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Sirsnīgi sveicu ikvienu
novada iedzīvotāju
Jaunajā gadā!

Sākas biznesa ideju konkursa
«Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020»
pieteikumu pieņemšana

Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

Katra gada maiņa tiek sagaid īta ar
jaunām cerībām, ar jauniem mērķiem,
ar apņemšanos gan ikkatram pašam,
gan vēlējumiem sev tuvajiem, ģimenei,
kolēģiem, visiem paziņām – lai šis gads
noteikti būtu labāks par iepriekšējo, lai
katram būtu veselība, pietiktu spēka,
izturības un pacietības mainīt sevi pašu,
apkārtējo dzīvi tā, lai gada izskaņā sajustu
gandarījumu par sasniegto. Lai sajustu
prieku ne tikai gada izskaņā, bet pēc katras
mazākās veiksmītes, cerību piepildījuma
un labi padarīta darba.

G

ribu vēlēt, lai jums šo prieka mirkļu,
panākumu un visa pozitīvā būtu
pēc iespējas vairāk, lai vairāk mēs
domu, laika un mīlestības varētu
veltīt ģimenei un sev tuvajiem. Lai
veiktos darbi un lai mēs būtu katrs pats savas
laimes kalējs.

Arī novada Domē mēs katru gadu sākam ar
svarīgākā lēmuma pieņemšanu, jeb darba plāna
apstiprināšanu visam gadam, tas ir Vecumnieku
novada pašvaldības 2020. gada budžets. Tas ir
dokuments, kas nosaka izglītības iestāžu, pārējo
iestāžu, kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves,
arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
finansiālās iespējas šajā gadā.
Daudz darba un
VISĀM IECERĒM
pūļu ir ieguldījusi
LĪDZEKĻU
katra iestāde un
struktūrvienība,
NEPIETIEK
vadība, domes
UN DOMES
administrācija un
Finanšu nodaļa.
DEPUTĀTIEM
Kopīgās sarunās,
NĀKAS IZVIRZĪT
izanalizēti iepr i ek š ējā gadā
PRIORITĀTES
padarītie darbi
un sagatavots
budžeta projekts,
iekļaujot tajā ne tikai ikdienas funkcionēšanai
nepieciešamo finansējumu, bet arī katrā
struktūrvienībā, iestādē un pagastā veicamo,
lielāku vai mazāku, realizējamo projektu
finansējumu.
Kā katru gadu prioritāte ir izglītība, kurai tiek
tērēta aptuveni puse no budžeta. Svarīga mums
ir katra izglītības iestāde, taču paredzams, ka
lielākie ieguldījumi šogad tiks veikti Vecumnieku
un Skaistkalnes izglītības iestādēs.
Vecumniekos - lai kaut daļēji risinātu pirmsskolas
u n s ā k u msko las
te l p u at b i l s t ī b u
TURPINĀJUMS 2. LPP.

Lai radītu interesi par uzņēmējdarbības
aizsākšanu vai esošās uzņēmējdarbības
attīstīšanu un veicinātu uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, Vecumnieku novada Dome izsludinājusi biznesa ideju
konkursu «Esi uzņēmējs Vecumnieku
novadā 2020».

K

onkurss notiek trešo gadu un tajā var
piedalīties gan fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību
Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā, gan saimnieciskās darbības
veicēji un uzņēmumi, kas savu faktisko darbību veic Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums ir
7000,00 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Vienam konkursa dalībniekam maksimālais
pieejamais finansējums ir 1500,00 eiro, ja tā ir
fiziska persona, kura ir gatava uzsākt uzņēmējdarbību Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā vai tā ir juridiska vai fiziska persona,
kuras saimnieciskā darbība reģistrēta ne ilgāk
kā 18 mēnešus no pieteikuma vērtēšanas brīža.
Līdz 1000,00 eiro lielu finansējumu varēs
saņemt saimnieciskās darbības veicēji vai
uzņēmumi, kuru saimnieciskā darbība
reģistrēta ilgāk kā 18 mēnešus.

Konkurss norisinās no 2020.gada
2. janvāra līdz 2020.gada 30. oktobrim

un tam ir noteikti 3 pieteikšanās
termiņi:
1) 2. janvāris – 30. aprīlis;
2) 5. maijs – 31. jūlijs;
3) 3. augusts – 30. oktobris.
Projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz brīdim,
kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiks izlietots pilnā apmērā vai pieejamais finansējums ir lielāks par 1500,00 eiro.
Ja pieejamais finansējums ir mazāks par
1500,00 eiro, konkurss tiek slēgts.
Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas,
kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa
nolikumā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

••pašvaldības mājaslapā internetā
www.vecumnieki.lv;
••Vecumnieku novada Domē Attīstības - plānošanas nodaļā (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933);
••nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi:
alina.zukauska@vecumnieki.lv, dace.sileika@
vecumnieki.lv, lai saņemtu nolikumu elektroniski.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

BIZNESA IDEJU KONKURSĀ
APSTIPRINĀTIE PRETENDENTI
PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU
VARĒS IZMANTOT
SPECIFISKAS TEHNIKAS VAI
IEKĀRTAS IEGĀDEI, DAŽĀDU
ĀRPAKALPOJUMU IZDEVUMU
SEGŠANAI (PIEMĒRAM,
GRĀMATVEDĪBAS, JURISTA,
UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS,
BANKAS KONTA
ATVĒRŠANAS IZMAKSAS),
INTERNETA MĀJAS
LAPAS IZSTRĀDEI, TELPU
REMONTAM, SPECIFISKA
RAKSTURA DARBASPĒKA
APMĀCĪBĀM UN CITĀM
PAMATOTĀM VAJADZĪBĀM,
KURAS APSTIPRINA
KONKURSA
VĒRTĒŠANAS KOMISIJA.
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AKTUALITĀTE

Domes sēdes apskats

Ziemas kavēšanās
ietekmē grants ceļu
stāvokli

27. decembra Domes sēdes darba kārtībā
skatīti 18 jautājumi un viens papildjautājums.

Guntars Veismanis,
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieks

Lai arī esam pavadījuši Ziemassvētkus,
sagaidījuši Jauno gadu, diemžēl ziemas
klātbūtni tā pa īstam neesam izjutuši.

P

ašreizējie laika apstākļi rada nelabvēlīgu
ietekmi uz pašvaldības autoceļiem, kuri
pārsvarā ir ar grants segumu. Šobrīd
ceļu stāvoklis ir līdzvērtīgs pavasara
šķīdoņa laikam, kad uz autoceļiem
pastiprināti nonāk lielāks mitruma daudzums
un pārmitrināts ceļa segums vairs nespēj pildīt
savas funkcijas. Tas zaudē savu nestspēju. Šādā
gadalaikā cieš arī ielas ar asfalta segumu, kur
pastiprināti parādās bedrītes. Lieki piebilst,
ka šādos laika apstākļos būtu kritiski jāizvērtē
smagās tehnikas pārvietošanās pa grunts
seguma ceļiem. Iespējams, ja ilgāku laika
periodu netiks solīts ziemīgs aukstums, kas
nedaudz uzlabo grunts ceļu nestspēju, būsim
spiesti izvietot uz vairākiem Vecumnieku
novada autoceļiem pilnas masas ierobežojuma
ceļa zīmes. Sīkāka informācija tiks izziņota
Vecumnieku novada mājas lapā un sociālajos
tīklos. Iespējams zvanīt izpilddirektora vietniekam pa tālr.27307370. Šāda prakse ir
vispāratzīta un tiek izmantota daudzās
Eiropas valstīs ar līdzīgiem klimatiskajiem
laika apstākļiem. Atbilstoši normatīvajiem
aktiem, masas ierobežojumus var pārkāpt tikai
operatīvais transports, sabiedriskais transports,
automašīnas, kas pārvadā svaigu pienu un
kritušos lopus. Lai nodrošinātu ceļu satiksmes
ievērošanu, lūgsim arī Valsts policiju pastiprināti
vērst uzmanību ceļa zīmju ievērošanai, kas
nosaka transporta maksimālo pilno masu.

