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Darīsim kopā!

Labdien, ikvienā mājā Vecumnieku
novadā, kurā saņem un lasa «Vecumnieku
Novada Ziņas». Mani sauc Andra
Matuļenko un ar šī gada janvāri esmu
novada pašvaldības izdevuma veidotāja
un redaktore.

N
vai spēšu?

ebija viegli pieņemt šo izaicinājumu,
jo «Vecumnieku Novada Ziņu»
profesionalitātes latiņa ir gana
augsta. Lasītājs ir prasīgs un cītīgi
lasa sava novada avīzi. Domāju –

Priecājos par to, ka redaktors saņem vēstules,
gatavo atbildes, ir atpakaļsaikne un interese par
to, kas tiek publicēts. Avīzīti gaida, jo tā stāsta
par novadniekiem – par ģimenes locekļiem, par
paziņām, par notikumiem, kurus organizē pašu
cilvēki. Saņemam kritiku – tas palīdz ieraudzīt to,
ko neesam pamanījuši.
Protams, atbilstoši likumam, izdevumā tiek
publicēta arī pašvaldības oficiālā informācija –
saistošie noteikumi,
izsoles paziņojumi,
informācija par
projektiem. Lasītā- AVĪZĪTI GAIDA
jam neliksies
tik saistoši, bet IKVIENĀ MĀJĀ,
tāds ir viens no JO TĀ STĀSTA PAR
pašvaldības izdevuma mērķiem un CILVĒKIEM MUMS
šāda informācija APKĀRT
tiks publicēta arī
turpmāk.
Šis numurs veltīts
pašvaldības svarīgākajam dokumentam – 2020.
gada budžetam, un tā skaidrojumam. 22.janvārī
apstiprinātais pašvaldības līdzekļu sadalījums ir
dokuments, kurā redzat savu iemaksāto nodokļu
ieguldījumu pašvaldības infrastruktūrā un citās
jomās. Savu komentāru sniedz arī deputāti un
Finanšu nodaļas vadītāja.
Numura otra galvenā tēma ir «Vecumnieku
Sporta laureāta» pasākums – gaidīts un kupli
apmeklēts, jo Vecumnieku novads allaž ir bijis
pazīstams ar stiprām sporta tradīcijām.
Ceru, ka ar savu divdesmit gadu pieredzi
pašvaldības izdevumu veidošanā spēšu
izdevumu veidot tādu, lai atrodat tajā ko izlasīt
priekš sevis. Saglabāšu iedibinātās tradīcijas un
mēģināšu rast jaunus risinājumus.
Kaut arī savulaik esmu absolvējusi Bārbeles
pamatskolu un dzīvojusi Gaismas ciemā, daudz
kas man būs jāapgūst no jauna. Apmeklēšu
pasākumus, centīšos izjust saikni un to zelta
stīgu, kas staro no novada cilvēkiem.
Es novēlu veiksmīgu un veselīgu šo gadu, ceru
Jūs satikt dažādos pasākumos.
Lai mums visiem kopā izdevusies
sadarbība.

Tradicionālais pasākums «Vecumnieku novada Sporta laureāts 2019» pulcināja gan sportistus,
gan trenerus, gan sporta līdzjutējus. Kopējais foto.					
Aprakstu lasiet 6.-7.lpp

Budžetā katra iecere ir svarīga - visas tika uzklausītas
DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Anna Balgalve,
Vecumnieku novada
Domes deputāte

Atzīstama ir budžeta izstrādes un
apspriešanas gaita, kurā tiek ievēroti
demokrātijas principi.

A

r katras ietādes vadību tikās domes
administrācija, lai izvērtētu bāzes
budžetā plānoto un papildus
nepieciešamo atbalstu kārtējā
gadā. Katram Domes deputātam
un struktūrvienību vadītājam bija iespēja
sniegt savus ieteikumus, lai veicinātu novada
sakārtotību, izaugsmi, vairotu iedzīvotāju vēlmi
dzīvot un strādāt šeit, justies novērtētiem un
apmierinātiem ar dzīvi. Kopējo vajadzību katru
gadu ir vairāk kā iespēju tās apmierināt ar
aptuveni 10,5 miljoniem novada budžeta. Katra
pašvaldības iestāde, līdzās nepieciešamajām
uzturēšanas izmaksām, redz savas attīstības
vajadzības. Katra iecere ir svarīga, lai sniegtu
atbalstu iedzīvotāju dažādām mērķgrupām,
lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, tas prasa

deputātu godaprātu un
prioritātēm.

izšķiršanos par

Lai lēmumi nebūtu sasteigti, bet vispusīgi izvērtēti,
budžetu vērtēja divu apvienoto komiteju sēdēs.
2020. gada prioritārās jomas novadā ir izglītība
(46% budžeta), sociālā aizsardzība (13% budžeta),
tūrisma un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana
un uzturēšana.
Prieks par deputātu vienoto redzējumu skolēnu
brīvpusdienu atbalstam, sākot ar pirmsskolu
līdz pat 12. klasei. Pārdomas, ka ik gadu pieaug
izdevumi sociālajai aizsardzībai, 2020. gadā
izdevumu pieaugums plānots par 499 108
eiro. Dzīve diktē nepieciešamību profesionālu
speciālistu piesaistei ģimeņu, bērnu un
pusaudžu atbalstam. Lietderīgi būtu plānot
preventīvu darbu ar pusaudžiem un jauniešiem
novadā jauniešu kustības ietvaros, lai diskutētu,
uzklausītu profesionāļus, dalītos veiksmīgos
pieredzes stāstos par ģimeniskām vērtībām,
saskarsmi ar vienaudžiem, sociāli emocionālo
kompetenci, vecāku misiju ut.t.
Prieks, ka rosīgs gads plānots vairākiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem (5 skaitā), kuri
saņēma finansiālu nodrošinājumu, lai apmeklētu
konkursus un sadraudzības pasākumus ārpus
valsts robežām. Darba apjoma pieaugums un IT
speciālista pamatoti argumenti deva pārliecību
par Informācijas tehnoloģiju nodaļas un jaunas
amata vietas izveidi.
Daudzi ieteikumi budžetam tika saņemti, lai
uzlabotu sabiedrisko infrastruktūru novadā un
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veiktu remontdarbus pašvaldībai piederošajās
mājās, lai nomainītu vai salabotu jumtus, ieliktu
logus.Ieteikumi tika atbalstīti daļēji.
Ļoti jācer, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi
pildīsies pēc plānotā un gada ietvaros varēsim
atgriezties pie lēmuma par to, kā nodrošināt
2 pirmsskolas grupu atvēršanu Vecumnieku
v i d u ssko l ā u n
sarunas par novada ieguldījumu VIENMĒR SĀP
izcilību atbalstam PROJEKTI,
un veicināšanai.
Ļoti aicinu do-māt KAS NESAŅEM
par motivējošas ATBALSTU. UN
atbalsta prog r a m m a s i z - TĀDU NAV MAZ.
veidi pedagogu
piesaistei novada skolās, tai skaitā veselības
apdrošināšanas polises iegādi pedagogiem un
citām darbinieku grupām, kas tika ierosināts, bet
noraidīts iekļaušanai budžeta izdevumos. Ceru,
ka varēsim atgriezties pie sarunas par dzīvojamo
māju iekšpagalmu sakārtošanu, apgaismojuma
ierīkošanu tajos, gājēju celiņu izveidi un esošo
uzlabošanu.
Plānošanas un sabalansēšanas process noslēdzies, vēl atbildīgāks un darbīgāks laiks ir
priekšā, lai realizētu ieplānotos projektus.
Lai visiem pietiek gudrības, radošuma, azartiskas
pieejas, vēlmes sadarboties, veidojot savu iestādi
par vietu, kur ikviens darbinieks jūtās nozīmīgs
un novērtēts.

2 Pašvaldībā

2020. gada 29. janvāris

NUMURA KOMENTĀRS

Domes sēdes apskats

Skolēnu brīvpusdienas
no pašvaldības budžeta

Domes sēdē 22.janvārī deputāti izskatīja
17 pamatdarba kārtības jautājumus un 2
papildjautājumus.

Izveidota jauna iela

Gita Skribāne,
Finanšu nodaļas
vadītāja,
budžeta ekonomiste

Ar pozitīvu un vienbalsīgu balsojumu
noslēdzies ikgadējais budžeta veidošanas
posms.

D

arbs pie šī gada budžeta veidošanas
iesākās jau 2019.gada septembrī. Šis
laika posms ir prasījis gan papildu darba stundas, gan pamatīgāku iedziļināšanos likumu izmaiņās, gan spēju pārcilāt skaitļus, lai pēc iespējas vairāk vajadzību
nofinansētu. Liekas pats par sevi saprotams, ka
novadā ir darbojošās izglītības iestādes, bibliotēkas, tautas nami, muzeji, aktīva sporta dzīve,
sakopta apkārtējā vide, bet tā visa nodrošināšanai katrai iestādei un struktūrvienībai tiek iezīmēta daļa no budžeta līdzekļiem. Šīs pamatvajadzības no pašvaldības budžeta līdzekļiem
paņem 90%. Atlikušie 10% ir tā nauda, kuru
var novirzīt vienreizēju pasākumu veikšanai.
Prieks ir par to, ka ir saglabātas brīvpusdienas
visiem novada izglītības iestāžu audzēkņiem,
neskatoties uz to, ka valsts samazināja savu
daļu 1.- 4.klašu skolēnu ēdināšanai. Pašvaldībai tas papildus prasīja apmēram 35 000 eiro.

