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Jaunas idejas un rūpīgs
svētku plānojums

Jana Goževica,

Vecumnieku tautas nama
vadītāja
Vēl pirms pāris mēnešiem dzīvojām ar neziņu
sirdī un domām, vai šogad vispār izdosies
sanākt kopā, vai varēsim svinēt svētkus un
priecāties.

T

agad, kad Liliju svētki aizvadīti, sajūtas ir neaprakstāmas. Kā jau es minēju savā runā Liliju svētku atklāšanā, tad
liels gandarījums un prieks ir par to, ka
mums bija šī iespēja – sanākt kopā un
svinēt svētkus.

15.Liliju svētki, tas ir milzīgs ceļojums laikā, tāpēc arī šogad izvēlētā tēma «laiku loki – dzīves
loki» šķita ļoti atbilstoša. Daudz šajos gados ir
mainījies, uzlabojies, kļuvis savādāks, varbūt ir
bijuši arī kritumi, bet bez tiem nebūtu panākumu
un gandarījuma par paveikto.
Šogad, organizējot Liliju svētkus, nemelošu
sacīdama, kas tas bija liels izaicinājums visai
tautas nama komandai. Tajā pašā laikā tas bija
aizraujoši un interesanti. Šī gada programma tika
izstrādāta tā, lai katrs pasākuma viesis atrastu
un sadzirdētu sev tīkamāko. Gana plašs šogad
bija amatnieku un mājražotāju tirgus, kas nu jau
kļuvis kā Liliju svētku neatņemama sastāvdaļa.
Milzīgs prieks par auto-moto parādes kuplo
apmeklējumu un dalībnieku atsaucību. Tas
bija jaunums, ko šogad
ieviesām, tāpēc arī bija
ŠĪ GADA
dažas organizatoriskas
PROGRAMMA kļūmes, taču kopumā,
man šķiet, ka ideja bija
TIKA
izdevusies un milzīgā atIZSTRĀDĀTA
saucība no parādes daTĀ, LAI KATRS lībniekiem liek secināt,
ka šādas parādes mums
SVĒTKU VIESIS jāorganizē arī turpmāk.
Viens no apmeklētāATRASTU UN
kajiem Liliju svētku
SADZIRDĒTU
koncertiem bija VecumSEV
nieku novada amatiermākslas kolektīvu konTĪKAMĀKO,
certs «Laiku loki – dzīves
RASTU PRIEKU. loki», kas manuprāt, ir
ļoti liels kompliments
no skatītājiem. Vēlos
uzslavēt kolektīvus, koncerts bija ļoti daudzpusīgs – bija redzams, ka ir rūpīgi piedomāts un
strādāts pie savas programmas. Paldies, par
atsaucību un kopā būšanu.
Liliju svētku organizatoru vārdā es saku lielu
paldies Vecumnieku novada domei, kura atbalsta un tic mūsu idejām. Kā arī sirsnīgu paldies
vēlos teikt ikvienam, kas iesaistījās un palīdzēja svētku tapšanā - Saimnieciskās nodaļas
vīriem, Sabiedriskās kartības nodaļas puišiem,
Mārim Plēsniekam, Aināram Ābeltiņam, Ritai
Kovalai, Tamārai Samuševai, Pēterim Briedim,
Robertam Pustenko,
Rūdim Miķelsonam,
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Būsim kopā
Skaistkalnē,
Kanepenes svētkos!
Skaistkalnes tautas nams un Skaistkalnes pagasta pārvalde
aicina gan tuvus, gan tālus viesus svinēt kopā tradicionālos
Kanepenes svētkus!

