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Ko lēma Domes sēdēs

SIA «Jaunolis» vadīs
Ingars Štelfs

Novada māmiņas par
pašvaldības palīdzību

Viss neatgriezīsies vienā
dienā

NUMURA KOMENTĀRS

Pārvarot izaicinājumus mācāmies jauno

Jānis Kovals,

novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

Pusotrs mēnesis ir nodzīvots režīmā, kad valstī
ir izsludināta ārkārtēja situācija. Domē darbs
turpinās kā līdz šim, vienlaikus prasot radošu
pieeju veicamajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību attālināti.

R

Pašvaldības SIA «Jaunolis» vadīs Ingars Štelfs
Ar 10. aprīli SIA «Jaunolis» kapitālsabiedrības
valdes locekļa amatā ievēlēts līdzšinējais
Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Ingars
Štelfs.

V

ecumnieku novada pašvaldības izsludinātajam konkursam, kura pieteikumu
termiņš noslēdzās šī gada 28. februārī,
Jaunoļa valdes locekļa amatam pieteicās trīs kandidāti. Pēc pirmās konkursa
kārtas noskaidrojās, ka amata prasībām atbilda
divi, kuri tika uzaicināti uz interviju. Otrajā konkursa kārtā spēcīgāks izrādījās Ingars Štelfs, kurš
pēc amata pretendenta atlases un izvērtēšanas
konkursa nolikuma saņēma visvairāk punktu. Šim
mērķim īpaši izveidota komisija trīs locekļu sastāvā, vērtējot kandidātus vērā ņēma viņu izglītību,
iepriekšējo darba pieredzi, profesionālās prasmes
un zināšanas, kā arī personības iezīmes.
Ingars Štelfs pēdējos divus gadus aizvadīja Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja darbā. Uzzinājis
par Jaunoļa amata konkursu, nolēma pieteikties
- izaicinājuma, personīgās izaugsmes, kā arī
ģimenes apstākļu vadīts. «Neviens neteica, ka
te (Jaunolī - red.) būs viegli; neteica arī, ka būs
smagi,» stāsta I. Štelfs. Lēmums par amata nomaiņu Štelfu ģimenē tika kārtīgi izvērtēts, īpaši
ņemot vērā darba vietas tuvumu dzīvesvietai –
Vecumnieku pagastam. Jaunais vadītājs arī min,
ka vēlējās dzīvē pārmaiņas.
Stelpes pagasta pārvaldē aizvadītie divi gadi bijuši ražīgi, atskatoties uz paveikto, I. Štelfs stāsta,
ka priecājas, ka divu gadu laikā, līdzās ikdienas

darbiem, izdevies uzsākt pagasta bibliotēkas
remonta, kā arī estrādes jumta atjaunošanas
projektu, labiekārtot Steņģu dīķa teritoriju, kā arī
sakopt teritoriju pie kapiem un citviet pagastā.
Lai gan darbu veicis pēc labākās sirdsapziņas, I.
Štelfs atzīst, ka visus darbus līdz galam novest
nav izdevies, tas būšot jāpaveic nākamajam
vadītājam.
Ingars Štelfs saka lielu paldies Stelpes iedzīvotājiem, kā arī kolēģiem pagasta pārvaldē – par
to, ka juties pieņemts un atbalstīts, kā arī par
kopā pavadītajiem diviem gadiem.
Strādājot pārvaldē Stelpē, uzkrāta arī pieredze
ceļu pārvaldes jomā, tikai, kā atzīst pats I. Štelfs:
«Šī būs šaurāka, dziļāka niša, nekā pārvaldē.»
Lai gan absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti, daudzus gadus
jaunais vadītājs veltījis darbam tieslietu sistēmā.
Valdes locekļa amatā I. Štelfa plānā ir pašvaldības kapitālsabiedrības izaugsme. Štelfs nesola
brīnumus, taču censties noturēt esošo kapitālsabiedrības līmeni, kā arī tiekties uz tās attīstību-tas jāvar. Kā atzīst I. Štelfs, tas atkarīgs arī no
komandas, ar ko ikdienā strādās plecu pie pleca,
jābūt tandēmā gan ar vadību, gan padotajiem.

BRĪNUMUS NESOLU.
CENTĪŠOS NOTURĒT ESOŠO
LĪMENI UN TIEKTIES UZ
ATTĪSTĪBU
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FOTO –GIJA SPULA

egulārās satikšanās un jautājumu risināšanu «aci pret aci» esam aizstājuši ar tālruņu
zvaniem, e-pastiem, video zvaniem, videokonferencēm - digitāliem risinājumiem.
Deputāti visus jautājumus skata attālināti.
Izstrādāts risinājums, kas ļauj pieslēgties sēdēm ne
tikai no savām mājām, bet arī atrodoties ārzemēs.
Sēžu organizēšana tīmeklī bija liels izaicinājums –
gan, veicot tehniskus jauninājumus sēdes organizēšanai, gan mainot sēžu norises kārtību un arī deputātu ierasto darba ritmu. Šobrīd sēdes norit bez
aizķeršanās un jautājumi tiek izskatīti pat raitāk.
Mācības mājās ir liels izaicinājums gan skolēniem,
gan pedagogiem, gan vecākiem. Skolotājam,
skaidrojot jauno vielu un pārbaudot apgūto, paiet
visa diena. Darba un privātajā dzīvē nemanāmi
izveidojušies pavisam jauni ieradumi un dienas
ritms. Tikpat grūti ir vecākiem, kam jāapgūst pedagoģiskās prasmes, lai bērniem palīdzētu mācībās.
Skolotāji stāstījuši arī par labajiem piemēriem, ka ir
skolēni, kam sekmes un iesaiste mācībās ir krietni
uzlabojusies.
Dome novadā deklarētajiem bērniem vecumā līdz
19 gadiem piešķīrusi atbalstu – pārtikas pakas vai
talonus pārtikas iegādei.
Bērni līdz 9.klasei no trūDARBA UN
cīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm
PRIVĀTAJĀ
saņem pārtikas pakas,
DZĪVĒ
bet pārējie, līdz 19 gadu
vecumam, pārtikas taIZVEIDOJIES
lonus. Tos var apmainīt
JAUNS DIENAS pret pārtiku veikalā vai
siltām pusdienām kādā
RITMS, JAUNI
no novada kafejnīcām.
IERADUMI.
Pārtikas pakas tiek komplektētas divām nedēļām
VIEGLI NAV
un to sastāvs mainās, lai
NEVIENAM.
nodrošinātu bērniem nepieciešamas uzturvielas.
Lai saņemtu šo atbalstu, nepieciešams vecāku
iesniegums, kas adresēts Domei un tālāk darbinieki
sniegs detalizētu informāciju par atbalsta veidu un
saņemšanas kārtību.
Mums visiem pietrūkst ikdienā ierasto lietu, gan
kultūras pasākumu un darbības amatiermākslas
kolektīvos, gan sporta treniņu un sacensību, gan ciemošanās draugu lokā, gan citu aktivitāšu, bet esmu
pārliecināts, ka šie ierobežojumi ir stingri jāievēro,
lai drīzāk atgrieztos ierastajā ikdienas ritmā. Esam
radoša tauta un brīvo laiku, kas radies ierobežojumu dēļ, aizpildām un pavadām lietderīgi. Vēlu
darbīgu un ražīgu pavasari šajā izaicinājumiem
bagātā laikā!

Iepriekšējais SIA «Jaunolis» valdes loceklis Lauris
Mediņš amatu atstāja 9. aprīlī. Savukārt, par
Stelpes pagasta pārvaldnieka pienākumu izpildītāju, uz nenoteiktu laiku pieņemta Bārbeles
pagasta pārvaldes vadītāja Santa Bračka.
SIA «Jaunolis» ir pašvaldības kapitālsabiedrība,
kuras pamatdarbība ir pašvaldības ceļu un
ielu ikdienas uzturēšana. SIA «Jaunolis» adrese: Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku
novads, LV-3933. E-pasts: jaunolis@apollo.lv.
Valdes locekļa Ingara Štelfa kontakttālrunis:
29154643.
Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

2 Pašvaldībā
SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Kā mums iet? Stelpes
pamatskolas pedagogi.
Kā norisinās mācību process un kā sokas
ikdienas sadarbība ar skolēniem un vecākiem
Stelpes pamatskolā? Šādu jautājumu uzdevu
Stelpes pamatskolas direktorei Dagmārai
Venclovai. Iestādes direktore, aptaujājot
skolas pedagogus, palīdzēja izveidot šo sleju.

Iveta Grantiņa

Stelpes pamatskolas piecgadīgo, sešgadīgo bērnu
grupas attālinātais mācību process notiek pēc
vienota plāna, kurā doti uzdevumi pa mācību
jomām. Bērni darbojas pēc savām spējām un
iepriekš apgūtām prasmēm. Saziņa ar vecākiem
notiek izveidotā WhatsApp grupā un e klasē. Tiek
sūtīti foto par bērnu darbošanos un veiktajiem
darbiņiem. Pēc tā var spriest, ka bērni mājās
darbojas aktīvi un radoši. Paldies, vecākiem par
sadarbību un izturību!

Ilze Lukša

Strādājot attālināti ar 2. un 4.klases skolēniem,
īpašu problēmu nav. Katru nedēļu skolēni saņem
mapes ar sagatavotiem uzdevumiem, lielākā daļa
audzēkņu tos veic apzinīgi. Ir skolēni, kuri uzdevumus ir izpildījuši daļēji, tad sazinos ar vecākiem un
problēma tiek risināta.
Ja vecākiem un bērnam ir radusies kāda problēma uzdevumu atrisināšanā, tad vecāks zvana
telefoniski vai nonākam skaidrībā ar WhatsApp
palīdzību. Ja rodas kāda problēma ar darba mapes
atvešanu, tad vecāks uzdevumus atsūta e -klases
pastā. Uzdevumi tiek izpildīti laicīgi. Papildus daži
no skolēniem pilda uzdevumus portālā uzdevumi.
lv.