Skumji, ka pašvaldība maksā lielas summas par
bērniem, kuri tiek izņemti no ģimenēm un ievietoti aprūpes institūcijās. Katrs šāds bērns mēnesī
izmaksā no 700 – 1000 eiro. Pašreiz mums ir 11
tādi bērni. Lai pēc iespējas vairāk bērnu augtu ģimenēs, šogad plānots uzsākt Latvijas SOS Bērnu
ciemata asociācijas profesionāļu piesaisti darbā
ar ģimenēm, bērniem un pusaudžiem.
Tā kā ir apstiprināts aizņēmums no Valsts kases, tad beidzot varēsim sākt Sarkanās skolas
(Vecumniekos) remontu un realizēt projektu
«Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
novadā personām ar garīga rakstura un bērniem
ar funkcionālajiem traucējumiem».
Iepriekšējos gados tika ieguldīti līdzekļi izglītības
iestāžu ēku remontos, tam ņemot bezprocentu
aizņēmumus Valsts kasē, un budžeta brīvos
līdzekļus varējām ieguldīt dzīvojamā fonda
remontā. Šobrīd likumdošana to nepieļauj un
šogad izglītības iestādēs būs mazāka apjoma
remontdarbi. Ja pašvaldības parādnieki - gan
par Nekustamā īpašuma nodokli (parāds uz
01.01.2020. 182 391 eiro), gan komunālo maksājumu (parāds uz 01.01.2020. 26 183 eiro),
gan zemes nomas (parāds uz 01.01.2020. 6 507
eiro) nokārtotu savas parādsaistības, tad rastos
papildu līdzekļi dzīvojamā fonda uzlabošanai.
Joprojām paliek neatrisināts jautājums par Vecumnieku vidusskolas ēkas piebūvi, lai nedaudz
uzlabotu situāciju, iecerēts pie Vecumnieku
sākumskolas uzstādīt moduļa tipa ēku 2 pirmsskolas grupām, šim mērķim šobrīd atlikumā
rezervēti 500 000 eiro.
Kopumā šis gads nebūs sliktāks par iepriekšējiem
un, lai spējam būt lepni par to, kas pie mums
novadā ir, nevis žēlojamies par to, kā mums nav.

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

Domes sēdē nolēma veikt izmaiņas pašvaldības
autoceļu reģistrā un Vecumnieku novada ielu
reģistrā.
Lai sakārtotu ielu reģistru un numerāciju
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
veiktas izmaiņas Ozolu ielas (kadastra
Nr.40940120919) garuma reģistrā, izmainot
ielas garumu no 0,680 km uz 0,540 km ar kopējo
platību 3240 m². Ielai ir grants segums un tai
noteikta D uzturēšanas klase.
Ozolu iela sāksies no Kļavu ielas un izies uz
Rīgas ielas. Kā atzina pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Guntars Veismanis, šai ielai pašreiz ir
neliels pārrāvums, kas tuvākā laikā tiks sakārtots.
Savukārt, lai padarītu vieglāk saprotamu adrešu
reģistru, tika izveidota jauna iela «Rožu iela»
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā
(kadastra Nr.40940120764) ar kopējo garumu
0,355 km un kopējo platību 2130 m², ar grants
segumu un nosakot ielai D uzturēšanas klasi.
Rožu iela sāksies no Ozolu ielas. Pašlaik arī šai
ielai ir 25 m liels pārrāvums, jo šajā posmā
atrodas elektrības stabs. Deputāti uzdeva
izpilddirektora vietniekam sagatavot vēstuli
uzņēmumam «Sadales tīkli» ar ierosinājumu
atrisināt šo jautājumu.
Minētajās ielās visiem īpašumiem – ēkām un
palīgēkām un zemei zem šīm ēkām mainīsies
adrese.

Papildināts nolikums par skolēnu
apbalvošanas kārtību

Domes sēdē apstiprināts nolikums «Vecumnieku
novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo

apbalvošanas kārtība».
Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu
izglītojamo apbalvošanas kārtība nosaka, kā tiek
organizēta ikgadējā skolēnu apbalvošana par
izciliem sasniegumiem novada, starpnovadu,
reģiona, valsts un starptautiskā mēroga mācību
priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
interešu izglītībā un zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos. Skolēnu izvirzīšanu apbalvošanai
veic Izglītības nodaļa, saskaņā ar mācību gadā
apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, atklātajās
mācību priekšmetu olimpiādēs, saskaņojot
ar izglītības iestādes vadītāju. Nolikums
papildināts ar punktiem, kas nosaka, ka var tikt
apbalvoti skolēni arī par sasniegumiem sportā
un interešu izglītībā.
Nolikumā noteikts, ka apbalvojumu var saņemt,
ja skolēnam nevienā no mācību priekšmetiem
nav zemāks vērtējums par 6 ballēm.

Reorganizēs Misas vidusskolu

Domes sēdē nolēma reorganizēt Misas
vidusskolu par Misas pamatskolu.
Samazinoties izglītojamo skaitam kopš
2017./2018.mācību gada, Misas vidusskolā
nav nokomplektēta un atvērta 10.klase. Šogad
Misas vidusskolā vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu apgūst
tikai 12.klases izglītojamie.
Līdz ar to nepieciešams veikt skolas reorganizāciju
par Misas pamatskolu. Reorganizācijas termiņš
noteikts ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.jūlijam.
Šīs izmaiņas notiek saskaņā ar izstrādāto
stratēģiju un rīcības plānu izglītības jomas
sakārtošanai Vecumnieku novadā. Ar nākamo
mācību gadu Misas vidusskola darbu sāks kā
Misas pamatskola.

Stelpes pamatskolā netiks atvērta
7.klase

Tiek realizēti Vecumnieku novada izglītības
attīstības stratēģijas 2019. – 2023.gadam
izvirzītie mērķi par efektīvas izglītības
resursu pārvaldību tai skaitā izglītības
iestāžu sakārtošanu. Rīcības plānā noteikts
uzdevums, ka no 2022.gada Stelpes pamatskola
pārveidojama par sākumskolu, nodrošinot
izglītības apguvi no 1,5 gada vecuma līdz 6.
klasei. Lai secīgi virzītos uz stratēģijā noteiktā
mērķa sasniegšanu, nepieciešams iestādes
dibinātāja pieņemts lēmums par 7.klases
neatvēršanu reorganizējamā izglītības iestādē.
Nelielā audzēkņu skaita dēļ jau šajā mācību
gadā, Domes sēdē nolēma neatvērt 7.klasi
Stelpes pamatskolā jau ar šī gada 1.septembri.

Apstiprina cenrādi

Apstiprināts Vecumnieku Veselības centra
maksas pakalpojumu cenrādis ultraskaņas
izmeklējumiem, radioloģiskajiem izmeklējumiem kaulu sistēmai, plaušu rentgenam un
asins paraugu ņemšanai no vēnas. Jaunais
cenrādis stāsies spēkā 2020.gada 1.februārī.
Pieaugot darba samaksai un materiālu izmaksām,
cenas pieaugs arī maksas pakalpojumiem.
Ultraskaņas izmeklējumi: ginekoloģija 24.00
eiro, vēdera dobums 21.00 eiro, vairogdziedzeris
20.00 eiro, prostata 28.00 eiro.
Radioloģiskie izmeklējumi kaulu sistēmai: viena
projekcija 2.85 eiro.
Plaušu rentgens: pacientiem līdz 40 gadiem 7,00
eiro, pacientiem virs 40 gadiem 9,00 eiro. Asins
paraugu ņemšana no vēnas 3.00 eiro un trauciņš
analīzēm 0.30 eiro.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apstiprināts Vecumnieku pašvaldības
budžets – kompromisu un taupīgas
saimniekošanas dokuments
saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām- paredzētas galvenokārt izglītības un
sociālo funkciju nodrošināšanai, kā arī Eiropas
Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības
pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu
atlikums uz 2020. gada 1.janvāri bija 1 144
102 eiro.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir
4 471 800 eiro, par 285 990 eiro mazāk, nekā
2019. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par
zemi - 493 735 eiro, par ēkām – 26682 eiro, par
mājokļiem un inženierbūvēm – 24 930 eiro. NĪN
prognoze 2020.gadam par 77208 eiro mazāk,
nekā 2019. gadā faktiski saņemts. 2020.gadā
plānots 64 220 eiro iegūt no nekustamā īpašuma
nodokļa parādu atmaksām.

22. janvāra Domes sēdē apstiprināts
Vecumnieku novada pašvaldības budžets
2020. gadam.
Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā plānoti
10 542 766 eiro apmērā, kas ir par 234 744
eiro vairāk nekā 2019.gadā. Savukārt plānotais
pamatbudžeta izdevumu apjoms 2020. gadā ir
10 721 378 eiro.
Vecumnieku novada pašvaldības budžets 2020.
gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu
un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir
ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās
jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir
noteikta izglītība, sociālā aizsardzība, tūrisma un
sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī
spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti
ilgtermiņā.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 10 542 766 eiro
kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (valsts un
pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi
no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (valsts
budžeta mērķdotācijas un dotācijas, kas tiek
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No transfertu ieņēmumiem valsts budžeta
transferti plānoti 4 260 484 eiro, pašvaldību –
223 300 eiro. Valsts mērķdotācija pedagogu,
pašvaldības mākslas kolektīvu vadītāju un
treneru darba samaksai un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
ir plānota 1 645 989 apmērā eiro.
Nenodokļu ieņēmumus 144 250 eiro apmērā
veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus
823 365 eiro apmērā veido novada iestāžu un
struktūrvienību sniegtie pakalpojumi. Galvenie
ieņēmumu veidi: komunālie pakalpojumi Valles
pašvaldības aģentūrai, maksas pakalpojumi
Vecumnieku veselības centrā un maksa par
uzturēšanos pansionātā «Atvasara.»
TURPINĀJUMS 3. LPP.
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Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti 10 721 378
eiro apmērā (neieskaitot Valsts kases
aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Vērtēju pozitīvi

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 986 932 eiro apmērā, par
3 653 eiro mazāk, kā 2019.gadā un tie paredzēti
pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu
vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• domes administrācijai 649 631 eiro;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts
kasei 18 000 eiro;
• deputātu atlīdzībai 110 853 eiro;
• komisiju darba atalgojumam 12 672 eiro.