Sargājot autoceļus šādos nelabvēlīgos laika
apstākļos, mēs liekam labu pamatu, lai ietaupītu līdzekļus, kurus varēsim izmantot gan ceļa
nomaļu noņemšanai, gan grāvju rakšanai.
Pašreiz arī neveicam lielus ceļa remontus uz
pašvaldības ceļiem, jo lielā tehnika tos sabojā vēl
vairāk. Remonti veicami laikā, kad ceļa segums ir
apžuvis un atguvis savu nestspēju. Šajās dienās
apzinām kritiskās vietas, lai remontu laikā spētu
vērst lielāku uzmanību un uzlabotu konkrētu
ceļa braucamo daļu. Pienākot ceļa remontiem
labvēlīgiem laika apstākļiem, atsāksim darbus
uz pašvaldības autoceļiem.
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

jaunā mācību satura ieviešanai, pirmsskolas
grupu pieprasījuma un iestādes piekļuves
nodrošināšanai. Skaistkalnē, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadājumus un atbilstošu mācību
vidi telpās.
Paredzams, ka tiks ieviesti arī jauni sociālo
pakalpojumu veidi un uzsākta Deinstitucionalizācijas projektā «Atver sirdi Zemgalē»
paredzēto aktivitāšu īstenošana – ēkas pārbūve Vecumniekos, piemērojot to projekta
nosacījumiem. Daļa finansējuma tiks saņemta
no Eiropas Savienības struktūrfondiem, atlikušo
finansējot no kredītlīdzekļiem un Domes gada
budžeta līdzekļiem.
Katrā pagastā tiks ieguldīti līdzekļi pašvaldības
dzīvojamā fonda renovēšanā, infrastruktūras
objektu labiekārtošanā un uzturēšanā. Turpināsim
atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu projektus. Biznesa
ideju konkursa projekti paver iespējas un dod
atbalstu jaunajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Lai visu realizētu un
nodrošinātu pilnTURPINĀJUMS

Apstiprina Valles pašvaldības aģentūras
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenrādi

Domes sēdē apstiprināja saistošos noteikumus
«Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības
aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenrādis».
Valles pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus
ūdenssaimniecības jomā Vecumnieku novada
Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un
Valles pagasta teritorijā.

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika»
pamatprincipiem.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību nosaka Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi.
Izstrādātajos noteikumos noteikts Vecumnieku
novada Domes Valles pašvaldības aģentūras
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
teritorija, tiesības, veidi, prasības pakalpojumu
tehniskajam aprīkojumam, rīcība ar atlīdzības
(kompensācijas) maksājumiem, cenrādis un
pakalpojumu sniegšanas laiks.
Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi
«Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības
aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu cenrādis» stāsies spēkā pēc Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinuma saņemšanas un saistošo noteikumu
publicēšanas «Vecumnieku Novada Ziņās».

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu veidi

Maksa par pakalpojumu
EUR/m 3 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

Domes sēdē nolēma piešķirt finansiālu atbalstu
4000 eiro apmērā digitālo ērģeļu iegādei Skaistkalnes baznīcai. Skaistkalnes katoļu draudzes
prāvests Jānis Vīlaks iesniegumā min, ka digitālo
ērģeļu iegāde atrisinātu pašlaik ierobežotās
muzicēšanas iespējas, jo esošās ērģeles ir sliktā
stāvoklī un tām ir nepieciešama restaurācija. Pēc
ērģeļu restaurācijas, abi instrumenti viens otru
papildinās, kas ir svarīgi muzicēšanai kopā ar
akustiskajiem instrumentiem.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi kopā

2,87

Iznomā ūdenssaimniecību Klīvos

Aģentūras pakalpojumu maksa aprēķināta
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2016.gada
14.janvāra lēmumu Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības

10. janvāra Domes sēdē tika noteiktas
parakstu vākšanas vietas Vecumnieku
novada teritorijā
Šajās parakstu vietās no šā gada 16. janvāra līdz
14. februārim notiks parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturētajiem likumiem «Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā» un «Grozījums likumā «Par pašvaldībām»».
Parakstīties būs iespējams pirmdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās laikā no
plkst. 9.00 – 13.00 un otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, no plkst. 15.00 – 19.00.
Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Satversmes 72. pantu un 41 Saeimas
deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits
apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī pieņemto likumu «Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā» un
«Grozījums likumā «Par pašvaldībām»» publicēšanu uz diviem mēnešiem. Grozījumi paredz
mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši,
ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24
mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes
vērtīgu iestāžu un visu struktūrvienību ikdienas
darbu, nepieciešama pašvaldības iestāžu
kolektīvu darbinieku saliedētība, savstarpēja
sadarbība un sapratne un protams – jūsu –
iedzīvotāju atbalsts. Ne tikai kritizējot, un izsakot
dažādos informācijas līdzekļos komentārus, bet
arī iesniedzot savas idejas, palīdzot ar padomu,
atbalstot ar klātbūtni pasākumos, kas tiek
organizēti un ir svarīgi katrā pagastā. Tas viss
kopā ir nozīmīgi mūsu novadam.
Lai mums visiem veiksme un izturība šajā
reformu, Eiropas un visas Pasaules pārmaiņu
un nestabilitātes, Žurkas gadā.

«Vecumnieku Novada Ziņas»
var lasīt arī pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv

Piešķir finansējumu digitālo ērģeļu
iegādei

Domes sēdē nolēma nodot SIA «Mūsu saimnieks» nomā Vecumnieku novada domes
īpašumā esošu artēzisko aku ar sūkni, kuri
atrodas nekustamajā īpašumā «Jaunklīvi»
Vecumnieku pagastā. Pašvaldības īpašumā
atrodas zeme, būves un iekārtas, kas nodrošina

ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu
un sniegšanu Vecumnieku pagasta «Klīvi 1»
un «Klīvi 2» daudzdzīvokļu mājām. Lai uzsāktu
pakalpojumu sniegšanu, SIA «Mūsu saimnieks»
nepieciešams nodot lietojumā pašvaldības
mantu - ūdens ieguves būvi un sūkni. Īpašumu
nomas maksa 23,60 eiro (bez PVN) mēnesī,
ar līguma termiņu līdz 2029.gada 31.maijam.
Nolēma noteikt ūdensapgādes pakalpojuma
maksu 0,86 eiro/m3 (bez PVN), līdz normatīvo
aktu noteiktā kārtībā tiks izstrādātas maksas
par ūdensapgādes pakalpojumiem.

Apstiprināta precizētā saistošo
noteikumu redakcija par skolēnu
pārvadājumiem

Domes sēdē apstiprināta saistošo noteikumu
Nr.8 «Par izglītojamo pārvadājumiem un
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību
Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā» (turpmāk – saistošie noteikumi
Nr.8) precizētā redakcija.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Vecumnieku novada domes 2019.
gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.8 un
izteikusi iebildumus.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru,
kādā Vecumnieku novada pašvaldība nodrošina
transportu izglītojamo, kuri mācās vai apmeklē
Vecumnieku novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, nokļūšanai Vecumnieku novada
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs un
atpakaļ dzīvesvietā un kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz Vecumnieku novada pašvaldības dibinātajai izglītības iestādei un atpakaļ.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Parakstu vākšanas vietas nosaukums Adrese
Bārbeles pagasta pārvalde

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Vecumnieku
novads, LV 3905

Kurmenes pagasta pārvalde

«Pagastmāja», Kurmene, Kurmenes pagasts,
Vecumnieku novads, LV-5115

Skaistkalnes Tautas nams

Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts
Vecumnieku novads, LV-3924

Stelpes pagasta pārvalde

«Stelpes pagasta nams», Vecstelpe, Stelpes pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3925

Valles pagasta pārvalde

«Dzirnas», Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads,
LV-5106

Vecumnieku bibliotēka

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933

atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu
pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz
kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk
nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas

nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām
darbojas pagaidu administrācija.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Decembrī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 5 bērniņu dzimšanas – 2
puikas, 3 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 2 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 9 miršanas
reģistri:

Raitis Rieksts (1951.gada 13.janvāris –
2019.gada 12.decembris)
Ruta Krūmiņa (1929.gada 25.aprīlis –
2019.gada 13.decembrī)

Silvija Vēsma (1934.gada 11.janvāris –
2019.gada 1.decembris)
Maiga Andersiņa (1927.gada 29.decembris –
2019.gada 5.decembris)
Andrejs Kazūns (1940.gada 12.novembris 2019.gada 5.decembris)
Elmārs Skarcevs (1937.gada 20.decembris –
2019.gada 8.decembris)

Valles pagastā

Vecumnieku pagastā

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Stelpes pagastā

Velta Butka (1934.gada 15.aprīlis –
2019.gada 15.decembris)
Biruta Seile (1932.gada 8.novembris –
2019.gada 26.decembris)
Aleksejs Atroščenkovs (1937.gada 1.aprīlis –
2019.gada 29.aprīlis)
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Elga Kaļķe

Pašvaldībā 3

2020. gada janvāris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI «Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas
izdevumu kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada
Domes 23.10.2019. sēdē
(Prot.Nr.15, 10.§)
PRECIZĒTS Vecumnieku novada Domes
27.12.2019. sēdē (Prot.Nr.19, 15.§)
2019.gada 23.oktobrī
Nr.8

Izdoti saskaņā ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14.panta trešo daļu,
likuma «Par pašvaldībām»
43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi, nosaka kārtību un
apmēru, kādā Vecumnieku novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) izglītojamiem:
1.1. nodrošina transportu nokļūšanai pašvaldības
dibinātā vispārējās izglītības iestādē (turpmāk –
izglītības iestāde) un atpakaļ dzīvesvietā;
1.2.kompensē izglītojamajiem braukšanas
izdevumus, kas saistīti ar braucieniem no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
dzīvesvietā.
2.Transports tiek nodrošināts vai braukšanas
izdevumi tiek kompensēti Ministru kabineta
noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros,
ja attālums līdz tuvākajai izglītības iestādei,
sabiedriskā transporta pakalpojuma vai pašvaldības organizēto izglītojamo pārvadājumu
pieturvietai pa ceļu veicamā attālumā pārsniedz
trīs kilometrus.
3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus
par dienām, kad izglītojamais apmeklē izglītības
iestādi.