Sandra Neliusa

Nav izvēles – pieņemt vai nepieņemt situāciju,
vienkārši jādara tik labi, cik iespējams šajā situācijā.
Dažiem vecākiem un
DAŽIEM
skolēniem, īpaši vecāVECĀKIEM UN kajās klasēs, liekas, ka
sācies vasaras brīvlaiks
SKOLĒNIEM,
un attālinātais mācību
darbs uz viņiem neattieĪPAŠI
cas – var izciemoties pie
VECĀKAJĀS
radiem, pelnīt naudu,
sauļoties...
KLASĒS,
Ja valstī un pasaulē tiek
LIEKAS,
atcelti lieli, nopietni paKA SĀCIES
sākumi, tad, manuprāt,
varēja atcelt arī 9. klases
VASARAS
eksāmenus. Vidusskolās
BRĪVLAIKS...
un profesionālās izglītības skolās audzēkņu
trūkst, tāpēc tāpat uzņems visus, kas vēlēsies mācīties.
Presē esmu lasījusi izteiktus apgalvojumu, ka
«eksāmenam gatavojas visu mācību periodu, nevis tikai pēdējos divus mēnešus» (Kaspars Špūle).
Patiesībā tie ir teju divarpus mēneši. Jāņem vērā,
kāds ir emocionālais noskaņojums ģimenēs – neziņa, spriedze.
Priecājos par ģimenēm, kas sadarbojas ar skolu,
neskaidrību gadījumā zvana un jautā, mēģina
rast problēmas risinājumu mierīgi, ar sapratni, ka
pašlaik viegli nav nevienam.

Gita Briņķe

Sportā tiek ieskaitītas jebkuras fiziskās aktivitātes
arī pastaigas, riteņbraukšana, spēles ģimenes lokā.
TV klases skatīšanās un līdzi vingrošana. Man, kā
sporta skolotājai, ir milzīgs darba lauks, lai bērniem un viņu vecākiem veidotu pareizu izpratni
par fizisko aktivitāšu nozīmi veselībā, augšanā,
attīstībā visa cilvēka mūža garumā. Pareiza un
dažādota fizisko aktivitāšu mācīšana, lai skolēns
pats patstāvīgi un pašvadīti spētu nodarboties un
iesaistīt savus ģimenes locekļus.

Ligita Arāja

Nekādu lielu atšķirību nav. Skolēni, kuri mācās
skolā, mācās arī tagad.
Vienīgi objektīvi novērtēt ir grūti ja skolā bērns
nevarēja izpildīt, bet tagad viss izdodas par 90%.
Mācību viela būs pabeigta. Noteikti grūtāk ir skolēniem, kam nepieciešami atbalsta pasākumi.
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Domes sēdes apskats
Paredzēts pabalsts ar Covid-19 izplatību
saistītās krīzes skartajiem

Vecumnieku novada Domes ārkārtas sēdē 15.
aprīlī vienbalsīgi nolemts apstiprināt Vecumnieku novada Domes saistošos noteikumus
Nr.3 «Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos
noteikumos Nr.5» Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»». Grozījumi paredz, ka
pabalstu krīzes situācijā, kurā persona nokļuvusi
ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem
un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama materiāla
palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī (pabalsta
piešķiršanas maksimālais termiņš - trīs mēneši).
Līdz šim pabalstu krīzes situācijā piešķīra valstī
noteiktās minimālās algas apjomā.
Pabalstu ar Covid-19 izplatības ierobežošanu
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā,

neizvērtējot personas ienākumus, bet ņemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas piešķir, ja persona atbilst
kādam no šādiem kritērijiem:
• personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,
bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai
nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz
cita veida līguma pamata nodarbinātas personas
– pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu
avotu, u.c.);
• personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati
nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus
mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
• persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un
tai nav iztikas līdzekļu.

Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā dienestā
jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem situāciju
pamatojošiem dokumentiem (aviobiļetes, kas
apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām
valstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma
piešķiršanu u.c.).
Lai atvieglotu pašvaldību budžeta slogu ārkārtējās
situācijas laikā, valsts piešķīrusi mērķdotāciju pašvaldībām, lai varētu tikt izmaksāti pabalsti Covid
19 krīzes situācijas skartajām personām, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem. Paredzēts, ka
valsts mērķdotācija sedz 50% no krīzes pabalsta
apjoma no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta
krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro
mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Valsts aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un publicēšanas Vecumnieku
novada domes informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas.»

Novadā deklarēto bērnu ģimenēm piešķirs talonus pārtikas iegādei
Līdz šim valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā skolēni visā valstī mācījās
attālināti, nesaņemot tiem paredzētās siltās
pusdienas un citas paredzētās ēdienreizes.

V

ecumnieku novada Dome 6. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu uz laika
posmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā
situācija, piešķirt pārtikas pakas novadā
deklarētajiem pirmsskolas vecuma un izglītojamajiem līdz 9. klasei, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm par
summu 2 EUR mācību dienā.
Līdz šim palīdzība netika sniegta Vecumnieku
novada pašvaldības izglītojamo ģimenēm, kuras
finansiāli ietekmējusi Covid - 19 izraisītā krīze, bet
tās neiekļāvās iepriekš minēto kategoriju skaitā.
Apvienotajā Finanšu, Sociālo jautājumu, Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu un Attīstības
komitejas 9. aprīļa ārkārtas sēdē vienbalsīgi
nolēma piešķirt pārtikas produktu iegādes
talonus Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem
no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam (ja
tie neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

klātienē) un klātienes mācību programmas
apgūstošajiem izglītojamiem līdz 19 gadu vecumam (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības
ieguves formas un vietas) 1 EUR mācību dienā.
Taloni tiks piešķirti uz laikposmu, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, bet ne ilgāk par
2020.gada 31.maiju.
• Ģimenes ar bērniem
Lai saņemtu pārtikas produktu talonus, izglītojamā vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem
jāiesniedz iesniegums (atrodams www.vecumnieki.lv) Vecumnieku novada domes Sociālajā
dienestā.
• Ģimenes ar bērniem, kam ir trūcīgas,
maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes
statuss
Lai saņemtu pārtikas produktus/talonus, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz
Vecumnieku novada domes Sociālajam dienestam adresētu atbilstošu iesniegumu (atrodams
www.vecumnieki.lv).
Iesniegumu elektroniskā formātā lūgums sūtīt
Sociālā dienesta vadītājai Inai Jankevičai uz ina.

jankevica@vecumnieki.lv vai tā drukāto versiju
ievietot Sociālā dienesta pasta kastītē vai pie
pagastu pārvaldēm izvietotajās dokumentu kastēs. Iesniegumu iespējams aizpildīt arī klātienē,
iepriekš piesakoties pie speciālistiem un ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Ja
nav iespējams elektroniski parakstīt dokumentu,
iesniegums var būt arī bez paraksta, bet šādā
gadījumā pārtikas talonus varēs saņemt apmaiņā pret iesnieguma oriģinālu.
Pārtikas taloni tiks finansēti no pašvaldības
budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai
pašvaldības izglītības iestādēs.
Pārtikas talonu saņemšanai var pieteikties arī
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušie izglītojamie, kas mācās
10.-12. klasē un nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Savukārt
pirmsskolas un izglītojamie līdz 9. klasei no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenē, kā līdz šim, saņems pārtikas pakas.
Bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes klātienē, tiek nodrošinātas pilnvērtīgas
ēdienreizes iestādē.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Saistošie noteikumi

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 «PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ»
APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2020. gada 15.aprīļa sēdē
(protokols Nr.7, 1.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada 15. aprīlī
(Stājas spēkā 17.04.2020.)Nr.3

Izdoti saskaņā ar «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma » 35.panta otro, ceturto
un piekto daļu, pārejas noteikumu 37.punktu
un likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā» 14.panta sesto daļu un 25.2 pantu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 «Audžuģimenes noteikumi» 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās»
22.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 13. un
15.punktu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada
24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 «Par soci-

ālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»
šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem «Izdoti saskaņā
ar «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma» 35.panta otro, ceturto un piekto daļu»
ar tekstu «,pārejas noteikumu 37.punktu».
2. Svītrot saistošo noteikumu 2.9.3. apakšpunktā
vārdu «Vienreizējs».
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.4. Pabalstu krīzes situācijā, kurā persona
nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem
apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir
nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz
80 euro mēnesī. Pabalstu piešķir līdz Covid-19
izplatības ierobežošanas valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas spēkā esamības un viena
mēneša termiņam pēc tā.»
4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.5. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas
un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
5.5.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju
nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka
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pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka
pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma
līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas
zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
5.5.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko
tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti
papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
5.5.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā
un tai nav iztikas līdzekļu.»
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.6. Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem
situāciju pamatojošiem dokumentiem (aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma
piešķiršanu u.c. dokumenti).»
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
«5.7. Ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem piešķirto krīzes situāciju pabalstu kopējā
summa vienai personai noteikta līdz 240 euro.»
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš,
16.04.2020.
TURPINĀJUMS 3. LPP.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem «Grozījumi 2010.gada 24.marta
saistošajos noteikumos Nr.5 «Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā»»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada 15.aprīlī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada
24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 «Par sociālās
palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā» (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, lai paplašinātu iespējas saņemt sociālās palīdzības pabalstu
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam
pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai)
pabalstu krīzes situācijā, savukārt saskaņā ar
šī likuma pārejas noteikumu 37.punktu laikā,
kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija
sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām:
1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura
ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā
daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek
izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
2) lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus
par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu,
valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām

izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no
ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī
vienai personai triju mēnešu periodā.
Grozījumi saistošajos noteikumos paredz papildināt tos ar jaunu apakšpunktu, kas paredz piešķirt
ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz
ārkārtējo situāciju valstī, 80 euro apmērā katram
ģimenes loceklim, ja atbilst kādam no šādiem
kritērijiem:
1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav
ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka
statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka
pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka
pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma
līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas
zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā
pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā
ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti
papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un
tai nav iztikas līdzekļu.
Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem situāciju pamatojošiem dokumentiem (aviobiļetes,
kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām
valstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma
piešķiršanu u.c. dokumenti).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības
budžetu – paredzams, ka 2020.gadā papildus

būs nepieciešami 10000 euro.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas amata vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Atbildīgā institūcija par saistošo noteikumu
izpildi ir Vecumnieku novada Domes Sociālais
dienests.
6.Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie
noteikumi sagatavoti
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, ceturto un piekto daļu, pārejas
noteikumu 37.punktu, likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14.panta sesto
daļu un 25.2 pantu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 «Audžuģimenes
noteikumi» 78.punktu, Ministru kabineta 2005.
gada 15.novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 22.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
«Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību» 13. un 15.punktu.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar pašvaldības speciālistiem un
deputātiem.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

Labvēlīgos laikapstākļos atsāk novada ceļu remontu
Ar lielu sparu Vecumnieku novada pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA «Jaunolis» sākusi novada
ceļu remontus.