Māris Āķis,
Vecumnieku novada
Domes deputāts

Vecumnieku novada pašvald ī bas
budžetu, kuru deputāti apstiprināja
janvāra Domes sēdē, vērtēju pozitīvi.

Izdevumi atlīdzībai ir pieauguši par 65 488 eiro.
Darba algas pieaugušas visiem sezonas darba
strādniekiem, sētniekiem, kurinātājiem, darbiniekiem ar darba apjoma palielināšanos un
izlīdzināts atalgojums tautas namu un bibliotēku
vadītājām.
2020.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem
plānoti 20 000 eiro.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 211 574 eiro - tas ir Sabiedriskās
kārtības nodaļas, ugunsdzēsēju darbības un
Bāriņtiesas funkciju veikšanai. Izdevumi plānoti
par 22 992 eiro mazāki kā 2019.gadā, jo projekta
«Drošības pasākumu uzlabošana Latvijas
Lietuvas pārrobežā» īstenošanai paredzēts
mazāk līdzekļu.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 304 982 eiro apmērā, šeit plānoti valsts budžeta līdzekļi pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanai, par 18 040 eiro vairāk kā
2019.gadā.
Plānotos 2020.gada novada ceļu un ielu uzturēšanai un labiekārtošanai paredzētos līdzekļus,
sadala proporcionāli katrai pārvaldei pēc to
apsaimniekošanā esošajiem ceļu apjomiem, tika
sadalīti 2020.gada ieņēmumi un daļēji līdzekļu
atlikums uz gada sākumu, rezervei plānoti
6 000 eiro apmērā. Novadā ir izstrādāts 3 gadu
plāns autoceļu programmas īstenošanai.

Vides aizsardzība

Izdevumi plānoti 29 015 eiro apmērā, par 25 998
eiro mazāk kā 2019.gadā, saskaņā Dabas resursu
nodokļa likuma grozījumiem un mazāku līdzekļu
atlikumu, līdzekļi paredzēti atbilstoši likuma
«Par dabas resursu nodokli» noteiktajai kārtībai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 1 488 232 eiro apmērā, par
218981 eiro vairāk kā 2019.gadā. Līdzekļi paredzēti ielu apgaismošanai, komunālās saimniecības uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai,
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, dzīvojamā
fonda remontēšanai, sabiedrisko attiecību
veidošanai, pašvaldības informatīvā izdevuma
«Vecumnieku Novada Ziņas» izdošanai, kā arī
domes reprezentatīvajiem izdevumiem. Paredzēti arī līdzekļi 45 000 eiro apmērā pašvaldības
ielu dubultās virsmas apstrādei Pludmales ielai
Vecumniekos un Slimnīcas ielai Skaistkalnē.

Veselība

Izdevumi plānoti 131 469 eiro apmērā, par
10 984 eiro mazāk kā 2019.gadā. 2020.gadā
mazākā apjomā turpināsies projekta «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Vecumnieku novadā» aktivitātes.

Atpūta, kultūra, sports

Izdevumi plānoti 1 265 904 eiro apmērā, par 37
284 eiro vairāk kā 2019.gadā. Līdzekļi plānoti:
• 314 039 eiro sportam, tai skaitā Sporta skolai

Jānis Kalniņš,
Vecumnieku novada
Domes deputāts

N
225 773 eiro;
• 208 243 eiro bibliotēkām;
• 54 802 eiro muzejiem;
• 506 239 eiro kultūras un tautas namiem;
• 182 581 eiro pārējai neklasificētai kultūrai.

Izglītība

Izdevumi plānoti 4 873 245 eiro apmērā, par 392
907 eiro vairāk kā 2019.gadā. Līdzekļi plānoti:
• 491 589 eiro valsts mērķdotācija pedagogu
darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no septembra-decembrim;
• 37 000 eiro pedagogu atvaļinājumu pabalstu
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
• 3 821 931 eiro izglītības iestādēm, t.sk.
brīvpusdienām 208 581 eiro;
• 221 583 eiro skolēnu pārvadājumiem;
• 57 211 eiro projektu realizēšanai;
• 243 931 eiro izglītības nodaļai un norēķiniem
ar pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu.

Sociālā aizsardzība

Izdevumi plānoti 1 430 025 eiro apmērā, par
499 108 eiro vairāk kā 2019.gadā. Par 293
423 eiro 2020.gadā paredzēts sākt īstenot
projektu «Dienas aprūpes centra izveidošana
Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem».
Sociālā dienesta budžets plānots 286 014 eiro,
ieplānots uzsākt Latvijas SOS Bērnu ciemata
asociācijas profesionāļu piesaisti darbā ar
ģimenēm, bērniem un pusaudžiem Vecumnieku
novadā, dažādu veidu pabalstiem 248 900
eiro, algotajiem pagaidu darbiem un skolēnu
nodarbinātībai vasarā 25 000 eiro, mājas aprūpei
8 026 eiro, pansionātam «Atvasara» 493662 eiro,
norēķiniem ar pašvaldībām par sociālo funkciju
nodrošināšanu 25 000 eiro un projekta «Atver
sirdi Zemgalē» īstenošanai 50 000 eiro.

Programma turpmākajiem diviem
saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos gados tiks nodrošināta budžeta bāzes izdevumu sadārdzinājuma kompensēšana vispārēju energoresursu cenu celšanās
un minimālās algas, nodokļu politikas ietekmes
mazināšanai, saglabājot pašvaldības funkciju
izpildes kvalitāti esošajā līmenī vai uzlabojot to
visā novada teritorijā. Tiks nodrošināta iepriekš
pieņemto Domes lēmumu un stratēģisko dokumentu rīcību izpilde, kuros kā galvenās prioritātes izvirzītas – kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un izglītības iestāžu tīkla sakārtošana,

tūrisma attīstība, uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana visā novada teritorijā, sociālo pakalpojumu uzlabošana ar jaunu pakalpojumu veidu
ieviešanu: gan ar Latvijas SOS Bērnu ciemata
asociācijas profesionāļu piesaisti, gan projekta
«Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
novadā personām ar garīga rakstura un bērniem
ar funkcionālajiem traucējumiem» darbības
uzsākšanu un ēkas Vecumniekos Bauskas ielā
4 rekonstrukcijas 2. un 3. kārtas realizēšana,
izveidojot to par pieejamāku lielākam apmeklētāju skaitam un plašākai mērķa auditorijai, tai
skaitā jauniešiem un dažādu semināru, mācību
un nodarbību organizēšanai.
Plānots realizēt atkritumu šķirošanas laukuma
ierīkošanas projektu Vecumniekos tādējādi,
izpildot normatīvo aktu prasības attiecībā pret
sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo
atkritumu šķirošanas procentu no kopējā sadzīves
atkritumu apjoma, nodrošināšanu 2022.gadā.
Paredzēts palielināt atbalstu uzņēmējdarbībai,
t.sk. mūžizglītības piedāvājuma dažādošanai,
uzņēmējdarbības uzsākšanai, pilnveidojot biznesa ideju projektu konkursa nosacījumus un
palielinot atbalsta apjomu.
Novada izdevumus turpmākajos 2 gados noteiks
Vecumnieku novada attīstības programmas
stratēģiskajā daļā noteiktās rīcības un prioritāro
investīciju programmas nosacījumi.

L

ielu daļu no iecerētajiem darbiem
nevarēsim veikt, jo tam vajadzīgs Valsts
kases aizdevums un šī iespēja ir ļoti
ierobežota. Varētu pat sacīt, ka šis fakts
ir novada infrastruktūras attīstības
plānu viens no bremzētājiem. Budžeta līdzekļi

Jā, jebkurš budžets, arī šis, ir jāvērtē izsverot
divas lietas- kas novadam kopumā un katrā
pagastā ir primāri nepieciešams un vajadzīgs
un ko mēs varam finansiāli atļauties ņemot
vērā pašvaldības ierobežotās (praktiski tādu
nav) iespējas saņemt kredītu dažādu projektu
realizācijai no Valsts kases 2020. gadā. Nekas nav
ideāls, bet izvērtējot situāciju, gan kreditēšanas
jomā, gan tuvojoties pašvaldību reformai,
uzskatu, ka šī gada budžets ir optimāls, kāds
mūsu iespēju gadījumā var būt.
Varētu teikt, ka arī Skaistkalnei šis budžets dos
pozitīvu pienesumu un kas ir ļoti svarīgi, jo
tieši izglītības jomā budžetā paredzēti lielākie
ieguldījumi, gan telpu remontos, gan āra vides
sakārtošanā, gan transporta iegādei skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai, jo Skaistkalnes
vidusskolai jāraugās ar skatu nākotnē.

Taupības un
kompromisu budžets
Dainis Rijkuris,
Vecumnieku novada
Domes deputāts

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem
ar Valsts kasi, 2020.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas 598 798 eiro apmērā. 2020.gadā paredzēts veikt aizņēmumu
no Valsts kases 213 399 eiro apmērā projekta
«Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
novadā personām ar garīga rakstura un bērniem
ar funkcionālajiem traucējumiem» realizēšanai.