II. Izglītojamo loks, kuriem nodrošina
transportu vai kompensē transporta
izdevumus

4. Pašvaldība nodrošina izglītojamajiem no
piecu gadu vecuma līdz 12.klasei iespēju nokļūt
no pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētās dzīvesvietas (turpmāk – deklarētā
dzīvesvieta) tuvākajā izglītības iestādē.
5. 10.–12.klašu izglītojamajiem un ārpus
pašvaldības administratīvās teritorijas dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem,
kuri mācās izglītības iestādēs:
5.1. ir tiesības saņemt kompensāciju 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ - ja
tie izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus;
5.2. gadījumos, kad izglītības iegūšana izglītības
iestādē nav iespējama, dažādu apstākļu dēļ
(pārāk ilgs ceļš līdz izglītības iestādei, sabiedrisko
pārvadājumu pakalpojumi nenodrošina mācību
procesa apmeklējumu atbilstošos laikos u.tml.)
par atļauju saņemt transporta izdevumu
kompensāciju citas pašvaldības izglītības iestādē
lemj Vecumnieku novada Dome.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2019. gada
23. oktobra saistošajiem noteikumiem
«Par izglītojamo pārvadājumiem un
braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtību Vecumnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā»
2019.gada 23.oktobrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Līdz šim Vecumnieku novadā nebija izstrādātas
atsevišķas kārtības izglītojamo pārvadājumu
jomā un tie tika veikti atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām. Pamatojoties uz
skolēnu skaita samazinājumu un pārvadājumu
nodrošināšanas izmaksu pieaugumu, nepieciešams izstrādāt precīzāku kārtību, kādā
Vecumnieku novadā tiek organizēti izglītojamo
pārvadājumi. Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu projekts «Par izglītojamo
pārvadājumiem un braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību Vecumnieku novada

6. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus
sabiedriskā transporta pakalpojumiem vai
nodrošina ar izglītojamā nokļūšanu izglītības
iestādē un atpakaļ dzīvesvietā saistīto izdevumu
kompensāciju:
6.1. izglītojamajiem, kuri mācās izglītības
iestādē, izņemot gadījumus, ja izglītojamā
dzīvesvieta atrodas pašvaldības organizēto
pārvadājumu maršruta zonā;
6.2. ja izglītojamais piedalās starpnovadu,
reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos
vai sporta sacensībās un netiek nodrošināts
pašvaldības transports;
6.3. ja izglītojamo pārvadājumus veic vecāki
vai likumiskie pārstāvji vai pats pilngadīgais
izglītojamais (privātpersona), pašvaldība
kompensē izdevumus no izglītojamā faktiskās
dzīvesvietas līdz pieejamajai sabiedriskā
transporta pakalpojumu vai pašvaldības organizētā transporta pieturvietai, vai izglītības
iestādei:
6.3.1. vietās, kur nav pieejami sabiedriskie
transporta pakalpojumi vai pašvaldības organizētais transports izglītojamo pārvadājumiem;
6.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumi notiek
mācību procesam neatbilstošos laikos;
6.3.3. attālums līdz tuvākajai izglītības iestādei
vai sabiedriskā transporta pakalpojuma pieturvietai pa ceļu veicamā attālumā pārsniedz trīs
kilometrus.
7. Pašvaldība izglītojamajam kompensē braukšanas izdevumus no deklarētās dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ ārpus pašvaldības
administratīvās teritorijas:
7.1. ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc
izglītības programmas, kura novada izglītības
iestādēs netiek īstenota;
7.2. ja izglītojamā uzvedības un saskarsmes
problēmu gadījumos nepieciešama izglītības
iestādes maiņa, ko apliecina psihologa atzinums.

III. Izglītojamo pārvadājumu
nodrošināšana

8. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus veic:
8.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs;
8.2. pašvaldības pašpārvadājuma sniedzējs,
kas veic izglītojamo pārvadājumus uz izglītības
iestādi un atpakaļ vietās, kur nav iespējams
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus;
8.3. privātais transportlīdzekļa valdītājs 6.3.punktā minētajos gadījumos.

IV. Braukšanas izdevumu kompensāciju
apjoms

9. Izglītības iestādes sava budžeta ietvaros
sedz sabiedriskā transporta izmaksas 100%
apmērā saskaņā ar privātpersonas iesniegumu,
apmaksājot ar nokļūšanu izglītības iestādē
pašvaldības administratīvajā teritorijā» (turpmāk – saistošo noteikumu projekts) izstrādāts
pamatojoties uz Vecumnieku novada izglītības
attīstības stratēģijā 2019.-2023.gadam apstiprināto rīcības plānu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību un
apmēru, kādā Vecumnieku novada pašvaldība
nodrošina transportu izglītojamo, kuri mācās vai
apmeklē Vecumnieku novada vispārizglītojošās
izglītības iestādes, nokļūšanai Vecumnieku
novada pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs un atpakaļ dzīvesvietā un kompensē
izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz Vecumnieku novada pašvaldības
dibinātajai izglītības iestādei un atpakaļ.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Saistošajos noteikumos noteikto kompensāciju
izmak sai tik s paredzēts finansējums

saistītos izdevumus.
10.Izglītības iestādes kompensē ar izglītojamo
nogādi izglītības iestādē saistītos transportlīdzekļa
izdevumus saskaņā ar privātpersonas iesniegumu
šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajos gadījumos šādā apmērā:
10.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējo periodu
pēc formulas: K=(2c*0,13)*d kur,
K – kompensācijas apmērs;
c – pa ceļu veicamais attālums kilometros līdz
tuvākajai izglītības iestādei vai sabiedriskā
transporta pieturai vai Pašvaldības organizēto
pārvadājumu pieturai;
d – faktiskais izglītības iestādi apmeklēto dienu
skaits izglītojamajam iepriekšējā mēnesī;
0,13 – pašvaldības noteiktais tarifs EUR/km
transporta pakalpojumu sniegšanai.
10.2. braukšanas izdevumu apmēru aprēķina
neatkarīgi no pārvadājamo izglītojamo skaita
vienā transportlīdzeklī par dienām, kad tas
izmantots.