D

aļēji tas ir saistīts ar to, ka pagājušajā sezonā karjers «Akmenscūciņas» nespēja
nodrošināt ceļiem beramo materiālu un
atlikušo apjomu cenšamies izņemt šīs sezonas sākumā.
Arī laika apstākļi pašreiz ir ļoti labvēlīgi, lai pilnvērtīgi
varētu darboties ceļa remonta darbos. Lielākos darbus esam veikuši Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles
pagastā, kur atjaunoti vai remontēti atsevišķi ceļa
posmi. Uz ceļiem iestrādāti aptuveni 600 m³ šķembu.
Materiālu pievešanai izmantojam gan SIA «Jaunolis»
transportu, gan arī izmantojam papildspēkus. Paralēli
tam notiek arī apmaļu noņemšana un ceļmalas grāvju atjaunošana. Šogad to esam darījuši Vallē uz Liepu
ielas, Stelpē, Bārbelē un Vecumniekos. Šādi darbi
paredzēti visos novada pagastos. Lai arī gribētos šos
darbus apjomīgākus un vairāk, diemžēl izmaksas, ko
prasa grāvju atjaunošana un apauguma noņemšana
ir pietiekami lielas un tas Vecumnieku novada ceļu
budžetam rada jūtamu robu.
Domāts tiek ne tikai par grants seguma ceļu remontu, bet arī tiek aizbērti lielie caurumi, kas ir radušies
asfalta segumā. Tas tiek darīts, jo šķidrā bitumena
remontdarbi ir plānoti vasarā.

Vēlos informēt
iedzīvotājus, kas
jau interesējas
par grants autoceļu atputekļošanu. Ceļu atputekļošana ir plānota
maija beigās.
Atputekļotas tiks
tās pašas ielas
un ceļa posmi,
kas pagājušā gadā un, izvērtējot
situācijas, meklēsim iespējas
arī palielināt šos
apjomus.
Sākoties sausajam laikam autovadītājiem va- Tiek remontēts ceļš Bārbeles pagastā-Stelpes pienotava-Lielbeitiņi. Foto: Guntars Veismanis.
jadzētu padomāt
ievērosim ceļu satiksmes noteikumus.
par transporta ātrumu vietās, kur veidojas lieli putekļi
Vēlos atgādināt ,ka SIA «Jaunolis» ir atsācis izvest
un tuvumā ir dzīvojamās mājas. Tas pats attiecas
granti no «Kauperkalna» karjeras Vecumnieku
par ātruma ievērošanu ciema un dzīvojamās zonas
pagastā. Interesentiem ir iespēja sazināties ar SIA
teritorijās. Pašreiz ir liela cilvēku kustība, iedzīvotāji
«Jaunolis» un iegādāties šo materiālu.
pārvietojas kājām un jābūt atbildīgiem par vismazāk
aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Sākusies
Guntars Veismanis, Vecumnieku novada
arī velo un motociklu sezona, būsim uzmanīgi paši un
pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Namu apsaimniekotāji: «jācer, ka maksājums krājas aploksnē»
Šajā laikā īpašā režīmā dzīvojam, strādājam, mācāmies. Visi
esam savstarpēji saistīti – mainījies ir viss. Kā mainījusies ikdiena
pakalpojumu sniedzējiem? Par to «Vecumnieku Novada Ziņas»
vaicāja pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem Ivaram
Staškevicam un Andrim Beināram. Abas kapitālsabiedrības sniedz
māju apsaimniekošanas, centrālā apkures, aukstā un karstā
ūdens piegādes, kanalizācijas ūdeņu novadīšanas, cieto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Tātad darbs tiešā
veidā skar novadnieku ikdienu un ir jūtamas svārstības, izmaiņas
vai citas pārmaiņas kopumā.

Ivars Staškevics, SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis

Ikdiena mainījusies būtiski. Veicam daudzus darbus – tādus, ko nekad agrāk neesam darījuši – dezinfekcija, izbraukumi tikai uz avārijas situācijām,
attālināta saziņa ar klientiem, mazliet apgrūtināta saziņas operativitāte ar
saviem speciālistiem par lietām, kas jāizrunā sanākot kopā.
Skaidra nauda uzņēmumā par pakalpojumiem neienāk. Saņemam elektroniskus maksājumus, vai arī nesaņemam nemaz – no tiem klientiem,
kas ieraduši maksāt skaidrā naudā. Procenti par kavētu maksājumu netiek
aprēķināti, cilvēki to zina. Es ļoti ceru, ka par norēķiniem domātā naudiņa
tiek likta aploksnē un tiks iemaksāta, kad tas būs iespējams. Esam aicinājuši klientus – tos, kas nevar veikt maksājumu – uzrakstīt iesniegumu ar

pamatojumu. Pagaidām iesniegumu nav.
Naudas plūsma ir mazāka un visu varēs apkopot tikai pēc laika. Kad novilksim treknu svītru un tad, kad būs beigusies ārkārtējā situācija, tikai tad
uzņēmums varēs saprast – kāda situācija ir mums.
Jautāts par kāpņu telpu dezinfekciju – I.Staškevics atzīmēja, ka šādas prakses
nav, jo iedzīvotāji nav izteikuši šādu vēlmi.

Andris Beinārs, SIA «Kūdrinieks» valdes loceklis

Viss ir pieklusis. Pamata pakalpojumus nodrošinām. Nemainām skaitītājus
un neveicam dažādus plānveida darbus dzīvokļos. Tikai dodamies uz avārijas
izsaukumiem. Pagaidām viss izskatās mierīgi un diezgan cerīgi. Plānojam
pabeigt apkures sezonu, jo iestājies silts laiks. Šajā laikā veicam dažādus
ikdienā neierastus darbus – dezinficējam atkritumu konteineru vākus, kāpņu
telpu ieejas rokturus. Kāpņu telpās dzīvokļu rokturus iedzīvotāji dezinficē paši.
Pieaudzis atkritumu apjoms. Iespējams tādēļ, ka cilvēki vairāk uzturas
telpās – strādā, mācās, vai arī brīvajā laikā cītīgi sakārto skapjus un citas
sadzīves lietas.
Izmaiņas naudas plūsmā pagaidām nejūtam, bet paredzams, ka izmaiņas
būs. Uzņēmumā veikta katlumājas pārbūve, uzstādīti jauni šķeldas katli. Šim
tika ņemts kredīts un vēl kādu laiku būs par to jāmaksā. Pašreiz grūti plānot
ēku apsaimniekošanas darbus vasarā. Iespējams, ka kavētu maksājumu dēļ
nāksies daļu naudas novirzīt kredīta nomaksai.
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Sludinājums par izsoli
Vecumnieku novada Dome paziņo, ka
2020.gada 15.maijā plkst.10 Rīgas ielā
29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13 – 26, Valles
pagastā Vecumnieku novadā - pirmā
mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Īpašuma sastāvu veido dzīvoklis Nr.26,
586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums
32090080241001) un 586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra
apzīmējums 32900080241).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku
novada pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 29489385
(Ziedonis Jankužs).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba
dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta
15.maijā plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 6000 EUR.
Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums - 600
EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas
summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz
2020.gada 29.maijam.
Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā
mājaslapā www.vecumnieki.lv 2020.gada
3.aprīlī.

Neaizmirsīsim izkārt karogu
maijā
Saskaņā ar likumu
«Par Latvijas valsts karogu»
– 1.maijā – Darba svētkos, LR
Satversmes sapulces sasaukšanas dienā
– 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs

Līdzjūtība
Ar plaukstošiem bērziem atnāca vēji,
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.
(F. Bārda)
Tu aizej, bet paliek atmiņas, kopīgi piedzīvotie
mirkļi, stāsti un sajūtas...
Tu mācēji baudīt dzīvi skaisti un ar īsti aristokrātisku vērienu. Lai arī sirdī sportists, Tevī
dzīvoja mākslas cilvēks, kas prata novērtēt
mūziku, deju un aktīvu dzīvesveidu...
Mīlot sievu Kristīni, Tu ar lielu degsmi un
aizrautību atbalstīji un iemīlēji Zumbu un
zumbas komandu.
Jāni, paldies, ka ļāvi attīstīties un plūst šai
sievišķajai enerģijai sporta zālē un sporta sarīkojumos. Par mirkļiem, kas nodzīvoti skaisti
un piepildīti. Par smaidu, kas dzisis nedzisīs.

Zumbas dejas kolektīvs izsaka
visdziļāko līdzjūtību Jāņa Plūmes
dzīvesbiedrei Kristīnei, tuviniekiem,
draugiem un kolēģiem.
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Jauni pienākumi, neierasti apstākļi un komunikācijas veids.
Kā strādā novada Sociālais dienests

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju «Covid-19» vīrusa dēļ, no šī gada
13.marta līdz 2020. gada 12.maijam Sociālā
dienesta darbība tiek organizēta citādā
režīmā kā tas parasti ierasts.

S

ociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva
un rosīga, neraugoties uz to, ka strādājam
aiz slēgtām durvīm. Kādam var šķist, ka
ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies, bet gluži pretēji, darbinieki strādā
pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus
piesardzības un aizsardzības pasākumus.