Cita informācija

Pašvaldības budžeta izstrādi apgrūtināja
neskaidrā situācija ar izglītības sistēmas reformu
un jaunā mācību satura prasību nodrošināšanai
nepieciešamo finansējumu. 2020.gada budžeta
izdevumos saglabātais atlikums uz gada beigām
ļauj kaut daļēji risināt problēmu – pieprasījuma
pēc pirmsskolas izglītības jaunu grupu izveides
Vecumnieku sākumskolā un pirmsskolā, kuru
paredzēts risināt, būvējot moduļu tipa telpas
un komunikācijas šīm telpām pie Vecumnieku
sākumskolas pirmsskolas 2 grupām.
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ļauj
arī papildu finansējumu novirzīt pašvaldības
dzīvojamā fonda atsevišķu projektu realizēšanai
visos novada pagastos.

Attīstības vīzijas pagaidām ir «iesaldētas»
2020.gada budžets ir taupības budžets.

o pieredzes varu teikt, ka budžeta projekts tiek gatavots vairākus
mēnešus iepriekš pirms tā apstiprināšanas. Faktiski, par veicamajiem
darbiem, ko iekļaut vai neiekļaut
nākamā gada budžetā, sarunas gan starp deputātiem, gan administrāciju notiek visu iepriekšējo gadu. Tiek meklēti risinājumi un rasti
kompromisi.

plānoti izdzīvošanai un paša nepieciešamākā
finansēšanai.

Pašlaik nevaram atļauties risināt labi zināmu
un sasāpējušu jautājumu – ieguldīt dzīvojamā
fonda atjaunošanā novadā. Īsti lielus projektus,
protams, arī nevaram sākt.
Prieks, ka šogad tomēr tiks veikti darbi
Vecumnieku pirmsskolas izglītības iestādē. Tiks

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Novada budžets 2020. gadam ir kārtējais
taupības un kompromisu budžets.

P

rieks, ka esam atraduši iespēju
finansēt dažus ļoti nepieciešamus
pasākumus un padarīt lietojamākus
novada publiskos objektus, tomēr arī
daudzas vajadzīgas lietas ir palikušas
bez finansējuma. Joprojām nevaram runāt
par izaugsmi un attīstību, darām tikai pašu
nepieciešamāko. Esam situācijā, kad Valsts
kasē naudu aizņemties vairs nevaram. Tas
nozīmē tikai to, ka papildu līdzekļi būs jāmeklē
citur, arī pašu kabatās.
Strādājot pie budžeta, redzu nepieciešamību
pārskatīt domes struktūru un iestāžu saimniecību.
Iespēju ietaupīt ir daudz. Naudu, kuru vienkārši
apēdam varam novirzīt attīstībai. Tomēr, lai to
īstenotu, ir nepieciešama sabiedrības vairākuma
griba un gatavība pārmaiņām. Ceru, ka tuvākajā
laikā līdz tam arī nonāksim.

uzstādītas moduļa tipa mājas un no jauna atvērs
telpas divām pirmsskolas bērnu grupiņām.
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv
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Projekts «Atver sirdi Zemgalē» Vecumnieku
novadā

2020.gadā Vecumnieku novada Sociālais
dienests turpina realizēt projektu «Atver
sirdi Zemgalē».

Š

is ir deinstitucionalizācijas projekts un
tas ietver dažādas aktivitātes dažādām
iedzīvotāju grupām, kam nepieciešams
sociālpsiholoģisks atbalsts.

Par aktivitātēm

• bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu - bērna
līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un
aprūpes pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts
individuālais atbalsta plāns, 40 pakalpojuma
sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas
laikā un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem,
kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns,
likumiskajiem pārstāvjiem ne vairāk kā 20
pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā.
2019.gadā tika izmantoti fizioterapeita,
ergoterapeita pakalpojumi, individuālās
psihologa konsultācijas, kā arī izglītojošā atbalsta

grupa, kuru vadīja psihologs. Rehabilitācijas
pakalpojumi tiks piedāvāti arī šajā gadā.
Personām ar garīga rakstura traucējumiem,
kurām ir izstrādāts individuālais atbalsta
plāns, ir iespēja nodrošināt aprūpes mājās
pakalpojumu. Aprūpes mājās pakalpojums uz
šo brīdi tiek nodrošināts četrām personām ar
garīga rakstura traucējumiem un ir uzrakstīti
vēl četri iesniegumi, kuri pašreiz tiek izskatīti.
Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina biedrība
«Latvijas Samariešu apvienība».
Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir
iespēja saņemt individuālās konsultācijas pie
speciālista, kurš norādīts atbalsta plānā.
Sociālais dienests ļoti gaida daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra izveidi Bauskas ielā
4, Vecumnieku pagastā, kas dotu iespēju novada
ļaudīm piedāvāt dažādus sociālos pakalpojumus.
Tā būs iespēja dienas laikā sniegt psihosociālo
palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstībai,
brīvā laika pavadīšanas iespēja Vecumnieku
novadā dzīvojošām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī atbalsts un organizēta brīvā
laika pavadīšana citām mērķa grupām.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Vecumnieku tautas namam jauna vadība
Kopš novembra Vecumnieku tautas namā
darbu uzsāka mākslinieciskās daļas
vadītāja Inga Rakusova, bet no janvāra
tautas nama vadītājas pienākumus pilda
Jana Goževica, kas iepriekš namā darbojās
kā administratore.

Š

obrīd tautas nams strādā pilnā darba
režīmā, tiek organizēti gada plānotie pasākumi, realizētas vēl nebijušas
idejas, meklēti kontakti un risinājumi,
lai Vecumnieku novada iedzīvotājiem
būtu pieejama interesanta un daudzveidīga
kultūras programma.

20. janvārī, pie Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centra (Sarkanās skolas)
pulcējās Vecumnieku pagasta iedzīvotāji
dažādās paaudzēs, lai atminētos Barikāžu
laika notikumus.

P

ār kalniņu uz Sarkano skolu pretim
skaistajam saulrietam nāca bērni,
vecāki, vecvecāki, daži no viņiem
piedalījušies Barikāžu notikumos kā
toreizējie jaunieši, daži pašos spēka
gados. Atmiņas par Barikāžu laiku ir dažādas vienam tās prātā aust kā ļoti
laba kopā būšana, bet kāds
atceras baiļu sajūtu un neaprakstāmo iekšējo spēku
aizstāvēt Latviju.
Arī toreiz, 29 gadus atpakaļ,
Rīgas Doma laukumā tika
degts ugunskurs, kas nu ir kā
Barikāžu notikumu piemiņas
si m b o l s . Ve c u m n i e ko s
iedegtais ugunskurs sildīja
pasākuma apmeklētājus un
vienoja kopīgās sarunās.
Ļaudis dzēra tēju un klausījās
tekstu «Asins garša» no Annas
Velēdas Žīgures grāmatas
«Mūsu tautas gaita». Tekstu
citēja Novadpētniecības
centra krājuma glabātāja Rita
Kovala. Ieklausoties tekstā,
daudzi klātesošie iegrima FOTO –A.BARKAUSKA
atmiņās, jo saprata, ko juta
un domāja teksta autors. Tās bija, ir un būs
neaizmirstamas emocijas.
Vēlāk tika demonstrēta Jura Podnieka studijā
montētā dokumentālā filma «Uzvarai nolemtie»
(1999.g.,režisors Zigurds Vidiņš), kurā samontēti
patiesi kadri un intervijas no Barikāžu notikumiem. Kamēr fonā ritēja filma, mūsu vietējās
un iecienītās kafejnīcas «Drava» saimnieks
Aleksandrs Drava aicināja klātesošos nogaršot
un iestiprināties ar «Vecumnieku koķi» – senu
putru vidzemnieku gaumē. Tās oriģinālrecepte
aizgūta no 1938.gada «Mājturības leksikona»
(apgādniecība «Grāmatu draugs»).
Arī pašiem mazākajiem dalībniekiem uz lielā
ekrāna tika rādīta 1991.gada barikāžu muzeja
veidotā multiplikācijas filma «Barikādes». Arī

Godinot 1991.gada janvāra Barikāžu
notikumus, 20.janvārī Skaistkalnes vidusskolas skolēni, skolotāji un darbinieki
pulcējās atceres pēcpusdienā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

A

FOTO –L.SILAKAKTIŅA

No kreisās-Inga Rakusova un Jana Goževica savā pirmajā lielajā kopprojektā, vadot pasākumu «Vecumnieku novada
Sporta laureāts 2019».

viņiem ir jāsaprot Barikāžu notikumi un jālepojas
ar saviem vecākiem vai vecvecākiem, kuri tur
atradās un bija gatavi darīt visu Latvijas labā.
Pasākuma noslēgumā uz ekrāna tika rādītas
pagasta Novadpētniecības centra krājuma
fotogrāfijas gan no iepriekšējo gadu piemiņas
pasākumiem, gan mūsu pagasta iedzīvotāju
Alvja Vītola un Jāņa Lapas uzņemtās fotogrāfijas
no 1991.gada Barikāžu dienās piedzīvotā …
Iedzīvotāji bija sadalījušies bariņos un kopīgi
atminējās tās dienas un naktis, kad notika
dežūras pie stratēģiski svarīgajiem objektiem