V. Transporta izdevumu kompensācijas
veidi un saņemšanas kārtība

11.Privātpersona izglītības iestādē vai 7.punktā
minētajos gadījumos – Vecumnieku novada domes
Izglītības nodaļā, iesniedz aizpildītu iesnieguma
veidlapu par attiecīgā transportlīdzekļa izdevumu
kompensācijas veida piemērošanu:
11.1. personalizētās viedkartes saņemšanai, ja
nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedriskā
transporta pakalpojumus, kuriem ir iespējami
norēķini ar viedkarti;
11.2. mēnešbiļetes saņemšanai, ja nokļūšanai
izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transporta pakalpojumus, kuros izmantotas tiek mēnešbiļetes;
11.3. sabiedriskā transporta pakalpojumu
izmaksu kompensācijas saņemšanu, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, kuros nav iespējami
norēķini ar viedkartēm;
11.4. personiskā transportlīdzekļa izmaksu
kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai
izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantots
personiskais transportlīdzeklis.
12. Braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtība, izmantojot sabiedriskā transporta
pakalpojumus:
12.1. privātpersona iesniedz izglītības iestādē,
iesniegumu un braukšanas biļetes par izglītojamā
izmantoto sabiedriskā transporta pakalpojumiem
iepriekšējā mēnesī līdz nākamā mēneša
10.datumam;
12.2. braukšanas biļetes (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī skaidri
salasāmu datumu un cenu) hronoloģiskā secībā
pielīmē uz lapas, uz kuras norāda izglītojamā
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu
un biļešu izdevumu kopsummu cipariem un
vārdiem;
Vecumnieku novada pašvaldības ikgadējā
budžetā.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas amata
vietas. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu
nav paredzēta, ņemot vērā, ka pašvaldība
līdz šim jau ir veikusi braukšanas izdevumu
kompensēšanu, pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumiem, bet saistošie noteikumi
precizē pārvadājumu veikšanu.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir Ve cu m niek u n ovada paš vald ī bas
vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie
un viņu vecāki.
5. Informācija par administratīvajām
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12.3. izglītības iestāde kompensāciju par
braukšanas izdevumiem pārskaita vienu reizi
mēnesī 10 darba dienu laikā no iesnieguma
un tā pamatojuma dokumentu saņemšanas
par iepriekšējo mēnesi uz iesniegumā norādīto
norēķinu kontu vai izmaksāta skaidrā naudā
izglītības iestādē.
13. Braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtība, ja izglītojamo pārvadājumus veic privātpersona:
13.1. privātpersona iesniedz izglītības iestādē
iesniegumu par brauk šanas izdevumu
kompensāciju līdz tuvākajai sabiedriskā transporta
pakalpojumu vai pašvaldības pašpārvadājuma
pieturvietai, vai izglītības iestādei par iepriekšējo
mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam;
13.2. kompensāciju par braukšanas izdevumiem
privātpersonai, kas veic izglītojamo pārvadājumus
vienā transportlīdzeklī, pārskaita vienu reizi
mēnesī 10 darba dienu laikā no iesnieguma
un tā pamatojuma dokumentu saņemšanas
par iepriekšējo mēnesi uz iesniegumā norādīto
norēķinu kontu vai izmaksāta skaidrā naudā
izglītības iestādē.
14. Kompensācija tiek izmaksāta skaidrā naudā,
ja privātpersona iesniegumā norādījis objektīvu
iemeslu, kas liedz iespēju kompensāciju saņemt
bezskaidras naudas norēķinu veidā.
15. Izglītības iestādei ir tiesības izskatīt un
apmaksāt braukšanas izdevumus par ilgāku
periodu kā iepriekšējais mēnesis tā paša budžeta
gada ietvaros, ja iesniegumā ir norādīti objektīvi
apstākļi, kas kavēja privātpersonai iesniegumu
un tā pamatojuma dokumentus iesniegt šo
noteikumu 12.1. un 13.1.apakšpunktā noteiktajā
termiņā.
16. Norēķini par decembra mēnesi tiek veikti
kalendārā gada ietvaros pēc iesnieguma par
braukšanas izdevumu kompensāciju saņemšanas.

VI. Lēmumu pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība

17. Izglītības iestādes vadītājs privātpersonas
iesniegumu par brauk šanas izdevumu
kompensāciju un tam pievienotos pamatojuma
dokumentus izskata 10 darba dienu laikā
un izdod lēmumu par braukšanas izdevumu
kompensēšanu.
18. Ja, izskatot privātpersonas iesniegumu par
braukšanas izdevumu segšanu un tam pievienotos
dokumentus, tiek konstatēts, ka braukšanas
izdevumu kompensēšana nav pamatota, izglītības
iestādes vadītājs sagatavo administratīvo aktu par
atteikumu kompensēt braukšanas izdevumus, un
paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas
likumā noteiktajā kārtībā.
19. Izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos
lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie
pašvaldības izpilddirektora.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš
procedūrām
Nav ietekmes.
6.Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi sagatavoti
Saistošo noteikumu projekts sagatavots
saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14.panta trešo daļu, likuma «Par
pašvaldībām» 43.panta trešo daļu.
7. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā
notikušas konsultācijas ar Vecumnieku
novada pašvaldības speciālistiem un Domes
deputātiem, Noteikumu projekts publicēts
Vecumnieku novada interneta mājas lapā ar
iespēju sniegt komentārus. Saņemti iedzīvotāju
un izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumi, kas
iestrādāti normatīvajā aktā.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietā – Domes
priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals

4 Pašvaldībā
Sludinājums par
automašīnas
MAZDA 6 atsavināšanu
Vecumnieku novada dome 2020.gada
23.janvārī plkst.10.00 rīkos kustamās
mantas – transportlīdzekļa MAZDA 6
(valsts reģistrācijas Nr. GH8835) – atsavināšanu, pārdodot to atkārtotā izsolē
ar augšupejošu soli.
Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.
Nosacītā cena – 900 eiro.
Izsoles nodrošinājuma nauda – 90 eiro.
Izsoles solis – 50 eiro.
Izsoles norises vieta un laiks – mutiska izsole
notiek 2020. gada 23.janvārī plkst. 10.00,
Vecumnieku novada domes sēžu zāles telpā
(pagraba stāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumnieku
pagastā, Vecumnieku novadā.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – MAZDA 6;
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.janvāra plkst.12.00, 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 normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformē-šanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 90 eiro, 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.janvāra plkst.12.
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 3.janvārī.

SIA «Mūsu saimnieks»
PAZIŅOJUMS

S

IA «Mūsu saimnieks» informē,
ka no 2020. gada 1. janvāra, tiek
mainīts uzņēmuma darba laiks:

Pirmdien: 8.00-17.00
(pusdienu pārtraukums 12.00-12.40)
Otrdien: 8.00-17.00
(pusdienu pārtraukums 12.00-12.40)
Trešdien: 9.00-19.00
(pusdienu pārtraukums 12.00-13.00)
Ceturtdien: 8.00-17.00
(pusdienu pārtraukums 12.00-12.40)
Piektdien: 8.00-14.00
(bez pusdienu pārtraukuma)
Namzinis pieņems apmeklētājus trešdienās
un piektdienās.
Pirms svētkiem darba laiks tiek saīsināts
par 1 stundu.
SIA «Mūsu saimnieks» nestrādā likumā
noteiktajās svētku dienās.

2020. gada janvāris

Grozījumi Vecumnieku novada domes 2018. gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.14 «DECENTRALIZĒTAS KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
27.11.2019. sēdē (Prot.Nr.17, 12.§)
2019.gada 27.novembrī		

Nr.10

Izdoti saskaņā ar «Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma» 6. panta ceturtās daļas
5. punktu un 2017.gada 27. jūnija Ministru
kabineta noteikumu Nr.384 «Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu» 6. punktu
1. Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2018.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes saistošajiem
noteikumiem «Grozījumi Vecumnieku
novada Domes saistošajos noteikumos
Nr.14 «Decentralizētas kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība»»
2019.gada 15.novembrī
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta saturs ietver
(apkopo) attiecīgus grozījumus Vecumnieku
novada Domes saistošajos noteikumos Nr.14
«Decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība». Grozījumi
nodrošinātu saistošo noteikumu saskaņošanu ar
materiālajam un procesuālajām normām, kas ir

gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.14
«Decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība» šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
«15. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskajai personai no 4 līdz 30 naudas soda
vienībām, bet juridiskajai personai no 8 līdz 60
naudas soda vienībām.»;
1.2. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
«16. Administratīvā pārkāpuma procesu

par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Vecumnieku novada domes Sabiedriskās
kārtības nodaļas amatpersonas.»;
1.3. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
«17. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Vecumnieku novada Administratīvā komisija.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.

ietvertas Administratīvās atbildības likumā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas
paredz administratīvo atbildību, ir daļa no
administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ
pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Vecumnieku
novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Vecumnieku novada Administratīvā
komisija. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš

Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.12 «SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
27.11.2019. sēdē (Prot.Nr.17, 12.§)
2019.gada 27.novembrī 		

Nr.13

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta
pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma»
6. panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2018.
gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes 2018.gada
24.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.12 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība»»
2019.gada 15.novembrī
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta saturs ietver
(apkopo) attiecīgus grozījumus Vecumnieku
novada Domes 2018.gada 24.ok tobra
saistošajos noteikumos Nr.12 «Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība». Grozījumi nodrošinātu

«Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība» šādus grozījumus:
1.1. izteikt 98. punktu šādā redakcijā:
«98. Par noteikumu 10., 37., 39., 40., 45., 47.,
48., 49., 50., 52., 55., 56. un 60. punktu prasību
neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda
vienībām, bet juridiskajai personai līdz 280
naudas soda vienībām.»;
1.2. izteikt 99. punktu šādā redakcijā:
«99. Administratīvā pārkāpuma procesu
par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Vecumnieku novada domes Sabiedriskās
kārtības nodaļas amatpersonas.»;
1.3. izteikt 100. punktu šādā redakcijā:
«100. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Vecumnieku novada Administratīvā komisija.»;
1.4. svītrot 101.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.

saistošo noteikumu saskaņošanu ar materiālajam
un procesuālajām normām, kas ir ietvertas
Administratīvās atbildības likumā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas
paredz administratīvo atbildību, ir daļa no
administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ
pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Vecumnieku
novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Vecumnieku novada Administratīvā
komisija. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Sabiedriskās kārtības nodaļa informē

D

ecembrī Sabiedriskās kārtības nodaļā
sastādīts viens administratīvā pārkāpuma protokols, par kuru sods paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.panta pirmajā
daļā - dzīvnieku labturības prasību pārkāpšana.