Sociālā dienesta darbība notiek šādi:

• tiek ierobežota klientu apkalpošana klātienē.
Tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumu tiek
nodrošināti klātienē;
•Sociālais dienests iesniegumus pieņem attālināti, parakstītus ar drošu elektronisku parakstu
vai iesniegtus e-pakalpojumu portālā Latvija.lv
«Iesniegums iestādei». Iesniegumi tiek atstāti arī
Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā,
koridorā izvietotajā pasta kastītē pie ārdurvīm
(Rīgas ielā 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā pagastu
pārvaldē pie ārdurvīm.

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana

FOTO –VITA BUDKINA

Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020.gada 6.aprīlī 15.aprīlī pieņemtos lēmumus, Sociālajam dienestam ir
deleģēts veikt
PALDIES, SOCIĀLĀ
administratīvo
darbu saistībā ar
DIENESTA
izglītojamo ēdiDARBINIEKIEM
nāšanas atbalsta
nodrošināšanu
PAR DARBA
ārkārtējās situāIEGULDĪJUMU,
cijas laikā:
• tiek saņemti
PAR ATSAUCĪBU
iesniegumi par
UN DROSMI,
pārtikas pakām
PILDOT AMATA
un taloniem.
PIENĀKUMUS ŠAJĀ Gribu atgādināt
visiem iesnieguGRŪTAJĀ LAIKĀ...
mu rakstītājiem,
kuri sūtīja word
formā vai ieskenētus dokumentus par to, ka būs
Sociālajam dienestam jāiesniedz iesniegumu
orģināli;
• iesniegumi tiek pārbaudīti pašvaldībai pieejamās datu programmās, par to, vai bērni ir
deklarēti Vecumnieku novadā un kurā izglītības
iestādē mācās. Iesniegums tiek apstrādāts un
informācija ievadīta informatīvajā sociālās
palīdzības programmā SOPA. Gribu atzīmēt, ka
diemžēl saņemam iesniegumus no vecākiem
par to, ka bērni it kā deklarēti Vecumnieku

novadā, bet, pārbaudot datus, tiek konstatēts,
ka bērni ir deklarēti citā novadā un līdz ar to
pārtikas paka vai talons nepienākas;
• tiek sagatavoti saraksti, kur persona ar parakstu apliecina, ka pakas vai taloni ir saņemti. Ir izsniegtas vairāk kā 400 pārtikas pakas trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm;
•
aizvadītajā nedēļā sākās talonu izdale
Vecumnieku vidusskolā, Misas vidusskolā, kā
arī pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija tiks
nosūtīta eklasē. Talonus varēs atprečot jebkurā
Vecumnieku novada pārtikas tirdzniecības vietā,
kura būs noslēgusi līgumu ar Vecumnieku novada Domi. Pārtikas taloniem pieteikušās vairāk kā
200 ģimenes.
Sociālajā dienestā turpinās arī ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusu un tiek
izdalītas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti- pārtikas un
higiēnas pakas.

Jauna pabalsta veids

Spēkā stājušies saistošo noteikumu Nr.5 «Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā» grozījumi, kas nosaka, ka pabalstu krīzes
situācijā, kurā persona nokļuvusi ar Covid-19
izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem un pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla
palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī. Pabalstu
piešķir līdz Covid-19 izplatības ierobežošanas
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā
esamībai un vienu mēnesi pēc tā. Ja ģimene
saņēmusi krīzes pabalstu, tā var pretendēt vēl
uz 50 euro par katru apgādībā esošo bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Šo pabalstu 100 % apmērā
kompensē valsts.

Turpinās darbs ar riska ģimenēm

Sociālā dienesta darbinieki ikdienā konsultējas ar
ģimenēm, kurās pastāv riska faktori bērnu augšanai, aprūpei un izglītībai, un, ja nepieciešams,
brauc apsekot ģimeni, ievērojot visus piesardzības nosacījumus. Novadā esošās skolas sniedz
informāciju par tiem bērniem, kuri neiesaistās
mācību procesā vai kā citādi ilgstošākā laika posmā nepilda uzdotos skolas uzdevumus. Sociālais
dienests noskaidro apstākļus, konsultējoties vai
apsekojot izglītojamos.
Turpinās sadarbība ar biedrību «Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija» darbā ar ģimenēm un
bērniem, tiek veiktas konsultācijas ar ģimenēm
un tiek nodrošināta to speciālistu piesaiste, kuri
var strādāt individuāli ar klientu.
Gribu pateikt paldies visiem saviem Sociālā dienesta darbiniekiem par darba ieguldījumu, par
atsaucību un drosmi, pildot amata pienākumus
šajā grūtajā laikā. Lai visiem kopā veselība un
izturība!
Ina Jankeviča, Sociālā dienesta vadītāja

NOVADA IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLIS

Pašvaldības sarūpētās pārtikas pakas
nonākušas ģimenēs
Inese Reinika,

piecu bērnu māmiņa
«Esmu apmierināta ar piegādāto paku saturu. Bērni labprāt ēd visu. Garšo kausētais siers, pienu
dzer. Viss, kas salikts – noderēs. Priecājos par visu. Ja jāizvēlas starp ikdienas siltu pusdienu
piegādi vai pārtikas pakām – labāk pakas. Tad es pati varu saplānot ēdienreizes. Un ja par visu
kopumā – labāk, lai bērni sēž mājās, kur ir droši.»

Dace Dukāte,

trīs bērnu māmiņa
«Protams, ja man ko dod, saku paldies. Visu uzreiz izmantot nevarēsim, bet ar laiku noderēs
viss, kas sarūpēts sūtījumā. Es saprotu, ka katrā ģimenē ēšanas paradumi un tradīcijas atšķiras,
tāpēc noteikti ir grūti salikt tādas pārtikas pakas, kas apmierinātu visus. Mūsu ģimene to novērtē
un ir pateicīga. Visvērtīgākais ir piena produkti. Maniem bērniem ļoti garšoja plānās pankūkas
no gatavā pankūku maisījuma. Gribēju arī pateikt, ka mums jāmācās novērtēt šis laiks, kurā
tiek dotas iespējas būt kopā. Protams, ka viegli nav. Mācoties kopā ar bērniem – bērni atzīst, ka
mamma ir prasīga skolotāja. Zinu, ka mājās nosēdēt bērniem nav viegli un viņi ļoti grib uz skolu.»

Vita Budkina,

viena bērniņa mamma
«Biju negaidīti pārsteigta par palīdzību šajā grūtajā brīdī. Tas mums ļoti noderēja, jo abi ar vīru
esam bez darba. Atrodoties mājās, mēs paši varam pagatavot bērnam ēst. Tāpēc ikdienā pievest
uz mājām pusdienas mums nebūtu nepieciešams. Zinu, ka bērniem pusdienās dod gaļas ēdienus,
un iesaku, ka būtu labi papildināt pārtikas paku vismaz ar kādiem gaļas konserviem.»

Natālija Gertnere,

Brokastlaika sveiciens no mazās Bogdanas Budkinas.

trīs bērnu māmiņa
«Esmu ļoti apmierināta ar sniegto palīdzību. Teikšu godīgi – bērni, dzīvojot mājās, apēd daudz.
Tas, kā pašvaldība un Sociālais dienests ir nācis pretī ģimenēm ar bērniem ir ļoti uzteicami un
noderīgi. Viss nāk īstajā laikā. Domāju, ka naudas izteiksmē piešķirot palīdzību, visa summa
nesasniegtu tiešo mērķi – pārtikas iegādi. Droši vien vajadzētu arī veļas pulveri vai šampūnu…
Bet šīs paciņas ir pareizs solis. Visi produkti ir ilgstoši glabājami. Visu ar laiku izlietosim. Jācer, ka
situācija uzlabosies un varēsim atgriezties ierastajā dienas ritmā.»
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2020. gada 30.aprīlī

Bāriņtiesa bērna viedokli uzklausa tikai klātienē
Vecumnieku novada bāriņtiesa, ievērojot
noteiktās vadlīnijas rīcībai par pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem attālināti, ir
ierobežojusi notariālo funkciju pildīšanu.
Izņēmuma gadījumi ir apliecinājumu
izdarīšana, tajā skaitā pilnvaru sastādīšana
un apliecināšana, nepilngadīgu personu un
senioru interesēs.

Ā

rkārtējās situācijas laikā Bāriņtiesas
funkcijas, tiesības un pienākumi ir palikuši nemainīgi, vienlaikus izvērtējot
katra jautājuma steidzamību un iespējamo risināšanas veidu.
Ņemot vērā Bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas
personas tiesības, Bāriņtiesa nodrošina iespēju
uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem
bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī sadarbībā ar citām institūcijām
(policija, mediķi, pašvaldības sociālais dienests
u.c.) nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi,
ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību
vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.
Ikgadējās plānotās dzīves apstākļu pārbaudes tiek
izvērtētas katra individuāli, ņemot vērā lietā esošo
informāciju. Gadījumos, ja Bāriņtiesas secina, ka
dzīves apstākļu pārbaude nav atliekama, vispirms
telefoniski tiek noskaidrots, vai dzīvesvietā dzīvojošās personas nav paaugstinātā riska grupā, kas
noteikta ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumu Nr.103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 4.12.punktu, proti, nav personas un nav
kontaktpersonas, kuras atgriezušās no Covid-19
skartās valsts vai teritorijas. Personas tiek lūgtas
informēt Bāriņtiesu, ja kādai no tām ir jebkādas
akūtas respiratoras saslimšanas pazīmes. Apsekojuma laikā tiek ievērotas higiēnas prasības, kā
arī sociālā distancēšanās.