Rīgā. Prātā pat atausa atmiņas par salto
vēju, kas tajās dienās tika pūtis.
Novadpētniecības centrs izsaka milzīgu pateicību:
par koķa recepti - mūsu pagasta iedzīvotājam,
barikāžu dalībniekam Aldim Zeltiņam; kafejnīcas
«Drava» ģimeniskajam kolektīvam- Ritai,
Aleksandram, Laurai un Rutai. Par uzņēmību koķa
trīsstundīgajā pagatavošanas procesā - Ingrīdai
Circenei, paldies arī Laimai Jansonei, Vecumnieku
tautas namam, īpaši Andrejam Skābuliņam,
Vecumnieku novada Domes saimniecības nodaļai
- Aivaram Petrušēvicam, Arvīdam Gulbim,
Aināram Ķikuram, Normundam Stavro.
Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Rita Kovala, Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centra krājuma glabātāja

Janvāra Barikāžu 29. gadskārtas
atceres pēcpusdiena Skaistkalnes
vidusskolā

FOTO –A.MATUĻENKO

I.Rakusova atzīst, ka ir daudz ideju nākamajiem
pasākumiem, var spriest, ka jauniete ir apņēmības pilna tās realizēt. Izjādes ar zirgiem un uguns
šovs ir kāda pasākuma nākotnes plānā, taču
kurā - vēl atklāts netiek, jo intrigas saglabāšana
arī ir nepieciešama.
Ingas aizraušanās brīvajā laikā ir dažādas radošas aktivitātes, tieši tas kalpojis kā iemesls
un motivācija pieteikties vakantajam amatam,
jo patieso aizraušanos varēs pielietot ne tikai
brīvajā laikā, bet arī ikdienas darbā.
Inga tic, ka darbs Vecumnieku tautas namā viņai
atnesīs tūkstošiem skaistu mirkļu un sarīkojumus kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem.

Tautas nama jaunā vadītāja Jana Goževica
atzīst, ka darbs nav viegls, tas ir ļoti atbildīgs,
laikietilpīgs, prasa radošumu, sadarbību un labu komunikāciju. Tomēr tas ir arī aizraujošs, jo
tieši šajā amatā var ļaut vaļu savām fantāzijām.
Grūtākos brīžos Janai palīdz kolēģi no pārējiem
novada tautas namiem, par ko viņa tiešām ir
pateicīga. «Esmu pārliecināta, ka ejot ar labiem
mērķiem un domām pasaulē, atpakaļ saņemsi
to pašu,» pārliecību pauž J. Goževica.
Jana sevi raksturo kā cilvēku, kas rīkojas, ir
atbildīgs un neatlaidīgs. Viņas enerģija visiem
bija pamanāma jau tad, kad savas darba gaitas
uzsāka kā tautas nama administratore, toreizējā
administratore vēlējās iesaistīties visās nama
aktivitātēs. Pieteikties tautas nama vadītāja
vakancei Janu mudināja gan kolēģi, gan vīrs,
taču viņa vēl nebija izlēmusi, līdz konkurss tika
izsludināts atkārtoti.
Tāpat kā Inga arī Jana ieskicēja tautas namā
paredzētos pasākumus nākotnē. Būs iespēja
apmeklēt populārā Latvijas komiķa Riharda Čerkovska stāvizrādi, Vecumnieku novadu apciemos
«Cirks no citas planētas», šie un citi plānotie
pasākumi ir tikai mazumiņš no tā, ko tautas
nama komanda vēlas realizēt nākotnē.

Vecumniekos piemin Barikāžu
notikumus

tceres pasākumos tradicionāli
piedalās Barikāžu dalī bnieki
no Skaistkalnes pagasta, kā arī
sabiedrībā pazīstamas personības mākslinieki, dzejnieki un rakstnieki,
politiķi. Esam ieklausījušies Marinas Kosteņeckas,
Knuta Skujenieka, Zigurda Vidiņa, Viļa Daudziņa,
Ievas Akurateres, Tālava Jundža, Gunta Kalmes,
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Andra Bunkas un Riharda Bunkas, Valda Klišāna,
Valerija Markuna un Renāra Zaļā atmiņu stāstos.

Atceres pēcpusdienas ievadā skolas Informācijas
centrā tika demonstrēta dokumentālā filma «Ar
degsmi par brīvu Latviju.»
Filma rosina atcerēties 1991.
gada notikumus Doma
laukumā, kas bija viena no
nozīmīgākajām nevardarbīgās
pretošanās vietām, kur
iedzīvotāji sāka veidot
barikādes no lauksaimniecības
tehnikas - traktoriem, kravas
automašīnām, dzelzsbetona
blokiem, kurt ugunskurus, lai
sargātu savu atjaunoto valsti.
«Ar degsmi par brīvu Latviju»
atspoguļo ne vien 1991.
gada notikumus, bet arī tiem
veltītās vitrāžas radīšanas
procesu no idejas līdz tās
atklāšanai. Filma ir stāsts par
apņēmību un spēku saglabāt
degsmi par neatkarīgu un
brīvu Latviju arī šodien.
Ugunskurs skolas pagalmā, dziesmas un tēja bija
rosinošs turpinājums atmiņām un notikumiem.
Tradicionāli pasākuma laikā Skaistkalnes
vidusskolas jaunsargu rindās tika uzņemti
jaunie dalībnieki.
Lolita Silakaktiņa, Ingus Pavinkšnis,
Skaistkalnes vidusskolas skolotāji

Kultūra, izglītība 5
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Talantu parāde «Gribu, varu, daru»

Drīz svinēsim Meteņus!

22. februārī plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā notiks talantu parāde «Gribu, varu,
daru 2020».

Šogad jau sesto gadu pēc kārtas no
14. – 15.februārim tiks svinēti Meteņi
Vecumnieku novadā.

S

arīkojums ir kļuvis par iemīļotu tradīciju. Koncertā uzstājas cilvēki ar dziesmām, dzejas lasījumiem, dejām vai
citiem priekšnesumiem. Izstādēs aplūkojami interesanti priekšmeti, kas
radušies vaļasprieku rezultātā.

Skatītājus priecējušas dažādas, bieži vien pārsteidzošas lietas – gleznas, krustdūrienu gleznas, cimdu raksti, izšuvumi, no papīra veidotas
pasaku pilis, tamborēti multfilmu varoņi, dabas
fotogrāfijas un pat elpu aizraujoši mākslas darbi,
kas veidoti no plastmasas atkritumiem!
Katram izstādes dalībniekam dodam iespēju
īsumā pastāstīt par savu vaļasprieku.
Priekšnesumus nevērtējam un nesalīdzinām,
tikai baudām.
Publiska uzstāšanās ir piedzīvojums. Stāstot
par sajūtām, dalībnieki atzīst, ka sākumā mēdz
būt grūti saņemt drosmi un pieteikties. Taču
prieks un gandarījums, ko jūt pēc tam, ir tā
vērts. Daudzi vēlas to baudīt atkārtoti, tāpēc
piesaka dalību vairākus gadus pēc kārtas. Ja

Tev ir dziesma vai dzejolis, kas iedvesmo un
stiprina, tad šis ir sarīkojums Tev. Un kurš gan
varētu aizliegt uzmeklēt simpātisko deju partneri, ar kuru kopā vēl skolas laikā apgūts kāds
interesants solis? Varbūt vēlies parādīt burvju
triku, izstāstīt anekdoti vai piedāvāt kaut ko
tādu, ko mēs nemaz nevaram iedomāties? Lai
ko Tu darītu, reiz pienāk brīdis, kad pašam sāk
patikt. Tā ir zīme, ka klāt ir īstais laiks pieteikt
savu priekšnesumu talantu parādei «Gribu, varu,
daru». Saņem drosmi, parādi skatītājiem! Dalies
ar prieku! Prieks taču dara mūsu dzīvi labāku,
prieks uzlabo veselību! Ļauj, lai tas vairojas.
Talantu parādi apmeklē sirsnīgi, labvēlīgi noskaņoti skatītāji. Daudzi zina no pieredzes, ka
uzstāties publikas priekšā nav viegli, īpaši ja to
dara reti vai pirmo reizi.
Bet lai vēlme rīkoties vienmēr ir stiprāka par
šaubām!

Zvani un piesaki savu priekšnesumu vai
izstādi pa telefonu 26346081.
Sarīkojuma organizētājiem būs vieglāk,
ja izdarīsi to savlaicīgi, vēlams līdz 17.
februārim.