Saņemti četri personu iesniegumi un tikpat
sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem.
Izsūtītas trīs brīdinājuma vēstules ar aicinājumu
novērst pārkāpumus.
Decembrī kopumā apkalpots 51 izsaukums

(Vecumnieku pagastā 36 izsaukumi, Stelpes pagastā
1 izsaukums, Bārbeles pagastā 3 izsaukumi,
Skaistkalnes pagastā 7 izsaukumi, Kurmenes
pagastā 1 izsaukums, Valles pagastā 3 izsaukumi),
t.sk. apkalpoti 20 Valsts policijas izsaukumi.
Aizturēta viena meklēšanā esoša persona.
Pārkāpumu profilaksei veikti 45 reidi. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 5 masu pasākumos,
kur kopumā nostrādātas 30 stundas. Divas
reizes sniegts atbalsts Sociālajam dienestam
un Bāriņtiesai, 12 gadījumos izteikti aizrādījumi

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

par pārkāpumiem. Četrām personām, kas bija
alkohola reibumā vai kurām bija veselības problēmas, palīdzēts nokļūt mājās. Fiziska palīdzība
Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas
palīdzības dienestam u.c. sniegta 22 reizes.
Izķerti 6 klaiņojoši mājdzīvnieki.
Kādi bijuši izsaukumi - konflikti ģimenē, konflikti
starp kaimiņiem, trīs personas bez noteiktas
dzīvesvietas nogādā-tas naktspatversmē
«Gaiziņš», R īgā,
Gaiziņa ielā 7. Vairāk
TURPINĀJUMS 5. LPP.

2020. gada janvāris

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.gada 22.maija saistošajos
noteikumos Nr.5 «VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀS
INICIATĪVAS PABALSTI»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
2019.gada 27.novembra sēdē
(Prot.Nr.17, 5.§)
2019.gada 27.novembrī 		

Nr.9

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43.panta trešo daļu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2019.
gada 22.maija saistošajos noteikumos Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti» šādus grozījumus:
1.Izteikt 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes 2019.gada
22.maija saistošajos noteikumos Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»»
2019.gada 22.novembrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2019.
gada 22.maija saistošajos noteikumos Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti» ir nepieciešami, lai precizētu
nosacījumus pašvaldības pabalstu saņemšanai.
2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka, ka:
1.Papildu pabalstam personai atmaksā katafalka
pakalpojumus saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja
rēķinu, nepārsniedzot 100 eiro.»
2. Papildināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna
ēdināšanas izdevumu segšanai ar bērna no
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Pašvaldībā 5

«12.5. Papildu pabalstam personai līdz 100 eiro
atmaksā katafalka pakalpojumus saskaņā ar
pakalpojuma sniedzēja rēķinu».
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
«13. Pabalsts aizbildnībā esoša bērna vai bērna
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
ēdināšanas izdevumu segšanai».
3. Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«13.1. Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā
esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada
bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī
bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes,
kurš apmeklē izglītības iestādi citā pašvaldībā,
kura mācību laikā nodrošina ēdināšanu. Bērnam

no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
ēdināšanas izdevumi tiek segti trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusa laikā».
4. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«13.3. Pabalstu, pamatojoties uz saņemto
rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, pārskaita
pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu
attiecīgā izglītības iestādē. Pabalsts ēdināšanas
izdevumu segšanai dienā vispārizglītojošajā
skolā ir līdz 2 eiro, bet profesionālās izglītības
iestādē – 3 eiro».
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš

3. Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam
bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas
lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī bērnam
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš
apmeklē citā pašvaldībā izglītības iestādi un
kura mācību laikā nodrošina ēdināšanu. Bērnam
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
ēdināšanas izdevumi tiek segti līdz laikam
kamēr ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss.
4. Pabalstu, pamatojoties uz saņemto rēķinu par
pakalpojuma sniegšanu, pārskaita pakalpojuma
sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā
izglītības iestādē. Vienas dienas ēdināšanas
pabalsts vispārizglītojošajā skolā nepārsniedz
2 eiro, bet profesionālās izglītības iestādē
nepārsniedz 3 eiro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Tiek plānots, ka, papildinot saistošos noteikumus
par pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, 2020.
gadā būs nepieciešams papildu finansējums
aptuveni 1500 eiro apmērā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav

nepieciešamības veidot jaunas amata vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Atbildīgās iestādes par saistošo noteikumu izpildi
ir Vecumnieku novada dome un Vecumnieku
novada domes Sociālais dienests.
6.Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 43.panta trešo daļu.
7. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar potenciālajiem pabalsta saņēmējiem, nozares speciālistiem un deputātiem.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2017.gada 29.marta saistošajos
noteikumos Nr.4 «VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU DARBĪBAS
UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
27.11.2019. sēdē (Prot.Nr.17, 12.§)
2019.gada 27.novembrī 		

Nr.11

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu
1. Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2017.
gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.4
«Vecumnieku novada pašvaldības kapsētu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes 2017.gada
29.marta saistošajos noteikumos Nr.4
«Vecumnieku novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi»»
2019.gada 15.novembrī
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta saturs ietver
(apkopo) attiecīgus grozījumus Vecumnieku
novada Domes 2017.gada 29.marta saistošajos
noteikumos Nr.4 «Vecumnieku novada
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi». Grozījumi nodrošinātu saistošo
noteikumu saskaņošanu ar materiālajam
kā uz pusi
samazinājies
personu skaits, kuras pēc alkoholisko dzērienu
lietošanas pašas nebija spējīgas nokļūt mājās.
4.decembrī uz Skaistkalnes pagastu tika
izsaukti sapieri, lai neitralizētu nesprāgušu
kara laika munīciju. Kā jau minēts, sniegts
atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesas
darbiniekiem, apseko-jot viņu uzraudzībā esošās
ģimenes. Pēc Valsts policijas darbinieku lūguma
TURPINĀJUMS NO 4. LPP.

darbības un uzturēšanas noteikumi» šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:
«59. Par šo saistošo noteikumu 15. un 16.
punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai
līdz 16 naudas soda vienībām, bet juridiskajai
personai līdz 30 naudas soda vienībām.»;
1.2. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:
«60. Administratīvā pārkāpuma procesu
par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Vecumnieku novada domes Sabiedriskās
kārtības nodaļas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Vecumnieku novada
Administratīvā komisija.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.

un procesuālajām normām, kas ir ietvertas
Administratīvās atbildības likumā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas
paredz administratīvo atbildību, ir daļa no
administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Administratīvā pārkāpuma procesu par
šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Vecumnieku novada domes Sabiedriskās
kārtības nodaļas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Vecumnieku novada
Administratīvā komisija. 2. Saistošie noteikumi
stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Nav.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

vairākkārt apsekotas meklēšanā esošu personu
dzīvesvietas un iespējamās uzturēšanās vietas.
Sadarbībā ar Valsts policiju, viena meklēšanā
esoša persona Vecgada vakarā tika aizturēta.

šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzēts sods fiziskām personām no 70
līdz 700 eiro, juridiskām no 430 līdz 1400 eiro.
Uzsāktas vairākas lietvedības administratīvā
pārkāpuma lietā par nepiedalīšanos pašvaldības
organizētā atkritumu apsaimniekošanā, t.i., nav
noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju.