C

eturtdien, 30. jūlijā apvienība «Ziņģes Brāļi» priecēs Putnu
ciemata ļaudis plkst.19.00, bet plkst. 20.00 jautras ziņģes
skanēs Mēmeles parkā.
Piektdien,31. jūlijā plkst.21.00 svētku svinīgā atklāšana
pie Skaistkalnes tautas nama, kopā ar pūtēju orķestri
«Skaistkalne», jauniešu deju kolektīvu «Vanadziņi» un jaukto vokālo
ansambli «Eliksīrs».
Pēc koncerta āra kino vakarā tiks demonstrēta filma «Piļsāta pi upis»
Sestdien, 1. augustā pie Skaistkalnes vidusskolas sporta aktivitātes
visas dienas garumā dažāda vecuma ļaudīm.
Plkst. 10.00 neizpaliks tradicionālais skrējiens «531».
Plkst.17.00 - Skaistkalnes tautas namā Uzvaras amatierteātris izrādīs
H. Ammera lugu «Četras dāmas un džokers».
Svētdien, 2.augustā - klāt Lielā svētku diena.
No plkst.7.00 -amatnieku un mājražotāju tirgus Sporta laukumā.
No plkst.10.00-14.00 izklaides bērniem kopā ar SIA «Jurģa Parks» un
«Pārsteiguma Karuselis».
Plkst. 12.00 - dievkalpojums Skaistkalnes baznīcā.
Plkst.17.00 - svētku izskaņā estrādē ar krāšņu koncertu «Mīlestība
ir» priecēs grupa «Saldās sejas» G. Rača vadībā.
Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Baļčūne

Cienījamie svētku viesi!
Būsim atbildīgi un saprotoši šajā sarežģītajā laikā!
Sargāsim sevi, tad arī Dievs mūs sargās! Vīrusam nav
brīvdienu! Gaidām ciemos!
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV
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AKTUĀLS VIEDOKLIS

Domes sēdes apskats

Esam apkopojuši
iepriekšējā gada pieredzi

Vecumnieku novada domes sēdē 22. jūlijā
tika izskatīti 13 pamata darba kārtības
jautājumi un trīs papildu darba kārtības
jautājumi.
Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola deputātiem ziņoja
par novada ēku, objektu un ceļu labiekārtošanas
darbu norisi novadā.

Aivars Ķiņķevskis,

Vecumnieku vidusskolas
direktors
Pirmo septembri gaidot, ir daudz jautājumu,
uz kuriem nav konkrētu atbilžu. Kā sāksies
jaunais mācību gads? Kā notiks mācības skolā attālināti vai klātienē? Šie ir jautājumi, kas pēc
pašreiz pieejamās informācijas, būs jāizlemj
skolu dibinātājiem - pašvaldībām, ņemot vērā
IZM ieteikumus.

P

avasara attālinātā mācīšanās laiks bija
neparasts un grūts laiks mums visiem.
Vēlreiz gribu pateikt paldies saviem kolēģiem skolotājiem, skolas darbiniekiem,
skolēniem, visiem vecākiem, kas mācījās
kopā ar saviem bērniem. Šis sarežģītais laiks mūs
saliedēja, un tikai kopā mēs varējām pabeigt mācību gadu. Iegūto pieredzi esam apzinājuši, apkopojuši un izdarījuši secinājumus - ko var darīt
savādāk, kas ir jāmaina un jāuzlabo, kas ir lielās
problēmas un grūtības.
Neraugoties uz sarežģīto situāciju, gatavošanās jaunajam mācību gadam notiek. Vasara
ir laiks, kad skolā notiek mācību vides uzlabošana un pilnveidošana. Nav izņēmums arī
šī vasara. Vecumnieku vidusskolas ēku Kalna
ielā 13A ir papildinājusi moduļtipa piebūve,
kurā atradīsies divas pirmsskolas grupas. Viena
no tām, «Spārītes», pārcelsies no lielās ēkas,
otrā - «Skudriņas», būs pilnīgi jauna grupa sešpadsmit 1,5 gadus veciem mazuļiem. Līdz ar to
ar 1. septembri pirmsskolas grupās Vecumnieku
vidusskolā izglītosies 218 pirmsskolnieki. Tas
ir liels skaitlis, kas priecē! Moduļtipa piebūve
sniegs iespēju arī sākumskolas skolēniem apgūt
jaunā izglītības standarta priekšmetu «datorika» aprīkotā datorkabinetā.
Skolas ēkā Rīgas ielā
24 arī norit remonti
12.KLASES
- septembrī priecāsiSKOLĒNI VISOS mies par izremontētajām latviešu valodas,
EKSĀMENOS
bioloģijas kabineta un
IR UZRĀDĪJUŠI meiteņu tualetes telpām.
REZULTĀTUS,
Jūlija beigās uzzinājām
KAS IR
centralizēto eksāmenu
AUGSTĀKI PAR rezultātus un esam ar
tiem apmierināti. 12.
VIDĒJO VALSTĪ. klases skolēni eksāmenu laiku atcerēsies kā
JAUNAJĀ
dažādu ierobežojumu
MĀCĪBU
pilnu, kas vēl vairāk
GADĀ TIKS
ienesa satraukumu
sesijā. 12.
IEVIESTI JAUNIE eksāmenu
klases skolēni visos
STANDARTI.
eksāmenos ir uzrādījuši rezultātus, kas
ir augstāki par valstī
vidējo. Lielisks sniegums ir augstais C1 līmenis angļu valodā, labs
sniegums ir matemātikā.
Jaunais mācību gads ir jaunā pamatskolas un vidusskolas standarta ieviešanas pirmais gads. 1.,
4., 7. un 10. klase uzsāks mācības pēc jaunajām
prasībām. Vecumnieku vidusskola ir sagatavojusies pārmaiņām, jo bijām VISC ESF projekta
«Kompetenču pieeja mācību saturā» pilotskola
- pedagogi piedalījās Skola 2030 organizētajās
apmācībās, aprobēja jaunos materiālus savās
mācību stundās, dalījās ar pieredzi reģionālajās
konferencēs Jelgavā, Ogrē.
Jau augustā skolotāji atsāks intensīvu jaunā
mācību satura plānošanas darbu kopējā virtuālajā dokumentā, lai, skolotājiem sadarbojoties, precīzi īstenotu visus standartā noteiktos
skolēnam sasniedzamos rezultātus. Izmaiņas
būs, tās parādīsies kā jauni priekšmeti, jauna
pieeja skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībā.