Sandra Neliusa,
Stelpes kultūras darba organizatore

Mūzikas skolas audzēkņi
konkursos starp vislabākajiem
konkursa, kad uzzinājām, ka
visi Vecumnieku konkursanti
kļuvuši par laureātiem:
Reinim Miklašēvicam un
Jānim Kristiānam Saulem –
abiem I vieta (katram savā
vecuma grupā), Markam
Adriānam Lapam - II vieta, bet
Patrikam Sproģim – III vieta.
Skolas direk tore Iveta
Lavrinoviča neslēpj prieku:
«Esmu gandarīta par talantīgo
audzēkņu sasniegumiem
un ļoti novērtēju darbu, ko
iegulda sitaminstrumentu
spēles skolotājs Normunds
Everts un koncertmeistare
Lelde Rasnace. Tikai
mērķtiecīgs kopdarbs sniedz
tādus rezultātus!»
Janvāris ir bijis ļoti spraigs
mācību mēnesis arī
Akordeona klases skolotājas Initas Ideres-Bankavas audzēkne Alise Vēvere
a ko rd e o n is ti e m, j o 2 2.
pārstāvēs Zemgali konkursa finālā.
janvārī norisinājās Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu
Divas pirmās vietas, viena otrā un trešā
Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārta. No
vieta II Zemgales reģiona profesionālās
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas otrajai
ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu
kārtai tika izvirzīti divi audzēkņi – Alise Vēvere
spēles audzēkņu konkursā.
un Pāvils Otomers. Alise Vēvere ieguva 2. vietu
un visvairāk punktu saņēma par muzikalitāti un
ieši tādu godalgu komplektu no atbilmāksliniecisko sniegumu. Žūrija izvirzīja Alisi
dīgajām mūziķu sacensībām 15.janpārstāvēt Zemgali dalībai konkursa finālā.
vārī pārveda Vecumnieku Mūzikas un
Paldies akordeonistu skolotājai Initai Iderei - Banmākslas skolas jaunie bundzinieki.
Kopumā konkursā trīs vecuma grupās
kavai par ieguldīto darbu un rezultātiem.
startēja 33 mūziķi no Zemgales reģiona
Zane Onkele, Vecumnieku Mūzikas un
mūzikas skolām. Milzīgs bija mūsu prieks pēc
mākslas skolas komunikācijas speciāliste

T

M

eteņu svinības ir ne tikai
izklaide, bet arī senās tradīcijas
izzināšana un iedzīvināšana, kura
pieņemas spēkā ar katru gadu
un kļūst par Vecumnieku novada
neatņemamu sastāvdaļu.

radošās darbnīcas, kur katram interesentam būs
iespēja izgatavot sev Meteņu masku, lai dotos
kopīgā maskoto tēlu gājienā, kurš noslēgsies Jaunā
ezera krastā, kur savukārt sāksies muzicēšana,
danči un dažādas interesantas Meteņu aktivitātes.
Svinības neizpaliks arī bez ugunsbumbas
dedzināšanas un mielošanās ar gardo Vecmuižas
putru, kuras recepti esam ieguvuši no Vecumnieku
muzeja vadītājas Ritas Kovalas.
Varam pačukstēt, ka šogad Meteņu svinībās būs
arī līdz šim vēl nebijuši notikumi, piemēram,
apmeklētājus ar ugunsšovu priecēs puiši no

Šogad Meteņu svinībās piedalīsies kolektīvi no
dažādiem Latvijas novadiem kā arī kolektīvi no
Lietuvas. Svinības tiks
ieskandinātas kopā ar
vidējās paaudzes deju
kolektīvu dalībniekiem
no Vecumnieku
novada un no citām
Latvijas vietām, kas
pēcāk turpināsies ar
danču vakaru, kurā
ikviens interesents,
kurš būs atnācis, varēs
piedalīties, tādējādi
parādot, ka Latvija
ir vienota dažādās
melodijās un tradīcijās.
Savukārt 15.februārī
Vecumnieku novada
iedzīvotāji ir aicināti
apmeklēt tradicionālo
Meteņu tirgu, kurā
aicinām pirkt un pārdot Foto- no arhīva. 2019.gada Meteņu svinēšana.
gribētājus, jo Meteņi ir
laiks, kad sākas jauns saimnieciskais gads, tāpēc
«Fire show studio», bet bērni varēs doties izjādē
braukšana uz tirgu veicinās nākamā gada ražu,
ar zirgiem. Apmeklētāji varēs sasildīties, baudot
veiksmi un izdošanos.
kafiju vai tēju no «JECoffee», būs arī citi labumi,
tāpēc aicinām maciņus neatstāt mājās.
Kā jau katru gadu maskotie tēli viesosies dažādās
Svinību programma būs piesātināta. Aicinām
Vecumnieku novada lauku sētās. Šogad kopas
visus piedalīties Meteņu aktivitātēs un sagaidīt
dosies uz lauku sētām: «Satekas» Vecumnieku
pavasari kopā! Uz tikšanos Meteņos!
pagastā, «Līdumi» Stelpes pagastā un «Abiķi»
Valles pagastā. Lauku sētu saimnieki sagaidīs
maskotos tēlus un citus interesentus, lai kopā
Jana Goževica,
priecātos un sētās ienestu svētību.
Vecumnieku tautas nama vadītāja
Tajā pašā laikā Vecumnieku tautas namā notiks
13. februārī plkst. 18.00
Bārbeles tautas namā viesosies Radošā apvienība
«Teātris un ES» ar leļļu izrādi bērniem un vecākiem

L

LĀCIS UN VIŅA DRAUGI

ācis ir nolēmis atkal satikt savus mīļos draugus –
Sivēnu, Trusi, Ēzelīti un Pūci. Vispirms viņš dosies
ceļā pie Sivēna. Viņi abi cīnīsies ar bitēm, lai tiktu pie
medus. Tad, viņi apciemos Trusi, kurš nu nemaz nebūs
gaidījis tik ēdelīgus ciemiņus! Un skat, laiks doties pie
drauga Ēzelīša, kuram, izrādās, šodien ir dzimšanas diena!
Nu tikai ir jāatrod dāvanas, jāsatiek Pūce un dzimšanas
diena būs izdevusies!

Šī izrāde ir domāta visiem - gan lieliem, gan maziem, jo kurš
gan nezina mīļo, jauko Lāci?
Autors un režisors: Armands Ekštets TV seriāla Sirdsmīļā
Monika režisors. Izrādes silgums 45 minūtes. Lelles veidojuši:
animācijas studijas Avārijas Brigāde mākslinieki
Uz tikšanos izrādē! Ieejas maksa 2.00 eiro.

11.februārī
plkst. 10.00-13.00
Vecumnieku tautas
namā

DONORU
DIENA

AKTUĀLI
Skaistkalnē 1.Maija ielā atjauno ceļa novadgrāvi un caurteku, lai atrisinātu problēmu ar
notekūdeņu novadīšanu.
Tiek zāģēti krūmi Mēmeles krastā, posmā no
tilta līdz strautam. Pie skolas tiek atjaunots
gājēju tiltiņš un līdz februārim tiks uzstādīts.
Stelpes pagastā, ja laiks atļauj, iespēju robežās
notiek ceļu virsmu greiderēšana. Pagasta
teritorijā, ņemot vērā mainīgos laika apstākļus,
janvārī notiek krūmu apauguma un teritorijas
sakārtošanas darbi. Nevar nepieminēt, ka ir
piešķirts finansējums bijušās pasta ēkas telpu
kapitālajam remontam, kur turpmāk plašās un
gaišās telpās atradīsies Stelpes bibliotēka.
Ir arī piešķirts finansējums estrādes jumta
nomaiņai, lai lietus ūdens nebojātu pārējās ēkas
konstrukcijas.
No pērnā gada 27.decembrī slēgtās Umpārtes
bibliotēkas grāmatu krājumi tiek nogādāti
apkārtējām bibliotēkām. Daļa krājumu - Bauskas
Centrālās bibliotēkas rezerves fondam.
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Godināti 2019.gada labākie sportisti deviņās
nominācijās
Par tradīciju kļuvis, ka aizvadītā gada sporta sasniegumus
apkopojam un labākos sveicam janvārī, pasākumā
«Vecumnieku novada Sporta laureāts». Arī šogad
17.janvāra vakarā Vecumnieku tautas namā pulcējās
novada sportiskākie un pērnā gada rezultatīvākie
dažādu sporta veidu pārstāvji, viņu treneri, tuvākie
cilvēki un līdzjutēji - visi tie, kam sports ir ikdiena,
sirdslieta un mērķu īstenojums.

A

izvadītā gada sporta svarīgākajos svētkos klātesošos
uzrunāja novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals. Viņš atzina, ka lielie olimpiskie
panākumi sākas dzimtajā vietā. Sportistiem vēl ir
laiks izpildīt normatīvus, lai varētu startēt nākamā
gada Olimpiskajās spēlēs. Sports – tas ir nepārtraukts plūdums
un darbs. Nedrīkst apstāties, tikai tā varam kaldināt rezultātus.
Un katrs sasniegums ir trenera un sportista kopdarbs.

Klātesošos neklātienē uzrunāja Vecumnieku novada Domes Sporta
skolas direktors Jānis Plūme, sirsnīgi pateicoties ikvienam, kas
palīdzējis kaldināt uzvaras, par kurām balvas tiks pasniegtas šajos
svētkos. Viņš atzina, ka jaunajiem sportistiem vissvarīgākais ir
motivācija un tā ir bijusi pareiza, ja pat «es šodien negribu» dienās
jaunie sportisti tomēr atrodas treniņā un svīst vaiga sviedros.
«Tā ir kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja. Apziņa, ka mēs
esam tik daudz, spodrina Vecumnieku novada vārdu un veicina
izaugsmi,» sacīja Jānis Plūme.

Pateicas treneriem

čempionātā, 4.vietu atklātajā Čehijas čempionātā Zlīnā. Reinis ir
viesojies Portugālē, Ribeira Brava, kur desmitcīņā ir ieguvis 7 vietu
Eiropas komandu čempionātā daudzcīņā.
Lilijas zieda balvu saņēma Edgars Getmančuks. Viņš ir guvis
lieliskus sportiskos rezultātus, popularizējis novada vārdu Latvijā
un Eiropā, gūstot panākumus un godalgas: 2.vietu Pasaules
čempionāta garajā ciklā Novij Sad pilsētā Serbijā, 1.vietu Francijā,
kur ļoti veiksmīgi piedalījās Eiropas kausa garajā ciklā, kā arī
2.vietu Eiropas kausā grūšanā. Edgars guvis arī citus godalgotus
panākumus sportā.