Informācijai

Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tiek veikts
profilaktiskais darbs ar personām, kurām nav
noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi,
vai kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas
noteikumus pie koplietošanas konteineriem. Par

Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Andris Caune,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja p.i.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Sludinājums par
izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo,
ka 2020. gada 29.janvārī, plkst. 11
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 pirmā
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 eiro.
Izsoles solis – 1 eiro.
Zemes nomas maksa 28 eiro 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 27.janvārī plkst.14.
Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties
pa tālruni: 65152893 vai 26668961 (Iveta
Radziņa).
Sludinājums publicēts mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv 2020.gada
6.janvārī

Sludinājums par
izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo,
ka 2020.gada 24.februārī plkst.10
Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā
Vecumnieku novadā (domes sēžu
zāles telpās, pagraba stāvā) notiks
pašvaldības nekustamā īpašuma
«Kurmenes skola», Kurmenē, Kurmenes
pagastā Vecumnieku novadā - pirmā
mutiskā izsole ar augšupejošu soli un
pretendentu atlasi.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
mērķis 10 gadus pēc īpašuma iegūšanas ir
sociālās, izglītības vai veselības aprūpes jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana.
Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 3823 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090211
un divas būves ar kadastra apzīmējumiem
32620090193001 un 32620090193002.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152693 vai
29188880 (Jānis Sils).
Izsoles dalībniekus reģistrē 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 24.februārī plkst.
9.30. Izsoles noteikumi pieejami www.vecumnieki.lv.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 39900 eiro.
Izsoles solis – 400 eiro. Nodrošinājums - 3990
eiro. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi
uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir
ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā viena
mēneša laikā pēc izsoles vai ar atlikto maksājumu līdz 24 mēnešiem.
Sludinājums pirmreizēji publicēts
internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv
2020.gada 6.janvārī.
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Grozījumi Vecumnieku novada Domes
2018.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.3
«NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NOSAUKUMU ZĪMJU NOTEIKUMI»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
27.11.2019. sēdē (Prot.Nr.17, 12.§)
2019.gada 27.novembrī		

Nr.12

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 5.punktu
1. Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2018.gada
23.maija saistošajos noteikumos Nr.3 «Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi»
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 32. punktā vārdu «uzlikt» ar vārdu
«piemērot»;
1.2. aizstāt 33. punktā vārdus «izteikts rakstisks»
ar vārdu «piemērots»;
1.3. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes 2018.gada
23.maija saistošajos noteikumos Nr.3
«Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju
noteikumi»»
2019.gada 15.novembrī
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta saturs ietver
(apkopo) attiecīgus grozījumus Vecumnieku
novada Domes 2018.gada 23.maija saistošajos
noteikumos Nr.3 «Nekustamo īpašumu nosaukumu zīmju noteikumi»». Grozījumi nodrošinātu
saistošo noteikumu saskaņošanu ar materiālajam un procesuālajām normām, kas ir ietvertas
Administratīvās atbildības likumā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma
Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies
spēkā 2020. gada 1. janvārī. Likums paredz
būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā
un administratīvo sodu piemērošanas procesā.
Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas

«34. Par noteikumu prasību neievērošanu
fiziskajai vai juridiskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda
vienībām.»;
1.4. svītrot 35. punktu;
1.5. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
«36. Administratīvā pārkāpuma procesu par
šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
Vecumnieku novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Vecumnieku novada
Administratīvā komisija.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš
paredz administratīvo atbildību, ir daļa no
administratīvas atbildības sistēmas, tādēļ
pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu
regulējuma saskaņošana ar Administratīvās
atbildības likumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo
noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Vecumnieku
novada domes Sabiedriskās kārtības nodaļas
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Vecumnieku novada Administratīvā
komisija. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

SAISTOŠIE NOTEIKUMI «PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
APMĒRU DZĪVOJAMO MĀJU PALĪGĒKĀM 2020. GADĀ»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
27.11.2019. sēdē (Prot.Nr.17, 20.§)
2019.gada 27.novembrī		

Nr.14

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta otrās daļas 9.1 punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem
«Par nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru dzīvojamo māju palīgēkām
2020.gadā»
2019.gada 20.novembrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
1.panta otrās daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību
domēm tiesības pieņemt saistošos noteikumus
par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība
pārsniedz 25 m², izņemot garāžas.
Šādu pieņemtu noteikumu regulējums 2020.
gadā mazinātu nodokļa slogu tā maksātājiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteic, ka Vecumnieku
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2020. taksācijas (kalendārajā) gadā ar
nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
No dzīvojamo māju palīgēku nodokļa pašvaldības

palīgēkām Vecumnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 2020. taksācijas
(kalendārajā) gadā.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek
dzīvojamo māju palīgēkas, ja to platība
pārsniedz 25 m², izņemot garāžas.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada
1.janvārī.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš
budžetā papildus varētu iekasēt salīdzinoši
nelielus ieņēmumus, tādēļ noteikumu normu
piemērošanas ietekme nav būtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un
attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem.
Saistošajos noteikumos iekļautās normas
neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Vecumnieku
novada domes Finanšu nodaļas nodokļu inspektors. Saistošie noteikumi tiks izskatīti
un apstiprināti Vecumnieku novada Domes
sēdē un publicēti Vecumnieku novada domes
informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada
Ziņas», kā arī ievietoti interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Nav notikušas.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Vecumnieku novada klientu
apkalpošanas centrā jauni
pakalpojumi
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa
dalībniekam, kurš nav vēl pieprasījis
vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā
tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas
kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms
vecuma pensijas piešķiršanas.

U

zkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu
no trim variantiem:

• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā
budžetā;
• pievienot norādītās personas
fondē tās pensijas kapitālam;
• atstāt mantojumā Civillikuma
noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma pieteikšanai iesniegumu var iesniegt
Vecumnieku Pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (VPVKAC), līdzi ņemot pasi, internetbankas
piekļuves rīkus (SMART-ID vai kodu kalkulatoru).

Sociālās integrācijas valsts aģentūras
(SIVA) Eiropas Savienības fonda projektā
Nr.9.1.4.1/16/I/001 «Personu ar invalidāti vai
garīga rakstura traucējumiem integrācija
nodarbinātībā un sabiedrībā», cilvēki ar
invalidāti var mācīties, iegūt profesiju vai
prasmes, kas palīdzēs viņiem nākotnē atrast
darbu un strādāt.
KAC tiek sniegta informatīva konsultācija par
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)
pakalpojumiem:
••profesionālās piemērotības noteikšana;
••profesionālā rehabilitācija;
••transportlīdzekļa pielāgošana.

Vecumnieku novada klientu apkalpoša-

KOMENTĀRS

Vilis Ušeckis,
Vecumnieku iedzīvotājs

Vai kuģis grimst?
Palasot rakstīto «Bauskas Dzīvē» par
Vecumnieku novada nākotnes plāniem un
ekonomisko izaugsmi, rodas jautājums kādas ražotnes vai citas peļņas iespējas
dome būtu izveidojusi šajos 30 gados?

D

zīvē izskatās, ka lielākie novada ieņēmumi veidojas no nekustamo īpašumu nodokļa un algas nodokļa atgriešanu iedzīvotāju deklarētajā dzīves
vietā. Šis izdomātais mehānisms ir
pilnīgi netaisns pret tām pašvaldībām, kurās
strādā mūsu novada iedzīvotāji, toties mūsu
novada domei garantija bezrūpīgai dzīvei uz
nodokļu maksātāju rēķina. Jau sākumā vajadzēja noteikt, lai pašvaldības pašas veido
pelnīšanas iespējas. Pašlaik daudzi nodokļu
maksātāji iztiek ar neregulārām darba un iztikas iespējām. Vai te ir saskatāma taisnība?
Grūti kaut ko komentēt, ja cienījamais
jautājuma uzdevējs domā, ka citas pašvaldības dzīvo no citiem līdzekļiem, ne no
nodokļu maksātāju naudas.

N

av dzirdēts par lielo novadu leiputriju,
uz ko mudina administratīvi teritoriālā reforma. Tādā gadījumā lielajos
novados, kas, pēc pašreiz piedāvātā modeļa, izveidoti jau 2009. gadā
(Madona, Gulbene, Rēzekne, Alūksne, Kuldīga,
Talsi) jau sen vajadzēja būt šai dažu cilvēku pārvaldībai un nevajadzētu būt lielākām administratīvajām izmaksām uz vienu iedzīvotāju kā
vidēja lieluma novados, pie kuriem ir pieskaitāms mūsu novads.
Par dzīvesvietu vienā novadā un darbu citā

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

nas centrs sniedz jaunu pakalpojumu

Kopš decembra Vecumnieku novada valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrā iedzīvotāji var pieteikties Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) pakalpojumu saņemšanai elektroniski.
••E-pakalpojums «Iesniegums VDEĀVK par
invaliditātes ekspertīzes veikšanu» ļauj iedzīvotājiem, neierodoties VDEĀVK klātienē, elektroniski
pieteikties invaliditātes ekspertīzes veikšanai, kā
arī saņemt informāciju par ekspertīzes veikšanai
nepieciešamajiem un VDEĀVK iesniedzamajiem
dokumentiem;
••E-pakalpojums «Iesniegums invaliditātes
ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai» piedāvā
elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes
ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
••E-pakalpojums «Mani dati VDEĀVK» ļauj piekļūt
saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem un
atzinumiem; pārvaldīt savu informāciju VDEĀVK;
••E-pakalpojums «Atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana» ļauj elektroniski pieteikties
atkārtotai invaliditātes apliecības saņemšanai,
ja tā ir nozaudēta vai bojāta.
Visi minētie e-pakalpojumi ir pieejami privātpersonām, autentificējoties ar e-parakstu ( ID
karte vai e-paraksts mobile) vai internetbanku
(SMART ID vai kodu kalkulators), lai iesniegtu
iesniegumus vai saņemtu informāciju par sevi,
saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildniecībā vai aizgādnībā esošajām personām.
Līdzi jāņem pase vai ID karte, internetbankas
piekļuves rīki – SMART ID vai kodu kalkulators.
Klientu apkalpošanas centrā jums paskaidros,
palīdzēs.
Esiet laipni gaidīti!