Bāriņtiesa, vērtējot katras lietas nozīmību no
bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību
skatpunkta un objektīvu steidzamību, ir dažkārt
noteikusi lēmuma pieņemšanas atlikšanu, nosakot konkrētu un pamatotu termiņu, uz kādu lietas
izskatīšana tiek atlikta. Savukārt, lietās, kas būtiski
skar bērna intereses, netiek atliktas, lēmumi tiek
pieņemti pat bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes.
Bāriņtiesā ir lietas, kurās Bāriņtiesas darbinieks
noteikta kā saskarsmes persona tiesas spriedumā par vecāka saskarsmes realizēšanu ar bērnu.
Noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Bāriņtiesas
darbinieks ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Pirms saskarsmes

Pašvaldībā 5

ma. Ir nodrošināta dokumentu un iesniegumu
iesniegšana klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem
nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu
(ir novietota pastkastīte dokumentu ievietošanai pašvaldības ēkās gan domē, gan pagastu
pārvaldēs).
Informācija par saziņas iespējām ar Bāriņtiesu
un Bāriņtiesas darba organizāciju ir iedzīvotājiem pieejama (Vecumnieku novada oficiālajā
mājas lapā, Vecumnieku novada ziņās un portālā
Facebook).
Kopumā var teikt, ka Bāriņtiesa savas funkcijas
pilda pilnā apmērā, ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus. Līdz šim neesam saskārušies ar
negatīvām un neatrisināmām problēmām.
No 5.maija Bāriņtiesā plānots atsākt veikt nota-

Bāriņtiesas sēdes

Bāriņtiesu sēdes tiek organizētas pēc iespējas bez
administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes. Administratīvā procesa dalībnieki tiek lūgti, ņemot
vērā ārkārtējo situāciju valstī, rakstveidā iesniegt
viedokli par paredzēto sēdes jautājumu, kā arī
sniegt piekrišanu izskatīt lietu bez administratīvā
procesa dalībnieka klātbūtnes.

N
realizēšanas tiek pieprasīts, lai personas paraksta
rakstveida apliecinājumu par to, ka nav infekcijas
slimības Covid-19 slimnieki vai saslimušas personas kontaktpersona, pēdējo 14 dienu laikā nav
bijušas ārvalstīs vai kontaktā ar kādu personu, kas
atgriezusies no ārvalstīm, ka personām nav akūtas
respiratoras saslimšanas. Vecāki, kuriem ar tiesas
spriedumu ir ierobežota saskarsme ar bērniem,
izmanto savas tiesības arī šajā laikā.

Saziņa ar Bāriņtiesu

Bāriņtiesa ir nodrošinājusi iespēju Bāriņtiesas
darba laikā sazināties pa tālruni, mobilo tālruni
un e-pastu, līdz ar to ir iedzīvotājiem sasniedza-

riālās funkcijas, par ko tiks iedzīvotājiem paziņots
informāciju publiskojot Vecumnieku novada mājas
lapā un portālā Facebook. Jau šobrīd vēršu iedzīvotāju uzmanību, ka, lai fiziskas personas noslēgtu
savstarpējus darījumus (pirkšanas līgumi, dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi) dokumenti
tiks pieņemti elektroniski vai neklātienē personas
informāciju varēs atstāt pašvaldības ēkās gan
Domē, gan pagastu pārvaldēs pastkastītēs.
Saudzēsim sevi, viens otru un savus mīļos! Novēlu
visiem labu veselību un nezaudēt dzīvesprieku
šajā krīzes situācijā!
Evita Caune, Vecumnieku novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līdz 15.jūnijam var pieteikties platību maksājumu saņemšanai

K

lientiem šobrīd nav iespējams saņemt
klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem Dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas,
bet Dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā
klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto
iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam
pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, kuriem

Regulāri tiek apsekotas sabiedriskās vietas,
kurās iespējama personu pulcēšanās, un kuras
ir slēgtas apmeklētājiem, piemēram sporta un
rotaļu laukumi.
Biežāk izdarītie pārkāpumi ir personu pulcēšanās skaita neievērošana kā arī uzturēšanās
publiskajās sporta un atpūtas vietās, kuras ir
slēgtas, bet nav iežogotas.
Ne vienmēr personas zina par valstī noteiktajiem
ierobežojumiem, tāpēc tiek veikts arī informatīvs
darbs.
1. Pēc saņemtajiem izsaukumiem veiktas pārbaudes 7 gadījumos. Pārkāpumi konstatēti 3
gadījumos.
2. Teritorijas apsekošanas laikā konstatēti pārkāpumi 6 gadījumos. Kopā: 9 pārkāpumi.
Veikts preventīvs darbs ar 41 personu (pārkāpumu izdarītāji). Visos gadījumos tika izteikti
aizrādījumi par izdarītajiem pārkāpumiem.
Kopumā Valstī ieviesto ierobežojumu ievērošanas
jomā, situācija vērtējama kā apmierinoša.
Andris Caune, Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītāja p.i.

No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam Lauku
atbalsta dienesta klienti var pieteikties
marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu
akcīzes nodokļa likmi saņemšanai – ir
jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums
Elektroniskajā pieteik šanās sistēmā.
Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu.

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju vīrusa Covid-19 dēļ, Bāriņtiesas kompetences jautājumos, kas attiecas uz bērnu vai
aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanu,
iedzīvotāji aicināti vērsties Vecumnieku novada Bāriņtiesā, zvanot pa tālruni 29397043.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo
situāciju, Lauku atbalsta dienests ir veicis
izmaiņas klientu apkalpošanas darbā.

Sabiedriskās kārtības nodaļas darbs
saistībā ar Covid 19 (20.03.2020. –
20.04.2020)

Var pieteikties akcīzes
degvielas saņemšanai

Administratīvo lietu izskatīšana

Bāriņtiesa, izskatot administratīvās lietas, katrā
individuālā situācijā izvērtē iespējas veikt nepieciešamās darbības, t.sk., par administratīvo lietu
izskatīšanu Bāriņtiesas sēdē ar vai bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes, lietu atlikšanu
vai nepieciešamības gadījumā lietu izskatīšanu,
piedaloties administratīvās lietas dalībniekiem.
Attiecībā uz viedokļu noskaidrošanu, tiek akcentēta nepieciešamība savlaicīgi lūgt personas rast iespēju savu viedokli izskatāmajā jautājumā sniegt
rakstveidā. Telefoniski noskaidrotā informācija
tiek fiksēta sarunas protokolā. Dažkārt pārrunas ar
personām ir notikušas videozvana veidā, tādējādi
gūstot pārliecību par personas identitāti, kā arī
veicinot personu uzticamību Bāriņtiesai.
Bāriņtiesa bērna viedokli uzklausa tikai klātienē,
katra gadījuma individuālo situāciju izvērtējot
atsevišķi.

Sabiedriskās kārtības
nodaļas informācija

iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes
palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda
palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri
paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.

iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma
iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta
un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms
iesnieguma aizpildīšanas, dienesta specialisti
pārliecināsies par klienta identitāti.

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts,
pamatojoties uz 2019.gada atbalsta iesnieguma
datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju
par izmaiņām tajos.
Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā
Vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku
skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos
kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta
veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti
palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas
ar klientu.

Dienests atgādina!

Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju
Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas
sākumam (no 14.februāra varēja pildīt «Provi-
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o 2020.gada tiek palielinātas prasības
attiecībā uz ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši
Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma
gada pārskatam par iepriekšējo taksācijas gadu.
Ja līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vismaz
285 eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro par
ha. Savukārt, sertificētām bioloģiskajām saimniecībām - 210 eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.
Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa
ekonomiskās grūtības lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, dienests tiem lauksaimniekiem,
kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību
maksājuma un akcīzes degvielas saņemšanai
2020.gadā, sākot ar šā gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020
saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas kopējā daudzuma. Šis daudzums pēc
tam tiks atrēķināts no piešķirtā dīzeļdegvielas
daudzuma 2020./2021.saimnieciskajam gadam.
Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības
pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja, Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
zorisko iesniegumu»), tad šis iesniegums tagad
ir jāiesniedz EPS.
Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālruni 67095000.
Informatīvais materiāls platību maksājumu
saņemšanai 2020.gadā ir pieejams dienesta
mājaslapā izvēlnē «Platību maksājumi» – «Rokasgrāmatas un veidlapas».
Par platību maksājumu iesniegšanu Vecumnieku novadā sazināties ar Lauku attīstības
konsultantiem:
Kristaps Stallīts – tel 20267734
kristaps.stallits@vecumnieki.lv
Anita Smilškalne - tel 26330808
anita.smilskalne@vecumnieki.lv

6 Tūrisms
Lieki gaidīt, ka viss atsāksies vienā skaistā dienā
2020. gada 30.aprīlī

P

āris dienas pirms karantīnas ieviešanas
mani ievēlēja Zemgales Tūrisma Asociācijas (ZTA) valdē. Tagad samērā regulāri tiekamies video sapulcēs un spriežam, kā palīdzēt tūrismam atkopties
pēc krīzes – kādas marketinga kampaņas veidot,
meklējot labus risinājumus vietējā iekšzemes tūrisma atbalstam.

Vai cilvēkiem tam būs nauda?

Neviens neko vēl nevar pateikt, ir dažādi drosmīgi viedokļi par to, ka pēc karantīnas atcelšanas
uzreiz viss ieies vecajās sliedēs, jo cilvēki būs
noilgojušies pēc kustības un socializācijas. Bet...
gan valdības teiktais, gan ārvalstu pieredze
rāda, ka tik vienkārši diez vai tas viss būs. Izskatās, ka vasarā visi lielākie pasākumi ir un būs
atcelti, lielas pārvietošanās diez vai būs atļautas,
pulcēšanās būs iespējama mazos «bariņos», un,
iespējams, tīri psiholoģiski cilvēki nemaz tik ļoti
nerausies būt ciešā saskarsmē, jo nav nekādas
skaidrības, kā vīruss līp un kāda (vai ir vispār)
imunitāte pēc tā pārslimošanas. Bez tam – tūrisms ir zināma luksusa prece (to pierāda kaut
vai šis kritiskais periods, cik jūtīgi tūrisms uz to
reaģē) un atklāts ir jautājums, cik cilvēkiem pēc
ilgstošās dīkstāves būs līdzekļu kaut vai vietējai
ceļošanai, nakšņošanai un ēšanai ārpus mājas.
Tā ka – atliek gaidīt, būt pacietīgiem, uzturēt
možu garu.

