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1.septembrī jauno
mācību gadu uzsākam
klātienē

Radošu, aktīvu un patīkamu pārsteigumu pilnu
jauno mācību gadu!

Jānis Kovals

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks,
deputāts

Sveicam Zinību dienā!

Dārzos uzzied asteres un gladiolas, kas liecina
- tuvojas septembris. Laiks, kad enerģijas pilni,
ar ziediem rokās, bērni atgriezīsies skolās.
Esmu pārliecināts, ka skolēni šogad šo mirkli
gaida krietni vairāk nekā citus gadus, jo valstī
izsludinātā ārkārtas situācija neļāva pabeigt
mācību gadu klātienē.

D

audzi nav tikušies kopš skolēnu pavasara brīvdienām. Gaidot mācība gada
uzsākšanos, jautājums par satikšanos ir
viens no aktuālākajiem. Lai arī ārkārtas
situācija ir beigusies, tomēr ir saglabājušies daudzi ierobežojumi, kas liek lauzīt galvu
par to, kā labāk nodrošināt mācību procesu un
vai to varēs uzsākt klātienē, bērniem esot skolās.
Šobrīd droši var apgalvot – ja valstī būtiski nepieaugs saslimšanas gadījumu skaits ar COVID-19
vīrusu, tad visas novada izglītības iestādes
uzsāks mācības
klātienē. Skolās ir
JAUNĀ PIEEJA IR
izstrādāti iekšējās
IZAICINĀJUMS
kārtības noteikulai atbilstoši
GAN PEDAGOGIEM, mi,
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GAN BĒRNU
nodrošinātu māVECĀKIEM, BET ŠĪS cību procesu. Būs
izmaiņas, mācīPĀRMAIŅAS IR
bu organizēšanā,
starpbrīžu pavaNEPIECIEŠAMAS,
dīšanā, bet preLAI BĒRNI IEGŪTU
cīza informācija
par izmaiņām būs
MŪSDIENU
iegūstama Zinību
PRASĪBĀM
dienā katrā skolā
individuāli. Aicinu
ATBILSTOŠU
ievērot ierobežoIZGLĪTĪBU.
jumus un izmaiņas
ar lielu atbildības
sajūtu, jo jebkurus ierobežojumus ievērot ir krietni vienkāršāk nekā mācīties no mājām.
Situācija Eiropā, diemžēl, rāda, ka strauji samazinās to valstu skaits, kurās var justies droši, tāpēc
tiek domāts arī par to, kā labāk mācības nodrošināt attālināti. Skolām ir sagādātas trūkstošās
iekārtas, lai sliktākā scenārija gadījumā varētu
apmācības organizēt attālināti. Pedagogiem
ir rasta iespēja celt kvalifikāciju un papildināt
zināšanas digitālajā jomā, ir apzinātas arī citas
nepieciešamības, lai sekmīgi organizētu mācību
procesu un saglabātu kvalitāti.
Pedagogu spējai pilnvērtīgi strādāt šajā mācību
gadā ir īpaši būtiska loma, jo izglītībā ienāk
kompetenču pieeja. Pirmajā septembrī 1., 4., 7.,
un 10. klase sāks mācības pēc jaunām izglītības
programmām. Jaunā
pieeja ir izaicinājums
TURPINĀJUMS 2. LPP.

Vecumnieku
novada dome

Jaunā mācību gada atslēgas vārds: SADARBĪBA
Izglītības ministres I.Šuplinskas sacītais skan:
«Sadarbība, kas veidojas izvēles brīvībā un
atbildībā, kā arī mācīšanās – skolēnam no
skolotāja un otrādi, ļaus krietni pārliecinošāk
tuvoties 21. gadsimta izglītības mērķim –
pilsoniski aktīvai, radošai, pārmaiņām atvērtai
un savas prasmes un talantus atklājošai
personībai».

nu. Mācības notiek gan skolā, gan attālināti (1.6. klase - klātienē, 7.-12. klase- 40-60% skolā,
40-60%- attālināti);
••C modelis- mācības notiek tikai attālināti.
Izglītības iestādē konstatēta inficēšanās vai
saslimstība ar Covid-19. No 1.-12. klasei mācības
notiek 100% attālināti.

is mācību gads nebūs viegls. Visiem skolas
dzīvē iesaistītajiem būs jābūt iecietīgiem
un saprotošiem vienam pret otru, atbildīgiem par savu, skolas biedru, skolotāju un
darbinieku veselību.
Izvērtējot pašreizējo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju
un Slimību profilakses un kontroles centru jūlija
beigās izstrādāja ieteikumus par to, kā izglītības
iestādēm organizēt mācību procesu 2020./2021.
mācību gadā.

No 1. septembra izglītības process novada skolās tiks organizēts klātienē (A modelis), stingri
ievērojot epidemioloģiskās prasības, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
izglītojamo vidū.
Katra izglītības iestāde izstrādās kārtību, kā konkrētajā iestādē mācību process tiks nodrošināts.
Šajā izstrādātajā kārtībā būs noteikts, kur un
kā katrai klasei notiks mācību stundas, kā tiks
nodrošināta ēdināšana, kā tiks uzraudzīta katra
skolēna veselība, utt. Nodarbības tiks plānotas
ņemot vērā nosacījumu - nepieļaut klašu/grupu
drūzmēšanos (un tādā veidā papildus kontaktējoties) ārpus klases.
Arī vecāki ir atbildīgi, lai jaunais mācību gads
ne tikai sāktos, bet arī turpinātos veselībai
draudzīgā vidē. Aicinu vecākus sekot līdzi sava
bērna veselībai un izvērtēt, vai bērnu, šaubu
gadījumā par saslimšanu, laist uz skolu.
Ir vērts vēlreiz savas dienas gaitās atcerēties par
SPKC ieteikumiem:
••ikdienā ievērot skolas noteikto kārtību;
••ievērot personisko higiēnu;
••ievērot distancēšanos;
••sekot līdzi savam veselības stāvoklim.

Š

Trīs iespējas

Mācību procesa īstenošanai IZM izstrādāja trīs
iespējamos modeļus:
•• A modelis- mācības notiek klātienē. Izglītības
iestāde nodrošina pamatprasības (informēšana,
higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība,
distancēšanās) un mācības var notikt ar vai bez
attālinātā mācību procesa elementiem (1.-6.
klase-klātienē, 7.-12.kl.- 20% mācību laika varbūt attālināti, veicinot pašvadītu mācīšanos);
••B modelis- daļēji attālinātas mācības. Izglītības
iestāde nevar nodrošināt optimālu koplietošanas
telpu piepildījumu, skolēnu plūsmu koordinēša-

Kā notiks mācības Vecumnieku novadā

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Tikai visi kopā sadarbojoties, spēsim apturēt
infekcijas izplatību.

Apmācības pēc jaunā mācību satura

Šajā mācību gadā pēc jaunā mācību satura
mācības uzsāks 1., 4., 7. un 10. klases, kā arī
pirmsskolas audzēkņi, kuriem šis mācību gads
būs jau otrais. Līdztekus jau ierastajiem mācību
priekšmetiem skolēniem būs jāapgūst datorika
no 1. klases, otrā svešvaloda no 4. klases, Latvijas un pasaules vēsture (apvienots) no 7. klases,
vēl būs jāapgūst inženierzinātnes, dizains un
tehnoloģijas un teātra māksla.
Skolēniem, kuri ar 1. septembri uzsāks mācības
10. klasē, būs jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā
turpmākos trīs gadus. Divas trešdaļas no mācību satura vidusskolā veidos pamata mācību
priekšmeti, šie vispusīgie zināšanu un prasmju
pamati katrā mācību jomā dos skolēnam plašu
redzesloku un plašas izvēles iespējas nākotnē.
Vienlaikus jaunā pieeja paredz iespēju skolēnam
izvēlēties, cik padziļināti, atkarībā no savām
interesēm, katru mācību jomu apgūt. Kopumā
iespējams izvēlēties trīs padziļinātos kursus.
Skaistkalnes vidusskola piedāvās padziļināto
kursu matemātikas un dabaszinātņu programmā un humanitārajā programmā. Vecumnieku
vidusskolā skolēni ir izvēlējušies padziļināti
apgūt bioloģiju, fiziku, angļu valodu un vēsturi.

1.septembra svinīgais pasākums

1. septembra jeb Zinību dienas svinīgo pasākumu izglītības iestādes, pēc saviem
TURPINĀJUMS 3. LPP.

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Mums visiem kopā ir pa
spēkam

Mārtiņš Mediņš,

Vecumnieku novada
domes deputāts no
Nacionālās apvienības
Novada laukos stārķus redzam arvien
mazāk, tas nozīmē, ka vasara nodod grožus
rudenim. Lai arī bīstamā «Covid-19» infekcijas
izplatīšanās ietekmējusi gan Latvijas, gan mūsu
novada iedzīvotāju ikdienas ritmu, pēc noteikto
ierobežojumu mīkstināšanas, dzīve pamazām
atgriezusies ierastajā ritmā.

D

ažādi pulcēšanās ierobežojumi ir ietekmējuši gan kultūras pasākumu norisi,
gan tūrisma nozari. Novada pagastos
notikuši dažādi lieli kultūras un sporta sarīkojumi, kas tika kupli apmeklēti.
Publiku lutināja gan labie laika apstākļi, gan kultūras un sporta darbinieku atbildīgā pieeja programmas un noformējuma sagatavošanā. Neizpratni novada iedzīvotājos un viesos, kas apmeklēja
šos pasākumus, radīja novada atbildīgo amatpersonu atšķirīgā pieeja šī gada 10. jūnijā izdoto Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 par epidemioloģiskās drošības pasākumiem «Covid-19»
infekcijas izplatības ierobežošanai interpretācijā
šajos pasākumos. Citur pulcēšanās bija atļauta,
bet citur nē. Piemēram, to, ko drīkstēja darīt Vecumnieku Liliju svētkos vai Teātra svētkos Stelpē,
to nedrīkstēja Kurmenes sporta svētkos vai kapelu saietā Bārbelē.
Pandēmijas laikā
zaudējumus pieNOVADAM IR
dzīvoja arī tūrisJĀKĻŪST PAR
ma nozare gan
DZĪVES VIETU,
Latvijā, gan mūsu
novadā. Pēc ieroKO MĪLAM MĒS
bežojumu daļēPAŠI UN MĪLĒS
jas atcelšanas arī
šajā jomā sākās
MŪSU BĒRNI. IR
aktīvāka rosība.
JĀATROD IESPĒJAS Tā kā tūrisma nozarē strādā daudz
SAKOPT SAVU
uzņēmēju un noSĒTU UN NOVADU
vada iedzīvotāju,
novada Domes
KOPUMĀ. TIKLĪDZ
Attīstības komiteMŪS PĀRŅEM
jas sēdē maijā tika
skatīts jautājums
APMIERINĀTĪBA,
par Tūrisma attīsIZAUGSME
tības stratēģijas
APSTĀJAS.
izpildi un gatavību
tūrisma sezonai.
Taču izrādījās, ka
neesam tai gatavi, jo tūrisma objektu kartes
pagastos nav izgatavotas un izvietotas, arī bukletu, ko bija paredzēts sagatavot līdz maijam,
nav. Tātad tas nozīmē, ka neesam izmantojuši
ziemas mēnešus, lai sagatavotos sezonai.
Neizpratni par domes rīcību iedzīvotājos un
Tūrisma informācijas punkta apmeklētājos,
kur ēkas otrā daļā uzņēmēji augustā atvēruši
picēriju, rada slēgtās tualetes aiz ēkas, par kuru
atrašanās vietu nav nekādu norāžu. Izbrīnu rada
arī tas, ka Tūrisma informācijas punkta vadītāja
tūrisma sezonas laikā bieži ir atvaļinājumā. Šo
situāciju gribas salīdzināt ar kuģi un tā kapteini,
kurš kuģi pamet vissvarīgākajā brīdī – tad, kad
tas dodas jūrā.
Kā deputātam bieži nākas saņemt pārmetumus
par Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapas saturu. Trūkst informācijas, kas
aktuāla novada iedzīvotājiem, sabiedrībai
netiek izskaidrots viena vai otra lēmuma pieņemšanas pamatojums vai naudas izlietošanas
lietderīgums, taču ir daudz nekam nederīga,
dažādu instanču sagatavotas preses relīzes,
kas mājaslapā tikai aizņem vietu. Piemēram,
cik aktuāla mūsu cilvēkiem ir jūnijā publicētā
ziņa par reģionālā autoceļa P73 remontu no
Aknīstes līdz krusTURPINĀJUMS
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Domes sēdes apskats
Vecumnieku novada domes sēdē 26. augustā
tika izskatīti 15 pamata darba kārtības
jautājumi un 2 papildu jautājumi.

Netiek apstiprināts jaunais SIA
«Kūdrinieks» ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifs

Pieteikumu Vecumnieku novada domē tarifa
palielināšanai SIA «Kūdrinieks» iesniedza
2020. gada 13. jūlijā. Tarifu izmaiņas SIA
«Kūdrinieks» pamatoja ar Vecumnieku novada
domes ierosinājumu noteikt vienotu tarifu, kā
arī Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā
noteikto pienākumu pakalpojumu sniedzējam
par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.
Jautājums «Par SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu» tika
skatīts Vecumnieku novada domes Attīstības
komitejas 2020. gada 15. jūlija sēdē. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, iedzīvotāji un SIA
«Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāji 2020. gada 6. augusta uzklausīšanas
sanāksmē tika aicināti paust savu viedokli.
Sanāksmes laikā SIA «Kūdrinieks» iedzīvotājus informēja par tarifu projektā ietvertajām
izmaksām, pamatoja tarifa maiņas nepieciešamību, sniedza atbildes ar tarifu projektu
saistītajos jautājumos. Diemžēl ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un
ieteikumi par tarifa projektu netika saņemti.
Tomēr Domes sēdē deputāti nepieņēma lēmumu par jaunajiem tarifiem. Tika nolemts jauno
tarifu plānu ar sīkāku izklāstu un pamatojumu
virzīt vēlreizējai izskatīšanai Finanšu komitejas
sēdē septembrī.