Vai rastos iespēja veidot to sabiezināto domes
štatu? Nezin kāpēc iedzīvotāji neapturēja šīs
sērgas izplatīšanos? Vēl domes pārstāvjiem ir
laiks izskaidrot savu klātbūtni un lietderību iedzīvotājiem, arī tiem, kas jau sešos no rīta dodas uz darbu un astoņos vakarā atgriežas mājās. Ja būtu vēlēšanas, vai vēl daudzi izteiktu
vēlmi domes vadības klātbūtnei iedzīvotāju
dzīvē? Izskatās, ka Vecumnieku novadā neliela panika par vadības nākotni tomēr jūtama, ja
sadomājuši veidot autonomu teritoriju. Atliek
pasmīnēt par vaimanām, ka reforma apdraud
ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju interešu neievērošanu utt. Tā ir nevēlēšanās zaudēt darbu,
sociālās garantijas un dienesta auto izmantošanu. Neliekas cerīgi...bet ja tomēr notiks ģenerāltīrīšana, mūsu novadā par darbu nebūs
jāuztraucas-ir vakances kokzāģētavās, veikalos
trūkst pārdevējas ar algas MINIMĀLO likmi. Tas
ātri vien atradinās no domas MAN PIENĀKAS
un saņemsiet tik, cik būs. Cerēsim, ka nākotnē
novadu vadīs pāris cilvēku, kuri tiešām strādās
iedzīvotāju labā!
(ievērojot autora lūgumu, teksts bez
redaktora korekcijām)

pašvaldībā - mūsu viedokļi atšķiras, jo parasti
šie iedzīvotāji izmanto to infrastruktūru, kur dzīvo
(bērnudārzi, skolas, tautas nami un pašdarbības
kolektīvi, bibliotēkas, atpūtas vietas u.c. ). Varbūt
jautājuma uzdevējs domā, ka tie ir peļņas avoti?
Pašvaldība nedrīkst nodarboties ar peļņu gūstošu uzņēmējdarbību. Ceru, ka V.Ušecka kungs ir
iepazinies ar KP sniegto viedokli, skaidrojumiem
un uzsāktajiem procesiem. Un tāda ir šodienas
situācija, ka visa Pierīga un Rīga, Jūrmala (un ne
tikai) maksā par gatavu darbaspēku, kas attīsta
uzņēmējdarbību viņu teritorijā, veidojot arī plaša
patēriņa preču uzņēmējdarbību un darba vietas
Pierīgas novados, Rīgā - izmantojot to pa ceļam
uz darbu un no darba.
Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs
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Atcerēsimies Barikāžu laiku

V

ecumnieku pagasta Novadpētniecības
centra vārdā aicinu 20.janvārī pulksten
16.00 uz kopīgu atmiņu ugunskura
iedegšanu pie Sarkanās skolas.

Ir pagājis vēl viens gads, kurš Vecumnieku
novada Domes Sociālajam dienestam
bijis ārkārtīgi rosīgs un darbīgs. Izvērtējot
iepriekšējā gadā veiktos darbus, nākas
secināt, ka atbildība un pienākumu slogs
nemazinās, gluži pretēji-palielinās. To nosaka,
gan klientu vajadzības, gan ministriju uzliktie
papildu pienākumi un uzdevumi.

FOTO –A.ĶIENIS

Klāt janvāris! Laiks, kuru daudzi no mums
atceras kā skaudro, neziņas pilno, bet cerību
apvīto Barikāžu laiku.

S

Atcerēsimies un pieminēsim 1991.
gada 20.janvāra Barikāžu notikumus. Īpaši aicinu
barikāžu dalībniekus ar ģimenēm, jo šī ir reize,
kad ir iespēja visiem sastapties un atcerēties tā
laika kopā izdzīvotos mirkļus, stundas un dienas.
Sildīsimies ar karstu tēju, Vecumnieku koķi
vidzemnieku gaumē (sena putras recepte) un
priecāsimies par iespēju satikties un aprunāties
vienam ar otru!
Aicinu ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. Ļoti
sliktu laikapstākļu gadījumā pulcēsimies
Sarkanās skolas zālē.
Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta Novadpētniecības
centrs, informācija pa tālruni: 29323741

Foto- no arhīva

Pavisam drīz – Meteņi
Vecumnieku novadā!
Kad ziema iet uz beigām un palēnām tuvojas
pavasaris, Vecumnieku novadā tiek svinēts
tradicionālais kultūras pasākums - «Meteņi
Vecumnieku novadā».

Š

ogad tas notiks jau sesto gadu pēc
kārtas no 2020.gada 14. – 15.februārim.

Šogad svētkus 14.februāra vakarā
Vecumnieku tautas namā ar kopīgo
sadancošanu ieskandinās vidējās
paaudzes deju kolektīvu dalībnieki, gan no
Vecumnieku novada: «Vēveri», «Stelpe», gan no
citām Latvijas vietām: «Imantieši», «Dancītis»,
kas rādīs savu skatuves mākslas deju pūru. Pēc
uzstāšanās sāksies īstā sadancošana, kad ikviens

Foto- no arhīva. 2019.gada Meteņu svinēšana.

interesents, kas būs atnācis, varēs piedalīties
dančos. Latviešu danči, ko šajā vakarā spēlēs,
stāstīs un rādīs dažādas folkloras kopas no
visiem Latvijas novadiem, tikai kārtējo reizi
pierādīs, ka visa Latvija var sanākt kopā, tās

Jauninājumi sociālo pabalstu jomā

centrā – Vecumniekos, vienot un ļaut saprasties
bez vārdiem, gūstot pozitīvas emocijas.
Lai kopīgās Meteņu svinības būtu vēl krāšņākas,
šogad kā dalībniekus esam aicinājuši Valkas
pilsētas kultūras nama folkloras deju kopu
«SUDMALIŅAS», Kokneses kultūras nama
folkloras kopu «URGAS», Rubas pagasta
folkloras kopu «RUBA», Saldus folkloras kopu
«MEDAINIS», Tautas Lietišķo Studiju «SMILTENE»,
Ambeļu kultūras nama folkloras kopu «SPEIGA»,
Ozolmuižas pagasta folkloras kopu «ŪZŪLEŅI» un
Smārdes pagasta folkloras kopu «MILZKALNIEKI»,
kā arī kolektīvus no Lietuvas, lai kopīgā svinēšanā
apliecinātu, ka šīs kultūras vērtības mūs vieno
ārpus robežām un laika.
Aicinātie kolektīvi dažās Vecumnieku novada lauku sētās
un lielā gājiena laikā, kā tas
notiek katru gadu, mūs priecēs
ar savām tradīcijām, rituāliem
un darinātajām maskām un
piedalīsies Meteņu izdarībās
Jaunā ezera krastā.
Meteņu svinības gan organizētājiem, gan dalībniekiem ir
ne tikai izklaide, bet arī senās tradīcijas izzināšana un
iedzīvināšana, kura pieņemas
spēkā katru gadu un kļūst par
Vecumnieku novada neatņemamu sastāvdaļu.
Aicinām ikvienu interesentu
piedalīties visdažādākajās
pasākuma norisēs, izveidot arī
savu masku un nākt kopīgā
gājienā, jo tas ir maskošanās laika
pēdējais brīdis, kad varam kopā
svinēt Meteņus!
Jana Goževica,
Vecumnieku tautas nama direktore

ociālais dienests 2019.gadā ir pieņēmis
1158 lēmumus par sociālo palīdzību un
sociālajiem pakalpojumiem. Katrs no
šiem lēmumiem saistīts ar klientu un
viņa problēmu risināšanu, birokrātiju
papīru sakārtošanā un sociālā darbinieka
pienākumu veikšanu. Sociālais darbinieks ir
palīdzošās profesijas pārstāvis, kura uzdevums
ir palīdzēt grūtībās nonākušam cilvēkam risināt
problēmas, sniegt atbalstu, lai klienti būtu
spējīgi veidot savu dzīvi pilnīgāku un labāku.
Tas ir grūts uzdevums, kas prasa dziļu izpratni
par to, kas notiek sabiedrībā kopumā, kādas ir
mainīgās vērtības katra cilvēka dzīvē un kuras
ir tās noteicošās pamatvērtības, kas ir saistošas
sociālā darbinieka profesijā.
Mūsu darbs turpinās, neskatoties uz grūtībām
un lielo darba apjomu. 2019.gadā 22.maijā tika
pieņemti jauni saistošie noteikumi Nr.5 par
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem», kurā liela daļa pabalstu
administrēšanas ir uzticēta Sociālajam dienestam un Dzimtsarakstu nodaļai. Tie ir pabalsti, kur
palīdzība tiek sniegta konkrētām mērķa grupām.

