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Darbs ārstu praksēs
turpinās

Aija Jurova,

ģimenes ārste, novada
Domes deputāte

COVID-19 ir infekcijas slimība, kuru izraisa
koronovīrusu grupas vīruss, kas cilvēkiem un
dzīvniekiem var izraisīt gan vieglas elpceļu
infekcijas, gan smagus saslimšanas gadījumus
ar nopietnām komplikācijām.

V

īrusa uzliesmojums sākās 2019. gada
decembrī Ķīnā, Uhaņas pilsētā. Diemžēl
tas ir izplatījies pasaulē un sasniedzis
pandēmijas līmeni, ietekmējot ikvienu
ģimeni. SPKC mājas lapā varam ik dienu
sekot līdzi jaunākajai informācijai par veiktajām
analīzēm uz COVID-19, saslimšanas gadījumiem
Latvijā, slimības izplatību novados. Ikviens saslimšanas gadījums pakļauts rūpīgai epidemioloģiskai izpētei, lai varētu izsekot slimības izplatībai un to ierobežot.

COVID-19 slimības straujā izplatīšanās un vēl
daudz nezināmā, kas saistīts ar šo infekciju rada
apjukumu un neparastas situācijas, jautājumus,
kas mums ir jāatrisina. Ārkārtas situācija valstī
ir ietekmējusi arī ģimenes ārsta ikdienas darbu,
lai gan darbs ārstu praksēs turpinās. Ambulatori
notiek pacientu pieņemšana ierastajos laikos, bet
pēc obligāta iepriekšēja pieraksta. Pacienti
SASLIMŠANAS
vairāk tiek konsultēti
telefoniski, elektronisGADĪJUMĀ
ki tiek izrakstītas rePACIENTIEM
ceptes. Praksēs notiek
bērnu un pieaugušo
IETEIKTU
profilaktiskā vakcināPĀRLIEKU
cija. Īpaša uzmanība
NESATRAUKTIES tiek pievērsta senioru
un citu riska grupu paUN NEKRIST
cientu apkalpošanai.
Saslimšanas gadījumā
PANIKĀ, BET
pacientiem ieteiktu
SAZINĀTIES AR
pārlieku nesatraukties
un nekrist panikā, bet
SAVU ĢIMENES
sazināties ar savu ģiĀRSTU
menes ārstu, ievērot
profesionāļu sniegtos
padomus un mierīgi atrisināt radušos situāciju. Ģimenes ārsti arī var nosūtīt
pacientus uz COVID-19 analīzēm, iepriekš izvērtējot
katru gadījumu un nepieciešamību veikt analīzes.
Mums kopā, atbildīgi rīkojoties, ir jāierobežo COVID-19 slimības izplatība. COVID-19 slimību izraisošais vīruss izplatās gaisa pilienu ceļā, nosēžoties uz
virsmām un priekšmetiem, tādēļ ļoti svarīgi ievērot
distancēšanos, bieži mazgāt rokas, šķaudot un klepojot izmantot vienreiz lietojamās salvetes. Ja cilvēks
jūtas slims - jāpaliek mājās, telefoniski jāsazinās ar
savu ģimenes ārstu un jāseko ārsta sniegtajām rekomendācijām. Būsim veseli, saudzēsim viens otru,
ievērosim visus ieteiktos piesardzības pasākumus, lai
pēc iespējas mazinātu infekcijas slimības izplatību.
Sīkāk informācija par COVID-19: spkc.gov.lv vai
covid19.gov.lv.

Mācāmies attālināti, bet kopā - novada iedzīvotāju pieredzes stāsti

LASIET 7. LPP

Atkārtoti nosūtīta vēstule Satiksmes ministrijai
Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Jau vairāku gadu garumā Vecumnieku
novada Dome risina sarunas ar LR Satiksmes
ministriju, VAS «Latvijas Valsts ceļi» un citām
institūcijām par Bauskas ielas Vecumnieku
pagastā un ceļu P-88 un V -1011, jeb
kā to sauc Vecumnieku pagasta cilvēki
«Vecumnieki-Beibeži -Misa» asfaltēšanu.

Š

ajā sakarā mūsu novadu ir apmeklējis
gan iepriekšējais Satiksmes ministrs,
gan arī pašreizējais - Tālis Linkaits un
citas amatpersonas. Diemžēl nekādu
jūtamu uzlabojumu neesam jutuši un
ieguvuši.

Arī pašreiz esam atkārtoti nosūtījuši apjomīgu
materiālu apkopojumu (iesniegums ar gandrīz
400 iedzīvotāju parakstiem, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta statistika,
gan arī citi iesniegumi) par šī ceļa remonta
akūtu nepieciešamību. Materiāli nosūtīti Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijai, LR Satiksmes ministrijai,
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, A/S «Latvijas valsts ceļi».
Vēstulē esam minējuši par jauno māmiņu dro-
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šību, mērojot ceļu uz mazo bērnudārzu Liepu
ielā, gan arī uz bērnudārzu, kas atrodas Kalna
ielā, tāpat pieminēts, kādi šķēršļi ir jāpārvar, lai
iedzīvotāji nonāktu Veselības centrā, baznīcā,
aizietu uz kapiem, nemaz nerunājot par cilvēkiem ar ierobežotām kustību tiespējām un tas
viss notiek ciema robežās.
Sakārtojot minēto ceļa posmu no Liepu ielas
cauri Vecumnieku pagasta centram un tālāk uz
Misu un Iecavu - Vecumnieku pagasta, kā arī
daļa citu pagastu iedzīvotāji iegūtu kvalitatīvu
ceļu uz Bausku caur Iecavu.
Domāju, ka ikviens Vecumnieku novada iedzīvotājs gaida pozitīvu rezultātu. Vecumnieku novada Dome arī turpmāk informēs par jaunumiem
šajā jautājumā.

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Ārkārtējā situācija
valstī. Kā mainījusies
novada iedzīvotāju
ikdiena?
Kristīne Krēsliņa,

Vecumnieku novada iedzīvotāja

Esmu no Rīgas, bet dzīvoju Vecumniekos.
Strādāju uzņēmumā SIA «Livonia Print» par
izmaksu tehniķi.

Kā «paliec mājas» ietekmēja manu ikdienu? Ir
gan plusi, gan arī mīnusi šai situācijai. Kā pozitīvo
varu pieminēt, ka nav divas stundas jāpavada
ceļā uz darbu un no darba, kā rezultātā ietaupās
ceļa izdevumi un nav agri jāceļas.
Paralēli darba procesam ir iespēja arī apdarīt
dažādas lietas mājās. Piemēram, kārtot drēbju
skapi, sašķirot, ko vairs nevalkāju, lai atdotu
labdarībai. Iesaku visiem to izdarīt.
Ja par mīnusiem - dažreiz trūkst ofisa ikdienas,
tajā skaitā kolēģu un sarunas.
Cerams, ka pēc 12. maija tiksimies!

Edgars Drezovs,

Vecumnieku novada iedzīvotājs,
z/s «Gaiļi» īpašnieks

Mūsu dzīvē praktiski nekas nav mainījies.
Saimniecībā audzējam gaļas lopus – ikdienas
solis palicis iepriekšējais.

Domājam par to, ka, iespējams, kritīsies gaļas
cenas vai arī varētu augt graudu cenas.
Ģimenē kopumā mainījušās dažādas tradīcijas
vai ieradumi – tētim vairāk brīva laika, jo viņš
ir skolēnu autobusa šoferis un pašreiz atrodas
atvaļinājumā. Mammai faktiski nekas nav
mainījies. Tagad ir arī savādāki iepirkšanās
paradumi – vairs nevaram doties reizi divās
nedēļās uz Lietuvu.

Linda Daga,

Vecumnieku novada iedzīvotāja,
kafejnīcas «sĒdnīca» īpašniece

Kopš ārkārtas situācijas sākuma valstī,
savā uzņēmumā esmu izdzīvojusi dažādus
posmus: sākotnēju sašutumu un nesapratni
par to, kā strādāt tālāk, ko darīt un tad
risinājumu, kas nāca pamazām.

Nolēmām gatavot ēdienu līdzņemšanai kārbiņās. Apmeklētājus ēdinātavā nelaižam. Tagad
viss nostabilizējies – jūtos droša un pasargāta.
Darba apjoms, protams, ir samazinājies. Lai
nebūtu jāatlaiž neviens darbinieks, strādājam
maiņās. Varu sacīt, ka tagad jūtos pozitīva,
cilvēki zvana, piesaka pasūtījumus, ir atsaucīgi.
Tas arī glābj vietējo uzņēmēju, jo īres maksa un
rēķini jāmaksā tāpat kā līdz krīzei.
Ģimenē mūsu ikdiena mainījusies krasi, bet mēs
to uztveram kā lielu atvaļinājumu, kas devis
vērtīgas izvēles. Daudz vairāk varam pavadīt
laika kopā ar bērniem, strādāt ārā. Aicinu domāt pozitīvi un šo situāciju uztvert kā unikālu
iespēju būt visiem kopā, darīt labo un baudīt
pavasari.

SVARĪGI
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
līdz ārkārtējās situācijas beigām visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē,
ka klientiem slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas.
Šajā laika posmā personām nebūs iespējams
pieteikt un saņemt personu apliecinošus dokumentus (pasi, personas apliecības). PMLP
informē, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies
derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams
personas identificēšanai ārkārtējās situācijas
izsludināšanas laikā. PMLP priekšnieks vai viņa
pilnvarota amatpersona var izdarīt izņēmumus
attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu
izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.
Neatliekamu jautājumu risināšanai: 67219244.
Saziņai iesakām izmantot arī e-pastu:
pases@pmlp.gov.lv.
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Domes sēdes apskats
Komiteju un Domes sēdes varēs notikt
videokonferences veidā
25. martā, deputāti tika sasaukti uz ārkārtas
Domes sēdi.

iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences
palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot elektronisku Domes sēžu vadības sistēmu.