Veiks pašvaldības nekustamā īpašuma
«Pētermuižas skola», Valles pagastā,
novērtēšanu atsavināšanai

Pēc pašvaldības izpilddirektores A.Saldābolas
ierosinājuma tiks vērtētas Valles pagastā esošā pašvaldības īpašuma «Pētermuižas skola»
turpmākās izmantošanas iespējas, jo, saskaņā
ar attīstības plānošanas dokumentiem, tā nav
izmantojama pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai. Nekustamo īpašumu vērtēs
tam īpaši izveidota komisija Vecumnieku novada
domes Saimniecības nodaļas vadītāja Aivara
Petruševica vadībā. Pēc komisijas atzinuma jautājums par atsavināšanu tiks virzīts izskatīšanai
kārtējā Finanšu komitejas sēdē.

Nodos apakšnomā nedzīvojamās telpas
daļas katlumājā «Ceriņu iela 17A»

Vecumnieku novada pašvaldība ļāvusi SIA
«Mūsu saimnieks» veikt nedzīvojamo telpu
nodošanu apakšnomā (iznomāšanu) 129,6 m²
platībā nekustamajā īpašumā katlumāja «Ceriņu iela 17A». Kopš 2010. gada telpas nomā
SIA «Četri L», saistībā ar nomas līguma termiņa
izbeigšanos, lemts nomas līgumu ar pašreizējo
telpu nomnieku pagarināt vēl uz 10 gadiem.
Tā kā SIA «Mūsu saimnieks» savas darbības
nodrošināšanai pašreizējā laikā iepriekš minētās
telpas neizmanto, tad lietderīgi būtu tās atļaut
nodot apakšnomā citām personām, tādējādi
rodot tām saimniecisku pielietojumu un veicinot
uzņēmējdarbību novadā.

Apstiprināta Vecumnieku vidusskolas
nolikuma jaunā redakcija

Iepriekšējā Vecumnieku vidusskolas nolikumā,
kurš izstrādāts 2008. gadā un apstiprināts
Vecumnieku novada domes 2009. gada 25.
novembra sēdē, gadu gaitā veikti būtiski grozījumi, tādēļ nolikumu nepieciešams izteikt jaunā
redakcijā. Šobrīd Vecumnieku vidusskolā notiek
izglītības iestādes akreditācijas process.