Iekšzemes tūrisms

Ar apkopotu situācijas ainu klajā nākusi asociācija «Lauku Ceļotājs». «Krīzes situācija ietekmē
gan sabiedrības, gan tūrisma uzņēmēju reakcijas, kam pamatā nereti ir bailes gan par savu
veselību un drošību, gan vienkārši izdzīvošanu,
zaudējot ienākumus. Aptaujājot uzņēmējus,
redzams, ka kopumā nozares darbība šobrīd ir
paralizēta. Daļai saimniecību rezervācijas apstājušās par 80 - 100%. Tiek atceltas jau veiktās
rezervācijas, jaunas neienāk. Lai saglabātu uzņēmumu darbību, daudziem uzņēmējiem jādomā,
kā risināt kredītsaistību jautājumu, uzņēmējiem
nav uzkrājumu, kā arī sarežģīta ir situācija ar
darbaspēku. Situāciju daļēji atvieglo dīkstāves
pabalsti, taču ne visi kvalificējas to saņemšanai.

Tiek secināts, ka nozares darbspēju saglabāšanai
nepieciešams valsts atbalsts».

Tūrisma uzņēmēju aptauja

Aira: šajā visiem tūrisma uzņēmējiem sarežģītājā laikā no svara ir valsts reāls finansiāls atbalsts.
Visapkārt redzam, kas notiek lielajos sektoros –
avio – un prāmju kompānijās, lielajās viesnīcās.
Pēc pirmo nedēļu turēšanās daudzi ir spiesti sākt
darbinieku masveida atlaišanu. Mūsu novada
uzņēmējiem lielākoties tūrisms ir kā viena no
nodarbēm, līdz ar to, par laimi, izdzīvošana
nav atkarīga tikai un vienīgi no atbraukušajiem
viesiem. Atkal pierādās, ka sadarbībā ir spēks.
Kopā ar Bauskas Tūrisma informācijas centru,
Zemgales Tūrisma Asociāciju, Zemgales Plānošanas Reģionu, LIAA veicam tūrisma uzņēmēju
ikmēneša aptauju un anketēšanu. No marta
apkopojuma: «atbalsts jāsniedz pirmām kārtām
tiem, kas tiešām cietuši pirmie, jo rezultātā jau
cietīs visas nozares, tikai tie, kas cietuši pirmie,
cietīs visilgāk, un tūrisms, tajā skaitā. Arī ēdināšanas un izklaides pasākumi cieta pirmie un
cietīs arī tad, kad pārējie – ražojošie uzņēmumi
atsāks savu darbību pilnā apjomā un eksportēs
ražojumus uz ārzemēm».
Aira: «aprīļa pēdējā nedēļā izsūtīju anketu aprīļa situācijas apzināšanai. Anketēšanā iegūtie
dati arī atspoguļo reālo situāciju, un ir vieglāk
meklēt risinājumus valstiskā līmenī. Tāpat cilvēki
tiek informēti par valsts un pašvaldību sniegto
palīdzību. http://www.liaa.gov.lv/.

No Zvirgzdes Misas virzienā var nokļūt līdz
Arves ezeram, tur ir dabas baudīšanas vietas,
var staigāt gar to, pa ceļu. Aira Odinga stāsta:
«Mēs ar uzņēmējiem organizējām šādu braucienu rudenī. Apmēram stundu garais brauciens veda gar Arves ezeru, agrāk - Lielstaldātu
purvu, kur diezgan drīz pēc Otrā Pasaules kara
sāka kūdras ieguvi. 80-to gadu sākumā process
tika pārtraukts, lai tā vietā uzsāktu kūdras
ieguvi Briģu tīrelī, tādējādi pagarinot dzelzceļa
līniju līdz Kūdrai Vecsaules pagastā. Patlaban
purvainās teritorijas ir ainaviski skaisti dabas
apgabali ar plašu floru un faunu, ar interesantu
stāstāmmateriālu.»
Vecumniekos: var staigāt gar un ap Jauno
ezeru un tad aiziet gar nesen sakopto Taļķes

Kā atrast priecīgo momentu

Visā neražā var atrast arī priecīgo momentu!
Patiesībā mums šeit, novadā, ir ideālas karantīnas pārziemošanas iespējas! Tik daudz brīvas,
skaistas dabas! Kopā ar meitu izpētām iespējas,
kur braukt ar riteņiem mūsu dzīvesvietas tuvumā. Daudz gan to labo ceļu nav. Smilts un lielie
grants oļi ir neiespējami labai braukšanai, bet
pāris meža ceļus esam atradušas. Bet pastaigām iespējas ir neierobežotas. Nav jāuztraucas

kā lielajās pilsētās vai dabas takās, vai jūras
malā par to kā nepārkāpt noteikumus. Līdz ar
to gribu teikt, ka šeit mums ir milzīgs resurss,
kas daudzviet pasaulē cilvēkiem vienkārši nav
pieejams. BET – ir viena briesmīga problēma,
un tā ir – ATKRITUMI. Savā dārzā, uzrokot zemi
vasaras puķu dobēm, vairs nebrīnos par kārtējām naglām, pazolēm vai stikliem, kas tiek
izcelti - tās ir paliekas no senākiem laikiem, kad
daudzi iedzīvotāji, acīmredzot, pa logu pagalmā
izmeta savus atkritumus. Bet šodien?? Pabraukājot pa pagastu, paveras nepatīkami skati visās
grāvmalās, krūmājos, ēnainākos stūrīšos. Pat
nevajag attālākus nostūrus – dažas centrālās
vietas pārvēršas par atkritumu izgāztuvēm. Un
tie ir svaigi papīri, pudeles, iepakojumi – ne jau
gadiem stāvējuši. Skumīgākais ir tas, ka ne jau
KĀDS CITS piesārņo… No tūrisma viedokļa varētu
teikt - vai aicināsim viesoties piedrazotā dabā?
Vai ar to gribam lepoties? Kurš pie mums gribēs
vispār braukt?
Lielās talkas (ierastajā formātā) šogad pavasarī
iet secen dēļ aizlieguma pulcēties, bet acīmredzot ir jādomā, jāmeklē risinājumi kopā ar
apsaimniekotājiem un jāievieš kādas stingrākas
sankcijas, lai cilvēki ar tik vieglu roku nevarētu
visu izmest, kur pagadās.
Airas Odingas viedokli uzklausīja un datus
apkopoja Andra Matulenko, «Vecumnieku
Novada Ziņu» redaktore

Vecumnieku pārtikas grupa Feisbukā

Tā kā esam spiesti sazināties ne-klātienē, lai
veicinātu mājražotāju atpazīstamību un produkcijas lielāku noietu, FB vietnē entuziasti izveidoja
Vecumnieku pārtikas grupu, kur ražotāji var
pievienoties un likt par sevi informāciju par
piegādēm, produkciju utt. Un citi to var izlasīt un
iegādāties – visiem labi. Bauskas oficiālajā tūrisma portālā tiek regulāri atjaunināta informācija
par situācijas attīstību, tāpat ir informācija par
aktuālajiem objektiem, kas ir slēgti un kas vaļā,
par ēstuvēm, kuras vaļā vai piedāvā ēdienu
līdzņemšanai. Arī informācija par vietām, kuras
piedāvā pašizolāciju. Kopā ar ZTA portālā Travel
Zemgale tiek veidotas virtuālās tūres. Interneta
dabas tūre pa Vecumnieku novadu piedāvāta
ziņu portālā «Delfi» (https://www.delfi.lv/
turismagids/latvija/netrauceta-atputa-daba-pieci-ieteikumi-baldones-un-vecumnieku-apskatei)

Par tradicionālajiem pasākumiem

Ikgadējais Latvijas un Lietuvas pierobežu pašvaldību organizētais tūrisma maršruts «Iepazīsti

Pastaigai vai izbraucienam dabā. Aira iesaka...
Braucot no Rīgas, pirmā iespēja novadā
ir Zvirgzdē Baltā kāpa. Tur ir skaists mežs,
vienkāršām un garām pastaigām pa mežu, var
uzkāpt Latvijā augstākajā iekšzemes kāpā, kas
sensenos laikos veidojusies pie Baltijas ledus
ezera (Baltijas ledus ezers bija auksta saldūdens baseins tagadējās Baltijas jūras ieplakas
dienvidu un centrālajā daļā, kas izveidojās
pēdējā ledus laikmeta beigās no Ziemeļeiropas
ledāja kušanas ūdeņiem un pastāvēja pleistocēna epohas noslēgumā (pirms aptuveni 13
000—10 300 gadiem).
Par šo vietu ar SIA «Latvijas Valsts meži» nupat

kaimiņus Zemgalē» arī ir liela izaicinājuma viducī. Bija plānots skaists atklāšanas pasākums
9.maijā Ausekļu Dzirnavās Sējas Svētkos. Tagad
pēc garām diskusijām esam vienojušies par citādu formātu – atklāsim virtuāli. Vēl nezinām – kā
un kad, tas atkarīgs, kad beigsies karantīna, un
kad atvērs robežu ar Lietuvu. 24.aprīļa onlaina
vebinārā visu dalībpašvaldību vadītāji vienojās,
ka akcija tiks pagarināta līdz 2021.gada 30.aprīlim. Pavisam drīz - 8.maijā notiks nākamais
onlaina vebinārs - tad būs zināmi tuvākie soļi,
kas darāmi tagad. Viss atkarīgs - kāda būs kopējā situācija valstī ar karantīnas noteiktajiem
ierobežojumiem. Domāju, ka varētu mainīties
apmeklējamie objekti sākotnēji ieplānoto pasākumu vietā. Top paštaisīti klipi mobilajai
versijai. Domājam formātu, kā akcijas ietvaros
(kad tūrisms nedaudz sakustēsies) reklamēt
dažādās tūrisma nišas.
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Tūrisma nozare ir viena no tām, ko vīrusa
ieviestās pārmaiņas skārušas vissmagāk sākot no lielajiem jomas magnātiem, līdz pat
mazajam uzņēmējam lauku pagastā.
Kā viss ir? Kas tiek darīts, ko varam gaidīt vai
tieši otrādi - tik drīz negaidīt?
Stāsta Vecumnieku Tūrisma informācijas
punkta vadītāja Aira Odinga.

upi vai pa Upes ielu līdz Vecajam ezeram.
Visi vietējie ļaudis ikdienā staigā pa dažādām
meža taciņām, celiņiem, lauku ceļiem.
Stelpē var apstāties pie Ķiru dzirnavām,
pēc tam pabraukt tālāk un doties virzienā uz
Stelpes karjeriem, cauri mežam.
Bārbelei un Skaistkalnei cauri iet nr. 402 «Bagātā Zemgale» marķētā velotaka – brīnišķīgs
ceļš arī pastaigām.
Šeit var nonākt pie Bārbeles Sēravota un arī
pie brīvdabas muzeja Ausekļu Dzirnavām, tur
Mārtiņš Mediņš individuāli pieņem apmeklētājus, ievērojot visas distances. Var garām
noiet vai nobraukt Evertiem, kas ir Zemgales
sensēta, un tālāk ceļš ved uz Skaistkalni.
Tad Skaistkalnes puse ar kritenēm – var
skaisti pa mežu izstaigāties. Un arī Ānes
Mēmeles parks, pašlaik tur fantastiski –
neskaitāmas stārķu ligzdas, viss smaržo pēc
pavasara, lejā upe.
Ikviens solis brīvā dabā tagad smaržo pēc
plūmju, ķiršu un kļavu ziediem. Kur paskaties
- rosās putni, kas par karantīnu nav dzirdējuši
neko... Baudīsim prieku un pavasari, būsim
veseli!