Vecumnieku novada Dome ārkārtas sēdē lēmusi
atbalstīt grozījumus 2018. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 «Vecumnieku novada
pašvaldības nolikums». Grozījumi nosaka, ka
gadījumos, kad domes deputāts komitejas sēdes vai domes sēdes laikā atrodas citā vietā un
veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar
ierasties komitejas sēdes vai domes sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt,
ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Tāpat, noteikts, ka domes deputāts uzskatāms
par klātesošu komitejas vai domes sēdē un ir
tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska

Pagarina nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņus

Notikusi pirmā videokonferences domes
sēde

ir atšķirīgs;
c) tarifu izmaiņas saistītas arī ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu
pakalpojuma sniedzējam par saviem līdzekļiem
nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome
aicināja iedzīvotājus un SIA «Mūsu saimnieks»
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust
viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksme
norisinājās 2020.gada 9.martā plkst. 19 Vecumnieku tautas namā. Tās mērķis bija informēt SIA
«Mūsu saimnieks» ūdenssaimniecības apgādes
pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu,
sniegt atbildes ar tarifu projektu saistītajiem
jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju
ieteikumus, kā arī priekšlikumus. Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas
procesā bija rekomendējošs raksturs.

Vecumnieku novada Domes sēdē 31. martā tika
izskatīti 18 pamata darba kārtības jautājumi un
1 papildu darba kārtības jautājums.

Veiksmīgi noritējusi Vecumnieku novada
Domes pirmā attālināti organizētā sēde.
Darbu, laiku un zināšanas vienotas platformas
sagatavošanā ieguldījusi pašvaldības IT
nodaļa, kas ar situācijas steidzamību un
kvalitātes nodrošinājumu tikusi galā, tādējādi
novada vadības darbs var tikt nodrošināts arī
attālināti un steidzamu lēmumu apspriešana
un pieņemšana var notikt nekavējoties un
netraucēti.

Pašvaldības pakalpojumi tiek
nodrošināti

Novada administrācijas ziņojumā pašvaldības
izpilddirektore Aiga Saldābola deputātus informēja, ka iedzīvotāji pagastu pārvaldēs visus
pakalpojumus var saņemt attālināti. Līdzīgi darbs
norit arī kultūras un izglītības iestādēs.
Būvdarbi notiek Sarkanajā skolā, tiek remontēts
pašvaldības dzīvoklis Ceriņu ielā un telpas bibliotēkai Kalna ielā.
Veselības centrā tiek pieņemti slimnieki ar akūtām saslimšanām, savukārt pansionāts «Atvasara», ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus,
strādā pēc iespējas autonomi, ierobežojot iespēju
apmeklēt pansionāta klientus.
Izpilddirektore A.Saldābola atbildēja arī uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

Apstiprināts SIA «Mūsu saimnieks»
jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifs

Lēmums pieņemts pamatojoties uz SIA «Mūsu
saimnieks» iesniegto pieteikumu tarifa palielināšanai. Līdzšinējais – spēkā esošais tarifs (bez PVN)
aukstā ūdens ražošanai un piegādei Vecumnieku
un Klīvu ciemā ir 0,86 euro par kubikmetru, Piebalgu ciemā – 1,83 euro. Savukārt kanalizācijas
pakalpojums Vecumnieku un Piebalgu ciemā ir
1,38 euro par kubikmetru.
Jaunais pakalpojumu tarifs, kas stāsies spēkā ar
2020. gada 1. maiju, paredz vienādu maksas apmēru visiem SIA «Mūsu saimnieks» pakalpojumu
lietotājiem – aukstā ūdens ražošanai un piegādei
(bez PVN) 0,99 euro par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu – 1,46 euro.
Tarifu izmaiņas SIA «Mūsu saimnieks» pamatojusi
ar šādiem viedokļiem un argumentiem:
a) pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifs Vecumnieku ciemā apstiprināts 2015.
gadā, Piebalgu ciemā – 2018. gadā. Kopš šī laika
paaugstinājušās tādas izmaksas kā maksa par
elektroenerģiju, ūdens analīzēm, darbinieku
darba alga un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ūdenstorņa
dezinfekcijas un ūdens atdzelžošanas stacijas
apkopju izmaksas, kas ir galvenie izmaksu posteņi aprēķinu kalkulācijā;
b) Vecumnieku novada Domes ierosinājums
apstiprināt vienotu tarifu SIA «Mūsu saimnieks»
pakalpojumu sniegšanas teritorijā Vecumnieku
pagastā, jo saskaņā ar ūdenssaimniecības ietaišu izbūvi Piebalgās, tur apstiprinātais tarifs

Sakarā ar 2020. gada 19. martā Ministru kabineta
atbalstīto likumprojektu, kurā iekļauts, ka krīzes
skarto nozaru nodokļu maksātājiem ir tiesības
pieteikties nodokļu (tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa, NĪN) samaksas termiņa pagarinājumam Vecumnieku novada dome, pamatojoties
uz likuma «Par valsts apdraudējuma un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā
ar Covid-19 izplatību» 4. pantu, «Pašvaldībām
2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli»
noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.

Apstiprināti grozījumi sadarbības
līgumos ar biedrību «Kalna svētību
kopiena»

Deputāti nolēma, ka pamatojoties uz Bārbeles
Zēnu pamatskolas direktores Ilonas Blūmas
iesniegumu, fonds «Saknes un spārni» no biedrības «Kalna svētību kopiena» pārņem tiesības,
saistības un pienākumus, saistībā ar nekustamajiem īpašumiem «Zemitāni»-2 un «Zemitāni»-6
(Zemitānu māja, kurā dzīvo pamatskolas skolotāji). «Kalna svētību kopiena» bija skolas juridiskais
dibinātājs līdz 2019. gada novembrim.

Pieņemts lēmums par pašvaldības
nekustamā īpašuma Liepu iela 13-26,
Vallē atsavināšanu

Dzīvokļa īpašums ir atbrīvots un no 2019. gada 25.
maija nav izīrēts. Galvenais iemesls dzīvojamās
telpas neizīrēšanai ir apstāklis, ka tā ir labiekārtota, kas rezultātā veido salīdzinoši augstu
komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu
maksu. Dzīvokļa īpašums sastāv no 58.6m2
dzīvokļa kopējās platības un zemes gabala 5432
m2 platībā. Vecumnieku novada Dome nolēmusi
dzīvokļa īpašumu pārdot pirmreizējā izsolē ar
augšupejošu soli. Apstiprināta izsoles nosacītā
cena – 6000 euro apmērā. Izsoles solis – 100 euro,
nodrošinājums – 600 euro.

Par samaksas atgūšanu no vecākiem par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu

Pamatojoties uz novada Bāriņtiesas februāra
lēmumu divām ģimenēm atņemtas aizgādības
tiesības un bērni ievietoti ilgstošas aprūpes un
sociālās rehabilitācijas iestādē. Pašvaldība par
šiem bērniem maksā uzturēšanās naudu 750
eiro mēnesī par katru bērnu. Domes sēdē deputāti nolēma sākot ar 25. martu piedzīt no bērnu
vecākiem ikmēneša maksu 344 eiro par katru
bērnu mēnesī, kurus jāieskaita pašvaldības kontā
līdz katra mēneša beigām.

Apstiprināts Misas pamatskolas
nolikums

Misas pamatskolas nolikums apstiprināts pamatojoties uz Vecumnieku novada domes 2019.
gada 22. janvāra lēmumu «Par Misas vidusskolas
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gada ietvaros», nolēma noteikt šādus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus:
• līdz 31.maijam — vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas;
• līdz 31.jūlijam — vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas;
• līdz 30.septembrim — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas;
• līdz 30.novembrim — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.
Paldies visiem NĪN maksātājiem, kas jau veikuši maksājumus. Atgādinām, ka nekustamo
īpašuma nodokli ir ērti nomaksāt attālināti - internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv. Abos portālos nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par
citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
reorganizāciju». Lēmums stāsies spēkā ar 2020.
gada 1. septembri. Tas paredz, ka turpmāk iestāde īstenos vispārējo pirmsskolas un vispārējās
pamatizglītības programmu, kā arī speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem.
Jau iepriekš informēts, ka no šī gada 1.septembra Misas vidusskola darbu sāks kā pamatskola,
atbilstoši novadā izstrādātajam izglītības iestāžu
reorganizācijas plānam.

Sakārto skolēnu ēdināšanas samaksu
kārtību

Lai sakārtotu ēdināšanas izmaksu dokumentāciju
un pamatojoties uz Stelpes pamatskolas direktores D. Venclovas lūgumu, apstiprinātas ēdināšanas izmaksas Stelpes pamatskolā: brokastis 0.32
euro, pusdienas 0.86 euro un launags 0.31 euro.
Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. aprīli.
Izstrādājot šī gada budžetu, skolēnu brīvpusdienu sadaļā paredzēti līdzekļi skolēnu ēdināšanas
līdzfinansēšanai arī Bārbeles Zēnu pamatskolai.
Nepieciešams atsevišķs lēmums, lai varētu veikt
ēdināšanas pakalpojumu apmaksu. Apmaksa tiks
veikta pēc faktiskā patērēto porciju skaita.
Tiks apmaksātas Bārbeles Zēnu pamatskolas
pirmsskolas grupas audzēkņu brīvpusdienas 1.42
euro apmērā un 1.-4. klases skolēnu ēdināšana
0.71 euro apmērā. Līdzekļi paredzēti Vecumnieku
novada pašvaldības budžeta sadaļā «Novada izglītības iestāžu pirmsskolas audzēkņu un skolēnu
brīvpusdienas».