Piešķirts pašvaldības finansējums
novada sportistam dalībai hokeja
treniņnometnē

Pamatojoties uz Vecumnieku novada iedzīvotāja iesniegumu, Vecumnieku novada dome
lēmusi piešķirt finansējumu 293 EUR apmērā
Vecumnieku novada iedzīvotājam dalībai hokeja

treniņnometnē.
Sportists 2019./2020. gada sezonā piedalījies
Latvijas čempionātā hokejā vecuma grupā U-13
un izcīnījis 1. vietu, kā arī Latvijas čempionātā
florbolā U12/13 vecuma grupā, kur sacensības
tika pārtrauktas saistībā ar ārkārtējo situāciju
valstī. Pabalsta apmērs noteikts pamatojoties
uz Vecumnieku novada domes 24.02.2016.
nolikumu «Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Vecumnieku novada sportistiem dalībai sporta
pasākumos». Maksimālais pieejamais atbalsta
apmērs ir 400 EUR.

Piešķirts finansējums invalīdu
elektromehāniskā pacēlāja remontam

Pamatojoties uz Kurmenes pagasta iedzīvotājas
iesniegumu, pašvaldība sniegs finansiālu atbalstu
iedzīvotājas dēlam - pirmās grupas invalīdam elektromehāniskā pacēlāja remontam. Ģimenei
šobrīd finanšu līdzekļu remontam nav. Pēc SIA «Tehnovers» tāmes remonta izmaksas ir 231,65 EUR.
Iesniegums izskatīts arī Sociālajā dienestā, kas
atzinis, ka pretendenti neatbilst Sociālā dienesta
pabalsta saņemšanas statusam, tādēļ šādiem
gadījumiem, pēc domes lēmuma, paredzēts
izdevumus segt no budžeta sadaļas «Sociālā
aizsardzība».

Pašvaldība lūgs aizņēmumu 91 175 EUR
apmērā Sarkanās skolas pārbūves otrās
kārtas īstenošanai

Projekts «Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem»tiek īstenots trīs kārtās. Projekta pirmā kārta
tiek realizēta, saņemot aizņēmuma līdzekļus,
sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto «Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam».
Projekta trešā kārta tiks īstenota sadarbībā ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības
(ELFLA) programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumu «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
Projekta otro kārtu paredzēts īstenot Interreg
V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020. ietvaros (projekts
LLI-425 «Daudzfunkcionālo centru kā sociālās
integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas
attīstības veicināšana»).
Saskaņā ar «Publisko iepirkumu likumu» ir veikta
iepirkuma procedūra un projekta «Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana» būvniecības izmaksām summa ir 155 752.46
EUR (pašvaldības budžeta līdzfinansējums – 64
577.46 EUR.). Aizņēmums nepieciešams, jo pēc
iepirkuma procedūras atzīts, ka Sarkanās skolas
pārbūves izmaksas ir lielākas, nekā tas bija
paredzēts. Projekta būvniecības attiecināmās

izmaksas ir 91 175.51 EUR. Pašvaldību Aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei Vecumnieku novada dome lēmusi lūgt
aizņēmumu 91 175 EUR apmērā. Apstiprinājuma
gadījumā pašvaldības aizņēmums Valsts kasei
būtu jāatmaksā piecu gadu laikā.
Pašvaldība 2016. gadā iegādājās nekustamo
īpašumu - Sarkano skolu Bauskas ielā 4, Vecumniekos, lai risinātu Vecumnieku novada
pašvaldībā neesoša dienas aprūpes centra problēmu. Šāds centrs nepieciešams, lai nodrošinātu
sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību
personām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Iegādāsies datortehniku novada
vispārējās izglītības iestādēm 10 000
EUR apmērā