Kārlis Kalniņš, treneris Raivis Melgailis. Kārlis ar smagu darbu
ir ieguvis 3.vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā U14 grupā
kārtslēkšanā, kurš norisinājās Ventspilī.
Beatrise Reinvalde. Treneri: Juris Reinvalds un Armands Šļars.
Sportiste ir piedalījusies starptautiskās sacensībās: tekvondo
«BALTIC TIGER CUP» disciplīnā Total Force 11-13. g.v., iegūstot
1.vietu, tekvondo sacensībās «BALTIC AMBER CUP» disciplīnā
Power Test 11-13. g.v. - 3. vieta, kā arī sacensībās Latvijā, kuras
organizēja Latvijas Tekvondo centrālā skola – disciplīnā TUL, kur
izcīnīta 2.vieta.
Lilijas zieda balvu saņēma Rauls Sakne, fiziskās sagatavotības
treneris Agris Sakne. Rauls ar savu neatlaidību un ieguldīto darbu
ir izcīnījis 1.vietu Latvijas Bērnu un jauniešu čempionātā florbolā
u-11 grupā, kā arī 3.vietu Latvijas Bērnu un jauniešu čempionātā
florbolā u-12 grupā. Kā kaislīgs hokeja fans Rauls pats arī spēlē
un labprāt slido un ir izcīnījis 6.vietu Latvijas Bērnu un jauniešu
čempionātā hokejā u-13, kā arī 5.vietu Latvijas skolu Ziemas
Olimpiskajā festivālā Ērgļos slidošanā.

Nominācijā «Gada labākais sportists veterānu
kategorijā» balvu saņēma:

Natālija Čudare un Roberts Čudars. Natālija un Roberts izcīnījuši
6. vietu Latvijas 12. Dubultspēļu kausa izcīņā novusā jauktajiem
pāriem.
Jānis Kalniņš. Jānis 2019.gadā reģionālajās velosacensībās Preiļos
un Līvānos izcīnījis pirmās vietas, kā arī kūku maratonā ieguvis
1.vietu. Latvijas Vienības velobraucienā Siguldā izcīnīta 3.vieta.
Latvijas Valsts mežu «Lielbāta MTB» maratonā ieguvis vairākas
pirmās un otrās vietas dažādos posmos. Kopā 2019.gadā veikta
distance 8835 kilometru garumā. Piedzīvoti trīs kritieni un viena
apmaldīšanās.
Lilijas zieda apbalvojumu saņēma Inese Bajāre. Orientēšanās
sporta klubā Inese ir kopš 2011.gada, kad orientēšanās klubs «Eko
O» organizēja pirmos treniņus Zvirgzdes mežos. Pagājušogad
Inese Pasaules čempionātā veterāniem orientēšanās sportā, kas
norisinājās Latvijā, S40 grupas kopvērtējumā ieguva septīto vietu.
Kopumā Inese 2019.gadā dažādās orientēšanās sporta sacensībās
izgājusi uz starta aptuveni 60 reizes. Inese ir arī aktīva rogaininga
piekritēja, kas mīl to, ko dara.

Nominācijā «Gada labākais sportists jauniešiem
vecumā no 15 līdz 21 gadam» balvu saņēma:

Madara Lungeviča, treneri: Pēteris Lungevičs un Ludmila
Olijare. Madara pagājušā gadā ir ieguvusi 2. vietu «Sportland»
kausā 300 m skrējienā un Rīgas čempionātā 200 m skrējienā,
Latvijas Čempionātā U-20 vecuma grupā 400 m skrējienā kur
sacentās vairāk kā 500 dalībnieku Madara izcīnīja 3.vietu.
Gustavs Baļčūns, trenere Gita Briņķe. Jaunais sportists pagājušā
gadā Latvijas U-16 izlases sastāvā ieguva 4.vietu šķēpa mešanā
Eiropas Bērnu sporta spēlēs vieglatlētikā, kuras notika Čehijas
pilsētā Brno. Gustava pūrā ir arī 4.vieta šķēpa mešanā Latvijas
čempionātā vieglatlētikā U-16 grupā Ventspilī, kā arī 3.vieta šķēpa

Nominācijā «Gada labākā vispārizglītojošo skolu
komanda» balvu saņēma:
FOTO –A.MATUĻENKO

Svinīgo godināšanas ceremoniju atklāja Vecumnieku novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals pasniedzot
pateicības dāvanas treneriem: Gitai Briņķei, Rolandam
Plēsniekam, Rinaldam Zariņam, Līgai Macarovskai, Pēterim
Lungevičam, Raivim Melgailim, Gunitai Pačkājevai, Ligitai

Nominācijā «Gada labākais sportists bērniem vecumā
līdz 14 gadiem» balvu saņēma:

Vecumnieku vidusskolas Zemgales reģiona volejbola sacensību
uzvarētāji pamatskolas un vidusskolas grupās. Komandā
spēlēja: Ralfs Ločmelis, Rūdis Caune, Verners Kļaviņš, Niks Vucāns,
Alekss Žukausks, Pēteris Vietnieks, Edijs Pīrāgs, Artūrs Čepulis,
Mārtiņš Dābols, Roberts Caune, Kristers Balcers, Lauris Vasiļjevs,
Krists Aukstars. Treneri: Rinalds Zariņš un Līga Macarovska. Šie
jaunieši izcīnījuši 1. vietu Zemgales reģionā pamatskolas un
vidusskolas grupā volejbolā zēniem. Puišiem sports ir ikdienas
neatņemama sastāvdaļa. Tiek ieguldīts apzinīgs un mērķtiecīgs
darbs treniņos un par to arī liecina sasniegtie rezultāti.

Nominācijā «Gada labākā komanda» balvu saņēma:

Volejbola kluba «Vecumnieki» komanda, kurā spēlē: Jānis
Zadovskis, Andris Zadovskis, Kristaps Lisovskis, Rolands Plēsnieks,
Alvis Spangers, Jānis Krēmers, Armands Grudulis, Reinis Zelčs,
Nauris Artimovicš, Visvaldis Janelis, Kaspars Kaverskis, Ralfs
Ločmelis. Treneris Jānis Plūme.
No trenera sacītā: «2018./2019.gada sezona Vecumnieku novada
volejbola komandai izdevās īpaši veiksmīga. Sezonā izcīnīta
uzvara regulārajā čempionātā, kas deva iespēju finālu rīkot
Vecumnieku novadā, Misā.
Tur pirmo reizi Vecumnieku novada volejbola vēsturē tika izcīnīts
Nacionālās līgas čempiona tituls. Par sezonas labāko uzbrucēju
tika atzīts Andris Zadovskis, labāko bloķētāju Reinis Zelčs, par
labāko saspēles vadītāju Jānis Zadovskis.»
Jānis Plūme kļuva par Nacionālās līgas labāko treneri. 2019.
gada sezonā. Komanda startēja Entuziastu volejbola virslīgas
čempionātā volejbolā, kurā arī izdevās triumfēt.
Divas lielas uzvaras viena gada laikā izdodas paveikt spēlētājiem,
kuri jauniešu gados varēja vien sapņot par medaļām, kausiem un
skaistām uzvarām attiecīgajā vecumā.»
Treneri – sportistu skolotāji un galvenie motivētāji

Kalserei, Edgaram Getmančukam un Agrim Saknem. Viņi
ir sportistu ikdienas vissvarīgākie cilvēki, kas savu prasmi
un neatlaidīgo darbu, degsmi, atsaucību, motivācijas māku
ieguldījuši savos audzēkņos.
Sportistu mērķu īstenojums un ieguldītais darbs atspoguļojas
rezultātos un šajā pasākumā tika sumināti un novērtēti viņu
sportiskie rezultāti. Sporta laureāti tika godināti deviņās
nominācijās.

Nominācijā «Par ieguldījumu sportā» balvu saņēma:
Reno Roga. Reno ir Vecumnieku DARTS kluba vadītājs.

Sasniedzis augstus rezultātus darts pāru spēlē kopā ar Guntaru
Stipinu, izcīnot Latvijas čempionu titulu 2012. gadā. Reno
nodarbojas ar brīvprātīgo darbu, organizējot Latvijas kausa posmu
izcīņu Vecumniekos, piesaistot rekordlielu dalībnieku skaitu,
salīdzinājumā ar citiem posmiem Latvijas pilsētās. Jau vairākus
gadus Reno ir izdevies «Liliju kausam» piešķirt starptautisku
skanējumu, jo uz to atbrauc ne tikai Lietuvas un Igaunijas sportisti,
bet arī Norvēģijas valsts darts izlases dalībnieki. Reno ir Latvijas
Darts organizācijas vadītājs.

mešanā Latvijas olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņas
sacensībās Jelgavā. Gustavs ir ieguvis arī 2.vietu šķēpa mešanā
«KOKNESES KAUSĀ», piedaloties vieglatlētikas mešanas disciplīnās
un uzstādot jaunu personīgo rekordu - 51.28m.
Lilijas zieda balvu saņēma Viktorija Aužele, treneris Edgars
Getmančuks. Viktorija ir nesusi novada vārdu Eiropā , startējot
Parīzē, Francijā, kur izcīnīja 3. vietu Eiropas čempionātā U-18
grupā. Sportistes vārds ne reizi vien ir izskanējis arī Latvijā, kur
viņa ir ieguvusi pirmās vietas: Latvijas čempionāta raušanā
Viļanos, kā arī Latvijas čempionātā raušanā U-23 grupā Balvos.
Sportiste guvusi arī citus atzīstamus panākumus.

