarbnīca,
aicināti visi interesenti pagatavot sev masku,
lai pēc tam piedalītos tradicionālajā Meteņu
dienas gājienā;
••14. un 15.februārī Meteņdienas pasākumi
Vecumnieku novadā;
••28.februārī plkst.19.00 Viestura Kairiša filma
«Piļsāta pi upis», ieejas maksa 3,50 eiro.
MISAS TAUTAS NAMĀ
••22.februārī plkst. 16.00 «Lietuvai – 102», piedalās kapella «Santaka» un Biržu deju kolektīvs;
••28.februārī plkst.17.00 Misas vidusskolas deju
kolektīvu, Ogres sākumskolas un Ogres Valsts
ģimnāzijas skolēnu deju kolektīvu sadancis.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
••19.februārī plkst.17.00 nodarbība piecgadīgajiem «Kā attīstīt klausīšanās spēli?»;
••28.februārī plkst.16.00 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums.
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
••3. – 28. februāris izstāde «Rakstniekam
J. Janševskim -155!»
••17. februārī individuālas konsultācijas «Atver
3td e- GRĀMATU un lasi!»
••1.- 20.februāris rokdarbu izstāde ,«Mandalas»
(G.Pilkauska).

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
••15.februārī plkst. 22.00 romantiski sirsnīgā
balle «Viņš un viņa» Muzicē Ēriks Budēvics un
Indra Raila.

••19. februārī tematiska izstāde pieaugušajiem
interneta lietotājiem «Zelta padomi –internets»;
••25. februārī individuālas konsultācijas IT
www.3td.lv. Mācīsimies lasīt grāmatas internetā.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETA NAMĀ
••15.februārī plkst.15.00 viesosies Neretas
amatierteātris;
••22.februārī plkst.13.00 Jaungada sarīkojums
senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Koncerts, izklaides programma kopā ar kapelu
«Savējie».
TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
••No 2.februāra līdz 22. februārim būs apskatāma tematiska izstāde «Raugos gaišā sveces
liesmā» (sveču un svečturu izstāde).

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
••15.februārī plkst.17.00 koncerts «Ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un Deju svētkiem».
Piedalās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
bērnu koris «Via Stella», diriģente Liene Batņa,
koncertmeistare Līga Eglīte, un Rīgas Lietuviešu
vidusskolas 5. - 12. klašu koris «KIBIRKŠTYS».
••22. februārī plkst.14.00 talantu parāde «Gribu,
varu, daru 2020»;
••27.februārī plkst. 14.00 Leļļu teātra «TIMS»
teatralizēta koncertprogramma «Mežā». Ieejas
maksa –1,00 eiro.
••28.februārī plkst. 18.00 Viestura Kairiša spēlfilma «Piļsāta pi upis». Biļete – 3,50 eiro.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
••17.-24.februārim literatūras izstāde «Enciklopēdijas-tavs palīgs mācībās».

KURMENES PAGASTS

Skaistkalnes PAGASTS

KURMENES BIBLIOTĒKĀ
••14.februārī izstāde «Latviešu mīlas lirika»;
••18. februārī Pasaku rīts pirmssk. audzēkņiem;

SKAISTKALNES VIDUSSKOLĀ
••27.februārī plkst.12.00 sveču darināšanas
meistarklase Skaistkalnes sākumskolas bērniem ar «Ooo Sajūtu darbnīcas» meistariem.

KURMENES TAUTAS NAMĀ
••16. februārī plkst.14.00 amatierteātra «Vecsaule» izrāde. Monika Zīle «Čemergess». Režisore
Gunta Siliņa;
••29.februārī plkst.16.00 deju koncerts «Prieks
dejot».
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SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••29. februārī plkst. 15.00 Bauskas Kultūras
centra teātra izrāde V. Fodora «Pildspalva».
Režisors E. Hegenbarts.

«Prāta spēles», Latvijas kauss

14.martā Kurmenes tautas namā.
Komandu erudīcijas turnīrs - lieliski pavadīts laiks ar
draugiem, kolēģiem vai ģimeni.

Savu komandu veidot un piedalīties var jebkurš.
Dalība bez maksas.
Piesakies mājaslapā www.prataspeles.lv
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