Aira Odinga kopā ar meitu Margrietu un suni Maugli pēcpusdienas braucienā/skrējienā pa tuvāko novada apkaimi.

ĪSUMĀ
Kurmenes pagastā

Sakārtots piebraucamais ceļš un stāvlaukums
pie Urliķu kapiem. Šie darbi nebija iepriekš
plānoti. Tā bija spontāna ideja, jo tieši šo kapu
tuvumā notika valsts autoceļa remonts un,
sadarbībā ar valsts autoceļu uzturētāju, tika
rasts risinājums viņiem nevajadzīgās grunts izlietojumam. Kā pateicību par šo, valsts autoceļu
uzturētājs salaboja kapu piebraucamo ceļu un
apkārtni. No pašvaldības puses tika iegādāta
meliorācijas caurule (50 m), lai nosusinātu
pašvaldības īpašumu ap Urliķu kapiem.
Jānis Sils, Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs

Vecumnieku pagastā

Turpinās darbi pie Vecā ezera cauruļu nomainīšanas, darbus plānots pabeigt līdz 1.maijam.
Drīz ieraudzīsim Vecumnieku Sarkano skolu ar
jaunu un skaistu dakstiņu jumtu.

ielas tiks uzlikti divi soliņi ar atkritumu
tvertnēm.
Tuvojas 4.maija svētki,novada teritorija tiek
saposta, lai svinīgi varētu sagaidīt Latvijas
neatkarības atjaunošanas dienu.
Sākoties pavasarim, ir palielinājies atkritumu
apjoms konteineros. Vēlamies atgādināt, ka
lielgabarīta konteineros drīkst izmest tikai tos
atkritumus, kas tiem paredzēti. Savukārt nolietoto elektrotehniku, auto riepas un citu
sadzīves tehniku izmest šajos konteineros
ir stingri aizliegts. Tos iedzīvotājiem jānogādā
savākšanas punktos ar saviem resursiem.
Aicinām iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret
atkritumu šķirošanu. Arī tām mājsaimniecībām, kas nav noslēgušas līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju SIA «Eco Balti Vide» to jāizdara
nekavējoties. To paredz atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Šo noteikumu izpildi
kontrolē Sabiedriskās kārtības nodaļa.

Turpinām taciņas izveidi ap Jauno ezeru.
Tiks uzstādīti arī trīs jauni soliņi un atkritumu
tvertnes, tādējādi pašvaldība iegulda līdzekļus
veselīga dzīvesveida popularizēšanā novadā.

Sācies kūlas dedzināšanas periods, būsim
ikviens atbildīgi, lai mūsu novadā šī «sērga»
būtu pēc iespējas retāk sastopama. Tas attiecas
arī uz īpašumu apsaimniekotājiem, kuriem ir
nenopļautas teritorijas.

Domājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
kas dodas uz Veselības centru, uz Ezerkrasta

Guntars Veismanis, novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks
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Laiks, kad iekšpuse ir svarīgāka
par ārpusi…
Darbs attālinātās mācīšanas režīmā
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā rit
pilnā sparā. Sākotnējās bažas par to, kā
mūziku un mākslu var mācīt attālināti, ir
norimušas. Gan skolotāji, gan audzēkņi un
ģimenes ir pieraduši pie jaunās kārtības.

dināšanas priekšvakarā, skumst bez mākslas
vērotājiem un cer, ka kādu dienu Vecumnieku
ļaudīm būs iespēja šo brīnumu piedzīvot.
Mūzikas instrumenta apguve šajā karantīnas
laikā paģēr ne vien to, ka mājās ir pieejamas
tehnoloģijas un labs interneta pieslēgums, bet
ir vajadzīgs arī savs instruments, kuru spēlēt.
Daudzi audzēkņi ir pieraduši, ka skolas durvis
gandrīz vienmēr ir bijušas vaļā un te varēja nākt
vingrināties gan klavierspēlē, gan rībināt bungas
un marimbu, ja sava instrumenta mājās nav.
Šajos ārkārtas apstākļos ģimenes un skola meklē
risinājumus, kā līdzēt katram, kam nepieciešams.
Ir ģimenes, kas, situācijas mudināti, raduši iespēju
iegādāties instrumentus, ir ģimenes, kas atraduši veidu, kā droši tikt vingrināties uz kādām
klavierēm, un arī skola nākusi pretī – piemēram,
sitaminstrumentu klase šobrīd ir tukša, jo visi
instrumenti iedoti
audzēkņiem, lai var
turpināt mācī bas
mājās.
Skolas gars šajā laikā
ir tikpat dzīvs, ja ne
vien vēl dzīvāks. Skolas direktore uztur
regulāru komunikāciju ar visiem skolotājiem un tehnisko
personālu. Regulāri
tiek organizētas Zoom sapulces, lai visi viens otru redz,
iedvesmo, dalās ar
ieteikumiem, problēmām. Šādā režīmā
notiek arī personāla
kursi un pat skolas sarežģītais akreditācijas process ir sācies attālināti.
Ļoti savdabīgs un interesants laiks. Laiks, kad
visi mazliet vairāk pievēršas savām iekšējām
sajūtām un sev, kad iekšpuse ir svarīgāka par
ārpusi. Tādai dvēseliskai izglītībai, kāda ir mūzika
un māksla, šis laiks var būt pat ir ļoti svētīgs.
Beidzot katrs var saprast arī savas dvēseles
skaņu un krāsu…
Zane Onkele, Vecumnieku MMS
komunikācijas speciāliste

Š
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āda veida kultūrizglītības iegūšana prasa
no visiem mazliet vairāk. Skolotāji ir paātrinātā režīmā apguvuši tehnoloģijas,
kas noder attālinātai tēmu skaidrošanai,
apmācībai, zināšanu pārbaudei. Tāpat arī
audzēkņi un vecāki. Un šis ir liels ieguvums – saprast, ka skolotājs – tā patiešām ir misija ne tikai
profesija. Un skolotājs vienmēr atradīs veidu, kā
savam audzēknim iemācīt to, kas konkrētajā brīdī jāapgūst.
Protams, ikviens Vecumnieku Mūzikas un mākslas

Gita Ose «Mazliet vēl pasapņot». Audekls, eļļa.

skolas skolotājs ilgojas pēc klātienes stundām, kas
ļauj precīzāk koriģēt stāju, elpošanu, pieskārienu,
sajust noskaņojumu un citas būtiskas profesionālas nianses, ko Zoom, WhatsApp, Kahoot un
visās citās skolotāju lietotajās platformās ir grūti
paveikt, bet mācību progress tik un tā ir.
Arī skatuvi, aplausus, enerģijas apmaiņu, ko
sniedz īsta klātienes uzstāšanās un izstādes,
neaizstāj nekas. Tā ir skolas un nozares specifika.
Skolotājs Gitas Oses gleznu izstāde «Dārzā», ko
skolas zālē atklājām ārkārtas situācijas izslu-

Amatierkolektīvi sadziedas attālināti
Darbs Vecumnieku tautas namā nav apstājies,
lai gan šobrīd visi publiskie pasākumi ir
atcelti. Ir sakrājušies darbi, kurus aizņemtajā
ikdienā nav bijusi iespēja paveikt – kārtot,
pārskatīt inventāru noliktavās, sagatvot
dažādas atskaites, dokumetus. Aktuāls
ir darbs pie kultūras kartes un kolektīvu
materiāliem.

Ģ

enerējam idejas, kā labāk sniegt kultūras devu iedzīvotājiem, tāpēc cenšamies aktīvi darboties sociālajā vidē,
proti, Vecumnieku tautas nama FB lapā. Nupat, pirms Lieldienām, publicējām Zīmējumu konkursu, kurā aicinājām aktīvi
iesaistīties jaunāko paaudzi un dalīties ar saviem
zīmējumiem par Lieldienu tēmu.
Arī pašreiz strādajam pie jaunas idejas. Tuvojas
4. maija svētki, kas nu jau atzīmējami kā «Baltā
galdautu svētki», top brīvdabas performance,
kura būs skatāma apmeklētajiem 4. maijā pie
Vecumnieku tautas nama. Performancē būs
vērojama vēsturisku stāstu sērija 4.maija notikumu ietvaros, kuru pēc tam plānojam publicēt
arī sociālajos tīklos.