Ir vairāki būtiski jauninājumi:

1.Papildināts kāzu jubileju saraksts:

Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

17. janvārī no plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
23. janvārī plkst. 10.00-12.00
Kurmenes pagasta pārvaldē;

23. janvārī plkst. 10.00-12.00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
24. janvārī plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;

2.Svētku pabalstu tagad ir tiesības saņemt ne
tikai politiski represētām personām, bet arī
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
un Otrā pasaules kara dalībniekiem. Pabalsts
tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā –
sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu (novembrī) vai — Nacisma sagrāves
dienu vai Otrā pasaules kara upuru piemiņas
dienu (maijā). Pabalsta apmērs ir 100 eiro.
3.Ir izveidots pabalsts daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimene, šo noteikumu izpratnē,
ir ģimene (persona), kuras aprūpē ir vismaz
trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un
aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav
sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību. Pabalstu ir
tiesības saņemt ārstniecības izdevumu segšanai.
Pabalsta apmērs ir līdz 100 eiro gadā.
4.Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai,
kuru ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un personām ar
funkcionāliem traucējumiem ārstniecības iestādes
apmeklējumam. Pabalsta apmērs ir 75 eiro gadā.
Pabalsta apmērs nieru dialīzes un onkoloģijas
pacientiem ir 150 eiro gadā.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Mācības par netradicionālo
augu audzēšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra Bauskas birojs sāk komplektēt mācību
grupu mācībām par netradicionālo augu
audzēšanu.

M

ācības plānotas 29.04.2020.
un 30.04.2020. Mācību grupas
lielums ir 20 personas.

Pieteikties pie Lauku attīstības
konsultantiem:
Kristaps Stallīts tel. 20267734
kristaps.stallits@llkc.lv
Anita Vismane tel. 26437269
anita.vismane@llkc.lv

Mācību tematika:

Netradicionālās augkopības jomas, to raksturojums, piemērotība Latvijas apstākļiem.
Netradicionālo augu bioloģiskais raksturojums, to
audzēšanas pamatprincipi, vietas izvēle, augsnes

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, kā arī uzklausītu viedokļus
aktuālujautājumu 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:

50 gadu (Zelta kāzu) jubilejā – 150 eiro;
55 gadu (Smaragda kāzu) jubilejā – 175 eiro;
60 gadu (Dimanta kāzu) jubilejā – 200 eiro;
65 gadu (Saules kāzu) jubilejā – 225 eiro;
70 gadu (Briljanta kāzu) jubilejā – 250 eiro;
75 gadu (Zīda kāzu) jubilejā – 275 eiro.

Aicinām būt aktīviem un apmeklēt tikšanās,
lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus.
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īpašības. Mēslošana un augu aizsardzība.
Ražošanas un pārstrādes ekonomiskā efektivitāte.
Netradicionālo augu kvalitatīvas produkcijas
ieguves nodrošināšana. Netradicionālo augu
pārstrādes iespējas. Vides prasības netradicionālo
augu audzēšanā, integrētas audzēšanas prasības.
Praktiskās nodarbības – pieredzes apmaiņas
brauciens 06.05.2020. un 07.05.2020.
Mācības un pieredzes apmaiņas brauciens – ar
dalībnieku līdzfinansējumu. Maksas lielums
atkarīgs no saimniecības apgrozījuma.
LAP2014.-2020. Apakšpasākums «Profesionālās
izglītības un prasmju apguve pasākumi», LAD
Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Latvijas
Lauku atbalsta dienests
Kristaps Stallīts, lauku attīstības
konsultants

8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••17.janvārī plkst. 19.00 Vecumnieku novada
«Sporta lauretāts 2019».
••25.janvārī plkst. 19.00 Vidējās paaudzes deju
kolektīva «Vēveri» 35 gadu jubilejas koncerts
«Čigānu sirdis ir karstas un Vēveru arī!».
••31. janvārī plkst. 11. 00 Pensionāru un invalīdu
biedrības «Virši» valdes pārvēlēšanas sapulce;
Plkst. 13.00 Svētku sarīkojums senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Muzikāla
koncertprogramma, kas turpināsies ar jestru
deju vakaru. Pasākuma norise pie galdiņiem
ar līdzpaņemtiem cienastiem. Laipni aicināti
arī citu pagastu seniori. Pieteikties var Vecumnieku tautas namā vai pa tālr. 28667825 līdz
24. janvārim.
• 4.februārī mobilā diagnostika pie Vecumnieku
tautas nama.
VECUMNIEKU PAGASTA NOVADPĒTNIECĪBAS
CENTRĀ
••20.janvārī plkst.16.00 pie Sarkanās skolas (sliktu laikapstākļu gadījumā- Sarkanās skolas zālē)
1991.gada 20.janvāra Barikāžu notikumu atmiņu
ugunskura iedegšana, barikāžu dalībnieku
tikšanās un sarunas pie tējas un Vecumnieku
koķa (koķis-sena putras recepte).

VECUMNIEKU VIDUSSKOLĀ
••13.-24. janvārim (Baltā skola) Vecumnieku
pagasta Novadpētniecības centra veidota izstāde «Barikāžu laiks». (Izstādi veido novadnieka
Jāņa Lapas fotogrāfijas, kas tapušas 1991.gada
barikāžu laikā).
MISAS TAUTAS NAMĀ
••19. janvārī Birzgales amatierteātra «Laipa»
izrāde. Režisore – Rita Reinsone.

2020. gada janvāris
«Tradare» dalībnieki (vadītāja Silvija Lisovska)
un brīvā stila deju kopas dejotājas (vadītāja
Dzintra Noreika).

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
••17. janvārī plkst.12.00 Jaungada sarīkojums
senioriem. Muzicēs grupa «Ogas»,
Priekšnesumus sniegs amatierteātris «Kurmene» un «Rūķu skolas» bērni.

MISAS VIDUSSKOLĀ
••31. janvārī plkst.17.30 telpu orientēšanās
sacensības. Vairāk informācijas mājas lapā
www.vecumnieki.lv

VALLES PAGASTS

BĀRBELES PAGASTS

STELPES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
••25. janvārī plkst. 22.00 grupas «Tranzīts»
koncerts un diskotēka.
••26. janvārī plkst. 16.00 Vecsaules amatierteātra
izrāde.
••31. janvārī plkst. 19.00 viesosies Neretas
novada Mazzalves pagasta amatiermākslas
kolektīvi ar koncertprogrammu «Gads ir balts
no abiem galiem». Koncertprogrammā darbojas
Mazzalves pagasta dziedātāju kopa «Mazzalve»
(vadītājs Arnis Čakstiņš), amatierteātra

VALLES SAIETA NAMĀ
••18. janvārī plkst. 17.00 Barikāžu atceres diena.
Koncerts.
STELPES PAMATSKOLĀ
••18.janvārī plkst.12.00 svētku sarīkojums
Bārbeles un Stelpes senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Ar koncertu seniorus priecēs aktieris Jānis
Paukštello, bet deju mūziku spēlēs Juris Pavlovs.
Lūgums paņemt līdzi nelielu groziņu.
••24. janvārī plkst.17.00 Kurmenes tautas
nama amatierteātra «Kurmene» izrāde «Mazā
raganiņa» (autors O. Preislers), režisors Ingus
Pavinkšnis.

Zvaigznes dienas
prieks – brīnumi notiek!
5. janvāra rītā notika brīnums – beidzot
bija uzsnidzis sniegs un Skaistkalnes tautas
namā izskanēja brīnišķīgs tradicionālais
Zvaigznes dienai veltīts koncerts «..un
katram sava zvaigzne tiks». Atkal notika
brīnums, jo visas tautas nama zāles
sēdvietas bija aizņemtas.
Paldies, Pūtēju orķestrim
«Skaistkalne» un diriģentam Jānim Kalniņam un
Bauskas Kultūras centra
vokālajam ansamblim
«Adoramus» un vadītājai
Diānai Siliņai.
Lai 2020. gads visiem ir svētīgs, ticēsim un
cerēsim uz brīnumu arī turpmāk!
Līga Baļčūne,
Skaistkalnes tautas nama vadītāja

Esiet laipni aicināti!
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