Piešķir līdzfinansējums festivālam
«Āboļdārzs»

Saņemts festivāla organizatora Kārļa Ulmaņa
iesniegums ar lūgumu ceturto reizi finansiāli
atbalstīt Naivo brīvdabas minifestivālu «Āboļdārzs», kas šogad iecerēts maijā Vecumnieku
novada Bārbeles pagasta Gaismas ciemā.
Pamatbudžetā šie līdzekļi netika ieplānoti, jo
iesniegums netika saņemts laicīgi. Deputāti
lēma – ja festivāls notiks, tam tiks piešķirts līdzfinansējums 1000 euro apmērā. Tiks nodrošināts
informatīvais atbalsts. Izdevumus segs no budžeta sadaļas «Novada teritorijas apsaimniekošanas
izdevumi».

Saskaņoti grozījumi Vecumnieku novada
pašvaldības iestāžu darbinieku amatu
un mēnešalgu sarakstā

Nolemts atbalstīt Skaistkalnes vidusskolas direktores S. Vāvernieces lūgumu ar 1.aprīli izveidot
autobusa vadītāja amata štata vietu ar pamata
atalgojumu 647 euro. Atbalstīts arī Misas vidusskolas direktores Annas Balgalves lūgums
nodrošināt 0,4 pirmsskolas skolotāja palīga
slodzi, kas nepieciešama, lai nodrošintu pirmsskolas izglītojamā speciālās vajadzības ikdienā,
t.i. asistenta pakalpojumu trīs stundas dienā.
Šim mērķim nepieciešamie līdzekļi tiks ņemti
no skolas 2020. gada pamatbudžeta izdevumu
tāmē ieplānotās sadaļas «Algu fonda rezerve».

Piešķirts līdzfinansējums Kurmenes
Romas katoļu draudzei Kurmenes parka
teritorijas labiekārtošanai

Vecumnieku novada Dome saņēmusi Kurmenes Romas katoļu
TURPINĀJUMS 3. LPP.
draudzes lūgumu fi-
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2020. gada 16.aprīlī
nansiāli atbalstīt
baznīcai pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, kā arī jaunas
skatuves un deju laukuma izveidi. Gatavojoties
Kurmenes baznīcas 150 gadu jubilejai, plānots
atjaunot vēsturisko ceļu gar parka Ziemeļu malu
– atjaunot seno egļu aleju, noņemt ceļa virskārtu,
aizstājot to ar smilts un grants segumu.
Tā kā pašreiz grūti prognozēt, kā pašvaldības
budžetu ietekmēs esošā krīzes situācija, Dome
lēmusi finansiāli atbalstīt 154 m3 grants iegādi
Kurmenes katoļu draudzes turpmāk iecerēto
darbu veikšanai līdz 2400 euro apmērā.
TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

sporta sacensībās

Atbalsta sportistu Kristapu Ķīli dalībai

Bērnu un jauniešu moto-triāla skolas klubs lūdzis
Vecumnieku novada Domi finansiāli atbalstīt
kluba sportistu Kristapu Ķīli dalībai moto-triāla
Latvijas, Baltijas un pasaules čempionātu sacensībās. Dalība triāla sacensībās ļautu cīnīties par
iespēju iekļūt Latvijas izlases sastāvā un piedalīties Pasaules Nāciju kausa triāla sacensībās, kas
norisināsies Portugālē šī gada 13. septembrī.
Sportists triāla čempionātos piedalās jau no 2013.
gada un ir pārstāvējis klubu un novadu dažāda
mēroga čempionātos un sacensībās gan Latvijā,
gan Eiropā. Triāla sezonas izdevumi gadā ir ap
6000 euro. Vecumnieku novada dome nolēma

Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu vecāki aprīlī un maijā
atbrīvoti no mācību līdzfinansējuma
maksām

Attālinātās apmācības dēļ skolā veidojas arī
saimniecisko izmaksu ietaupījumi un, iespējams,
līdz jaunā mācību gada sākumam summa daļēji
jau būs izlīdzinājusies.

6. aprīlī Vecumnieku novada Domes ārkārtas
sēdē vienbalsīgi nolemts atbalstīt Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas direktores Ivetas
Lavrinovičas lūgumu atbrīvot skolēnu vecākus
no mācību līdzfinansējuma maksām visās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skolas
audzēkņu vecāki 2020. gada aprīlī un maijā
būs atbrīvoti no šādām maksām:
• profesionālās ievirzes izglītības programmās
20V un 10V mūzikā un mākslā 10,00 euro
mēnesī;
• profesionālās ievirzes izglītības programmā
30V mūzikā un mākslā – 20,00 euro mēnesī;
• vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas
mācību materiālu maksas 1. – 7.klases audzēkņiem 7,00 euro mēnesī.
Nemainīga tiek saglabāta mūzikas instrumentu
īres maksa profesionālās ievirzes izglītības mūzikas programmās.
Mūzikas un mākslas skolas direktore domes sēdē
atzina, ka šāds lēmums šajā grūtajā laikā ģimenēm sniegtu kaut nelielu atspaidu. Vienā mēnesī
šīs izmaksas veido apmēram 1600 euro, kas
mācību iestādes plānotajā budžetā nenonāks.

Tiks nodrošinātas pārtikas pakas
Vecumnieku novadā deklarētajiem
skolēniem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm

6. aprīļa Vecumnieku novada Domes ārkārtas
sēdē nolemts, ka uz laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija (lēmuma pieņemšanas
dienā - līdz 14. aprīlim), Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo pirmsskolas audzēkņu un izglītojamo līdz 9.
klasei, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas),
ēdināšanai piešķirt pārtikas produktus (pakas)
par summu 2 euro mācību dienā.
Kopumā plānots izveidot pārtikas pakas astoņām
dienām, laika posmam no 1.-14. aprīlim. Par
visām dienām tiks veidota viena pārtikas paka.
Ārkārtējās situācijas pagarinājuma gadījumā –
tiks pieņemts atsevišķs lēmums par turpmāko
rīcību pusdienu nodrošināšanā.
Lai saņemtu pārtikas produktus izglītojamā ve-

piešķirt finansējumu 310 euro apmērā Kristapam
Ķīlim dalībai triāla čempionātos.

Sludinājums par izsoli

Pieņem lēmumu par atbalstu
uzņēmējiem krīzes situācijā

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.

Pašvaldībā saņemti vairāki iesniegumi no uzņēmējiem, kas nomā pašvaldības telpas, ar lūgumu
atbrīvot no telpu nomas maksas. Deputāti diskusiju rezultātā pieņēma lēmumu, ka telpu nomas
maksa, pamatojoties uz konkrētiem iesniegumiem, var tikt atcelta visiem komersantiem, kas
izmato pašvaldībai piederošas telpas. Nomas
maksas atcēlums neattiecas uz zemi.
cāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz Vecumnieku
novada domes Sociālajam dienestam adresētu
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 pie pagastu pārvaldēm izvietotajās
dokumentu kastēs. Sociālais dienests izvērtēs
izglītojamo atbilstību pārtikas pakas saņemšanai
un informēs par pārtikas pakas piegādes laiku un
saņemšanas kārtību. Ja nav iespējams elektroniski parakstīt dokumentu, iesniegums var būt arī
bez paraksta, bet šādā gadījumā pārtikas paku
varēs saņemt apmaiņā pret iesnieguma oriģinālu.
Finansējums pārtikas pakām tiks nodrošināts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienu
nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs
un valsts budžeta dotācijām izglītojamo brīvpusdienām atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2020.
rīkojumā Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» noteiktajam.
Gatavojot Domes lēmumu tika apzināts potenciālo pārtikas paku saņēmēju skaits. Skolēniem,
kuru ģimenēm ir maznodrošinātas vai trūcīgas
ģimenes statuss būs nepieciešamas apmēram
60 pārtikas pakas, daudzbērnu ģimenēm – līdz
350 pakām.

Saistošie noteikumi

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2018.gada 27.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.6 «VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS»
APSTIPRINĀTS Vecumnieku novada Domes
2020. gada 25.marta sēdē (protokols Nr.4, 2.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 Vecumnieku novada
Vecumnieku pagastā 2020.gada 25.martā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2018.gada
27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 «Vecumnieku novada pašvaldības nolikums» šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 35.1 un 35.2 punktu
šādā redakcijā:
«35.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem «Grozījumi
Vecumnieku novada Domes 2018.
gada 27.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.6 «Vecumnieku novada pašvaldības
nolikums»» 2020.gada 23.martā
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma «Par pašvaldībām» 34.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ja domes deputāts sēdes laikā
atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes
norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt,
ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā),
ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā
un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies
dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
Savukārt likuma 56.pantā teikts, ja komitejas
loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes

komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas
sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var
noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā).
35.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu
komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir
reģistrējies, izmantojot elektronisku Domes sēžu
vadības sistēmu.»
2. Papildināt noteikumus ar 108.1 un 108.2 punktu
šādā redakcijā:
«108.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā

atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai
komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes
norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt,
ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
108.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu
domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir
reģistrējies, izmantojot elektronisku Domes sēžu
vadības sistēmu.»
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals
25.03.2020.

norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir
noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais
komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas
sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
Lai Domes sēdēs un komitejas sēdēs nepieciešamības gadījumā varētu izmantot videokonferenci, tad šādai iespējai ir jābūt noteiktai
pašvaldības nolikumā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts,
ka, ja domes deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
domes sēdes vai komitejas sēdes norises vietā,
domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes vai komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav nosakāms.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs noteikt, ka domes sēdes vai komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav veiktas.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals
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PAMATOJOTIES UZ MK RĪKOJUMU PAR
ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANU
VALSTĪ, AR ATBILDĪBU PAR SABIEDRĪBAS
VESELĪBU UN VĪRUSA COVID-19
IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANU VECUMNIEKU
NOVADĀ UZ LAIKU
PUBLISKIE ROTAĻU LAUKUMI, SPORTA
LAUKUMI UN ĀRA TRENAŽIERU LAUKUMI
APMEKLĒTĀJIEM

TIEK SLĒGTI!