Darbs nav apstājies arī amatierkolektīvu vadītājiem. Protams, ka esošajā situācijā nav
iespējams tikties klātienē mēģinājumos, taču
tas liek būt radošiem. Piemēram, jauktais koris
«Maldugunis» veido Online tikšanās, kā arī filmē dziesmu tehniskās versijas – diriģēšanu, lai
katrs dziedātājs mājās varētu ierakstīt savu balsi
individuāli. Šobrīd top iestrādes virtuālajam kora
mēģinājumam platformā Zoom.
Arī vidējās paaudzes tautas deju kolektīva
«Vēveri» darbība notiek attalināti. Dalībnieki
savstarpēji komunicē lietotnē WhatsApp, kas kolektīvam palīdz uzturēt možu garu kā arī dalīties
ar deju video, vingrinājumu un soļu materiāliem,
kamēr kopīgi mēģinājumi nav iespējami. Senioru
deju kolektīvs «Ozols» gatavojas savam jubilejas
koncertam – «Ozolam 60», kas no 11.aprīļa ir
pārcelts uz 26.septembri.
Jāatzīst, kas šis laiks ir liels izaicinājums mums
visiem, taču tajā pašā laikā, tas liek domāt radoši
un mēs skatāmies ar gaišu skatu nākotnē, lai drīz
jau varētu tikties kopīgos nozīmīgos pasākumos,
koncertos un skatēs.
Jana Goževica,
Vecumnieku tautas nama vadītāja

Skaistkalnes skolēni apmeklē «Putnu operu»
Šī iespēja bērniem bija īsi pirms ārkārtējās
situācijas izsludināšanas valstī.

visi paspētu izstāstīt. Atpakaļ ceļā uz Skaistkalni
sarunas nerimās. Bērni bija sajūsmā par iespēju,
un par valsts dāvanu simtgades jubilejā.
Zināšanas un emocijas, ko ieguva izmantojot
jubilejas dāvanas, vienmēr paliks mazo skolēnu
sirdīs. Paldies par iespējām!
Ērika Ormane, Skaistkalnes vidusskolas
direktora vietniece

Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tuvāko
vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodrošina
arī savas produkcijas piegādi, ikvienam
iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra jaunais
elektroniskais katalogs www.novadagarsa.lv.

T

ajā var atzīmēt izvēlni «Iespējama piegāde» un atrast sev tuvāko vietējo produktu
ražotāju. Interaktīvajā kartē var uzklikšķināt uz izvēlētās saimniecības nosaukuma un redzēt, kādi tieši produkti pieejami pašlaik, kā tos iespējams pasūtīt, kā veicama
apmaksa.

FOTO –ĒRIKA ORMANE

P

rojekts «Skolas soma» dod skolēniem
iespējas iepazīties ar dažādiem kultūras
un mākslas pasākumiem, par godu valsts
simtgades jubilejai. Skaistkalnes vidusskolas 1.-4.klašu skolēni jau izmantoja
iespēju apmeklēt Salaspils Nacionālo botānisko
dārzu, darboties dabaszinību stundās kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri.
Šoreiz izmantojām iespēju apmeklēt Latvijas
Nacionālajā operas un baleta teātrī izrādi «Putnu
opera». Kad iegādājāmies biļetes, svarīgi bija tai
sagatavoties. Kā sagatavoties? Jūs neticēsiet, bet
daudziem bērniem bija pirmā reize, kad devās
uz izrādi operā. Vispirms noskaidrojām, kas ir
opera, kā notiek izrādes un kādi tērpi piemēroti
izrādes apmeklējumam. Gatavojāmies gan mūzikas stundās, gan latviešu valodas stundās ,gan
mājturības un tehnoloģiju stundās. Jānoskaidro
kas ir opera? Kā veido izrādes? Kas ir librets? Kas
ir «Putnu operas» komponists un libreta autors?
Ar kādiem tēliem tiksimies izrādes laikā? Kā
jāģērbjas apmeklējot izrādes? Secinām - svarīgi
uzzināt vai putniem izdosies uzvest un izrādīt
operu.
Dienā, kad devāmies uz Rīgu jutāmies gan priecīgi, gan satraukti, gan arī nedaudz nobijušies.
Teātris mūs pārsteidza ar savu skaistumu, varenumu. Tik daudz mūzikas instrumentu, par
kuriem bija runāts stundās, nu bija vienkopus
operas orķestrī. Nedaudz jau bijām apradušu
ar savilņojumu, kad sākās izrāde. Saprast operu
nebija grūti, jo klašu audzinātāji bija sagatavojuši skolēnus operas saturam. Starpbrīdī katrs
skolēns vēlājās izstāstīt, kas patika izrādē, kādi
tērpi. No kā nobijās. Starpbrīdis bija par īsu, lai

Vietējās pārtikas piegādātāji - interneta
vietnē www.novadagarsa.lv

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas
vadītāja: «Lai izmantotu kataloga sniegtās iespējas, aicinām ar sev interesējošo saimnieku sazināties individuāli. Tādējādi uzreiz kļūs skaidrs,
vai viņam pieejami jūs interesējošie produkti, kā
tieši viņš tos piedāvā saņemt un – kā veikt apmaksu. Šādā veidā katrs pats var izveidot SAVU
pārtikas piegādātāju sarakstu,
ko izdrukāt, likt pie ledusskapja
un lietot.»

Ceturtās klases meitenes īsi pirms izrādes sākuma

Katalogā informācija tiek aktualizēta regulāri, tādēļ aizvien
pieejami dati par jauniem saimniekiem un viņu piedāvāto produkciju. Pašlaik katalogā ievadīta
informācija jau par vairāk nekā
380 saimniecībām, no kurām
piegādes nodrošina 267.
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Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: «Ļoti ceram, ka šī interneta vietne kļūs
ne vien par zemnieku, mājražotāju, pašvaldību
iecienītāko portālu savu ražotāju sasaistei un
kopā savešanai pārtikas produktu iepirkšanai,
bet arī noderēs ikkatram, kurš vēlas savā galdā
celt pašmāju ražotāju produkciju. Lai mums laba
veselība, un rūpēsimies cits par citu!»
Katalogs izveidots LLKC rīkotā pasākuma «Novada Garša» ietvaros.
Ja kāds no Vecumnieku novada pārtikas ražotājiem vēlas ievietot savu produkciju «Novada
garša» katalogā, tad nepieciešams sazināties
ar Vecumnieku novada Lauku attīstības konsultantu - zvanot pa Tālr. 20267734 vai rakstot
uz e-pastu: kristaps.stallits@vecumnieki.lv vai
kristaps.stallits@llkc.lv
Kristaps Stallīts, Vecumnieku novada
Lauku attīstības konsultants

8 Informācija, paziņojumi
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Vecumnieku novada uzņēmēji atsaukušies Vecumnieku novada Domes un Zemgales Plānošanas
reģiona Uzņēmējdarbības centra (ZUC) iniciatīvai, šajā visiem, jo īpaši uzņēmējiem, sarežģītajā
laikā sniegt informāciju par saviem sniegtajiem pakalpojumiem un ražojumiem. Lūdzam
atsaukties visus, kas ir gatavi piedāvāt savus pakalpojumus/produkciju, aizpildot veidlapu, kas
atrodama Vecumnieku novada domes mājaslapā vecumnieki.lv

Pārtikas talonu saņemšanas un pārtikas preču iegādes vietas pagastos
Apvienotajā komiteju 9. aprīļa ārkārtas sēdē vienbalsīgi tika nolemts piešķirt pārtikas produktu
iegādes talonus Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam
(ja viņi neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes
klātienē) un klātienes mācību programmas
apgūstošajiem izglītojamiem līdz 19 gadu vecumam (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības
ieguves formas un vietas) 1 EUR mācību dienā.
Taloni tiek piešķirti uz laikposmu, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, bet ne ilgāk par 2020.
gada 31.maiju.
No 23. aprīļa sākās pārtikas talonu izdale ģimenēm, kuras Vecumnieku novada Sociālajam
dienestam iesniegušas iesniegumus līdz 21.
aprīlim. Pašreiz pārtikas taloniem ir pieteikušās
vairāk kā 200 ģimenes.

nieku novada Domi.

• Vecumnieku vidusskolā darba dienās
no 9:00 - 13:00,
• Misas vidusskolā darba dienās no 9:00 - 14:00,
• pagastu pārvaldēs darba laika ietvaros.
Par pārtikas taloniem varēs iegādāties pārtiku Vecumnieku novada pārtikas tirdzniecības
vietās, kuras ir noslēgušas līgumu ar Vecum-

VALLĒ:

Pārtikas talonus, izglītojamā vecāki vai
likumīgie pārstāvji var saņemt:

BĀRBELĒ:

• SIA «Lāses». Veikals «Aibe»: Rīgas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV-3905.

KURMENĒ:

• SIA «OzolsMC». Veikals: «Zīles», Kurmene, Kurmenes pag. Vecumnieku nov., LV-5115.

SKAISTKALNĒ:

• SIA «Liene». Veikals: Kurmaņa iela 7, Skaistkalne,
Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV-3924.
• SIA «Salas SK». Veikals: Kurmaņa iela 13, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.,
• IK «Pie Mēmeles». Kafejnīca: Rīgas iela 1,
Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.,

STELPĒ:

• SIA «Stelpes konservi». Veikals: «Centrs», Stelpe,
Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925
Veikals: «Upeskalni», Stelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925
• SIA «Aizkraukles sabiedrība». Veikals «Elvi»:
«Vīnkalni», Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

VECUMNIEKOS:

• SIA «Baltijas delikateses». Veikals «Elvi»:
Bauskas iela 16, Vecumnieki, Vecumnieku pag.,
Vecumnieku nov., LV-3933.

• SIA «Godiņi». Veikals «Aibe»: Rīgas iela 23,
Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku
nov., LV-3933.
• SIA «Pīlādzis». Veikals «Lats»: Rīgas iela 24B,
Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku
nov., LV-3933.
• SIA «Stelpes konservi». Veikals: Rīgas iela 27B,
Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.,
LV-3933.
• SIA «Drava 85». Kafejnīca: Rīgas iela 26, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.,
LV-3933.
• SIA «sĒdnīca». Kafejnīca: Rīgas iela 24A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.,
LV-3933.
• Z/S «Vītoli». Kafejnīca «Pie lielās karotes»: Rīgas
iela 20, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.
Atgādinām: lai saņemtu pārtikas produktus
izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz
Vecumnieku novada Domes Sociālajam dienestam
adresētu iesniegumu.
Detalizēta informācija un iesniegumu paraugi par
pārtikas taloniem pieejama pašvaldības mājas
lapā https://vecumnieki.lv/
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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