Nominācijā «Gada treneris» balvu saņēma:

Nominācijā «Gada labākais sportists pieaugušo
kategorijā» balvu saņēma:

Pasniegti pašvaldības apbalvojumi par labiem
rezultātiem sportā

Jegors Lukjaņins. Jegors kā kaislīgs skijoringa piekritējs un
atbalstītājs ir izcīnījis 2.vietu kopvērtējumā Latvijas čempionātā
MTK klasē. Ka arī ieguvis godalgoto 2. vietu «Red Bull Twitch’n
‘Ride» skijoringa sacensībās.
Reinis Krēgers. Sportists ar savu neatlaidību ir startējis Eiropā,
pierādot, ka ir viens no labākajiem daudzcīņas sportistiem..
Reinis ir ieguvis 2.vietu septiņcīņā Helsinkos, Somijas nacionālajā

Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktors, treneris
Jānis Plūme par augsti profesionāliem sasniegumiem sportā un
iniciatīvas bagātu darbu. Neskaitot uzvaru Nacionālajā līgā, Jāņa
Plūmes trenētās komandas pagājušajā gadā sasniedza izcilus
rezultātus arī citās sacensībās.

Nominācijā «Gada sportists» balvu saņēma:

Edgars Getmančuks. Edgars ir unikāls cilvēks, kas ar visu savu
sirdi un dvēseli ir sportā. Viņa entuziasms, azarts un rūpes par
saviem sportistiem atspoguļojas panākumos.

Apbalvojumu «Vecumnieku novada domes apbalvojumu
Atzinības raksts» saņēma Vecumnieku novada uzņēmējs
Edgars Gulbis par sabiedrisko aktivitāti, mecenātismu un
nesavtīgu palīdzību sporta pasākumu atbalstīšanā.
SIA «Kurmenes Būvnieks» īpašnieks Edgars Gulbis jau vairākus
gadus atbalsta Vecumnieku novada vīriešu volejbola komandas.
Pateicoties Edgara ieguldījumam,
TURPINĀJUMS 7. LPP.
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izdodas nodrošināt treniņprocesu
maksimāli kvalitatīvi.

skolas direktors, ieklausās un nekavējoties risina treneriem
būtiskos jautājumus.

Apbalvojumu «Vecumnieku novada Domes Goda raksts» par
augsti profesionālu ieguldījumu sporta jomā, veicinot Vecumnieku
novada atpazīstamību saņēma Vecumnieku novada domes Sporta
skolas direktors un treneris Jānis Plūme.
Jānis ar sirdi un dvēseli ir sportā, vienmēr iestājies par sportu
Vecumnieku novadā. Būdams Vecumnieku novada domes Sporta

Pasākumu kuplināja un emocijas paspilgtināja bundzinieku šovs
«Drumline Latvija» un burvju mākslinieku no «MAGIC IN LATVIA».
Šī gada sportiskie rezultāti ir ļoti svarīgi un paliekoši. Un tādi
tie ir katru gadu. Pašvaldība lepojas ar saviem sportistiem un
treneriem, ar cilvēkiem, kas palīdzējuši kaldināt uzvaras – ar bērnu
vecākiem, ar ģimenēm, kas atbalstījušas pieaugušos sportistus
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un jutušas viņiem līdzi.
Kopā sanākot, suminot sportistus, kam iepriekšējā gadā
veicies vislabāk, mēs saredzam, cik daudz mēs spējam, cik
daudz ieguldām sava novada popularizēšanā un cik spilgta un
mērķtiecīga ir mūsu jaunā sportistu paaudze un cik spēcīgiem
pamatiem ir sporta vecmeistari.

«Vecumnieku novada Sporta laureāts 2019»
fotoieskats pasākumā

FOTO un teksts Andra Matuļenko,
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore

Augstākā apbalvojuma
sportā 2019.gadā «Lilijas
zieda balvas saņēmēji»
••Nominācijā «Gada labākais sportists
bērniem vecumā līdz 14 gadiem» balvu
saņēma florbolists Rauls Sakne;
••Nominācijā «Gada labākais sportists
jauniešiem vecumā no 15 līdz 21 gadam»
balvu saņēma Viktorija Aužele;
••Nominācijā «Gada labākais sportists
pieaugušo kategorijā» balvu saņēma
svarcēlājs Edgars Getmančuks;
••Nominācijā «Gada labākais sportists
veterānu kategorijā» balvu saņēma
orientēšanās sporta pārstāve Inese Bajāre.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals un Rauls Sakne, «Gada labākais sportists
bērniem vecumā līdz 14 gadiem».

Šogad izcilus panākumus guvusī Vecumnieku volejbola komanda (nepilnā sastāvā). No
kreisās: Alvis Spangers, Jānis Zadovskis, Rolands Plēsnieks un Armands Grudulis.

Vecumnieku vidusskolas Zemgales reģiona volejbola sacensību uzvarētāji pamatskolas
un vidusskolas grupās.

Skatītāju simpātijas iemantoja atraktīvās bundzinieku grupas «Drumline Latvija» šovs,
kas lieliski papildināja svētku noskaņu.
Viktorija Aužele – «Gada labākais sportists jauniešiem
vecumā no 15 līdz 21 gadam».

Inese Bajāre – «Gada labākais sportists veterānu
kategorijā».

Edgaram Getmančukam divkārši panākumi – labākais
sportists pieaugušo kategorijā un Gada sportists.

Vecumnieku un Latvijas DARTS organizācijas vadītājs
Reno Roga balvu saņēma par ieguldījumu sportā.
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No kreisās: Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un
uzņēmējs, sporta mecenāts Edgars Gulbis.

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••2.februārī mazajā zālē plkst. 11.00 – 13.00
Pasaules zinātniskās izpētes institūta, Latvijas
pārstāvniecības direktora Edgara Alkšņa seminārs «Kā izdzīvot mūsdienu mainīgajā vidē?»
Ieeja pret ziedojumiem;
••11.februārī no plkst. 10.00-13.00 donoru diena
••14. un 15.februārī Meteņdienas pasākums
Vecumnieku novadā;
••21.februārī plkst.19.00 koncertprogramma
«Deja. Dziesma. Teātris.» - Martas Šilovas
(Daugavpils universitāte) bakalaura darbs «Trīs
kultūrvēsturiskie dārgumi Vecumnieku pagastā
- deja, dziesma, teātris»;
••21.februāris - 6.marts izstāde «Deja. Dziesma.
Teātris.»- vēsta par Vecumnieku pagasta amatiermākslas kolektīvu darbības tradīcijām laika
posmā no 1919.-2019.gadam;
••28.februārī plkst.19.00 Viestura Kairiša filma
«Pilsēta pie upes», ieejas maksa 3,50 eiro.
MISAS TAUTAS NAMĀ
••1.februārī plkst. 17.00 Lielvārdes Tautas teātra
izrāde Ādolfs Alunāns «Iciks Mozus». Režisors
Kārlis Lišmanis;
••13.februārī plkst. 18.00 Leļļu teātra «Tims»
izrāde «Mošķu diena». Ieeja 1 eiro;
••22.februārī plkst. 16.00 «Lietuvai – 102», piedalās kapella «Santaka» un Biržu deju kolektīvs.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
••3.februāra-2.martam iecavnieces Lidijas Kudapas gleznu izstāde;
••10.februāra-20.februārim tematiskā izstāde
veltīta Valentīndienai. «Acis ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi»;
••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
••2.februārī plkst. 14.00 koncerts Sveču dienā.
Muzicē Jurgita Červinska, ieeja 1 eiro;
••13.februārī plkst. 18.00 «Teātris un ES» leļļu izrāde bērniem «Lācis un viņa draugi» ieeja 2 eiro;
••15.februārī plkst. 22.00 romantiski sirsnīgā
balle «Viņš un viņa» Muzicē Ēriks Budēvics un
Indra Raila.
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KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
•• 6.februārī plkst.18.00 amatierteātra «Daugmales urga» muzikāla dzejas izrāde «Klusēt ar
putniem un runāt ar zivīm», Lailas Mūrnieces
dzeja un Aleksandra Saules dziesmas. Režisors
Guntars Liepiņš;
••16. februārī plkst.14.00 amatierteātra «Vecsaule» izrāde. Monika Zīle «Čemergess». Režisore
Gunta Siliņa.
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
••14.februārī izstāde «Latviešu mīlas lirika»;
••18. februārī Pasaku rīts pirmsskolas audzēkņiem;
••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
••9.februārī plkst. 16.00 Roberto Meloni koncerts
un spēcinošo recepšu grāmatas prezentācija;
••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 kapellu
«Savējie».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
••1.februārī plkst. 17.00 A. Niedzviedzis, komēdija
«Meklēju omi opim». Valles amatierteātra iestudējums, režisore Aija Skosa;
••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.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
••12.februārī pasākums skolēniem par drošu
internetu «Sociālo tīklu labirints»;
••17.-24.februārim literatūras izstāde «Enciklopēdijas-tavs palīgs mācībās».

Skaistkalnes PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••8.februārī plkst. 17.00 Skaistkalnes vidusskolas
Žetonu vakars;

••8.februārī plkst. 22.00 Valentīndienas balle kopā
ar grupu «Brīvdiena», ieeja 3 eiro;
••29. februārī plkst. 15.00 Bauskas Kultūras
centra teātra izrāde V. Fodora «Pildspalva».
Režisors E. Hegenbarts.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
••11.februārī bibliotēkas darba laikā Drošāka
interneta dienai (DID) veltīta nodarbība «Mana
drošība» internetā.
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SKAISTKALNES VIDUSSKOLĀ
••13.februārī plkst.14.00 tikšanās ar pasaules
apceļotāju Svenu Meise no Vācijas;
••27.februārī plkst.12.00 sveču darināšanas
meistarklase Skaistkalnes sākumskolas
bērniem ar «Ooo Sajūtu darbnīcas»
meistariem.
«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv