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

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.

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Martā Vecumnieku novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 6 bērniņu dzimšanas – 3
puikas, 3 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 2 laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 6 miršanas
reģistri:

Vecumnieku pagastā

Erna Viļķe
(1929.gada 1.septembris – 2020.gada 14.marts)
Jānis Circens
(1968.gada 18.febuāris – 2020.gada 21.marts)
Patrīcija Ieva Veidemane
(2005.gada 12.oktobris – 2020.gada 20.marts)
Pēteris Šmits (1943.gada 29.augusts - 2020.
gada 26.marts)

Valles pagastā

Roze Jankuža
(1960.gada 18.februāris – 2020.gada 31.marts).
Viens miršanas reģistrs sastādīts par Neretas
novada iedzīvotāju.
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Līdzjūtība
«Mīļotais cilvēks
neaiziet, tikai pārstāj
līdzās būt....»
(R.Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību

Patrīcijas Ievas
Veidemanes

vecākiem no meitas
atvadoties.
Zālītes speciālās
pamatskolas
kolektīvs

4 Pašvaldībā
Paziņojums

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2020. gada
12. martā izsludināto ārkārtējo situāciju valsts
teritorijā saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un
noteiktajiem pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošani, SIA «Mūsu saimnieks» no 2020. gada
17. marta nepieņem maksājumus uzņēmuma
kasē skaidrā naudā. Daudzām ģimenēm šajā
ārkārtas situācijā, iespējams, darba zaudējuma
dēļ ir arī ierobežoti iztikas līdzekļi.
Izprotot radušos situāciju, SIA «Mūsu saimnieks»
informē, ka neaprēķinās līgumsodu vai likumiskos nokavējuma procentus, tiem komunālo
pakalpojumu lietotājiem, kuri nav paguvuši
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem
2020. gada februārī (rēķini, kas bija jāpamaksā
līdz 25.03.2020.) un turpmākajiem rēķiniem,
ja tie netiks samaksāti apmaksas termiņā, līdz
laikam, kad valstī beigsies ārkārtējā situācija.
Ja esiet nonākuši finansiālās grūtībās vai kādu
citu iemeslu dēļ (piemēram, nav iespējas rēķina apmaksu veikt ar bankas pārskaitījumu),
nevarat laicīgi veikt apmaksu, lūdzam savlaicīgi
uzrakstīt iesniegumu SIA «Mūsu saimnieks» ar
lūgumu neaprēķināt līgumsodu vai likumiskos
nokavējuma procentus.
Iesniegumu lūdzam ievietot uzņēmuma pastkastītē uz ieejas durvīm uzņēmuma telpās Ceriņu
ielā 9A, Vecumniekos.
Jautājumu gadījumā zvanīt SIA «Mūsu saimnieks» darba laikā pa telefonu 63967382.
SIA «Mūsu saimnieks»

ĪSUMĀ
Ar 1.aprīli Bārbeles doktorātā ir mainīti
pieņemšanas laiki:
ārsta palīdze Ieva Podniece pieņem pacientus:
P., P. 15.00-17.30 un T. 15.00 -18.00.
Dakteris Uldis Mantons pieņem pacientus:
T. 15.00-18.00

No 31.marta Bārbeles pasta nodaļā mainīts
darba laiks:
P., O., T., C., P. 7.30-11.30 S., Sv. – slēgts
Ar šo pašu datumu Bārbeles pagasta teritorijā
korespondenci piegādā jauns pastnieks, līdz ar
to būtiski ir iedzīvotājiem sakārtot savas pasta
kastītes atbilstoši 2013.gada 30.jūlija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.463.
Galvenie nosacījumi ir, ka uz pasta kastītes ir
jābūt identificējamam adresātam, kā arī, lai
pastnieks ērti var piekļūt pasta kastītei, ievērojot
arī satiksmes drošību, respektīvi gala punktā
pastniekam ir jāvar ērti manevrēt ar transporta
līdzekli. Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots,
tad pastniekam ir tiesības korespondenci adresātam nepiegādāt līdz pastkastei un to varēs
saņem tuvākā pasta nodaļā personīgi.

2020. gada 16.aprīlī

Sociālā darba pamatvērtība ir cilvēks

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 11.panta 6.punkts nosaka, ka
pašvaldības Sociālā dienesta uzdevums ir
«administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus,
kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanai», tādēļ Sociālais
dienests sniedz informāciju par budžeta
līdzekļu izlietojumu un darbību 2019.gadā.

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas 2019.gadā (eiro)
novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti». 2019.gadā šim mērķim izlietoti 47754

punkts paredz, ka personas, kuras sasniegušas
80 gadu vecumu un kurām nepieciešams

Pašvaldības piešķitie pabalsti

eiro, kas ir par 6916 eiro vairāk nekā 2018.gadā.
Visvairāk budžeta līdzekļu tērēti bērna piedzimšanas pabalstā 15285 eiro, kuru no 01.10.2019.
administrē Dzimtsarakstu nodaļa. Iepriekšējā
gadā Vecumnieku novadā piedzimuši 70 bērni,
kas ir par 12 bērniem mazāk nekā 2018.gadā.
72 politiski represētām personām izmaksāti
7200 eiro, tas ir par 400 eiro mazāk nekā 2018.
gadā, jo samazinājies politiski represēto personu
skaits par 4 personām.
Apbedīšanas pabalstam izlietoti 7650 eiro. Ap-

Otra lielākā pozīcija, kur tiek izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalsts 29341, kas ir par 5129
eiro mazāk nekā 2018.gadā. Tas ir pabalsts, kurš
paredzēts kurināmā iegādei un komunālo pakalpojumu atmaksai personām, kurām noteikts
trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Šo pabalstu
ir saņēmušas 182 ģimenes jeb 252 personas.
2019.gadā GMI pabalsta (garantētā minimālā
ienākuma) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur
personām ir viszemākie ienākumi un, lai to saņemtu, ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti
494 eiro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas
6 personas.
No pašvaldības budžeta, izvērtējot personas
ienākumus, tiek maksāts pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, zobu
ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c.
izdevumu apmaksai), kur iztērēti 3410 eiro, kas
ir par 743 eiro mazāk nekā 2018.gadā. Atbalsts
ir sniegts 54 personām.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem vēl maksā
pabalstus, kas ir pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes
saistošajiem noteikumiem Nr.5 «Vecumnieku

bedīšanas pabalsts tiek izmaksāts gadījumos,
kad mirušajai personai nepienākas pabalsts no
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras vai arī
pabalsts ir mazāks par 430 eiro, tad tiek piemaksāta starpība līdz minētajai summai. 2019.gadā
novadā ir mirušas 139 personas.
Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālos palīdzību, bet organizē vai administrē sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver
sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus. Aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 38908
eiro, kas ir par 11385 eiro vairāk nekā 2018.gadā.
Šo pakalpojumu nodrošina biedrība «Latvijas
Samariešu apvienība». Pērn aprūpes mājās
pakalpojumu izmantoja 23 Vecumnieku novada
iedzīvotāji, kas ir par 10 personām vairāk nekā
2018.gadā. Pieauguma starpība skaidrojama ar
to, ka arvien vairāk šo pakalpojumu sāk izmantot
Vecumnieku novada ļaudis, kuriem pēc Sociālā
dienesta izvērtējuma nepieciešams aprūpes
mājās pakalpojums. Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu Nr.2 «Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību» 31.4.apakš-

aprūpes mājās pakalpojums, to var saņemt par
brīvu. Pašvaldība neapmaksā aprūpes mājās
pakalpojumu 24 stundas diennaktī (tad nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums-pansionāts), bet,
ņemot vērā aprūpes līmeni, var tikt apmaksāts
4; 6; 12; stundas nedēļā.
2019.gadā 17 personas ir ievietotas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās. Vecumnieku novada pensionāri un
personas ar īpašām vajadzībām tiek ievietoti
pansionātā «Atvasara». Arvien biežāk iezīmējas
tendence, ka bērni neveic vecāku aprūpi. Viens
no iemesliem ir tas, ka bērni izbraukuši uz ārzemēm un vecākiem, sasniedzot noteiktu vecumu,
un vairs nespējot par sevi parūpēties, ārzemēs
dzīvojošie bērni nenodrošina šo aprūpi. Ir gadījumi, kad vecāki par bērniem nav rūpējušies un
tagad bērni arī vecākus nevēlas aprūpēt.
Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem, tas
nepieciešams arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa
konsultācijas saņēmuši 5 bērni, kas cietuši no
prettiesiskām darbībām un 11 bērni, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centā. Šis
pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta
līdzekļiem, bet administrē Sociālais dienests.
Sociālais dienests turpina administrēt asistenta
pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā, augstskolā un koledžā». Noteikumi
nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt
pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu,
pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un bērni
no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu
izmantoja 17 novada iedzīvotāji.
Sociālie darbinieki turpina aizpildīt personas
ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju
noteikšanai pie īpašas kopšanas pabalsta. 2019.
gadā aizpildīta 41 anketa. Tas ir ļoti darbietilpīgs
un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem pēc VDEĀVK izvērtēšanas tiek dota iespēja saņemt īpašas
kopšanas pabalstu.

S

ociālā palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Vecumnieku novada Domē apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā». Sociālajai
aizsardzībai (naudas un materiālais atbalsts) kopā 2019.gadā izlietoti 84052 eiro, kas ir par 1318
eiro vairāk nekā 2018.gadā. Vislielākais budžeta
izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras
ietver sevī bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstu, kur izlietoti 50164 eiro, kas ir par 5039 eiro
vairāk nekā 2018.gadā. Tas ir atbalsts bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi
mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2019.gadā audžuģimenēs uzturējās 18 novada bērni, kuru
uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam inventāram izmaksāti 39704 eiro, jo katram bērnam no
pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no valstī
noteiktās minimālās algas, t.i. 258 eiro mēnesī
2019.gadā. Savukārt, pabalstos bērnam bārenim
un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš
sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 5393 eiro, katram maksājot 64.03 eiro mēnesī, pavisam kopā
tādi ir 8 bērni. Bez vecāku gādības palikušie bērni,
sasniedzot pilngadību, ir tiesīgi saņemt dzīvokļa
pabalstu: dzīvojamās telpas īres maksājumus līdz
50 eiro mēnesī un izdevumus par komunālajiem
pakalpojumiem līdz 50 eiro mēnesī. Šādam mērķim izlietoti 2584 eiro. To saņēmušas 6 personas.

Nekustamā īpašuma norēķins pagastu kasēs
būs iespējams tikai pēc ārkārtas situācijas izbeigšanās un nokavējuma nauda par to netiks
piemērota.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi

Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu institūcijā
personām ar funkcionāliem traucējumiem darba
spējas vecumā, politiski represētām personām,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībTURPINĀJUMS 5. LPP.
niekiem. 2019. gadā

Pašvaldībā 5
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tika noformēti 17
iesniegumi, kuri
nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai,
kura, pēc dokumentu izskatīšanas, pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu
nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.
2019.gadā Sociālais dienests ir veicis 3539
darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu novada iedzīvotājiem. 2019.gadā ir pieņemti 1158
lēmumi, kur aiz
katra no tiem
JĀPALĪDZ
stāv klients ar saPERSONĀM,
vām vajadzībām,
problēmām un
KURAS KAUT
gaidām. Sociālais
KĀDU IEMESLU
darbinieks mēģina rast risinājumu
DĒĻ PAŠAS NETIEK
problēmai, sniedz
GALĀ. MUMS
sociālo palīdzību
vai sociālos pakalJĀBŪT IEJŪTĪGIEM,
pojumus. Ir veikSAPROTOŠIEM
tas 670 apsekošanas klientu dzīves
UN ATBILDĪGIEM,
vietā, kas ir par 71
JO MĒS NEKAD
reizi vairāk nekā
2018.gadā. ApseNEVARAM ZINĀT,
košana tiek veikVAI KĀDREIZ
ta, lai noskaidrotu
NEBŪSIM ŠO
uz vietas esošo
situāciju par nePERSONU SKAITĀ.
pieciešamību piešķirt trūcīgas vai
maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu, ko nosaka MK noteikumu Nr.299
«Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.» 7.punkts.
Apsekošana tiek veikta arī ģimenēs, par kurām
tiek sniegta informācija un kuras atrodas Sociālā
dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus,
kādi ir radīti bērna augšanai un attīstībai. Informējam, ka Sociālais dienests apsekošanu var
veikt pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta otro daļu, kurā
teikts «ja pašvaldība no fiziskajām personām vai
institūcijām saņēmusi informāciju par personu,
kurai varētu būt nepieciešams sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā
palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā «Par
sociālo drošību» noteiktajā kārtībā pārbaudīt
saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās
palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā
arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā
palīdzība saņemama.»
TURPINĀJUMS NO 4. LPP.

Riska izvērtēšana

2019.gadā novadā bija 60 riska ģimenes, kurām ir
jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē riski, jāsastāda
rehabilitācijas plāni, lai radītu bērnu augšanai un
attīstībai labvēlīgus apstākļus, mācītu viņiem
prasmes, iemaņas un vienkārši mīlestību pret
saviem bērniem un tuvākajiem.
Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu tikšanās.
2019.gadā bija 23 starpprofesionāļu sēdes. Tas

ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts policijas,
izglītības iestāžu, pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļas, psihologa tikšanās reizes, kad tiek
runāts un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu un katrai institūcijai tiek izvirzīti konkrēti
uzdevumi, lai varētu atrisināt radušos situāciju.
Vecumnieku novada pašvaldība 26.01.2016.
noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales Plānošanas reģionu par projekta «Atver sirdi Zemgalē» īstenošanu, kur aktīva dalība tiek deleģēta
Sociālajam dienestam. Minētais projekts ir
deinstitucionalizācijas projekts. Pašreiz bērni
ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas
saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu - bērna līdz
17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei
un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un
aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz
50h nedēļā bērna dzīvesvietā un bērnam līdz 17
gadu vecumam 10h. Mūsu novadā aprūpes pakalpojumu saņem 3 ģimenes. Projekta ietvaros
var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
40 reizes bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
kuriem ir izstrādāts Individuālais atbalsta plāns
un 20 reizes sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
var saņemt viņu vecāki. 2019.gadā saņemti 8
iesniegumi no bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par pakalpojuma piešķiršanu bērnam un
likumiskajam pārstāvim. 4 personas ar garīga
rakstura traucējumiem saņem aprūpes mājās
pakalpojumu, kuru nodrošina biedrība «Latvijas
Samariešu apvienība».

Deinstitucionalizācijas projekts

Sociālo dienestu priecē tas, ka beidzot ir uzsākušies celtniecības darbi Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, kur plānota «Dienas aprūpes centra
izveide Vecumnieku novadā personām ar garīga
rakstura un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem», kura mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība
pašvaldībā, saskaņā ar apstiprināto Zemgales
Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu
2017.-2020.gadam. Tur būs iespēja dienas laikā
sniegt psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju
un iemaņu attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas Vecumnieku novadā dzīvojošām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Gribu uzsvērt, ka sociālā darba speciālisti ikdienā
strādā, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt
vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, taču
vēršoties Sociālajā dienestā cilvēks sagaida, ka
tiks apmierinātas visas viņa vēlmes un vajadzības, bet nesaņemot šo gaidīto palīdzību, cilvēks
ir neapmierināts, taču sociālie pakalpojumi un
palīdzība tiek sniegta likumā noteiktā kārtībā,
iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus un
izvērtējot reālo situāciju.
Viens no demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem ir palīdzēt tām personām, kuras kaut
kādu iemeslu dēļ pašas netiek galā un mums
kā sabiedrībai ir jābūt saprotošai, iejūtīgai un
atbildīgai, jo mēs nekad nevaram zināt, vai
kādreiz nebūsim šo personu skaitā.
Cerot uz savstarpēju sapratni,
Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča

LĒMUMS Par SIA «Mūsu saimnieks»
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada 31.martā Nr.1-4/2020/115
(Prot.Nr.5, 2.§)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Mūsu
saimnieks», vienotais reģistrācijas numurs:
43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 (turpmāk – SIA «Mūsu saimnieks»),
2020.gada 17.februārī Vecumnieku novada Domei
(turpmāk – Dome) iesniedza pieteikumu tarifa
palielināšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa
projekts iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem
dokumentiem (turpmāk – tarifu projekts).
Līdzšinējais – spēkā esošais tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) aukstā ūdens ražošanai
un piegādei Vecumnieku un Klīvu ciemā ir 0,86
EUR par kubikmetru, Piebalgu ciemā – 1,83 EUR.
Savukārt kanalizācijas pakalpojums Vecumnieku
un Piebalgu ciemā ir 1,38 EUR par kubikmetru.
Plānotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķins paredz vienādu maksas apmēru visiem
SIA «Mūsu saimnieks» lietotājiem – aukstā ūdens
ražošanai un piegādei (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,99 EUR par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu – 1,46 EUR.
Tarifu izmaiņas SIA «Mūsu saimnieks» pamatojusi
ar šādiem viedokļiem un argumentiem:
a) pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifs Vecumnieku ciemā apstiprināts 2015. gadā,
Piebalgu ciemā – 2018. gadā. Kopš šī laika paaugstinājušās tādas izmaksas kā maksa par elektroenerģiju, ūdens analīzēm, darbinieku darba alga
un ar to saistītās valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, ūdenstorņa dezinfekcijas un
ūdens atdzelžošanas stacijas apkopju izmaksas, kas
ir galvenie izmaksu posteņi aprēķinu kalkulācijā;
b) Vecumnieku novada Domes ierosinājums
apstiprināt vienotu tarifu SIA «Mūsu saimnieks»
pakalpojumu sniegšanas teritorijā Vecumnieku
pagastā, jo saskaņā ar ūdenssaimniecības ietaišu
izbūvi Piebalgās, tur apstiprinātais tarifs ir atšķirīgs.
c) Tarifu izmaiņas saistītas arī ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu
pakalpojuma sniedzējam par saviem līdzekļiem
nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu;
d) citi plānotie izdevumi.
Vecumnieku novada Dome, uzsākot tarifa
projekta izvērtēšanu, konstatē un secina:
a) SIA «Mūsu saimnieks» ir publiskas personas
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder
vienai publiskai personai – Vecumnieku novada
domei;
b) pēc SIA «Mūsu saimnieks» iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā
gada faktiskais kopējais sniegto sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā
veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus gadā,
tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas
ir noteikti normatīvajos aktos – Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobrī izdotajos noteikumos
Nr.1227 «Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem»;
c) saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta
pirmās daļas 14.punkta «c» apakšpunktu dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu;
d) saskaņā ar 2018.gada 27.jūnija Vecumnieku
novada Domes saistošo noteikumu Nr.6 «Vecumnieku novada pašvaldības nolikums» 23.4.apakšpunktu dot priekšlikumus un atzinumus par
nodokļu, nodevu, tarifu, nomas, īres, maksas
pakalpojumu u.tml. apmēriem, atvieglojumiem
un piemērošanas kārtību ir Vecumnieku novada
Domes Finanšu komitejas kompetencē;
e) tarifu projekts ir veidots saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika» (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma
«Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem»
20.pantam.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības
lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicināja
iedzīvotājus un SIA «Mūsu saimnieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par
iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
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projektu. Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome 2020.gada 9.martā
plkst. 19 Vecumnieku tautas namā, adrese: Rīgas
iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, organizēja uzklausīšanas
sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis bija
informēt SIA «Mūsu saimnieks» ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt
tarifu, sniegt atbildes ar tarifu projektu saistītajiem
jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju
ieteikumus, kā arī priekšlikumus. Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas
procesā bija rekomendējošs raksturs.
Tarifa projekta izvērtēšanā tika izskatīti un ņemti
vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību «ARMA K
Revidents Auditors», reģistrācijas Nr. 4010315024,
SIA «Mūsu saimnieks» veiktā finanšu audita rezultāti. Audits tika veikts, lai pārbaudītu grāmatvedības uzskaites un izmaksu atbilstību, galvenokārt
uzmanību vēršot uz to, vai tarifu aprēķinos
izmantotie grāmatvedībā reģistrētie uzskaites
dati laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim atbilst saimnieciskās
darbības jomām ne tikai pēc juridiskās formas,
bet arī pēc ekonomiskās būtības.
Vecumnieku novada Dome, izvērtējot tarifu
projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāju priekšlikumus un ieteikumus, vairākkārt
pieprasīja SIA «Mūsu saimnieks» iesniegt papildu
informāciju, dokumentus un citus tarifu projekta
precizējumus.
Izvērtēšanas gaitā, ņemot vērā visus iepriekš
minētos apstākļus, Vecumnieku novada Dome
SIA «Mūsu saimnieks» atbilstīgi izmaiņām uzdeva
veikt tarifu projekta precizējumus, kas iesniegti
2020.gada 26.februārī un 17.martā.
Jautājums «Par SIA «Mūsu saimnieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
skatīts 2020.gada 17.februārī Vecumnieku novada
Domes Attīstības komitejas sēdē, 9.februāra un
18.marta Finanšu komitejas kārtējās sēdes darba
kārtībā. Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 14.punkta «c» apakšpunktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. Savukārt Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta otrā daļa teic, ka vietējās
pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta
sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms
katrā veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus
gadā. Nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vietējā pašvaldība
piemēro likumā «Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem» noteiktos sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas pamatprincipus.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām»
21.panta pirmās daļas 14.punkta «c» apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Guntis Kalniņš, Iveta
Lavrinoviča, Anita Smilškalne, Roberts Cešeiko,
Māris Āķis, Mārtiņš Mediņš, Dainis Rijkuris, Diāna
Ruģele, Vēsma Petruševica, Jānis Kalniņš, Aija Jurova, Jānis Kovals, Dagmāra Venclova); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Vecumnieku novada
Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
«Mūsu saimnieks», vienotais reģistrācijas numurs
43603018936, šādu sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu:
1.1.ūdensapgādes pakalpojumam (ūdens ražošana un piegāde) – 0,99 EUR/m³ (bez pievienotās
vērtības nodokļa);
1.2.kanalizācijas pakalpojumam – 1,46 EUR/m³
(bez pievienotās vērtības nodokļa).
2.Noteikt, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā no
2020.gada 1.maija.
3.Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
4.Lēmumu publicēt:
4.1.Vecumnieku novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas»;
4.2.Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv.
5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš
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Noslēdzies veselības veicināšanas projekts
Vecumnieku novada dome 2017.gada aprīlī
uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF)
projekta «Veselības veicināšana un slimību
profilakses pasākumi Vecumnieku novadā»
Nr.9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts)
aktivitāšu īstenošanu. Projekts tika īstenots
38 mēnešus. Šajā laikā īstenoti vairāki ar
veselības veicināšanu un slimību profilaksi
saistīti pasākumi.
Slimību profilakses jomā tika īstenotas šādas
aktivitātes:
• Veselības diena – 2 pasākumi;
• pasākumi izglītības iestādēs par veselīga uztura
nozīmi bērnu mutes dobuma, zobu veselībā un
tā ietekmi uz vispārējo veselību – 7 pasākumi;
• perinatālā un neonatālā perioda veselības
aprūpe – 3 lekcijas;
• informatīvās lekcijas iedzīvotājiem par onkoloģiju – 3 lekcijas;
• informatīvās lekcijas par bērnu garīgās veselības
aprūpi – 3 lekcijas.
Veselības veicināšanas jomā tika īstenotas šādas
aktivitātes:
• informatīvs pasākums «Veselīgs uzturs mūsu
ikdienā» – 2 lekcijas;
• nometne «Veselīgais novadnieks» – 3 nometnes;
• nometne – «Aktīvais novadnieks» – 3 nometnes;
• informatīvi izglītojošo nodarbību cikls «Atkarību
mazināšana un profilakse» iedzīvotājiem – 6
pasākumi;
• informatīvi izglītojošās nodarbības «Iedzīvotāju
veselības psihohigiēna» – 6 pasākumi;
• nodarbības ar sensorās integrācijas elementiem
«Kids GYM» – 32 nodarbības;
• informatīvi izglītojoša un praktisku nodarbību
pasākums pieaugušām personām garīgās veselības stiprināšanai – 3 pasākumi;

• zumbas nodarbības – 94 nodarbības;
• nūjošanas apmācības nodarbības – 20 nodarbības;
• fizioterapijas nodarbības – 80 nodarbības;
• jogas nodarbības – 152 nodarbības;
• peldēšanas, t.sk. ūdens aerobikas, nodarbības
– 155 nodarbības;
• nodarbību cikls «Fiziskās aktivitātes kā medikaments» – 8 nodarbības;
• fizisko aktivitāšu diena «Esi aktīvs, esi vesels!»
– 2 pasākumi;
• Veselības dienas darba kolektīvos – 6 pasākumi;
• velobrauciens – 2 pasākumi.
Projekta īstenošanas laikā projekta pārbaudes
vizītēs ieradās gan Veselības ministrijas, gan
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji,
kuri veicot saturiskās pārbaudes projekta īstenošanas vietā, atzina, ka projekts tiek iesviests
sekmīgi, augstu novērtējot gan nodarbību saturu,
gan speciālistu profesionalitāti, gan apmeklētību.
No projekta finanšu līdzekļiem tika segtas arī
degvielas iegādes izmaksas, lai nodrošinātu
iedzīvotāju nokļūšanu uz peldēšanas, t.sk. ūdens
aerobikas, nodarbībām. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 105 643.55, kas tika segtas no
ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%).
Informējam, ka šobrīd projekta aktivitāšu ieviešana ir noslēgusies, tiek plānots, ka projekts
turpināsies 2021.gadā.
Vēlos pateikties visiem novada iedzīvotājiem
par aktīvu dalību nodarbībās, lekcijās un citos
pasākumos. Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs!
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Sarkanajā skolā uzsākti būvdarbi

Projekta ietvaros Sarkanajā skolā plānots izveidot dienas aprūpes centru, tādējādi nodrošinot
sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību
personām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes
rīkotā atklāta konkursa «Ēkas pārbūve par
daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru
(1.kārta)» rezultātiem, būvdarbus objektā nodrošina SIA «Kvintets M», līguma summa EUR 401
215,23 bez PVN. Līgums parakstīts 2020.gada
27.janvārī, būvdarbu izpildes termiņš – 18 mēneši.
Būvuzraudzību objektā nodrošina SIA «BaltLine
Globe». Līguma summa EUR 7950,00 bez PVN. Autoruzraudzību nodrošina SIA «Komunālprojekts»,
līguma summa EUR 3300,00 bez PVN.

Uz projektu attiecināmās izmaksas ir EUR 360
066,90, no tām ERAF finansējums sastāda EUR
129 174,50, valsts budžeta dotācija EUR 6105,45,
cits publiskais finansējums EUR 9215,70, pašvaldības finansējums EUR 215 571,25.
ERAF projekta ietvaros tiks realizēta tehniskā
projekta 1.kārta no trīs kārtām. 1.kārtas darbos
ietilpst - katlumājas un siltumapgādes sistēmas
izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana,
tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada
izbūve (pieslēgums centralizētās ūdensapgādes
maģistrālei, iekšējie tīkli), kanalizācijas izbūve,
elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve,
2.stāva pastiprināšana, durvju un logu remonts
un nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve,
telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c. darbi.
Dace Šileika, Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Vecumnieku novada Dome septīto gadu plāno
piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības
pasākuma «Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs» īstenošanā. Pasākumam
pieteiktas 30 gadījuma darbu strādnieka
darba vietas. Skolēniem darba vietas
tiks piedāvātas Vecumnieku, Bārbeles,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes
pagastā.

N

VA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz
31.augustam, un tajā vienu mēnesi
piedalīties varēs skolēni vecumā no
15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).
Darba samaksa Vecumnieku novada Domē tiks
noteikta valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku
mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz
18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas
dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek
nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.
Skolēnu elektroniskā reģistrēšanās dalībai pasākumam tiks uzsākta no 2020.gada 27.aprīļa līdz
17.augustam, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Katram

valsts reģionam tiks noteikts atsevišķs skolēnu
pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums:
• 27.aprīlī – Latgales reģions
• 28.aprīlī – Vidzemes reģions
• 29.aprīlī – Rīgas reģions
• 30.aprīlī – Kurzemes un Zemgales reģions
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka
skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var
vienoties ar konkrētu darba devēju par darba
vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar
vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar
e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz
brīvajām darba vietām.
Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto
darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo
gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.
Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē:
https://www.nva.gov.lv
Alīna Žukauska,
Attīstības plānošanas nodaļas projektu
koordinatore

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA INFORMĒ
Martā kopumā apkalpoti 42 izsaukumi
(Vecumnieku pagastā - 24, Skaistkalnes
pagastā - 7, Valles pagastā - 4, Stelpes
pagastā - 3, Bārbeles pagastā - 3, Kurmenes
pagastā - 1,), t.sk. apkalpoti 16 Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa
(turpmāk – Policijas) izsaukumi.

P

ārkāpumu profilaksei veikti 3 reidi. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 2 publiskos pasākumos, kur kopumā nostrādātas 8 stundas. Trīs reizes sniegts atbalsts
Vecumnieku novada domes Sociālajam
dienestam un Vecumnieku novada Bāriņtiesai,
16 gadījumos izteikti aizrādījumi par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem. Četrām personām, kas bija alkohola reibumā vai
kurām bija veselības problēmas, palīdzēts nokļūt dzīvesvietā, bet 1 persona tika nogādāta
diennakts patversmē. Fiziska palīdzība Policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības
dienestam, Valsts vides dienestam sniegta 19
reizes. Izķerti 15 klaiņojoši mājdzīvnieki (12
kaķi, 3 suņi).
Martā Sabiedriskās kārtības nodaļa saņēmusi
izsaukumus par Ministru Kabineta 03.12.2020.
rīkojuma Nr.103 (ar grozījumiem) «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu» pārkāpumiem, kon-

fliktiem ģimenē, konfliktiem starp kaimiņiem,
klaiņojošiem dzīvniekiem, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem.
Saņemti 5 personu iesniegumi, un tikpat sniegtas
atbildes uz personu iesniegumiem.
Sniegts atbalsts Vecumnieku novada Domes sociālā dienesta un Vecumnieku novada bāriņtiesas
darbiniekiem, kopā apsekojot viņu uzraudzībā
esošās ģimenes. Pēc Policijas darbinieku lūguma
vairākkārt apsekotas personu dzīvesvietas un
iespējamās personu uzturēšanās vietas. Atrasta
viena Policijas meklēšanā esoša persona, kura
tika nogādāta medicīnas iestādē.
Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un Policijas
darbiniekiem tika veikts profilaktiskais darbs
ar personām, kuras atgriezušās no ārzemēm,
saistībā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī.
Sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli,
un uzsāktas 3 lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
Stelpes pagastā, pēc saņemtās informācijas,
pie mājām «Zālītes-2» atklāts pārkāpums tā
izdarīšanas brīdī. Persona, izmantojot transportlīdzekli, izgāza lietotās transportlīdzekļu riepas,
piesārņojot vidi (attēlā). Procesuālās darbības par
notikušo veic Policija.
Andris Caune,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja p.i
FOTO – AIVARS ŠILEIKA

Pašvaldība 2019.gada septembrī parakstījusi
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru (turpmāk - CFLA) par Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (turpmāk - ERAF) projekta Nr.
9.3.1.1./18/I/020 «Dienas aprūpes centra
izveidošana Vecumnieku novadā personām
ar garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem» (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

Pašvaldība pieteikusi 30 darba vietas
skolēnu vasaras brīvlaikā

Klientu apkalpošanas centrā Vecumniekos Rīgas ielā 29 (Domes ēkā) joprojām
var pieteikt:

• VSAA pakalpojumus, piemēram, slimības pabalstus, apbedīšanas pabalstus, bērna piedzimšanas
pabalstus, bezdarbnieka pabalstus u.c.
• NVA pakalpojumus, bezdarbnieka statusa iegūšana u.c.
• Kā arī citu iestāžu pakalpojumus (sīkāka informācija Vecumnieku mājaslapā www.vecumnieki.lv)
Tālrunis informācijai 63976734, 63976100.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV
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2020. gada 16.aprīlī

No 23. marta arī Vecumnieku novada
izglītības iestādēs skolēni mācās attālināti.
Šādā režīmā aizvadītas vairāk kā divas pilnas
mācību nedēļas.

Ā

rkārtas apstākļi pieprasa pastiprinātu
sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Skolēni apgūst spēju mācīties patstāvīgi un plānot savu
dienu, skolotāji strādā pie jauniem veidiem, kā pasniegt mācību vielu, kā attālināti ieinteresēt un motivēt skolēnu mācībām, savukārt
vecāku ieguldījums, sadarbībā ar skolu ir neatsverams. Acīmredzams, ka pamat-atslēga attālinātajam mācību procesam ir spēja apgūt un izmantot
mūsdienu tehnoloģu iespējas, taču tikpat skaidri
redzama arī nepieciešamība pēc reālas komunikācijas cilvēku starpā. Kā Vecumnieku novadā noris
attālinātais mācību process stāsta Vecumnieku novada domes izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna,
pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītāja
Rita Zvirbule, Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars Ķiņķevskis, Vecumnieku vidusskolas skolotāja
Sanita Roga un 11. un 12. klases skolnieces Rūta
Ansone un Jūlija Djačenko, Skaistkalnes vidusskolas skolotāja Brigita Igaune un 11. klases skolniece
Megija Piebalga, kā arī Vecumnieku iedzīvotāja, trīs
bērnu mamma Alīna Žukauska.

Attālinātais mācību process ir
izaicinājums visiem

Vecumnieku novada domes Izglītības nodaļas
vadītāja Vija Beļūna
Lai aprastu ar reālo situāciju, bija nepieciešams
laiks. Šobrīd pedagogu noskaņojums ir pozitīvs.
Pedagogi labi tiek galā gan ar mācību procesu, gan
klases audzināšanu. Daļa novada skolu pedagogu
izvēlas strādāt no mājām, daļa turpina materiālus
gatavot darba vietā – skolā, daļa skolā ierodas
tikai pēc nepieciešamajiem mācību materiāliem.
Kā katrai situācijai, arī šajā - manāmi mīnusi.
Daudzbērnu ģimenēs bērni nevar laicīgi nosūtīt
uzdevumus, jo ģimenē nav pietiekams viedierīču
skaits. Daļai vecāku ir grūti iesaistīties bērnu
izglītošanā (nepilnīga programmatūra datoros,
nespēj nodrošināt bērnu pilnvērtīgu iesaisti
mācību procesā vai arī vecākiem trūkst prasmju
un zināšanu, lai bērniem palīdzētu), daļai bērnu
grūtības sagādā koncentrēties darbam un veikt
to rūpīgi. Taču skolēni mācās lietot jaunās tehnoloģijas, mācās patstāvību, kļūst līdzatbildīgāki,
nostiprina iegūtās zināšanas, kā arī ir radošāki
un motivētāki.

Vecāki attālinātajā mācību procesā
iesaistās aktīvi

PII «Cielaviņa» vadītāja Rita Zvirbule
Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vecāki
aktīvi darbojas kopā ar bērniem. Īpaši aktīvi ir
Kurmenes grupas vecāki. Mēs visi mācāmies
kopā. Protams, ne visi lasa informāciju E-klasē.
Piecgadīgie un sešgadīgie saņem informāciju un
pildāmos uzdevumus gan E-klasē, gan ārā pie
iestādes grupas «Rūķi» novietotajā grozā, kur ir
mapīte ar materiāliem zināšanu nostiprināšanai.
Pārējo vecumu audzēkņiem un viņu vecākiem tiek
nodrošināta rekomendējoša rakstura informācija.

Ja šāda mācību forma būtu efektīva
ilgtermiņā, skolas vairs nepastāvētu

Vecumnieku vidusskolas direktors
Aivars Ķiņķevskis
Priecē tas, ka visi skolēni spēj pievienoties E-klasei, arī tie, kuriem ierīces nav pieejamas. Ja ir
tehniska problēma, sarunās ar vecākiem tā tiek
risināta. Skolēni darbus nodod laicīgi, ja tehnisku
iemeslu dēļ tas nav iespējams - bērniem tiek
dota iespēja darbus iesniegt vēlāk. Dažiem skolēniem uz laiku, kamēr tiek sagādātas attālinātajam darbam nepieciešamās viedierīces - mācību
materiāli tiek nokopēti un nodoti papīra formā.

Esošā situācija atgādina par sabiedrības
vērtībām, kas bija atstātas novārtā
Vecumnieku vidusskolas skolotāja Sanita Roga

Milzīgu paldies jāsaka vecākiem, kuri apzinīgi
iesaistās savu bērnu izglītošanā, palīdzot, atbalstot un iedrošinot. Šis darbiņš būs veiksmīgs, ja
būsim visi, tā teikt, uz viena viļņa. Galvenais ir
izprast vienam otra vajadzības un iespējas, kā

arī pielāgoties situācijai. Šis laiks mums māca
iecietību, atbildību, izpalīdzību un citas vērtības,
kas uz kādu laiku sabiedrībā bija atstātas mazliet
novārtā. Gribētos ticēt veselības ministres Ilzes
Viņķeles teiktajam, ka «pēc šīs krīzes, mēs noteikti būsim labāka sabiedrība».

Mācīšanās mājās ļauj veiksmīgāk apgūt
atsevišķus priekšmetus

Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolniece
Rūta Ansone
Mācības norit labi, patīk tas, ka vienam priekšmetam var pievērsties nesaraustīti, nevis, kā
skolā, kur vienlaicīgi jāapgūst astoņi dažādi
priekšmeti. Patīk arī tas, ka varu plānot savu
laiku un ēst mācoties. Nepatīk tas, ka daži darbi
ir pārāk apjomīgi, kas aizņem krietni vairāk laika,
nekā tas būtu stundā paredzētajās 40 minūtēs.
Vecumnieku vidusskolas 12. klases skolniece Jūlija
Djačenko
Man šķiet, ka šī ir brīnišķīga iespēja iemācīties
sadalīt laiku tā, lai paspējam izpildīt visus
darbus laicīgi un bez lieka stresa. Kā arī šādā
veidā mums ir iespēja iemācīties kontrolēt sevi,
kontrolēt savas darbības, lai šis karantīnas laiks
nebūtu lieki un bezdarbīgi patērēts.

Attālinātās mācības prasa papildu pūles

Skaistkalnes vidusskolas fizikas un ķīmijas skolotāja
Brigita Igaune
Šādā mācību procesā riska faktors ir uzdevumu
norakstīšanas, pārrakstīšanas, un pārsūtīšanas
iespējas.
Arī no šāda mācību procesa ieguvumi ir manāmi
- skolotāji līdz mācību gada beigām būs daudz
iemācījušies - elastīgāku domāšanu, uzlabotākas
IT prasmes, savukārt skolēni būs patstāvīgāki un
neatlaidīgāki.

Pietrūkst skolasbiedru un skolotāju
klātbūtnes

Skaistkalnes vidusskolas 10. klases skolniece
Megija Piebalga
«Mācības attālināti» (vēl arvien to ir dīvaini
teikt) ir bijušas patiesi savādas. Mācīties mājās
nevis skolā ir jauns risks, bet es neteiktu, ka tas
ir slikts. Vienīgais, kas ļoti pietrūkst ir sabiedrība
– būšana kopā ar draugiem, pedagogiem

Mazākie mājās mācās ar prieku

Vecumnieku novada iedzīvotāja, trīs bērnu mamma
Alīna Žukauska
Mācību procesu organizējam, sadarbojoties ar
bērnu - ļaujam izvēlēties, kādus uzdevumus
viņš vēlēsies šodien veikt, bet kādus citā dienā.
Dažreiz uzdevums tiek paveikts, bērnam pašam
to neapzinoties, ja viņš zīmē, rotaļājas ārā, tīra
zobus, tad šīs darbības es cenšos piefiksēt fotogrāfijās. Grūtāk ir ar valodas un matemātikas
uzdevumu izpildi. Man kā vecākam trūkst metodisko norādījumu par labāku attiecīgās vielas
izskaidrošanu, piemēram, kā pareizi rakstīt
burtus vai ciparus, nav saprotams, cik daudz
un pamatīgi attiecīgais uzdevums ir jāpilda, lai
tas būtu uzskatāms par labi apgūtu. Uzskatu,
ka vecākiem, kuri nevar strādāt no mājām, šo
uzdevumu izpilde būtu sarežģītāk īstenojama.
Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja un
Andra Matuļenko,
«Vecumnieku Novada Ziņas» redaktore

ĪSUMĀ
Jau iepriekš vēstīts, ka ir izsludināts iepirkums
par Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādes piebūves celtniecību. Iepirkums ir noslēdzies, darbus veiks SIA «INOS»,
kuriem šī nav pirmā un vienīgā šāda veida
būvniecības pieredze. Pašreiz notiek projekta
saskaņošana. Paredzēts, ka pirmsskolēni telpas
varēs iemēģināt ar jauno mācību gadu.

Pašreiz ir izsludināts iepirkums automašīnu
stāvvietas izbūvei pie bērnudārza Kalna ielā
13A, kā arī gājēju celiņam, kas ved no Vecumnieku Mūzikas un Mākslas skolas uz Sporta ielu. Arī
šie objekti šovasar iegūs jaunu veidolu.

Būvdarbi turpinās pie Vecumnieku pagasta
Sarkanās skolas, ceru, ka pašreizējās neērtības attaisnosies, kad ieraudzīsim šo ēku daudz
tīkamākā skatā. Tāpat remontu darbi turpinās arī
citos pašvaldības īpašumos, kuriem pašvaldība
bija piešķīrusi finansējumu.

Tikko sākušies remontdarbi pie Vecā ezera.
Diemžēl vecajās savienojuma caurulēs, kuras
kalpo jau vairāk kā 40 gadu, ir radusies sūce,
lai to konstatētu un novērstu ir atrakta daļa no

savienojuma līnijas un tiks nomainīta ar jaunām
caurulēm.

Lielākā daļa ciema iedzīvotāju ir ievērojuši, ka
Vecumnieku pagasta centrā ir parādījušies jauni
statīvi puķu podiem. Nepaies ne ilgs laiks,ka
tie tiks izdaiļoti ar krāšņām puķēm un priecēs
gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus.

Pēdējā laikā dzirdam daudz pārmetumu par
to, ka, pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas
valstī sakarā ar Covid -19 pandēmijas ierobežojumiem, pašvaldības darbinieki vairs neko
nedara un «bauda brīvdienas». Varu apgalvot,
ka pašvaldībā visi dienesti strādā tādā pašā
apmērā kā iepriekš. Jā, ir daļa speciālistu, kas
strādā attālināti, bet darba process notiek neatkarīgi no tā. Šis pārbaudījumu laiks pašvaldībai
uzliek vēl lielāku atbildības un darba slodzi.
Esošajiem darbiem nāk klāt rūpes par to, lai visi
kopā un katrs atsevišķi pārvarētu šo ne visai
vieglo periodu. Aicinu ar sapratni un atbildību
izturēties pret esošajiem ierobežojumiem un
neērtībām.
Lai veselīgs un drošs šis pavasaris visiem novada iedzīvotājiem.
Guntars Veismanis,
pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Pirms Lieldienām uzsākta pārtikas paku piegāde
novada skolēniem
Vecumnieku novada Dome, 2020. gada 6.
aprīļa ārkārtas sēdē nolēma laikposmā,
kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija,
piešķirt finansējumu Vecumnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu deklarējušajām trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm
ēdiena nodrošināšanai 2,00 euro darba dienā
par katru bērnu.

P

iešķirtais finansējums tiks izlietots sagatavojot un izsniedzot trūcīgām, maznodrošinātām
un daudzbērnu
ģimenēm pārtikas paku astoņām dienām, laika posmam no 1.14. aprīlim.
Pārtikas pakas nodrošina SIA «Sanitex» – uzņēmums, kurš iepirkumu
procedūras rezultātā
ēdināšanas pakalpojumus nodrošina Vecumnieku novada skolās.
Pārtikas pakās, kas tiks
nodrošinātas katram ģimenes bērnam minētajās grupās, tiks iekļauti
āboli, bakalejas preces

(rīsi, makaroni, pārslas, cukurs un citi), kā arī piena produkti, olas un eļļa ēdiena pagatavošanai.
Pārtikas pakas trūcīgās, maznodrošinātās un
daudzbērnu ģimenes, atkarībā no dzīvesvietas,
varēs saņemt pagastu pārvaldēs. Ģimenēm, kas
objektīvu iemeslu dēļ nevarēs ierasties paku saņemšanas vietās, sazinoties ar Sociālo dienestu,
tiks organizēta piegāde dzīvesvietā.
Vecumnieku novada Sociālā dienesta tālrunis:
+371 63976733; +371 29221576.
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste
FOTO –GIJA SPULA

Mācāmies attālināti, bet kopā – Vecumnieku
novada iedzīvotāju pieredzes stāsti

Līdz 15.jūnijam var pieteikties platību maksājumu saņemšanai
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,
klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes
konsultācijas.Atbalstu klientiem dienests sniedz pa
tālruni – šādi dienesta darbinieki tālruņa sarunas
laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto
iesniegumu.
Speciālisti līdz 8.maijam pa tālruni sazināsies ar
klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai
noskaidrotu, vai palīdzība nepieciešama arī šogad.
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 iesniegums ir pamats Vienotā iesnieguma
iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta
un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms
iesnieguma aizpildīšanas, dienesta speciālisti
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pārliecināsies par klienta identitāti.
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
«Provizorisko iesniegumu»), tad šis iesniegums
tagad ir jāiesniedz EPS.
Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālrunu 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
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