Apstiprināts Vecumnieku novada
domes nolikums

Vecumnieku novada domes nolikumā atrodama informācija par iestādes nosaukumu,
tās funkcijām, tiesībām un pienākumiem,
kā arī administrācijas darba organizāciju un
struktūrvienībām, kas iepriekš, bija ietverta
Vecumnieku novada pašvaldības nolikumā.
Šogad pārstrādāts pašvaldības nolikums, kas
ir kā saistošie noteikumi un atsevišķi šajā sēdē
deputāti pieņēma arī novada domes nolikumu,
kura sadaļas agrāk bija iestrādātas kopējā
pašvaldības nolikumā.

spēkā Administratīvās atbildības likums, bet
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
spēku zaudēja. Administratīvās atbildības likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā
administratīvā pārkāpuma protokols, tā vietā
likums nosaka vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros. Kā būtiskas
izmaiņas un, kas jāņem vērā, ir norma, ka pie
atbildības saucamā persona var pārsūdzēt tikai
lēmumu, ar kuru tai piemērots sods, savukārt
nevar sūdzēties par maznozīmīgiem pārkāpumiem, kā arī samazināta iespēja pārsūdzēt
dažādus procesuālus lēmumus

Noteikts Vecumnieku Veselības centra
telpu nomas maksas pakalpojumu
cenrādis

Lai nodrošinātu pēc iespējas daudzveidīgākus
pakalpojumus Vecumnieku novada iedzīvotājiem, Vecumnieku Veselības centrs plāno
iznomāt telpas speciālistiem, kuru pakalpojumu Veselības centrā ikdienā nav pastāvīgi
pieejami. 2020. gada 13. augustā saņemts
iesniegums no Vecumnieku Veselības centra
vadītājas L. Jankevičas, kurā lūgts apstiprināt
vienotu maksas pakalpojuma cenrādi telpu
nomai.
Lai tiktu nodrošināts vienlīdzības princips visiem ārpakalpojuma speciālistiem, Vecumnieku novada dome apstiprinājusi veselības centra
aprēķināto telpu nomas maksas pakalpojumu
cenrādi – 0.06 EUR par 1 m² stundā. Cena par
kvadrātmetru stundā aprēķināta, pamatojoties
uz izdevumiem, kas saistīti ar telpu izmantošanu. Lēmums stāsies spēkā 2020. gada 1.
septembrī.

Piešķirts papildu finansējums
Vecumnieku vidusskolai pirmsskolas
moduļu aprīkošanai

Pamatojoties uz Vecumnieku novada domē
2020. gada 14. augustā saņemto Vecumnieku
vidusskolas direktora A. Ķiņķevska iesniegumu,
Vecumnieku novada dome lēmusi piešķirt papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolai mēbeļu un saimniecisko lietu iegādei jauno pirmsskolas moduļu aprīkošanai 11 000 EUR apmērā.
A. Ķinķevskis iesniegumā min arī citus šajā vasarā Vecumnieku vidusskolā padarītos darbus
- ar mēbelēm aprīkoti divi kabineti, kuri tika
izveidoti uz moduļiem pārvietotās pirmsskolas
grupas telpās, kā arī izveidota jauna datorklase.

dināšanu, žāvēšanu pirmsskolas iestādē tam
paredzētajās telpās. Veļas mazgāšanas darbi
turpmāk būs ārpakalpojums.

Veikti grozījumi Vecumnieku novada
domes amatu un mēnešalgu sarakstā
un amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumā

Ar 2020. gada 1. septembri sākas projekta
«Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības
veicināšana» realizēšana Vecumnieku novada
pašvaldībā. Minētā iemesla dēļ ir nepieciešami
grozījumi Vecumnieku novada domes darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un mēnešalgu
sarakstā – uz projekta laiku (no 2020. gada 1.
septembra līdz 2022. gada 31. maijam). Tā
kvalitatīvai īstenošanai Vecumnieku novada
domē tiks izveidotas divas jaunas amata vietas.

Misas, Valles un Stelpes pamatskolas
apvienotajās klasēs vairāki priekšmeti
tiks pasniegti atsevišķi

Misas pamatskolā apvienotajās klasēs (4./5.
klasē) 2020./2021. mācību gadā atsevišķi tiks
mācīti šādi mācību priekšmeti: latviešu valoda; literatūra; 1.svešvaloda (angļu valoda);
2.svešvaloda (krievu valoda); dabaszinības;
matemātika; dizains un tehnoloģijas; datorika;
sociālās zinības un vēsture.
Valles pamatskolā apvienotajās klasēs (1.
un 3. klasē un 4./5. klasē) atsevišķi tiks mācīti šādi mācību priekšmeti: latviešu valoda,
matemātika, angļu valoda, kā arī 4./5. klasēm
dabaszinības.
Stelpes pamatskolā apvienotajās klasēs (1./2.
klasē, 3./4.klasē, 5./6.klasē un 8./9.klasē)
atsevišķi tiks mācīti šādi mācību priekšmeti:
latviešu valoda, matemātika, svešvaloda,
vēsture, ķīmija un fizika.
Lēmumi pamatoti saistībā ar atsevišķu priekšmetu specifiku, jauno pamatizglītības standartu, kā arī nepieciešamību skolēnus sagatavot
valsts pārbaudījumiem.

Vecumnieku novada Domes
dibinātajās izglītības iestādēs jaunajā
mācību gadā tiks nodrošināta
epidemioloģisko pasākumu ievērošana

Vecumnieku novada Domes Administratīvās
komisijas nolikumā veikti grozījumi un redakcionāli labojumi, jo 2020. gada 1. jūlijā stājās

Pamatojoties uz Vecumnieku vidusskolas direktora A. Ķinķevska iesniegumu, ar 2020. gada
1. septembri jaunās pirmsskolas grupas darba
nodrošināšanai tiks piesaistīti divi pirmsskolas
skolotāji un viens skolotāja palīgs.
Ņemot vērā Misas pamatskolas direktores
A. Balgalves iesniegumu, ar 2020. gada 1.
septembri tiks veikti grozījumi apstiprinātajās
Misas pamatskolas amatu vietās, izslēdzot
amatu «veļas mazgātāja» (0,5 likmes), un
finansējot «pirmsskolas izglītības skolotāja
palīga» amata vietu. Pirmsskolas skolotāja palīgs nepieciešams saistībā ar papildu noslodzi
pirmsskolas grupā jaunajā mācību gadā, kā arī
to, ka spēkā esošās sanitāri higiēniskās normas
nepieļauj turpināt veikt veļas mazgāšanu, glu-

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada
9. jūnija noteikumiem Nr.360 «Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai», nepieciešams izglītības iestāžu
dibinātāja lēmums par mācību procesa daļēju
vai pilnīgu organizēšanu attālināti, tādēļ Vecumnieku novada dome lēmusi deleģēt izglītības
iestāžu vadītājiem tiesības ar rīkojumu noteikt
daļēji attālināta mācību procesa īstenošanu, lai
nodrošinātu distancēšanās iespēju un Vecumnieku novada domes priekšsēdētājam Guntim
Kalniņam tiesības ar rīkojumu noteikt daļēji vai
pilnībā attālināta mācību procesa īstenošanu
konkrētā izglītības iestādē atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra norādījumiem.
Tāpat lemts nodrošināt transportlīdzekļu, kas
tiek izmantoti skolēnu pārvadājumiem, dezinfekcijas veikšanu pēc katra reisa.
Domes sēdes dienas noslēgumā, pašvaldības
vadītājs Guntis Kalniņš aicināja deputātus
apmeklēt jaunās pirmsskolas telpas - moduļu
mājas -pie Vecumnieku vidusskolas.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

gan pedagogiem,
gan bērniem, gan
bērnu vecākiem, bet šīs pārmaiņas ir nepieciešamas, lai bērni iegūtu mūsdienu prasībām
atbilstošu izglītību.
Izmaiņu izglītības jomā kā katru gadu ir daudz
gan normatīvajos aktos, gan pedagogu atal-

gojumā, gan skolu tīklā, gan bērnu skaitā, bet
nemainīga paliek vēlme uzsākt mācību gadu
1.septembrī. Visām izmaiņām var pielāgoties,
bet galvenais izglītības sistēmas uzdevums ir
skolēniem radīt vēlmi iegūt jaunas zināšanas,
iegūt tās ar prieku un pielietot tās turpmākajā
dzīvē. Paldies ikvienam, kas nenoguruši rūpē-

jas par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu,
sniedz atbalstu un neatsaka padomu, jo tikai
kopā mēs varam šos jaunos cilvēkus izskolot par
pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Ļoti ceru, ka
1.septembrī visiem būs iespēja doties ar ziediem
rokās uz skolu, uzsākt mācības kā katru gadu un
novērtēt to, ka mums šāda iespēja ir.

tojumam ar autoceļu Rubeņi-Ancene-Subate
un šo remontdarbu izmaksas? Par šo problēmu
vairākkārt esmu runājis sēdēs, taču vēl joprojām uzlabojumi neseko.
Mums, Vecumnieku novadā dzīvojošajiem, ir
jāspēj pilnveidot sevi un savu novadu, ir jāatrod
iespējas sakopt savu sētu un novadu kopumā.
Novadam ir jākļūst par dzīves vietu, ko mīlam

mēs paši un mīlēs mūsu bērni. Tie laiki, kad
varējām atļauties dalīt mūsējos un viņējos, ir
jāatstāj aiz muguras, tāpat kā slinkums un šķietamā nevarība. Mums visiem kopā ir pa spēkam
tas, kas katram vienatnē ir tikai cerības. Mums
ir jābūt neapmierinātiem un šī neapmierinātība
ir jāpārvērš idejās un projektos, it sevišķi tagad,
kad pie durvīm klauvē administratīvi teritoriālā

reforma. Tiklīdz pārņem apmierinātība, izaugsme apstājas, un līdz ar to mēs laupām paši
sev iespēju dzīvot vēl labāk. Bet esam taču to
pelnījuši, vai ne?
Pie durvīm klauvē 1. septembris – Zinību diena.
Novēlu skolotājiem drosmi un izturību, vecākiem – zināt gribošus bērnus, bērniem – pacietīgus vecākus!

Izsludinās pieteikšanos uz Vecumnieku
novada domes Administratīvās
komisijas locekļa vakanto amata vietu

Pašvaldībā saņemts līdzšinējās Administratīvās
komisijas locekles A.Sprūdes iesniegums par
darba pārtraukšanu Komisijā. Kā paskaidroja
pašvaldības jurists A.Zvirbulis, līdz jauna Administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanai, Komisija ir spējīga darboties un pieņemt
lēmumus.
Līdz ar to, tiks izsludināta pieteikšanās uz
vakanto Vecumnieku novada administratīvās
komisijas locekļa amata vietu. Anda Sprūde
amatu atstās 28. augustā.

Veikti grozījumi Vecumnieku novada
Administratīvās komisijas nolikumā

Veikti grozījumi Vecumnieku novada
pašvaldības iestāžu darbinieku amatu
un mēnešalgu sarakstā
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2020. gada 28. augustā
ieskatiem, var
organizēt gan
ārā, gan telpās. Šajā mācību gadā skolēni zināšanas varēs apgūt novada 5 vispārizglītojošajās
skolās - Misas, Stelpes un Valles pamatskolā,
kā arī Skaistkalnes un Vecumnieku vidusskolā.
Zināšanas par mūziku un vizuāli plastisko mākslu
varēs apgūt Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolā, bet skolēni, kurus interesē sports - varēs
darboties Vecumnieku novada domes Sporta
skolā. Mazos «kāpēcīšus» gaidīs pirmsskolas
izglītības iestādē «Cielaviņa» un vispārizglītojošo
skolu pirmsskolas grupiņās.
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

diagnostikas darbu matemātikā aicinājums
veikt platformā Uzdevumi.lv.
Valsts pārbaudes darbi šogad plānoti:
– diagnostikas darbs 3. un 6. klasei;
– centralizēto eksāmenu svešvalodās 12. klasei
martā;
– eksāmeni 9. un 12. klasei maija beigās, jūnijā.
Atsāksies arī interešu izglītības pulciņu darbība,
gatavošanās Skolu jaunatnes dziesmu un deju

svētkiem. Šajos dziesmu un deju svētkos būs iespēja piedalīties 2019./2020.m.g. absolventiem.
Lai veselīgs, pacietības un sapratnes piepildīts
jaunais mācību gads. Lai izturība mūsu pedagogiem un vecākiem, lai izdodas sadarbība! Grūtības mūs norūda, dod pieredzi, palīdz izvirzīt
mērķus un tos sasniegt!
Vija Beļūna, Izglītības nodaļas vadītāja

Jaunais mācību gads skaitļos

Šajā mācību gadā novadā:
Mācības 1. klasēs uzsāks 74 skolēni (iepriekš -100),
10. klasēs tikai 29 (iepriekš -31). Skaistkalnes vsk.-11 un Vecumnieku vsk.-18.
Kopumā no 1.-12. klasei novada skolās mācīsies 789 skolēni (iepriekš-808).
Stelpes psk.-55, Misas psk.-95, Skaistkalnes vsk.-159, Valles psk.-76, Vecumnieku vsk.-404.

Būs konkursi un olimpiādes

Novada talantīgākajiem skolēniem arī šogad
būs iespēja piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu
konferencēs. No 12 mācību priekšmetu olimpiādēm astoņas notiks tiešsaistē. Tāpat 6. klašu
diagnosticējošo darbu dabaszinībās un 3. klases

Pirmsskolas izglītības programmu apgūs 399 bērni vecumā no 1,5-6 gadiem (iepriekš - 340).
Stelpes psk.-20; Misas psk.-56; Skaistkalnes vsk.- 50 ; Vecumnieku vsk.-211 un PII «Cielaviņa» -62.
(dati uz 20.08.2020.).

Paziņojums par SIA «Mūsu saimnieks» siltumenerģijas tarifa projektu
SIA «Mūsu saimnieks», vienotais reģistrācijas
Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933, 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada Domē iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa
projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto
metodiku, 2017. gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 «Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa
projektu» noteikto kārtību.
Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs par
1 MWh (EUR)(bez PVN)

Siltumenerģijas
ražošana, piegāde,
tirdzniecība

kumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu
lietotājs var SIA «Mūsu saimnieks» birojā Ceriņu
ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā, LV-3933, katru darbdienu
no plkst. 8.00-17.00 vai sazinoties pa tālruni
29645020 ar SIA «Mūsu saimnieks» valdes locekli I.Staškeviču, detalizēta informācija, zvanot
22006646 Ivo Berkoldam.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa proPiedāvātais tarifs par 1
MWh (EUR)(bez PVN)

68.62

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar
2020./2021. gada apkures sezonu.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifa
pozīciju izmaiņām: šķeldas cenas samazinājums.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšli-

64.41

Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)
Samazinājies par
6.14 %

jektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA
«Mūsu saimnieks» e-pastā: mususaimnieks@
vecumnieki.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas Vecumnieku novada pašvaldības
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības

lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina
iedzīvotājus un SIA «Mūsu saimnieks» siltumapgādes pakalpojumu lietotājus paust viedokli par
iesniegto siltumenerģijas ražošanas, piegādes
un tirdzniecības tarifa projektu.
Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome 2020.gada 2.septembrī
plkst.18.30 Vecumnieku tautas namā, adrese:
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933, organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes
mērķis ir informēt siltumapgādes pakalpojuma
lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu, sniegt atbildes
uz ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem
un uzklausīt pakalpojumu lietotāju ieteikumus,
kā arī priekšlikumus.
Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas procesā ir rekomendējošs
raksturs.
Ar tarifa projektu var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Dome norāda, ka SIA «Mūsu saimnieks» aprēķinātais un iesniegtais tarifa projekts var mainīties
tā izskatīšanas laikā.

VECUMNIEKU VESELĪBAS CENTRĀ

Iedzīvotāju viedoklis par Vecumnieku Veselības centra darbu
Lai iepazītos ar iedzīvotāju domām, vajadzībām
un vēlmēm, kā arī uzklausītu ieteikumus un
komentārus, no šī gada 23.jūlija līdz 16.augustam
jebkuram novada iedzīvotājam bija iespēja
aizpildīt aptaujas anketu un izteikt viedokli
par Vecumnieku novada pašvaldības iestādes
«Vecumnieku Veselības centrs» (turpmāk VVC)
darbību, apmierinātību ar pakalpojumiem, kā arī
ieteikt, kādus pakalpojumus būtu nepieciešams
attīstīt.

A

nketu varēja aizpildīt gan elektroniskā vidē, gan papīra formātā Vecumnieku novada domē un VVC.

Pateicos iedzīvotājiem, kas pauda savu viedokli. Pavisam kopā tika aizpildītas 105 anketas. 59% respondentu apgalvoja,
ka līdz šim ir daļēji apmierināti ar VVC darbību,
30% ir apmierināti, bet 11 % neapmierina VVC
darbība.

Pakalpojumu novērtējums

Līdzīgi rezultāti ir arī par VVC piedāvātajiem
pakalpojumiem, kur apmierināti ir 31%, daļēji
apmierināti 58%, bet neapmierināti 11%.
Līdzīgu viedokli, tāpat kā ģimenes ārsti, iedzīvotāji pauž par pakalpojumiem, izmeklējumiem un
konsultācijām, kuras būtu nepieciešams uzlabot
vai ieviest. 75 no 105 iedzīvotājiem apstiprināja, ka vēlētos, lai VVC būtu pieejams acu ārsts,
vairāk kā puse aptaujāto iedzīvotāju uzskata,
ka būtu nepieciešams otorinolaringologs (LOR),
nedaudz mazāk - 52 iedzīvotāji vēlētos saņemt kardiologa konsultācijas. 42% aptaujāto
apmeklētu pēdu aprūpes kabinetu (podologa
pakalpojumi). Nelielā skaitā tika pieminēti arī
citi pakalpojumi un izmeklējumi.

Apkopotie rezultāti

Apkopojot anketas rezultātus secinu, ka iedzī-

votāji vēlētos saņemt arī maksas pakalpojumus. 43% vēlētos saņemt pakalpojumu cenu
amplitūdā no 10 -20 eiro. 22% piekristu saņemt
pakalpojumu par cenu, kas ir līdz 50 eiro.
Anketās bija arī iespēja izteikt savu viedokli.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kas novērtē mūsu
darbu un izsaka pateicību par uzlabojumiem VVC.
Paldies arī par komentāriem, centīsimies ņemt
vērā iedzīvotāju vēlmes un idejas, lai arvien
turpinātu uzlabot VVC darbību un pakalpojumus.

Ieteikumi

Anketās tika iekļauti komentāri arī par ģimenes
ārstiem un ēkā esošo aptieku. Vēlos vērst uzmanību, ka VVC pakalpojumi šobrīd ir laboratorija
(analīzes), ultrasonogrāfija, rentgens, ginekologs
- dzemdību speciālists. Mūsu kompetencē nav
uzlabot «Mēness aptiekas» (SIA «Sentor Farm
aptieka») medikamentu klāstu un darba laiku.
Arī ģimenes ārstiem ir savas
privātprakses
un VVC neietekmē to darbību.
Pa ld ie s p a r
labajiem vārdiem, visiem,
kas jau paspējuši izmantot
norēķinu karšu
terminālu. Anketās šī vēlme
bija pieminēta,
tad atgādinu,
ka kopš šī gada
10.jūlija VVC ir
iespējams no-

rēķināties ar bankas maksājuma kartēm.
Vēlos arī informēt par to, ka kopš šī gada jūlija
VVC strādā ginekoloģe - dzemdību speciāliste
dr. Svetlana Ozoliņa. Daktere ir ļoti punktuāla
un sagaida arī to no savām klientēm. Šī iemesla
dēļ, rindas pie ginekologa vairs neveidojas, bet
mēs lūdzam, ierasties uz konsultāciju 10 minūtes
pirms noteiktā laika, jo pieraksta laiks ir tas, kad
daktere aicina pie sevis kabinetā.
Šī gada 6.augustā VVC apmeklēja Veselības
inspekcija un veica visas nepieciešamās pārbaudes. Veselības centrs atbilst visām noteiktajām
prasībām, lai sniegtu medicīniskos pakalpojumus.
Pavisam drīz jau septembris, tāpēc Vecumnieku
veselības centra kolektīva vārdā novēlu visiem
veselīgu, mierīgu un skaistu mācību gadu!
Līva Jankeviča,
Vecumnieku Veselības centra vadītāja

SVARĪGI
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
Valles pagasta pārvaldē
3.septembrī plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
10.septembrī plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
11.septembrī plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
17.septembrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
24.septembrī plkst. 10.00-12.00.

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:
Kurmenes pagasta pārvaldē
10.septembrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
11. septembrī plkst.10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
17.septembrī plkst. 10.00-12.00;
Valles pagasta pārvaldē;
24.septembrī plkst. 10.00-12.00.
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
25.septembrī plkst. 10.00-12.00.

IZSOLE

Sludinājums par izsoli
Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2020.gada 19.oktobrī plkst.10 Rīgas ielā 29
A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā
(domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)
notiks pašvaldības nekustamā īpašuma
«Pētermuižas skola», Valles pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar
augšupejošu soli.
Īpašuma sastāvu veido zemes vienība 1.5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 32900020046
un divas būves ar kadastra apzīmējumiem
32900020046001 (platība 1171.6 m²) un
32900020046002 (platība 33.8 m2).
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. 12.40 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku
novada pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 26668961
(Iveta Radziņa).
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.
12.40 līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta
19.oktobrī plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 3000 EUR.
Izsoles solis – 200 EUR. Nodrošinājums - 300
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 1.novembrim.

29.augustā plkst.10.00

Stelpes pamatskolas
stadionā notiks

Sporta svētki

notiks sacensības šādās disciplīnās:

Iedzīvotāju viedoklis par pakalpojumiem, izmeklējumiem un konsultācijām, kuras būtu
nepieciešams uzlabot vai ieviest.
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futbolā, volejbolā, strītbolā;
florbola metienos;
spēka disciplīnās;
šautriņu mešanā;
šaušanā ar pneimatiko ieroci

4 Tūrisms

2020. gada 28. augustā

Kopš 2017.gada Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC) aizsāka iniciatīvu, kuras
aktivitātes ir vērstas uz stipru ciemu, kopienu
veidošanu, kopīgi īstenojot projektus, kas
dod labumu ciemā dzīvojošajiem cilvēkiem.
Ciemus, kas iesaistījušies šajā kustībā sauc
par «viedajiem ciemiem». Tie ir ciemi ar
savu gudrību, domāšanu, aktīvu iedzīvotāju
iniciatīvu.

Svarīgs ir arī gids, kas par to visu var pastāstīt
un mums tāds ir. Anita Nagle ir brīnišķīgs gids.
«Mums Skaistkalnē ir daudz viesmīlīgu namu.
Laba ideja ir āra kafejnīcas. Par tām uz brīdi
pārtop mājas, kas vēlas uzņemt viesus. Cilvēki atbrauc uz Skaistkalni, izstaigājas, ir līdzi
maizītes, bet mēs varam vienkārši dot paēnu,
uzvārīt tēju vai kafiju. Bet...tas izrādās nav tik
vienkārši, jo vajadzīgi dažādi saskaņojumi un
ir sava daļa noteikto procedūru, kas jāveic, lai
pavisam vienkārši savās mājās uzņemtu tūristus.
No citas puses raugoties, varētu teikt, ka tas
pat nav bizness, tā ir vienkārši iespēja veidot
kontaktus,» skaidroja E.Maisaka.

S

adarbībā LLKC par pirmo viedo ciemu
Latvijā kļuva Alsunga. Tagad jaunveidoto
viedo ciemu pārstāvji uz Alsungu brauc
pēc pieredzes, lai skatītu dabā, kā izskatās viedais ciems, ar ko tas pārāks, kādas
priekšrocības un labumu dod vietējai sabiedrībai.
Latvijā šo projektu koordinē Valsts Lauku tīkla
sekretariāta, kas ir LLKC struktūrvienība, projektu
vadītāja Zanda Dimanta-Svilpe.
Uzrunājot LLKC Bauskas biroja vadītāju Daci Griķi,
mūspusē ieteikts viedo ciemu idejas īstenošanā
iesaistīt Kurmeni un Skaistkalni Vecumnieku
novadā.

Skaistkalne un Kurmene ir teritoriāli, sociāli
un ekonomiski saistīti ciemati. Kopējā platība
ir 2181 km², iedzīvotāju skaits - 1654. Abus
ciemus vieno lauku apvidus, no centra attālināta teritorija, robeža ar Lietuvas Republiku,
viena skola, ekoloģiski tīra vide, Mēmeles upe,
lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisms.
Skaistkalni - Kurmeni vieno arī ceļi, kas ir sliktā
stāvoklī. Daudzi iedzīvotāji darbspējas vecumā
gūst ieņēmumus ārzemēs, taču vēlas atgriezties
savos dzimtas īpašumos, lai uzsāktu privāto biznesu. Vietējiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ir pārslodze tepat savās saimniecībās.
Viedo ciemu darba grupas secinājums: mēs
negribam zaudēt uzņēmējspējīgos iedzīvotājus,
kas ir nozīmīgs teritorijas ilgtspējīgas attīstības
resurss. Mūsu izaicinājums ir: rast inovatīvus, viedus risinājumus vietējās kopienas dzīvotspējai.

Vajadzīga lokomotīve

Kā piedalīties ar savu ideju

«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja skaistkalnieti Eleonoru Maisaku, kas 22 gadus bijusi LLKC
Bauskas biroja vadītāja, aktīva lauku tūrisma un
sieviešu kluba «Apvārsnis» dalībniece.
Eleonora stāsta: «Ideja ir ļoti laba, sen par to

biju dzirdējusi un lasījusi par pieredzi ārzemēs.
Bez spēcīga atbalsta viedo ciemu ideja Latvijā
«nav paceļama». Lai varētu īstenot viedo ciemu
idejas, ļoti nepieciešams pašvaldības atbalsts.
Citādi idejām tiek apgriezti spārni.
Vēl ļoti svarīgi ir tas, ka kādam ir jābūt lokomotīvei. Kā jau tas dzīvē ir – labās lietas un darbi
vienmēr notiek tur, kur kāds par to ir iededzies
un no sirds strādā. Alsungas piemērs, ar pašvaldības atbalstu, rāda, ka uzņēmējiem Alsungā
ir pavisam cita jauda un uzņēmība. Neteikšu,
ka mums nav atbalsta, bet droši vien mazliet
trūkst komunikācijas. Kurmenes un Skaistkalnes
viedo ciemu ideja ir sākuma fāzē, kad apzinām
iespējas, uz kurām varam atsperties. Skaistkalnē pirms kāda laika ir īstenoti vairāki ar lauku
tūrismu saistīti projekti. Mūsu priekšrocība ir
arī Lauku sieviešu klubs «Apvārsnis», kas ir kā
vietējā lokomotīve. Uzskatu, jo tālāk mēs esam
no novada centra (un administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā tas būs neizbēgami), jo viedajam ciemam lielāka nozīme.»
E.Maisaka par kopienas un viedā ciema veidotāja un organizatora paraugu uzskata Andreju
Mediņu, kas sevi pierādījis vairākos spēcīgos
projektos – sējot domu, ģenerējot ideju un ar
savu personību piesaistot līdzcilvēkus darboties.
«Tagad rosība ir Kurmenē un tas ir ļoti liels ieguvums. Ja tu dari, nevis tikai runā, tad cilvēki
atbalstīs. Kā redzamu līderi uzskatu arī mūsu
Laimu Indriķi, kas cītīgi darbojas Skaistkalnē,»
vērtē Eleonora.

Ar ko iesākt

Eleonora Maisaka pauda, ka viedo ciemo darbības tuvākie plāni ir izmantot dabas bagātības.
Sākt kaut vai ar kādas skaistas vietas sakopšanu,
upmalas iztīrīšanu, peldvietas ierīkošanu, darīt
visu, ar ko var piesaistīt uzmanību un par ko cilvēkiem – gan pašu, gan ciemiņiem - būs prieks.

Strauji mainīgie laikapstākļi daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir
radījuši sarežģījumus nopļaut un/vai novākt
sienu vai zāles masu lopbarībai.

K

Darba grupās gūtās atziņas

Šogad, neraugoties un dažādiem kovidšķēršļiem, notikušas darba grupu sanāksmes un arī
pieredzes brauciens uz Alsungu.
Kā atzīst D.Griķe abos ciemos darbojas spēcīgas
līderpersonības – Eleonora Maisaka un Laima
Indriķe, kuras, jau līdz idejas par viedajiem
ciemiem tapšanai, bija īstenojušas vairākus
projektus, kas dod labumu un uzlabo vietējās
sabiedrības dzīves apstākļus.

«Vecumnieku Novada Ziņas» Latvijas projektu
vadītājai Zandai Dimantai-Svilpei jautāja, kur
saņemt konsultācijas, ja Skaistkalnes-Kurmenes ciemu iedzīvotāji vēlas piedāvāt kaut ko
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LAI VARĒTU ĪSTENOT
VIEDO CIEMU IDEJAS, ĻOTI
NEPIECIEŠAMS PAŠVALDĪBAS
ATBALSTS. CITĀDI IDEJĀM TIEK
«APGRIEZTI SPĀRNI».
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Sadarbības spēks. Kas ir viedais ciems?

Košumaugu dome - Alsungas josta. Viedā ciema ideja un
veikums - prieks visiem.

veicināt mazo ražotāju attīstību (veicināt uzņēmējdarbību) - nosakām to kā mērķi, izvirzām
uzdevumus un rīkojamies. Mērķus nenoteiks
neviens cits kā mēs, iedzīvotāji. Kas mums ir
svarīgi - uz to arī fokusējamies un strādājam.
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta vadītāja Aira Odinga informēja, ka sadarbībā ar LLKC
kā nākamais secīgais solis pēc 23.septembra
diskusijas Kurmenē, tiks organizēts seminārs
Skaistkalnē par efektivitātes paaugstināšanu
lauku saimniecībā.

Viedie ciemi arī tūristu piesaistei

Aira Odinga stāsta: «Pavasarī iesaistīties šajā
projektā, ieskicējot tā būtību, mani uzrunāja
LLKC konsultants Kristaps Stallīts. Man uzreiz bija
skaidrs, ka šis ir arī «mans lauciņš» un noteikti
būs pieredze, kurā varēšu dalīties, kā arī daudz
perspektīvu lietu un virzienu, kuros iesaistīties
ar tūrismu. Savā ziņā viedo ciemu ideja nav
kaut kas pavisam jauns – tās drīzāk ir zināmas
lietas, ar kurām pastiprināti jādarbojas, jāmotivē
un jāaktivizē cilvēki, atkal atgriežoties pie sen
zināmās patiesības, ka sadarbībā ir liels spēks
un atbalsts. Tieši savstarpējā sadarbība, pleca
sajūta, līdzīgas vajadzības un mērķi varētu virzīt
viedo ciemu idejas pamatīgāku iedzīvināšanu,
kur cilvēki ne tikai noformulē vajadzības un
nosprauž mērķus, bet arī spēj mērķtiecīgi un
draudzīgi darboties, lai tos ieviestu dzīvē, tieši
paši savas dzīves uzlabošanas nolūkā.

Iesniegts projekta pieteikums

Dace Griķe, Kristaps Stallīts ( LLKC), Aira Odinga pateicas
Alsungas novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai
par brīnišķīgo uzņemšanu.

no sevis. «Ja cilvēki vēlas parunāties, piedāvāt
kaut ko no sevis - var kontaktēties ar Bauskas
konsultāciju biroju, bet mēs tuvākajā laikā – 23.
septembrī Kurmenes kultūras namā – organizēsim semināru-diskusiju, kur laipni aicināts
ikviens interesents. Diskusijas laikā noteikti būs
iespējams dalīties idejās. Ļoti svarīgi atzīmēt, ka
šī grupa nekad nebūs slēgta, tajā laipni aicināts
būs ikviens aktīvists,» uzsvēra Zanda.

Nosakām uzdevumus un rīkojamies

Zanda Dimanta-Svilpe atzīst, ka visa projekta
dziļā doma ir - pašiem iedzīvotājiem uzņemties
atbildību par vidi, kurā dzīvojam un veidot to
tādu, kāda tā pašiem ir patīkama, ērta. Nav
jautājums tikai par sakoptu vidi. Ja vēlamies

Zālāju nopļaušanas un
novākšanas termiņš
lauksaimniekiem
pagarināts līdz
15. septembrim

«Esam iesnieguši pieteikumu Projektā «Viedās
lauku teritorijas 21. gadsimtā», kurā viens no
mūsu viedā ciema mērķiem ir mazo ražotāju un
saimniecību iedrošināšana darboties ar lielāku
jaudu, kas veicinātu ne tikai pašmāju produkcijas noieta pieaugumu un cilvēku piederības
un sakņu sajūtu nostiprināšanu, bet arī tūrisma
infrastruktūras attīstību, jo šodienas ceļotājs un
viesis arvien vairāk meklē sajūtas un pieredzes
vēstījumu. Vecumnieku novadā tūrisms ir ļoti
cieši saistīts ar mājražošanas pakalpojumu sniedzējiem un nav iedomājams bez vietējās uzņēmējdarbības, - gandrīz ikviens t.s. apskates vai
apciemojuma objekts dod līdzi kādu pievienoto
vērtību cilvēciskā stāsta, degustācijas vai labu
sajūtu formā. Līdz ar to šis viedo ciemu projekts
perfekti iederas kā nākotnes tūrisma, tā mazās
uzņēmējdarbības vīzijā. Es ļoti ceru, ka cilvēki
arvien vairāk ieinteresēsies un aktīvi iesaistīties, ļoti gaidu mūsu pirmo tikšanos Kurmenē,»
aicina Aira.
Aira Odinga,
Vecumnieku TIP
vadītāja
Andra Matuļenko,
VNZ redaktore

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

aut arī šogad jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā pārsniedza mēneša normu,
kļūstot par otro siltāko jūniju meteoroloģisko novērojumu vēsturē, tomēr arī lietus nepameta valsts teritoriju un nokrišņu daudzums jūnijā sasniedza 91,1 mm, par 24
procentiem pārsniedzot mēneša normu. Vairākās
novērojumu stacijās jūnijs bija viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados. Šie mainīgie laikapstākļi
kavēja zālāju pļaujas sākumu un zāles novākšanu
lopbarībai jūnija beigās. Arī jūlijā Latvijā tika novērots palielināts nokrišņu daudzums un lielākajā daļā valsts bija par 20 līdz 40 stundām mazāk
saules nekā ierasti.
Datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam
vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā
saņemtu ES platību maksājumus – vienoto
platības maksājumu, maksājumu par klimatam
un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb
«zaļināšanas» maksājumu, mazo lauksaimnieku
shēmas maksājumu un maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību – ir noteikts 15. augusts.
Ņemot vērā strauji mainīgos laikapstākļus,
arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi
iespēju lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus
lopbarības vajadzībām, līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu
un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut
un novākt līdz 15. augustam.
Kristaps Stallīts, Vecumnieku novada
lauku attīstības konsultants

Vecumniekos atjauno
autoceļa segumu
18. augustā uzsākti seguma atjaunošanas
darbi uz autoceļa Vecumnieki - Nereta (P89)
posmā no DUS Neste, Vecumnieki līdz Neretas
pagriezienam (km no 28.13 līdz 35.07).

B

ūvdarbu vadītājs Andris Flugrāts pastāstīja, ka remontdarbu ietvaros tiks veikta
asfalta seguma frēzēšana, asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve un seguma atjaunošana, kā arī tiks sakoptas ceļa nomales
1m platumā. Paredzēts atjaunot arī trīs autobusu
pieturvietas, kuras ir ceļa posmā aiz Vecumniekiem uz Neretas pagrieziena pusi.
Satiksme būvobjektā tiek organizēta ar ceļa
zīmēm un vadstatņiem. Remontdarbu laikā
satiksme ārpus Vecumniekiem tiks regulēta ar
luksoforiem. Asfaltēšanas laikā luksofori tiks
ierīkoti arī Vecumniekos.
Būvdarbus veic SIA «Strabag» un būvdarbus
plānots pabeigt līdz 2020. gada oktobrim.
Ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties kartē VAS Latvijas Valsts
ceļi mājas lapā www.lvceli.lv.
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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2020. gada 28.augustā

Valles draudze svinīgi atzīmē
baznīcas 235.jubileju
Sakopta un majestātiska, baltu gladiolu un
hortenziju rotā, ar ozolu vītnēm ap lielajām
durvīm un solu rindām – tik skaista un svinīga
savas draudzes locekļus un viesus sagaidīja
Valles evaņģēliski luteriskā baznīca savā 235.
dzimšanas dienā.

S

vētku dienu 16.augustā dzidri ieskandināja baznīcas zvans. Svētku dievkalpojumu
vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Hanss
Martins Jensons un Valles draudzes mācītājs Roberts Otomers.
Uzrunājot pasākuma dalībniekus, bīskaps Jensons, atzina, ka pirmo reizi viesojas Liepājas
diecēzes tālākajā baznīcā un ir pārsteigts par tās
sakoptību un draudzes darbīgumu. Viņš sacīja,
ka šeit patiesi ir jūtams tas, ka cilvēki uz baznīcu
nāk ne tikai kā uz sapulcēšanās vietu, bet šī ir
patiesas iedvesmas un apskaidrības vieta. Tāda,
kādai tai ir jābūt. «Šeit mēs varam saprast un
ieraudzīt vairāk nekā citur. Varam rast atbildes
un sirdsmieru,» sacīja bīskaps.

Dzīva, rosīga draudze

klis, kad bīskaps Jensons draudzes priekšnieka
vietniecei un diakonijas vadītājai Diānai Ruģelei
pasniedza augsto apbalvojumu «Uzticības vairogs»
par uzticīgu un ilggadēju kalpošanu baznīcai. Diāna
ir divsimtā «Uzticības vairoga» saņēmēja LELB.
Apbalvojumu parakstījis LELB arhibīskaps Jānis
Vanags. Diāna saņēma arī savu tuvāko cilvēku
sirsnīgus sveicienus.
«Vecumnieku Novada Ziņām» Diāna Ruģele atzina,
ka saņemtais augstais apbalvojums bija «šoks
un pārsteigums». Viņa pat nav nojautusi, ka tiek
izvirzīta apbalvojumam. «Kopā ar vīru Imantu
kalpojam draudzei un baznīcai teju četrdesmit
gadu. Esmu šeit ieprecējusies no Salacgrīvas. Es
mīlu savu Valles baznīcu. Viss paveiktais ir roku
rokā ar manu dzīvesbiedru. Viņš ir ideju ģenerators. Viņš izdomā – un tad īstenošanai «mani
stumj pa priekšu», smejas Diāna. Viņa atceras, ka
sākusi kalpot baznīcai, kad šai skaistajai šodienas
ēkai bija tikai jumts, kas uzlikts kolhoza laikā, bet
nebija ne grīdas, ne īsti sakoptu sienu. Nekā. Vien
draudzes liela vēlēšanās visu sakārtot.
Soli pa solim ir izdarīts ļoti daudz. Arī pašreiz tiek
īstenots projekts, kura rezultātā tiks siltināti griesti
un sakārtoti bēniņi. «Es savā kalpošanā saredzu
savas dzīves jēgu,» secina Diāna.

Savu draudzi uzrunāja mācītājs R.Otomers.
Pirms četrarpus gadiem viņš sāka kalpot Valles
draudzē un šajā gadā atzīmē ordinācijas desNo paaudzes paaudzē
mito gadadienu. Klātesošajiem viņš pastāstīja,
Baznīcas jubilejas reizē draudze sacīja paldies gan
ka viņa ceļš uz Dievu
sākās no paša nulles
līmeņa – viņš bijis neticīgs, varētu sacīt –
ticības pretinieks un
noliedzējs. R.Otomers
savā uzrunā sacīja, ka
katram cilvēkam ir savs
ceļš, kas ved pie Dieva
un no šīs atskārsmes
nav jābaidās uz to ir
jāpaļaujas.
R.Otomera pārziņā kopumā ir trīs draudzes
– Valles, Bārbeles un
Vecumnieku luteriskā
draudze, kur notiek ne
tikai dievkalpojumi, bet
arī citas aktivitātes, kuru
iniciatori un īstenotāji ir
Valles draudzes mācītājs Roberts Otomers pasākumā dziedāja kopā ar ģimeni un priecēja
paši draudzes dalībniesvētku viesus.
ki. Draudze, kurā ir aktīvi apmēram piecdesmit
dalībnieki, nāk ne tikai uz dievkalpojumiem,
bīskapam Jensenam, gan draudzes mācītājam
bet arī kopīgi strādā projektos pie dievnama laR.Otomeram, gan savas draudzes čaklajiem cilvēbiekārtošanas, talkās, nometnēs un dažādu citu
kiem, gan apkārtnes iedzīvotājiem, kas ieguldījuši
pasākumu īstenošanas.
savu laiku un darbu draudzes labā. Saņemot pateicību, Ingrīda Meierovica, kuras dzimtas saknes
ir Valles pusē, sacīja, ka šī ir svētīta vieta bijusi
Augstākais apbalvojums
gadu simtiem. «Un arī pirms
235 gadiem šeit droši vien
nebija tukša vieta. Droši vien
jau ļoti sen te kaut kas labs ir
bijis,» teica I.Meierovica.
Nozīmīgajā svētku dienā baznīcas kalnā uz dievnamu nāca gan jauni, gan cienījama
vecuma cilvēki – vietējie un
ciemiņi. Māmiņas ar bērnu
ratiņiem, ģimenes. Baznīcā
ir rotaļu stūrītis pašiem mazākajiem. Tieši tā, neatraidot
nevienu – no maza līdz vecam
baznīca spējusi izdzīvot cauri gadu simtiem un pulcināt
draudzi gan svētku reizēs, gan
kārtējās svētdienas dievkalpoDiāna Ruģele saņem apbalvojumu no bīskapa Hansa Martina Jensona.
jumā.
Foto un teksts Andra
Matuļenko, VNZ redaktore
Ļoti emocionāls, pilns sirsnības un gaišu sveicienu, kopēja gandarījuma un prieka bija mir-

UZZIŅAI

LELB apbalvojums «Uzticības vairogs» dibināts 2005. gada 2. oktobrī, Pļaujas svētkos. Tā devīze
ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, «… ar uzticību tu visu esi darījis».
Ar «Uzticības vairogu» apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā.
Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā,
priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar «Uzticības vairogu» var apbalvot fiziskās personas – draudžu
darbiniekus, ilggadējus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.

Ausekļu dzirnavu muzejs 5.septembrī aicina
izjust Zemgales sētas dzīvi rudenī
Vieni no gaidītākajiem svētkiem «Ausekļu
dzirnavu» brīvdabas muzejā ir tradicionālie
«Pļaujas svētki», kas norisināsies 2020. gada
5. septembrī no plkst. 11.00, ar Tvaika dampja
svilpes skaņām ieskandinot nu jau divpadsmito
pasākumu.

P

avasarī apsētais demonstrējumu lauks
gaida ražas novākšanu un senā muzeja
tehnika - ražas pārstrādi. Darbus un senos arodus palīdzēs iepazīt amatnieki no
tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem.
Svētku apmeklētāji varēs iepazīt rudens lauku
darbus gan demonstrējumu laukā, gan muzeja
plašajā teritorijā.

Gan vērot, gan iemēģināt roku

Dažādu amatu meistari no visas Latvijas, izmantojot savus un muzeja darba rīkus, ļaus
ielūkoties daudzveidīgajos mājsaimniecības un
lauksaimniecības darbos, kā arī piedāvās iespēju
izzināt senču gudrības un tikumus, atklājot sava
aroda noslēpumus. Varēs iemēģināt roku māla
trauku izgatavošanā, linu pārstrādē, aušanā pie
stellēm, metāla izstrādājumu, koka priekšmetu
veidošanā, linu apstrādē un citos darbos. Entuziasti no Baldones rādīs meistarklasi labības
pļaušanā ar izkaptīm un dzirnavu sētā rādīs
izkapts iesiešanu. Skārdnieka arodu demonstrēs
skārdniekmeistars no Rīgas, bet podnieka arodu
demonstrēs podnieks no Lietuvas. Ūdensdzirnavu zālē būs skatāma Daces Eipures pūču izstāde

no Nītaures pagasta un rakstāmrīku kolekcija
no Skaistkalnes pagasta z/s Mačēni «Sendienu»
kolekcijas.
Ausekļu dzirnavu muzejs ir vienīgā vieta Latvijā,
kur ir iespējams redzēt kuļmašīnas IMANTA
darbināšanu ar unikālā tvaika dampja Ruston
Proctor spēku.
Ūdens spēks ūdensdzirnavās iegriezīs putraimu,
miltu un grūbu gaņģus. Maizes mājā saimnieces
veidos un ceps pīrāgus ar malku kurināmā maizes krāsnī. Saimnieces būs sarūpējušas gardus
našķus no ūdensdzirnavās samaltajiem miltiem
un putraimiem, turklāt saimnieki - slāpes remdinošus dzērienus.

Baudīt kultūras programmu

Demonstrējumu laukā un Ausekļu dzirnavu
sētā, izzinot un mācoties seno arodu prasmes,
vienlaicīgi varēs baudīt kultūras programmu,
kuru atveduši līdzi tuvāku un tālāku novadu
mākslinieki. Dejot prieku rādīs Jelgavas novada
Platones pagasta VPDK «Laimes pali» un SDK
«Saulessvece». Dziedātprieku rādīs solists Uldis
Leiškalns. Svētkus kuplinās un koncertu sniegs
atraktīvu jauniešu grupa «PUPA» un par muzikālo noformējumu visas dienas garumā rūpēsies
Albīns Baļčūns un draugi.
Jaunākajiem svētku dalībniekiem - atrakcijas.
Par skaistu braucienu ar laivu Iecavas upē
parūpēsies kanoenoma.lv. Būs amatniecības
darinājumu svētku tirdziņš!

SVĒTKU PROGRAMMA:
••Plkst. 11.00 – svinīga svētku atklāšana un karoga pacelšana;
••No plkst. 11.30 un visas dienas garumā – seno lauksaimniecības un mājsaimniecības darbarīku,
tehnikas un arodu demonstrējumi, muzikāli priekšnesumi un danči;
••Plkst. 11.30 – 12.30 – demonstrējumu lauks (labības pļaušana ar izkaptīm un traktora vilkmes
kūlīšu pļāvēju, kūlīšu siešana, kartupeļu rakšana, zemes aršana un citi zemes darbi).

Ausekļu dzirnavu sētā:

plkst. 12.30 – labības kulšana ar spriguļiem,
plkst. 12.50 – labības vētīšana,
plkst. 13.00 – labības kulšana - Tvaika dampja spēks darbinās kuļmašīnu «Imanta»,
plkst. 13.00 – svētku maltīte no lielā zupas katla,
plkst. 13.30 – kartupeļu un graudu šķirošana,
plkst. 14.00 – graudu malšana, grūbu un putraimu veidošana ūdens dzirnavās,
plkst. 14.30 – kukurūzas smalcināšana,
plkst. 14.45 – muzikālu priekšnesumu sniegs grupa «PUPA»,
plkst. 15.30 – loterija,
plkst. 15.50 – grupa «PUPA»,
plkst. 16.35 – graudu malšana ūdens dzirnavās.
••Starp tehnikas demonstrējumiem – varēs ielūkoties, izzināt un iemēģināt roku dažādu jomu
amatnieku arodos.
••Ieejas maksa svētkos:
bērni (7 – 18 g.) – 2,00 eiro; pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām – 4,00 eiro;
pieaugušie – 5,00 eiro; Latvijas 3+ Goda ģimene (viens pieaugušais un bērni) – 6,50 eiro;
Latvijas 3+ Goda ģimene (divi pieaugušie un bērni) – 11,00 eiro, uzrādot derīgu 3+ karti.
••Atbalsta: Vecumnieku novada dome; Kanoenoma.lv, Z/S «Silavēji».

Aicinām ikvienu seno amatu pratēju, amatnieku un citus interesentus
5. septembrī būt svētku dalībnieku pulkā!
Amatniekiem pieteikties pa tālr. 29197412, 26396878.
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Atjauno Bārbeles baznīcas torni

Sakopts un sabiedrībai atvērts dievnams – kā
savdabīgs ceļrādis uz piekto debess pusi; kā pietura
ikvienam, kurš atrodas ceļā, meklējot atbildes uz
jautājumiem par Dieva radītās pasaules kārtību –
tāda ir Bārbeles evaņģēliski luteriskās draudzes
vīzija par Bārbeles baznīcas nākotni.

zobs kļūs vesels...
Ņemot vērā to, ka baznīcas tornis ir gana sarežģīta būve, kas turklāt slejas vairāk nekā 30 metru
augstumā virs zemes, būvdarbiem pieejamo
finansējumu tika nolemts novirzīt tieši šīs daļas
remontam.

ateicoties Vecumnieku novada pašvaldības un ziedotāju atbalstam, šogad draudze ir uzsākusi ieviest Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu
projektu «Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana» (projekts
Nr.19-06-AL07-A019.2202-000005, aktivitāte «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas»).
Projekta tiešais mērķis ir sekmēt kultūrvēsturiskā
mantojuma - Bārbeles baznīcas ēkas - mērķtiecīgu
un pakāpenisku atjaunošanu, veidojot to gan par
pievilcīgām un atvērtām garīgajām mājām ikvienam dievnama apmeklētājam, gan attīstot arī kā
tūrisma objektu, akcentējot Bārbeles ciema centra
vēsturiskās apbūves unikalitāti.

Būvniecība vairākās kārtās

P

Veic izpēti

Lai noskaidrotu, ko varam darīt dievnama sagla-

Izstrādājot būvprojektu un veicot baznīcas torņa daļas padziļinātu izpēti, kā arī rēķinoties ar
neatliekamajiem būvdarbiem šobrīd pieejamo
finansējuma apjomu, būvniecības darbi ieplānoti
pavisam 3 būvniecības kārtās. Būvniecības pirmā
kārta paredz īstenot uzdevumus, kuri izvirzīti
ELFLA atbalstītajā projektā «Bārbeles baznīcas
torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana», proti – veikt būvdarbus torņa augšējā daļā,
kurā ir nepieciešams neatliekams jumta smailes
konstrukciju, mūra un fasādes remonts, un kur
vajadzīgi specifiski būvnieciskie risinājumi. Būvniecības 2. kārta paredz perspektīvos pasākumus,
kas veicami torņa apakšējā daļā, kā arī torņa
interjera atjaunošanas pasākumi. Būvniecības
3. kārta paredz prespektīvā atjaunot lietus ūdens
drenāžas sistēmu, ar mērķi novērst mitruma
uzkrāšanos pie ēkas pamatiem un tādējādi sekmējot ne tikai torņa daļas, bet visas baznīcēkas
saglabāšanu.
ELFLA līdzfinansētais projekts ļaus īstenot būvniecības 1. kārtu, kuru plānots pabeigt līdz nākamā - 2021. gada - nogalei. Vai izdosies īstenot
arī abas pārējās projektētās kārtas, kā arī veikt
citus nepieciešamos remontus? Tas lielā mērā būs
atkarīgs no nākotnē pieejamā finansējuma - no
draudzes veiksmes projektu konkursos, bet visvairāk - no ziedotāju un līdzfinansētāju atbalsta.
Par uzsāktā projekta ieviešanas gaitu informācija
būs pieejama Bārbeles draudzes mājas lapā
www.barbelesbaznica.lv. Turpat iespējams atrast
tuvākas norādes par iespēju ziedot dievnama
remontam. Draudzes vārdā pateicos visiem,
kas jau ar savu artavu ir atbalstījuši dievnama
atjaunošanu!
Bārbeles ev.lut. draudzes vārdā
Jānis Folkmanis, draudzes priekšnieks

UZZIŅAI

Torņa iekšpusē var pārliecināties, ka vairākas jumta sijas
ievērojami trupējušas; ķieģeļu mūra sienas sašķēlušās,
par ko liecina logailu zonās redzamas atvēruma plaisas.

bāšanas labā, 2018. gada nogalē pēc draudzes
pasūtījuma dievnama tehnisko apsekošanu veica
Baznīcēku atjaunošanas fonda inženieri. Viņi izveidoja veselu sarakstu ar veicamajiem darbiem.
Kā steidzamākais no tiem atzīmēts baznīcas
torņa konstrukciju un torņa fasādes remonts.
Tāpat arī lietus ūdeņu novadīšanas tīkla izveide
– pietiekami sarežģīts pasākums šajā gadījumā,
jo baznīca laika gaitā ir nonākusi «bļodā», kuru
piedevām cieši ieskauj kapsēta. Pašreiz ir tā, ka
liela daļa ēkas jumta nokrišņu ūdens nonāk pie
ēkas pamatiem un iesūcas tajos, «kāpj» augšup
pa sienām. Līdz ar to nav nozīmes apdarināt un
krāsot fasādi, pirms nav novērsta sienu izmirkšana. Tas būtu līdzīgi, kā bojātu zobu nevis vispirms
salabot, bet uzklāt tam baltu emalju un cerēt, ka

••Pirmā baznīca Bārbelē uzbūvēta 1567.
gadā, bijusi koka celtne ar salmu jumtu,
bez torņa. 1789. gadā tiek būvēta tagadējā baznīcas ēka. 1882.-1883. gadā tā tiek
pamatīgi pārbūvēta, piebūvēts tornis. Kad
baznīcas tornis bijis uzcelts līdz pusei, tas
mūrnieku kļūdas dēļ sagāzies. Drīz pēc tam
tornis uzbūvēts no jauna, tagadējā veidolā.
Projekta izmaksas (ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli)
••Būvdarbu projektēšanas un būvniecības dokumentācijas izstrādes izmaksas: 9907,- EUR
••Plānoto būvdarbu (1. kārtas) izmaksas:
44 674,- EUR
••Vecumnieku novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums (2019.-2020.): projekta
priekšizpētei un skiču projekta sagatvošanai:
1497 EUR, projektēšanas darbiem: 3006 EUR
••Publiskais finansējums, pavisam kopā:
43 021,- EUR .
Būvniecības 1. kārtā paredzēti
būvdarbi torņa augšējā daļā,
tur nomainot gan bojātās koka
konstrukcijas, gan novēršot mūra
sienu fragmentāciju.
Laika zobs nav taupījis arī tornī
esošo krustu; būvdarbu laikā
būs jāizvērtē krusta iespējamā
nomaiņa vai remonts.

FOTO: Harijs Gailis un
Baznīcēku atjaunošanas fonds
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Stelpes seniori dodas ekskursijā pa Vecumnieku
novadu
Šogad tradicionālā senioru ekskursija, kas
notiek ar Vecumnieku novada domes atbalstu,
bija veltīta sava novada apceļošanai, jo
gribējām apskatīt interesantas vietas, par
kurām bijām tikai dzirdējuši.

A

pskatījām brīnišķīgus dārzus lauku
sētā «Līvi» un «Liepas». To kopšanai
visu savu brīvo laiku velta Gita Priede un Gunārs Homčenko. Par Bārbeles sērūdeņraža avotu, tautas namu
un baznīcu izsmeļoši stāstīja Bārbeles patriote
Brigita Krauze. Pie Sandras Marcinkēvičas Skaistkalnē viņas dārzniecībā «Dobītes» apskatījām
siltumnīcu, kur aug dažādu šķirņu tomāti, baklažāni un paprika. Degustējām garšaugu cukuru,
garšaugu sāli, garšaugu tēju un pesto. Dzirdējām saimnieces stāstu un noderīgus padomus
par Latvijā mazāk pazīstamiem garšaugiem.

Turpmākais ceļš veda uz novada centru Vecumniekiem. Jaunajā Tūrisma informācijas punktā
mūs gaidīja tā vadītāja Aira Odinga, viņas palīdze Laura Libere un Vecumnieku Novadpētniecības centra vadītāja Rita Kovala. Viņas pastāstīja
gan par Centra darbu, gan novada aktualitātēm.
Uzzinājām daudz interesanta par darbīgākajiem
uzņēmējiem, ar kuriem novads var lepoties.
Bet tas vēl nebija viss. Vakarā Ineses Priedes
sētā seniori baudīja ne vien īstu kultūras programmu, bet arī viņas ģimenes sarūpētos gardumus. Dzeju no krājuma «Citas vērtības» runāja
autore Iveta Pudāne. Viņas dēls Rihards Pudāns
izpildīja vairākas paša sacerētas dziesmas gan
ar savu, gan mātes Ivetas rakstītu tekstu. Visā
brauciena laikā seniorus ar dziesmām izklaidēja
muzikants Raitis Sirmanis.
Sandra Neliusa,
Stelpes pagasta kultūras organizatore

Ierodoties Gitas Priedes dārzā, saimnieki tiek sveikti ar dziesmu.

Skaistkalnē apskatāma krāšņa austo darbu izstāde
Skaistkalnes pagasta pārvaldes vestibilā
un muzejā septembrī būs apskatāma ļoti
apjomīga austo darbu izstāde. To autore ir
Rasma Statkauska.

R

asma aušanas prasmes sāka apgūt 2011.
gada rudenī jaundibinātajā audēju kopā
Mežotnes pagasta daudzfunkcionālajā
centrā «Strēlnieki». Viņa atceras: «Man tā
bija pilnīgi jauna pieredze, bet interese
un izzināšanas kāre ņēma virsroku. Pieredzējušās
amatnieces dalījās ar savām zināšanām un prasmēm un darbs sākās. Tika darinātas gan rakstainas segas, spilveni, dvieļi un krāsaini grīdceliņi no
auduma strēmelītēm. Noausti arī Zemgales tautiskie brunči. Mūsu darbus vērtēja izstādēs, kuras
rīkojām DFC «Strēlnieki» telpās.»
Aušanai Rasmas dzīvē kļūst arvien svarīgāka
loma un viņa rod jaunas iespējas mācīties no
dažādiem meistariem, apgūt jaunas zināšanas
un pielietot tās savu darbu veidošanā, tā darinot
krāšņus un meistarīgus izstrādājumus. Visus šos
gadus tiek papildinātas zināšanas gan pašmācības ceļā, gan praktizējoties Bauskas lietišķās
mākslas studijā, Jaunpils amatu mājā, Gailīšu
pagasta studijā «Stella». Apgūta dziju krāsošana ar dabas materiāliem, Zemgales etnogrāfija
rakstos, austu elementu iekļaušana mūsdienīgos
apģērbos un interjerā, u.c.
2014.gadā darbu klāsts ir pietiekams, lai sarīkotu
plašu personālizstādi Vecsaules
saietu namā.
Mežotnes audējas piedalījušās
daudzos pasākumos, piemēram,
Sējas svētkos Ausekļu dzirnavās,
pagalmu svētkos
Bauskā, u.c., gan
izrādot savu veikumu, gan vadot
meistarklases.
No 2016.gada
Rasma kļūst par
Mežotnes audēju
kopas vadītāju,
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apmācot aušanas prasmēs jaunos interesentus .
«Neatlaidīgs darbs un griba izzināt visu par šo
seno amatu liek iet un vērties dabā, lai pētītu, kā
krāsu paletē savijas mūsu Latvijas dižo, zaļo mežu skaistums ar dažādu toņu brūno zemes krāsu,
kuru papildina kāds rūsgans māla paugurs; košās
pavasara, pieneņu pļavas, mierīgi, zilgani toņi
upes un ezeru plūdumā, bet visam pāri - siltā,
ugunssārtā un dzeltenā saules krāsa. Tās visas
savijas kopā rakstos, rodas mūsu fantastiskie,
krāšņie audumi, tautas tērpi, jostas, segas, lakati,
cimdi un zeķes», teic Rasma, piebilstot: «Esmu
cilvēks, kurš ne mirkli nepaliks bez idejām kaut
ko jaunu apgūt».
Rasma pieprot arī citus rokdarbu veidus - adīšanu, tamborēšanu, klūdziņpīšanu, kompozīciju
veidošanu dabā. Nedaudz no šī klāsta ir redzams
arī pašreizējā izstādē.
Šoruden viņa gatava sniegt savas zināšanas
interesentiem Skaistkalnē. Projekta «Dzīparu
pie dzīpara liekot» ietvaros no septembra vidus
Rasma mācīs aušanas pamatus.
Aicinu atnākt un aplūkot krāšņos darinājumus.
Katrā ir gan dabas pilnīgums, gan sievisķīgās
dvēseles viedums. Rasmas mūža pirmie gadi
aizritējuši mūspusē, tāpēc vienmēr ir interesanti
aplūkot, ko apguvuši un paveikuši novadnieki, tas
dod stimulu un ierosmi mācīties ko jaunu.
Laima Indriķe, izstādes veidotāja un
projekta koordinatore

FOTO: RODŽERS HEIZELDENS
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«Visam, ko mēs darām, ir jēga tikai tad, ja to
darām ar mīlestību, pēc dvēseles aicinājuma»,
ar šiem Nauma Nadeždina vārdiem 20.augustā
Bārbeles pagastā «Ausekļu dzirnavās»
Vecumnieku novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Evita Caune atklāja pateicības pasākumu
aizbildņiem un audžuģimenēm.

G

odināšanas pasākums notika jau piekto
reizi. Uz pasākumu tika aicinātas visas
audžuģimenes un aizbildņi, kuri nesavtīgi dāvājuši sirds siltumu un devuši mājas Vecumnieku novada bērniem.
Sākotnēji pasākums tika plānots, kā ierasts
pavasarī, martā, taču «Covid 19» dēļ nācās to
pārcelt. Rezultātā svētki tika svinēti brīvā dabā,
skaistā vietā Vecumnieku novadā – muzejā «Ausekļu dzirnavas», kuras pieder Mediņu dzimtai.
Acīmredzot tas nav nejauši, jo Mediņu dzimta
bija viena no septiņām Latvijas saimēm, kura
2015.gadā piedalījās dižģimeņu godināšanā
Šlokenbekā.

Prieks un pateicība

Svinīgajā pasākumā koncertu sniegt bija ieradusies bijušā baptistu bīskapa Pētera Sproģa
un Martas Sproģes sešu bērnu ģimene no
Užavas, kurā Marta ar bērniem muzicē un
dzied. Ģimene pieredzējusi zaudējuma sāpes
un tomēr paļaujas, ka aiz katras tumsas ir
gaisma. Marta kopābūšanu ar bērniem apvienojusi ar savu mīlestību pret mūziku. Būdama
vijolniece, ģitāru iemācījusies spēlēt, fonā
rāpojot bērniem. Iedvesmojoties no viņiem,
Marta radījusi dziesmas bērniem. Marta miera
avotu rod apziņā, ka lietas, notikumus nevajag
izvērtēt kategorijās – pozitīvs un negatīvs, labs
un ļauns. Svarīgi pieņemt dzīvi tās realitātē.

No konkrētās situācijas vai nu paņemt prieku
un pateicību, vai pieņemt situāciju kā ierosmi
kaut ko mainīt, uzlabot, vai vienkārši ļauties
konkrētajam neizskaidrojamajam dzīves plūdumam. Jo būtībā viss virzās uz bezgalīgo gaismu.
Šo piecu gadu laikā katrā pasākumā ir bijis tikai
viens mērķis - godināt ne tikai Vecumnieku
novada, bet arī citas Latvijā esošās aizbildņu
ģimenes un audžuģimenes, kurās tiek aprūpēti
Vecumnieku novada bērni. Vai šāds pasākums
notiks arī turpmākos gadus...laiks rādīs.
Šajā gadā ģimenēm tika pasniegta mīlestības
gaismiņa – Latvijā darināta naktslampa no
dreamroom.lv.

FOTO: GIJA SPULA

Aizvadīts piektais pateicības pasākums novada bērnu aizbildņiem
un audžuģimenēm

Bērniem - radošas aktivitātes

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja aktīvi
darboties rotaļu stūrītī, kur bija sarūpētas dažādas spēles, katrs bērns varēja radoši izpausties
atbilstoši savam vecumam un interesēm. Bija
sarūpētas piepūšamās atrakcijas mazākajiem
un lielākajiem ilūzijas telpa ar 3D brillēm.
Vecumnieku novada bāriņtiesa izsaka vissirsnīgāko paldies Vecumnieku novada uzņēmējiem, kuri jau ceturto gadu finansē pateicības
pasākumu.

Šajā gadā ģimenēm tika pasniegta mīlestības gaismiņa – Latvijā darināta naktslampa no dreamroom.lv.

Liels paldies «Ausekļu dzirnavu» saimei par
iesaistīšanos svētku organizēšanā, paldies
Vēsmai Petrušēvicai par gardo putru.
Izsakām pateicību Vecumnieku novada domei
un pagastu pārvaldēm par atbalstu aizbildņu
un audžuģimeņu godināšanas pasākumā.
Evita Caune,
Vecumnieku novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija par audžuģimenēm un aizbildņiem
••Vecumnieku novadā ir 36 aizbildņi un 6 audžuģimenes
••Šobrīd ārpusģimenes aprūpē atrodas 67 Vecumnieku novada bērni, no tiem:
16 - audžuģimenēs (4 bērni Vecumnieku novada audžuģimenēs, bet 12 bērni citu pašvaldību
audžuģimenēs), 46 - aizbildņu ģimenēs (30 bērni Vecumnieku novada aizbildņu ģimenēs, bet 16
Vecumnieku novada bērni uzturas citu pašvaldību aizbildņu ģimenēs),
••5 - bērni atrodas aprūpē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Evita Caune, Vita Siliņa, Daina Pelne un Ieva Mediņa ar Martu Mariju Sproģi un Pēteri Sproģi.

Svinīgajā pasākumā koncertu sniegt bija ieradusies bijušā baptistu bīskapa Pētera Sproģa un Martas Sproģes sešu
bērnu ģimene no Užavas.

Vakances Vecumnieku novada izglītības
iestādēs:
Misas pamatskolā: matemātikas un ķīmijas pedagogi;
Valles pamatskolā: sociālo zinību skolotājs;
Vecumnieku vidusskolā: ķīmijas, dabaszinību, datorikas un informātikas,
mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību skolotāji;
Skaistkalnes vidusskolā – bioloģijas skolotājs vidusskolai un skolas psihologs.

Brālis un māsa - Daniels Zviedris un Megija Voikonova priecīgi par iespēju «izmest līkumu» ar «Ausekļu dzirnavu»
motociklu.

VECUMNIEKU PAGASTS

MISAS BIBLIOTĒKĀ
••11. septembrī plkst.15.00 Dzejas dienām
veltīts pasākums «Rindiņa pie rindiņas»;
••17.septembrī plkst.16.00 Banānu ballīte. Uz
ballīti tiek aicināti visi, kuri vēlas iepazīties ar
Gorillu un viņas uzdevumiem bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijā;
••25.septembrī plkst.17.00 radošā darbnīca
«Krāsu spēles». Veidosim krāsainas papīra
puķes.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Jautājiet – mēs atbildēsim!

Saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības darbu
varat, sūtot jautājumus:
elektroniski –
agnese.cikule@vecumnieki.lv
gija.spula@vecumnieki.lv;
andra.matulenko@vecumnieki.lv
vai pa pastu
Sabiedrisko attiecību nodaļai, Rīgas ielā 29,
Vecumniekos, LV-3933.
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Uģa Rozes koncerts pulcē daudz klausītāju
Saulrieta koncerts pie Vecumnieku Vecā ezera
20.augustā norisinājās kopā ar mākslinieku
Uģi Rozi. Skanīgās latviešu dziesmas un rēnā
novakare koncerta apmeklētājiem uzbūra
neaprakstāmas izjūtas un gaisotni.

K

opumā mākslinieks priecēja klausītājus
ar četrpadsmit dziesmām, kuras cilvēkos
atstāja lielu iespaidu un emocijas, jo koncerta izskaņā klausītāju ovācijas nerimās
pat minūtes piecas un tika lūgts atkārtot
kādu no šīm dziesmām.

Vecumnieku tautas nama komanda saka lielu
paldies visiem koncerta apmeklētājiem par brīnišķīgo kopības sajūtu, kuru tik virtuozi sanāca
realizēt ievērojot valstī noteiktās prasības.
Mēs vēlamies teikt arī lielu paldies apskaņošanas komandai «Skaņa V» par darbu un skaņas
kvalitāti un, protams, arī pašam māksliniekam
Uģim Rozem par šo brīnišķīgo koncertu.
Tiekamies arī turpmāk!
Inga Rakusova, Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Noslēdzies otrais biznesa ideju konkursa
«Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020»
pieteikumu termiņš
Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja
biznesa ideju konkursu «Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā 2020», kur kopējais
apgūstamais finansējums ir 7000,00 EUR no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vienam
konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais
finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

K
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onkurss notiek no 2020. gada 2. janvāra līdz 30. oktobrim un tam ir noteikti
3 pieteikšanās termiņi:

1) 2. janvāris – 30. aprīlis;
2) 5. maijs – 31. jūlijs;
3) 3. augusts – 30. oktobris.
Šobrīd rit trešais biznesa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš, kas noslēgsies 30.oktobrī.
Otrajā pieteikumu termiņā iesniegti divi biznesa
ideju pieteikumi. Viens no pieteikumiem tika
noraidīts administratīvās atbilstības kritēriju
izvērtēšanas posmā. Otrs pretendents ar vērtēšanas komisiju tikās 6.augustā, lai sniegtu savas
biznesa idejas izklāstu un atbildētu uz komisijas
jautājumiem.

Izklāsta biznesa ideju

AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Komisijas vērtējums

Komisija, izvērtējot pretendenta pieteikumu un
sniegto prezentāciju, nolēma atbalstīt V.Vāvera
biznesa idejas pieteikumu, nosakot maksimālo
pieejamo finansējumu (1500,00 EUR).
Aicinām visus interesentus piedalīties konkursā
un pieteikt savu biznesa ideju, lai pretendētu uz
pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas
īstenošanai!
Atlikušais konkursa finansējums ir 3250,00 EUR.
Saskaņā ar konkursa nolikumu, biznesa ideju
pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr
konkursa īstenošanai pieejamais finansējums
tiek izlietots pilnā apmērā vai pieejamais finansējums ir lielāks par 1500,00 EUR. Ja pieejamais
finansējums ir mazāks par 1500,00 EUR, konkurss tiek slēgts.
Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas,
kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa
nolikumā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
••Pašvaldības mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv;
••Vecumnieku novada Domē Attīstības - plānošanas nodaļā (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933);
••nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi:
alina.zukauska@vecumnieki.lv, dace.sileika@vecumnieki.lv, lai saņemtu nolikumu elektroniski.
Konkursa pretendenti tiek aicināti ievērot pieteikuma sagatavošanai norādītās prasības un
neskaidrību gadījumā konsultēties attīstības –
plānošanas nodaļā.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas projektu
koordinatore, tālr. 63920596; e-pasts:
alina.zukauska@vecumnieki.lv
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Skanīgās latviešu dziesmas un rēnā novakare koncerta apmeklētājiem uzbūra
neaprakstāmas izjūtas un gaisotni.

Konkursa pretendents Valters Vāvers ar ģimeni darbojas savā saimniecībā «Mežvāveres»,
Vecumnieku novadā, kurā aktīvi stāda ogas
(zemenes/lielogu mellenes), bet otra saimnieciskās darbības nozare ir arborista/kokkopja
pakalpojumi.
Ģimenei piederošā zeme ir īpaši piemērota
ogu audzēšanai, līdz ar to mērķis ir audzēt
ogas bioloģiski un ekoloģiski tīrā zemē un vidē,
pilnvērtīgi izmantojot zemes labās īpašības.
Ogas plānots tirgot vietējā tirgū, taču attīstoties
uzņēmējdarbībai, tiks izmantota iespēja piedāvāt ogas ne tikai Latvijā, bet arī eksportēt uz
ārvalstīm. Esošā zemes platība ir 6ha, šobrīd ir
sastādīti 40 stādi ar lielogu mellenēm un 120
stādi ar zemenēm. Nākotnē plānots apstādīt
3ha ar lielogu mellenēm un 1ha ar zemenēm.
Kokkopja pakalpojumu sniegšanā V.Vāvers
saskata plašas izaugsmes iespējas, jo kvalificēti speciālisti šajā jomā ir pieprasīti, turklāt,
nogrieztos kokus un zarus var pārstrādāt. Uzticot koku kopšanu speciālistam,
iespējams saglabāt esošo dabas
mantojumu, pagarinot koku dzīvi.
Ar konkursā saņemto finansiālo
atbalstu uzņēmējs plāno iegādāties auto piekabi, kas noderēs gan
ogu stādu pārvadāšanai, iegādei

un tirdzniecībai, gan arī kokkopja pakalpojumu
sniegšanai, lai pārvadātu tehniku, izvestu zarus
un kokmateriālus, kā arī iegādāties melleņu
stādus.

Konkursa pretendents Valters Vāvers ar ģimeni darbojas savā saimniecībā «Mežvāveres», Vecumnieku novadā,
kurā aktīvi stāda ogas (zemenes/lielogu mellenes), bet otra saimnieciskās darbības nozare ir arborista/kokkopja
pakalpojumi.

«Vecumnieku Novada Ziņas» var lasīt arī pašvaldības
mājas lapā www.vecumnieki.lv
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV
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Aizvadīts pirmais Vecumnieku jauniešu veidotais
pasākums «TEPAT»

Spilgti priekšnesumi

22. augusta rīts iesākās ar sporta kluba «Vēsma»
rīkoto futbola turnīru, kurā pierādījās, ka Vecumniekos ir iespēja attīstīt arī futbola kultūru un ka
mēs spējam uzņemt komandas no visas Latvijas.
Vecumnieku estrādē pasākuma svinīgo daļu
atklāja slavenā dziedātāja, Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas bijusī audzēkne Elza Rozentāle, kura novadā vienmēr ir gaidīts viesis. Nebija
šaubu, ka tieši viņai ir jāatklāj pasākums.
Pirmo reizi Vecumnieku novadā ciemojās alternatīvās popmūzikas grupa «Embark». Mūziķi savu
popularitāti guvuši uz daudzām Latvijas skatuvēm
un ir iekļuvuši jauno mūziķu konkursa «Hadrons»
finālā. Viņi ir jauni, uzņēmīgi un iet uz savu mērķi.
Arī alternatīvā metāla apvienība «Harta», kura
Vecumniekus sauc par savām mājām, neatstāja
bez emocijām nevienu. Viņu priekšnesums aizdedza skatuvi kopā ar uguns šova «Fire Spirit»
palīdzību. Nedz «Harta», nedz «Fire Spirit», nedz
uzticamākie klausītāji nepadevās arī lietus laikā.
Apstāties, sajust dabas nenoteiktību un cilvēka
spītu, kā arī aizvērt acis un ļauties dzīves ritējumam, varēja tieši 22. augusta pasākumā «TEPAT».

Daudzveidīgās aktivitātes

Dienas gaitā «Sarunu teltī» notika radošās diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām. Slavenais
latviešu influenceris Edgars Fresh, kuram YouTube
ir vairāk kā 25 tūkstoši sekotāju, klātesošajiem
stāstīja par veselīgu pārtiku un dzīvesveidu.
Edgars Fresh jauniešiem demonstrēja, kā gatavot
vegāniskos mango salātus, savukārt jaunieši
parādīja vienu no Vecumnieku skaistākajām
vietām – Jauno ezeru.
Organizācija «Papardes zieds» organizēja diskusiju par veselīgu attiecību veidošanu. Sarunas laikā
iedzīvotāji iesaistījās diskusijā par attiecībām un
atklāja, ka komunikācija ir atslēgas vārds, kas spēj
atrisināt visas problēmas. Pēc diskusijas jaunieši
devās spēlēt aizraujošu un izglītojošu spēli par
reproduktīvo sistēmu, attiecībām un veselību.
Tepat, Baldonē, darbojas radoši jaunieši no
Plastify.lv, kas paši saviem spēkiem pārstrādā
plastmasu un rada jaunus produktus no jau
izmantotā un citiem nevajadzīgā. Festivāla laikā
interesenti varēja iepazīties ar Plastify.lv darbību
un paši pārstrādāt plastmasu ar jauniešu radītās
tehnoloģijas palīdzību.
Kā strādāt par māsas palīgu 15 gadu vecumā, iziet
cauri visapbrīnojamākajiem pārbaudījumiem vidusskolas laikā un izaugt par neatlaidīgu cilvēku,
kurš nekad neaizmirst sapņot, atklāja Viesturs
Saldavs. Pēc aizraujošās sarunas kopā ar viņu varēja pārbaudīt savu gribu un apņemšanos kopējā
treniņā. «Ja vari tagad, tad varēsi vienmēr!» vēl
joprojām galvā dzirdami viņa sacītie vārdi.
«Radošajā kvartālā» jaunieši radīja savu vidi.
Ketrīna Medne un Unda Rušmane vadīja ķermeņa apgleznošanas meistardarbnīcu un tapināja
apbrīnojamus mākslas darbus. Anna Grigorjeva
un Ligija Kampusa veidoja hennas tetovējumus.
Vita Vēvere kopā ar Līgu Lauriņu domāja gan
par bērniem, gan par viņu vecākiem, veidojot
atstarotājus un galdauta turētāju sviras. Lelde
Zandberga un Katrīna Pavlova mācīja cilvēkiem,
kā veidot pašiem savas antistresa bumbas. Frizētavas «Natālija», kas atrodas tepat vien virs
veikala «Vesko», meistari pina bizes ikvienam,
kas to vēlējās. Vecumniekos viesojās Dita Bērziņa, kas savu talantu izpauž nozīmīšu, uzlīmju un
plakātu veidošanā. Viņa deva iespēju iegādāties
pašas veidotās nozīmītes un uzlīmes, kā arī katrs

un sevišķi, ja viss ir bezmaksas.
Marta Zirnīte
Tepat vien mēs visi kopā bijām. Varbūt nemaz
viens otru nepazinām, bet jutām. Mēs bijām
visi kopā, darbojāmies, un viens bez otra nemaz
nevarējām iztikt. Mēs visi kopā veidojam savu
novadu. Festivālā «TEPAT» māksla – sports un
atpūta bija vienuviet, lai izzinātu dažādas personības un gūtu zināšanas par aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu. Gūta milzīga pieredze pasākuma
organizēšanā, kopā būšanā un sadarbībā. Piedzīvotas visdažādākās emocijas, jo smaids taču
rada smaidu!
Grupa «Harta» par pasākumu
Paldies, prieks, ka varējām būt daļa no pasākuma, jo Vecumnieki tomēr mums ir vairāk mājas,
nekā Rīga. No citām daļām diemžēl neko daudz
nepiedzīvojām, jo nācās risināt savas problēmas, bet pēc dažām atsauksmēm šķiet, ka viss
kārtībā - labi pastrādāts! Turpiniet darboties - ja
ne paši jaunieši veido savu dzīvi un pasākumus
tādus kā vēlas, tad kāds cits no augšas bieži vien
saliek savas ķepas visam virsū un pasākumi iznāk
garlaicīgi un bezjēdzīgi.
Edgars Fresh, blogeris
Manuprāt, tas, ko māca skolās, jauniešus pilnvērtīgi nesagatavo reālajai dzīvei.
Vismaz es lielāko daļu no zināšanām, kas man
ikdienā noder esmu iemācījies ārpus skolas - darbojoties nevalstiskajās organizācijās, apmeklējot
visdažādākās nodarbības, sporta pulciņus un,
protams, pasākumus. Cilvēku pieredzes stāsti

Iespaidu un atsauksmju varavīksne

Pēc spilgta un vērienīga pasākuma tādas ir arī
atsauksmes no skatītājiem un dalībniekiem.
Vecumnieku tautas nama Floristikas studijas
vadītāja Līga Lauriņa un Vita Vēvere
Domāts, darīts! Tā varam teikt par Vecumnieku
novada Jauniešu domes pirmo rīkoto festivālu
TEPAT, kur vienuviet tikās jaunatne, lai kopā
sportotu, radītu, izglītotos un atpūstos. Mūsu
vadītajās meistarklasēs ikviens apmeklētājs varēja izpausties, lai RADĪTU sev skaistu lina diega
atstarojošo piekariņu vai arī smaguma sviru galdautam. Mūsu uzstādījums bija, lai pēc iespējas
vairāk tiktu izmantoti dabas materiāli, tāpēc gan
piekariņos, gan sviriņās tika izmantoti akmeņi,
koka pērlītes un čiekuri. Patīkami pārsteidza, ka
apmeklētāji bija gatavi iemācīties mezglošanas
tehnikas pamatus, lai gala produkts izskatītos pēc
iespējas oriģinālāks. Milzīgs prieks, ka jaunajai
paaudzei interesē ne tikai veikalos nopērkamas
lietas, bet radīt pašam to, kas noderēs viņa
ikdienā. Lepojos, ka Vecumniekos ir jaunatne,
kura ir gatava darboties, sadarboties un radīt!
Lai veiksme turpmākajos projektos!
Līva Jankeviča
Festivāls «TEPAT», manuprāt, bija ļoti izdevies.
Dažādas aktivitātes visa vecuma grupām, viss
bija pārdomāti. Ļoti patīkamu sajūtu radīja tieši
pasākuma noslēgums, kurā, varēja sajust kopības
sajūtu grupas «Harta» koncertā un uguns šova
laikā. Pat lietus netraucēja izbaudīt vakaru ne
mazam, ne lielam!
Prieku man deva arī bērnu un jauniešu smaids,
kad kopīgi uzmeistarojām slaimu «Kids GYM»
darbnīcā. Paldies par pasākumu. Lai izdodas arī
turpmāk!
Inga Asrijanca
Paldies par festivālu «TEPAT». Organizētāji bija
piedomājuši pie visa. Laba mūzika dažādām
gaumēm, radošās darbnīcas, kurās izmēģināt
sevi dažādos amatos. Mūsu futbolisti un vecāki
devās mājās ar hennas tetovējumiem un pašdarinātām piespraudītēm. Izmēģināja sevi šaušanā
un iepazinās ar jaunsargu kustību.
Tas viss Vecumniekiem ir nepieciešams. Jauniešiem ir jādod iespēja iepazīt ko jaunu. Sarūgtināja, ka apmeklētāju bija salīdzinoši maz. Domāju,
ka nākamajos gados atsaucība būs lielāka. Par
futbola turnīru paldies. Mēs nākamajos gados
saaicināsim vēl vairāk komandu un tad līdz vakaram, līdz ugunsšovam, kas bija ļoti aizraujošs
un iespaidīgs. Vēlreiz paldies par svētkiem, ieteikums Vecumnieku novada iedzīvotājiem - esiet
atsaucīgāki. Ir jāprot arī atpūsties pēc darbiņiem

šajos pasākumos bija tie, kas mani iedvesmoja
uzdrīkstēties vairāk un kļūt pilsoniski aktīvam,
un tas noteikti ir atspēriena punkts daudziem
citiem jauniešiem.
Jaunsargs Klāvs Zaļkalns atzīst, ka bijis ļoti
labs pasākums jauniešiem: «Ja šāds būs katru
gadu, tad varu ielikt savā gada plānā un laicīgi
sagatavoties. Uz nākamo gadu varu izdomāt arī
citas aktivitātes».
Plastikas pārstrādātāji - plastify.lv saka lielu
paldies par iespēju piedalīties pasākumā, kur tik
daudz jauna varēja uzzināt un arī jautrā gaisotnē
pavadīt laiku brīvā dabā vai piedaloties dažādās
aktivitātēs. «Mēs labprāt sadarbotos arī citos
projektos!» tā viesi.
Organizācija «Papardes zieds» atzina, ka Vecumniekos bija prieks ciemoties. Stunda sarunās
paskrēja nemanot, jaunieši bija ieinteresēti un
atvērti, uzdeva sev aktuālus jautājumus par
attiecībām un to veidošanu.
Jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajeva,
kas neuzkrītoši un gudri virsvadīja visas norises,
saka lielu paldies visiem, kuri bija kopā ar jauniešiem. «Jaunieši ir un būs kopā ar mani. Kopā
darot var izdarīt daudz. Tiekamies nākamgad tajā
pašā vietā festivālā «TEPAT».
Sagatavoja:
Vecumnieku novada jauniešu dome
un sabiedrisko attiecību nodaļa
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P

asākuma veidotāji, deva novada iedzīvotājiem iespēju, klausīties koncertus un izglītojošas sarunas, apgūt jaunas iemaņas
radošajās darbnīcās un izklaidēties sporta
spēlēs. Ko mēs, pasākuma veidotāji, no
tā ieguvām? Gandarījumu par paveikto darbu, apmeklētāju smaidus, kas lika mūsu sirdīm gavilēt
un, pats svarīgākais, kopā būšanu ar savējiem,
kas tepat ir, tikai ikdienā ir paslēpušies aiz mājas
aizkariem un aizvērtām durvīm.

pats varēja izveidot savu nozīmīti.
«Iespēju ielā» no biedrības «Jaunatne smaidam»
varēja uzzināt par brīvprātīgā darba iespējām.
«Eco Baltia vide» teltī varēja pārbaudīt savas
zināšanas atkritumu pārstrādes jomā un iegūt
lieliskas balvas.
Vecumnieku jaunsargi interesentiem deva iespēju
izjaukt un salikt ieročus, kā arī pārbaudīt savu
precizitāti šaušanā. VNJD teltī varēja paust savas
idejas par kultūras un sporta dzīves veidošanu
novadā, kā arī iegūt jaunas zināšanas par tūrismu
Vecumnieku novadā.
Uzticamie draugi no Skaistkalnes organizēja flipera un novusa turnīru, kā arī balviņas varēja iegūt
pārbaudot savu precizitāti trīs punktu metienos.
Jauniešu ieguldītais darbs ir neizmērojams. It
īpaši vasarā, kad lielākā daļa jauniešu strādā.
Celties agrāk, lai nokrāsotu gleznas rāmi, vai palikt nomodā līdz trijiem naktī, lai pielabotu savu
runu. No idejas līdz tās īstenošanai ir ilgs laiks.
Komunikācija, atsaucība un griba darīt bija pats
svarīgākais atbalsts pasākuma veidošanā. Paldies ikvienam, kas izveidoja kaut vienu origami
dzērvi, kas atveda pufus vai šūpuļtīklus, paldies
par idejām un labajiem vārdiem, kā arī ieguldīto
laiku un darbu!
Nogurums, kas ir radies pēc pasākuma ir milzīgs.
Padarītais darbs, skriešana un negulētas naktis
nu jau ir pagājušas. Pēcgarša gan ir savāda. Mēs,
jaunieši, esam laimīgi par to, ko esam paveikuši.
Mēs tur bijām, mēs redzējām!

Kur vēl jauniešiem būtu iespēja kopā ar Edgaru Fresh gatavot vegāniskos mango salātus un izrādīt vienu no
Vecumnieku skaistākajām vietām – Jauno ezeru?
FOTO: GIJA SPULA

Tepat mēs visi esam, tepat mēs visi uzaugām
un tepat ir mūsu mājas. Vecumnieku novada
jauniešu domes (VNJD) rīkotais pasākums «TEPAT»
tika veidots pēc principa «jaunietis - jaunietim».

Grupa «Harta» izklaidēja jauniešus vakara stundā. Pat lietus nesabojāja lieliskās emocijas.
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Vasaras piedzīvojums Vecumniekos

No 10. līdz 14. augustam Vecumniekos
norisinājās vasaras nometne «Piedzīvojumu
sala» bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam.
Nometnes vadītāja Gunita Pačkajeva nometni
rīkoja jau ceturto reizi.

R

īkoto nometņu mērķis bija popularizēt
veselīgu dzīvesveidu un radīt bērniem
interesi par sportu. Katra diena pagāja ar dažādām aktivitātēm. Bērni devās
pastaigās, peldēja, spēlēja sporta spēles,
darbojās grupās un komandās, apmeklēja vairākas
sabiedriskās iestādes, to skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vecumnieku posteni
un Vecumnieku bibliotēku. Nometnes laikā tika
organizēts izbrauciens ar katamarānu, kā arī bērni devās piedzīvojumu pārgājienā, iepazīstot Vecumnieku apkārtni un pildot dažādus veiklības un
atjautības uzdevumus.
Nometnē šoreiz piedalījās 11 bērni, citiem tā bija
pirmā reize, citi nometni pie Gunitas apmeklēja
jau 4. reizi. Visi bērni, kā viens, apgalvoja, ka
vēlētos, lai šādas nometnes būtu vēl. Lai arī lielākais izaicinājums bērniem bija garās pastaigas,
tomēr sporta spēles, pašu veidotā baskāju taka,
jaunie draugi un citi piedzīvojumi radīja lielāku
prieku un patīkamus iespaidus.
Dalībnieku vecāki, saka paldies nometnes rīkotājai Gunitai Pačkajevai par bērniem sniegtajiem
iespaidiem, aktivitātēm, par iespēju bērniem
kvalitatīvi un aizraujoši pavadīt brīvlaiku. Patiess
prieks, ka Vecumniekos tiek rīkotas nometnes
bērnu aktivitātes veicināšanai. Labākā atsauks-

me no bērna, pamostoties sestdienas rītā, meita
jautāja: «Mammu, cikos vedīsi mani pie Gunitas
uz nometni?» Lai arī turpmāk izdodas nometnēs
radīt bērniem prieku! Uz tikšanos nākamajā gadā, jaunos vasaras piedzīvojumos!
Teksts Anete Vodinska,
foto Gunita Pačkajeva

Pašu izveidotā baskāju taka.

Apmeklējot VUGD Vecumnieku posteni.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Izglītība, sports 11

2020. gada 28. augustā

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola
ver durvis jaunajam mācību gadam
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā
aizvadīta jauno audzēkņu uzņemšana un
skolas personāls gatavojas 3. septembrim, kad
laukumā pie skolas notiks 2020./2021. mācību
gada atklāšanas pasākums.

«

Jau atvērto durvju dienā novērojām
lielu novada ģimeņu interesi par iespējām apgūt mūziku un mākslu Vecumniekos», piedzīvotajā dalās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore
Iveta Lavrinoviča. «Kopumā šogad tika uzņemti 40 jauni audzēkņi, kas būs liels izaicinājums
skolai telpu trūkuma dēļ. Taču tas, ka kultūrizglītība novadā tiek novērtēta, mums kā skolotājiem sniedz lielu gandarījumu. Labāk, ka
mums ir maza skola, bet daudz audzēkņu, nekā būtu liela skola un maz mācītiesgribētāju.»

19. augustā, Ozolniekos, veiksmīgi noslēdzām
vasaras sezonu volejbolā, mūsu Sporta skolas
audzēkņi Latvijas jaunatnes Vasaras spēļu
finālposmā izcīnīja 1. vietu un zelta medaļas.

F

inālposmā katrā vecuma grupā piedalījās
16 labākās komandas no visas Latvijas, mūsu Sporta skolu finālā pārstāvēja 4 komandas: U15 vecuma grupā – 2 komandas, U13
un U11 vecuma grupā pa vienai komandai.
Vislabāk veicās mūsu U15 zēnu pirmajai komandai, kura izcīnīja uzvaras visās spēlēs, otrā
komanda rādīja labu sniegumu, taču labāko 8
komandu skaitā iekļūt neizdevās.
U13 zēnu komanda uzvarēja visās 3 apakšgrupu
spēlēs, iekļuva labāko 8 komandu skaitā, taču
pusfinālā iekļūt neizdevās un ierindojās 7.vietā.
U11 zēni uzvarēja visās 3 apakšgrupu spēlēs,
taču par cīņu pusfinālā zaudēja ar 1 punktu
Jēkabpils jaunajiem volejbolistiem, mazie volejbolisti ļoti pārdzīvoja, taču sports ir sports,
pēc tam divas uzvaras cīņā pār 5.-8.vietu ļāva
ierindoties izcīnīt 5.vietu.

Gribu uzteikt visus mūsu Sporta skolas audzēkņus par darbu vasarā, par vēlmi cīnīties un
pārstāvēt mūsu sporta skolu, esam stipri auguši
savā meistarībā, ir izveidojies labs, draudzīgs
kolektīvs, ar nepacietību gaidām jauno ziemas
sezonu.

Komandu sastāvi

U15 zēni: Vecumnieki 1. (Emīls Siljānis, Mārcis
Stienis, Lauris Vasiļjevs, Kristers Balcers, Krišjānis
Skosa);
Vecumnieki 2. (Krists Aukstars, Jānis Šukelis,
Kārlis Kristers Kreimanis, Roberts Caune, Ralfs
Valts Seglickis) treneri: Rolands Plēsnieks/
Rinalds Zariņš.
U13 zēni: Vecumnieki (Rainers Rauls Klipa,
Renārs Vasiļjevs, Sandis Bajars, Ričards Čudars,
Edvards Drezovs) treneri: Rolands Plēsnieks/
Rinalds Zariņš.
U11 zēni: Vecumnieki (Edgars Kļaviņš, Edgars
Vārpiņš, Tomass Kalniņš), trenere: Gunita Pačkajeva.
Rinalds Zariņš, treneris
FOTO: SACENSĪBU ARHĪVS

Šajā mācību
gadā skolas gaitas uzsāks īpaši
daudz tādu bērnu, kuru vecākie
brāļi un māsas
šeit jau mācās
vai ir skolas absolventi.
«Interesanta situācija ir arī ar
audzēkņiem,
kuri šogad absolvēja Vecumnieku Mūzikas
un mākslas
skolu – no astoņiem mūzikas
programmas absolventiem četri
turpinās apgūt
mūziku padziļināti, lai pēc 9.
klases absolvēšanas varētu
turpināt mūziķa
karjeras izglītību,
bet viena absolvente turpinās
muzicēt savam
priekam interešu
izglītības programmā», stāsta
I. Lavrinoviča.

«Un es patiešām esmu gandarīta, ka jaunieši
nepamet savus mūzikas instrumentus nākamajā
dienā pēc izlaiduma, bet turpina muzicēt aicinājuma un prieka pēc.»
Atceroties pavasari un vasaru, kad pandēmijas
dēļ kultūras procesi tika apstādināti un kultūras
cilvēki apklusināti, jauno mācību gadu gribam
uzsākt, izplešot spārnus un aicinot visus kopīgam
lidojumam mūzikas un mākslas pasaulē. Šogad
neliels svētku pasākums jaunā mācību gada
atklāšanai pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas notiks 3. septembrī pulksten 17.00.
Aicinām ievērot distanci, personīgo piesardzību
un sekot skolas darbinieku norādēm par iespēju
satikt specialitātes skolotājus, lai nedrūzmētos
skolas telpās.
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS

Volejbolisti uzvar Vasaras spēļu finālsacensībās

Mūsu jaunie volejbolisti pēc veiksmīgi aizvadītām Vasaras spēlēm.

Paldies par atbalstu Sporta skolai

Pēc 31 gada Misas vidusskola atkal kļuvusi
par pamatskolu

Anna Balgalve,
Misas pamatskolas
direktore

Atkal kopā! Atkal cieši roku rokā! Tā bērnus
kopā pulcinās Misas pamatskola šā gada
1. septembrī. Šo satikšanos visi esam ļoti
gaidījuši, jo rūpēs par savu veselību mums
tas bija liegts.

Š

ogad 58 pirmsskolas audzēkņi, 10 pirmklasnieki, kopā 154 audzēkņi, kuri izvēlējušies Misas pamatskolu par savas
izaugsmes vietu, tiek laipni aicināti uz
satikšanos 1. septembrī, plkst. 9.00, lai
kopā svinētu satikšanos, nosvinētu Zinību dienu,
iepazītos un dalītos vasaras iespaidiem.

Notikušas pārmaiņas

Dzīve ir mainīga, mēs maināmies, mainās pasaule ap mums, mainās nosacījumi. Arī Misas
vidusskola piedzīvoja pārmaiņas, un ar šā gada
31. jūliju ir viena no 10 Latvijas skolām, kura
mainīja statusu, kļūstot par pamatskolu. Atgriezāmies, kur bijām pirms 31 gada, tikai citādāki pieredzes bagātāki. Atļaušos apgalvot, ka Misas

vidusskola sevi pierādījusi kā radošu, darbīgu,
uz labiem rezultātiem vērstu izglītības iestādi.
Diemžēl, kvantitatīvie radītāji bija par pamatu
tam, ka vairs netiek realizēta vidējās izglītības
programma. Mūsu skolas pamatmērķis paliek
nemainīgs - ikviena bērna spēju un talantu attīstīšana gan mācību procesā, gan ārpusstundu
nodarbībās un atvērta skola vietējai sabiedrībai,
kur vērtība ir savstarpēja cieņa, uzticēšanās un
piederības apziņa.
Ikviens bērns no pusotra gada līdz 18 gadiem
tiek gaidīts mūsu iestādē, lai atbalstošā vidē
apgūtu pirmsskolas un pamatizglītības (3
programmas) programmas un būtu sagatavots
pasaules pārmaiņu tempam. Visu varam veikt,
darot kopā - pedagogi, bērni, vecāki.

I

zdevās izcīnīt uzvaras galvenajās sacensībās
400m barjerotajā distancē
– Latvijas Čempionātā U-20
grupā, Baltijas Čempionātā U-20 grupā, Latvijas
pieaugušo čempionātā un ar
Latvijas sezonas līdera rezultātu ieguvu tiesības pārstāvēt
Latviju arī pieaugušo Baltijas
Čempionātā jeb Prezidenta
balvā, kur pārbaudīju savas
spējas, startējot kopā ar šīs
sezonas labākajām kaimiņvalstu sportistēm.
Vēlos pateikties Vecumnieku
novada domei par atbalstu
Vecumnieku Sporta skolai
un, protams, kaut arī viegl-

Pateicībā par kopējo darbu
Madara Lungeviča

Vecumnieku Sporta skolas audzēkne Madara Lungeviča vasaras sacensībās

Piepildīt sapņus - visiem kopā

Sveicu savas skolas un Vecumnieku novada skolēnus, kuri, pārpilni vasaras enerģijas, dosies uz
skolu. Lai katram ceļasomā ir kāds sapnis, kāda
iecere, ko šogad gribas piepildīt, lai katra diena
ir mazs atklājums! Vecākiem novēlu vienmēr
atrast ceļu uz sava bērna skolu, nebaidīties
mācīties kopā ar savu bērnu, būt tam, kurš
iedrošina, kopā priecājas par panākumiem un
motivē pārvarēt grūtības. Pedagogiem – atvērtību pārmaiņām, prieku par ikkatru izdošanos
un labu veselību!
Turamies blakus un kopā!
Uz tikšanos, Misas pamatskolas
direktore Anna Balgalve

atlētika ir individuāls sporta veids, tomēr šis ir
komandas darbs, tāpēc paldies abiem treneriem
– Pēterim Lungevičam un Ludmilai Olijarei par
ieguldīto darbu un laiku šajā sezonā.

Vecumnieku novada skolas

1. septembris

savus audzēkņus aicina uz Zinību dienu:

Zinību

diena
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MISAS pamatskola plkst. 9:00
STELPES pamatskola plkst. 9:00
SKAISTKALNES vidusskola plkst. 9:00
VALLES pamatskola plkst. 9:00
VECUMNIEKU vidusskola
1.-4.kl. plkst. 10:00
5.-12.kl. plkst. 9:00.

FOTO: SACENSĪBU ARHĪVS

Pavasaris bija dažādu šķēršļu pilns un nedeva
tik daudz laika pilnvērtīgi sagatavoties vasaras
sezonai. Tomēr uzskatu, ka šajā sezonā
nostartēju pietiekoši labi un izdevās īstenot
gandrīz visu iecerēto.
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VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••12.septembrī plkst.14.00 floristu 20 gadu darbības jubilejas pasākums kopā ar akordeonistu
Jāni Jakovļevu. Floristu darbu izstādes «Saules
gaismas pusē» atklāšana
••26.septembrī plkst.15.00-20.00 SDK «Ozols» 60
gadu jubilejas pasākums
MISAS TAUTAS NAMĀ
••1. septembrī plkst.14.00 pasākums «Vēl viens
jaunais gads»
••27.septembrī Misas centrā Miķeļdienas svinības.

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLA
•• 12.septembrī plkst.14.00 Dzejas dienas Stelpē.
Piedalās dzejoļu autors un dziesminieks Anrijs
Kārkliņš no Saldus novada Rubas pagasta un
dzejoļu autore Brigita Kārkliņa no Vecumnieku
novada Bārbeles pagasta. Lāsmas Skābuliņas un
Pētera Leimaņa gleznu izstāde.
••26.septembrī plkst.18.00 «Satikšanās dziesmā». Piedalās Vecsaules pagasta sieviešu koris
«Skalve», diriģente Ingrīda Zemļinska, un Stelpes
pagasta sieviešu vokālais ansamblis «Nianse»,
vadītāja Iveta Grantiņa.

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
••4.septembrī plkst.17.00 devītais Zemgales
festivāla stāstnieku koncerts kopā ar Bārbeles
folkloras kopu «Tīrums».
KURMENES PAGASTA MŪRU DZIRNAVĀS
••5.septembrī plkst.14.00 dzejas dienas pikniks
kopā ar Knutu Skujenieku un draugiem,muzicēs
Manguļu ģimenes ansamblis «Meduspods»,
komponista Viktora Pizāna dziesmu cikls «Madam, jau kariete gaida» ar K.Skujenieka vārdiem,
līdzi jāņem «groziņš» un laba vēlējumi dzejniekam dzimšanas dienā.
PIE KURMENES SKOLAS
••26.septembrī plkst.11.00 Miķeļdienas tirdziņš,
plkst.12.00 Kurmenes skrējiens, plkst.14.00
koncerts Kurmenes tautas namā, muzicēs dziesminieks Aleksandrs Saule un draugi.

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
••17.septembrī plkst.18.00 radošās apvienības «Teātris un ES» leļļu izrāde
bērniem. Ieejas maksa 2,00 eur.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
••19.septembrī plkst.19.00 Dzejas dienas.

Vecumnieku novada Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā (VPKAC), kas atrodas Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumniekos 1.kabinetā, ir iespēja pieteikt valsts iestāžu pakalpojumus
Slimības pabalsts

Invalidātes pensija

Apbedīšanas pabalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un
pensijas kapitālu periodā pēc pensijas pieieguldījumu plāna izvēle
šķiršanas/pārrēķināšanas.
Vecāku pabalsts

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un
ieguldījumu plāna maiņa

Ģimenes valsts pabalsts

Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Bērna piedzimšanas pabalsts

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Bērna kopšanas pabalsts

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta
pārvietošanās

Bezdarbnieka pabalsts

Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Maternitātes pabalsts

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Paternitātes pabalsts

Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA(VSAA) izziņas:
••Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
••Informācija par VSAA veiktajiem maksājumiem
••Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem
••Informācija par VSAA izmaksātajiem pakalpojumiem un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
••Informācija par VSAA pakalpojumu apmēru
••Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
••Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
••Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
••Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
••Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
••Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
••Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Vecumnieku novada dome sadarbībā ar Vecumnieku novada
domes Tūrisma informācijas punktu izsludina fotokonkursu

«Mans Vecumnieku novads»,
kurā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas sasniedzis 16 gadu
vecumu.
Konkursa mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus, kā arī citus interesentus nākamā
- 2021. gada kalendāra veidošanā, kura fotogrāfijās redzami Vecumnieku
novada pagasti, to daba un apskates objekti.
Iesniegtos darbus vērtēs speciāli šim nolūkam izveidota žūrija žūrija.
Trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.
Tiks ņemts vērā attēla estētiskais izpildījums, tehniskā kvalitāte, atbilstība
tēmai.

Pakalpojumus var pieteikt: klātienē, iesniedzot iesniegumu; elektroniski portālā Latvija.lv
Līdzi paņemiet: pasi vai ID karti; internetbankas piekļuves rīkus (SMART ID vai kodu kalkulatoru), ja ir.

Darbus var iesniegt līdz 2020. gada 13. septembrim atbilstoši fotokonkursa nolikumam, sūtot uz e-pastu: foto@vecumnieki.lv.

Neskaidrību gadījumā palīdzēsim, paskaidrosim. Tālrunis:63976734; informācija mājaslapā www.vecumnieki.lv

Nolikums www.vecumnieki.lv

ESIET LAIPNI GAIDĪTI

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