Ņemot vērā saglabātos ierobežojumus saistībā ar
Covid-19 izplatības ierobežošanu un Izglītības un
zinātnes ministrijas ieceri arī turpmāk nodrošināt
daļu mācības attālināti, nepieciešams Vecumnieku novada izglītības iestādes nodrošināt ar tehniku, lai spētu sekmīgi nodrošināt mācību procesu.
Pēc 2019./2020. mācību gada noslēguma tika
izvērtēts attālinātais mācību process un izdarīti
secinājumi, ka turpmāk, nepieciešamības gadījumā, sekmīgai mācību procesa nodrošināšanai
kopumā nepieciešami 85 portatīvie datori, 58
tīmekļkameras un septiņas konferenču iekārtas,
aptuveni 50 818 EUR vērtībā.
Tā kā pašvaldībai nav iespējams uzņemties
ilgtermiņa saistības datortehnikas iegādei izglītības iestādēm, jo to rezultātā ievērojami sadārdzinātos nepieciešamās datortehnikas izmaksas,
deputāti lēmuši grozīt šī gada pašvaldības
budžetu, radot iespēju sākotnēji novirzīt līdz 10
000 EUR no pamatbudžeta līdzekļiem izglītības
iestādēm nepieciešamās tehnikas iegādei.

Finansiāli atbalsta senioru ekskursiju

Garākas diskusijas deputātiem raisīja jautājums
par valdības noteikto ierobežošanas pasākumu
ievērošanu novada publiskajos pasākumos.
Tika pārrunāts, vai atbildība par savu veselību
un valsts noteikto ierobežošanas pasākumu ievērošanu jāuzņemas arī iedzīvotājiem. Diskusiju
ierosināja sēdes papildjautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu senioru kolektīva ekskursijai.
Deputātu domas dalījās. Rezultātā tika nolemts
senioru ekskursiju atbalstīt, ar izpilddirektora
rīkojumu nosakot personu, kas uzraudzītu profilaktisko ierobežojumu ievērošanu pasākuma
laikā, kā arī, ieviešot prasību pasākuma dalībniekiem, būt līdzatbildīgiem, ar savu parakstu
apliecinot noteikumu ievērošanu pasākuma
norises laikā. Turpmāk tiks domāts par iespējamu šāda veida profilaktisku kontroli arī pārējos
novada pasākumos.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vasara ir piesātināts saimniecisko darbu laiks pašvaldībā

Aiga Saldābola,

Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektore
Vasara ir karstākais darbu laiks pašvaldībā
iecerēto saimniecisko aktivitāšu īstenošanai.
Saimnieciski darbi notiek katrā novada pagastā.
Citā tie ir visiem redzami, citviet tie notiek
attālāk no centra. Īsi pastāstīšu par to, kas tiek
darīts un kas jau pabeigts katrā pagastā.

V

ecumniekos Sarkanajā skolā pabeigts
jumta segums un grīdu ieklāšana, tiek
strādāts pie kanalizācijas sistēmas izvades. Darbi mazliet iekavējušies, jo
kavējās būvdarbu saskaņošanas process ar a/s «Latvijas Valsts ceļi».
Nobeigumam tuvojas piebūves moduļu būvniecība pie Vecumnieku sākumskolas – pabeigta
apkures cauruļu ierīkošana, uzstādīta ugunsdrošība, pieslēgts internets. Tiek labiekārtota
teritorija. Plānots, ka piebūves moduļi varētu
būt gatavi jaunā mācību gada sākumā. Šobrīd
norit darbi arī pie Vecumnieku sākumskolas

stāvlaukuma bruģēšanas.
Pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
tiek bruģēts gājēju celiņš un izveidots apgaismojums. Notiek Mūzikas un mākslas skolas
koridora kosmētiskais remonts un augustā
sāksies Mākslas telpas remonts.
Misā pabeigti remontdarbi Misas vidusskolā
– izremontēts koridors, noslēgts līgums par
aizkaru iegādi, uzklāta droša deju grīda.
Stelpē uz jaunajām Stelpes bibliotēkas telpām
pārvestas mēbeles, grāmatas un tehniskais
aprīkojums.
Apstājušies darbi pie Stelpes estrādes jumta
uzklāšanas. Pretendents, kurš uzvarēja iepirkumu konkursā, elektroniskas vēstules formātā
atteicās no celtniecības darbu veikšanas, taču,
lai sadarbība tiktu atzīta par pārtrauktu, pretendentam Vecumnieku novada domei jāiesniedz
rakstisks iesniegums.
Uz autoceļa Iecava–Stelpe (P92) posmā no
Nīzeres līdz Stelpei sākta seguma pārbūve.
Grants seguma posmā tiks ieklāts asfalts. Plānots, ka šie ceļa remonta darbi turpināsies līdz
2021. gada vasaras beigām. Būvdarbus veic AS
«A.C.B.» par līgumcenu 3,1 milj. eiro (ar PVN),
ko sedz valsts budžets.
Bārbelē pabeigta Bārbeles sēravota teritorijas
labiekārtošana. Lielu palīdzību darbu veikšanā
sniedzis vietējais uzņēmējs.
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Skaistkalnē pie Skaistkalnes vidusskolas
pabeigta gājēju un velosipēdistu celiņa atjaunošana. Skaistkalnes vidusskolā tiek remontēta
sporta zāle un sporta inventāra kabinets.
Kurmenē izsludināts iepirkums par sporta –
volejbola un basketbola - laukuma izbūvi. Atkarībā no iepirkuma konkursa norises, laukuma
pārbūve varētu sākties augusta vidū.
Lai samazinātu elektrības patēriņu Skaistkalnē,
Stelpē, Bārbelē un Vallē uzsākta apgaismojuma
spuldžu nomaiņa - no 150 W uz 57 W.

Paldies

Izsaku pateicību Liliju svētku organizatoriem
un dalībniekiem. Esmu saņēmusi pozitīvas atsauksmes no novada iedzīvotājiem par svētku
norisi.

Aicinājums

Vasara ir laiks, kad iedzīvotājiem ir iespēja
apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus brīvā dabā. Lūgums pasākumu
apmeklētajiem ievērot 2 metru distanci
starp personām arī brīvdabas pasākumos.
Būsim atbildīgi gan par savu, gan līdzcilvēku
veselību un drošību.
Vēlu saulainu un siltu vasaru!

2020. gada 30.jūlijā

Paziņojums par SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu. Notiks uzklausīšanas sanāksme
SIA «Kūdrinieks», vienotais reģistrācijas numurs:
53603009371, 2020. gada 13.jūlijā Vecumnieku
novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza
ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņu
projektu.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome
aicina iedzīvotājus un SIA «Kūdrinieks»
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus
paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

cumnieku nov., LV-3906, organizē uzklausīšanas
sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir
informēt SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības
apgādes pakalpojumu lietotājus par tarifu
projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu
mainīt tarifu, sniegt atbildes ar tarifu projektu
saistītajiem jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju ieteikumus, kā arī priekšlikumus.
Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu
pieņemšanas procesā ir rekomendējošs raksturs.
SIA «Kūdrinieks» iesniegtais ūdensapgādes un
kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošanas

Spēkā esošais
tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais
tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums
(%).

1 m³ aukstā ūdens ražošana un
piegāde Misas ciemā

0,72

0,97

+34%

1 m³ kanalizācijas pakalpojums
Misas ciemā

1,27

1,49

+17%

1 m³ aukstā ūdens ražošana un
piegāde Beibežu ciemā

1,32

0,97

-27%

1 m³ kanalizācijas pakalpojums
Beibežu ciemā

2,19

1,49

-32%

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Aicina uz tikšanos

Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome 2020. gada 6.augustā
plkst.18 Misas tautas nama mazajā zālē, adrese:
«Tautas nams Misā», Misa, Vecumnieku pag., Ve-

tarifs aprēķināts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016.
lēmuma Nr.1/2 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika» prasībām.
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar

Pašvaldībā 3

01.10.2020.

Tarifa izmaiņu pamatojums:

• pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs
Misā un Beibežos ir apstiprināts 2018. gadā;
• Vecumnieku novada Domes ierosinājums apstiprināt vienotu tarifu Vecumnieku pagastā. Tā
kā ūdenssaimniecības lietotāju skaits Beibežos ir
mazāks nekā Misā, 1 vienības izmaksas Beibežos
ir augstākas;
• tarifa izmaiņas ir saistītas arī ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu
pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem
nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.
Ar tarifa projektu var iepazīties
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
www.vecumnieki.lv
Dome norāda, ka SIA «Kūdrinieks» aprēķinātais
un iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā
izskatīšanas laikā.
Pakalpojuma saņēmēji 15 dienu laikā pēc projekta publikācijas Vecumnieku novada pašvaldības
mājaslapā www.vecumnieki.lv savus priekšlikumus vai ieteikumus par tarifu projektu rakstiskā
formā var iesniegt:
• e-pastā kudrinieks@vecumnieki.lv;
• SIA «KŪDRINIEKS» biroja telpās adresē «Misas
kūdra 17», Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads;
• sūtot pa pastu uz adresi «Misas kūdra 17», Misa,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads.

Aktieru Amtmaņu muzejā ierīkots interaktīvs aprīkojums
2019. gada maijā Aizkraukles rajona partnerībā pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu «Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru
Amtmaņu muzejam, Valles pagastā» Nr.1906-AL08-A019.2202-000014, kas tiks īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. -2020. gadam apakšpasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» ietvaros. Septembrī
pašvaldība saņēma lēmumu no Lauku atbalsta
dienesta, ka iesniegtais projekta iesniegums ir
apstiprināts un var uzsākt Eiropas Savienības
struktūrfonda projekta īstenošanu.
Projekta mērķis - interaktīva aprīkojuma
iegāde un satura programmas izveide Valles

muzejam, tādējādi uzlabojot un dažādojot
pakalpojuma pieejamību un kvalitāti aktieru
Amtmaņu muzejā, atbilstoši vietējās attīstības
stratēģijas mērķiem.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 464,44
no kurām 90% ir ELFLA finansējums EUR 10
318,00 apmērā, 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, kas ir EUR 1146,44.
Aktieru Amtmaņu muzejā, projekta ietvaros,
tika iegādāts
interaktīvs aprīkojums – skārienjūtīgie kioski
un interaktīvs
ekrāns, kā arī ti-

ka izstrādāta satura sistēma (interaktīvā veidā
ir pieejama informācija par muzeja vēsturi,
aktieru Amtmaņu dzimtu, u.c. informācija)
aprīkojumam.
Interaktīvā aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu
nodrošināja SIA “DizainaCentrs.lv” (līgumcena
par pakalpojumu ir EUR 9113,41), bet satura
izstrādi aprīkojumam nodrošināja SIA “Viss.lv”
(līgumcena par pakalpojumu ir EUR 2351,03).
Dace Šileika, Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Pie Sarkanās skolas uzsāks teritorijas labiekārtošanu
2020.gada 18.jūnijā Vecumnieku novada dome
saņēma Lauku atbalsta dienesta (turpmāk
– LAD) lēmumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta «Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos» Nr.20-06AL07-A019.2202-000001 (turpmāk – Projekts)
apstirpināšanu.

stāvvieta), ietvju izveidošana, dekoratīvo
apstādījumu ierīkošana, velo novietnes un
šūpoļu uzstādīšana, atkritumu urnu un soliņu
uzstādīšana, u.c. Lai pēc iespējas saglabātu
dabisko un vēsturisko vidi ap ēku, tiks saglabāts
tradicionālais ceļu un laukumu segums ēkas
tuvumā, tādējādi nodrošinot autentiskumu un
kultūrasmantojuma saglabāšanu.

kārtošanas kopējās izmaksas ir 94 936,43
EUR, no tām ELFLA finansējums sastāda EUR
38 071,05, pašvaldības finansējums EUR 56
865,38. Teritorijas labiekārtošanas dabi jāveic
8 mēnešu laikā no būvdabu līguma noslēgšanas, savukārt Projekts jāīsteno līdz 2022.gada
30.aprīlim, kad pašvaldībai LAD jāiesniedz ar
projekta īstenošanu saistīta dokumentācija.

Projekta mērķis - teritorijas labiekārtošana pie
Sarkanās skolas Vecumniekos, tādējādi nodrošinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim.

Sarkanajā skolā plānots izveidot daudzfunkcionālo dienas centru, tādejādi nodoršinot
jaunu pakalpojumu pieejamību Vceumnieku
novada iedzīvotājiem.
Teritorijas labie-

Dace Šileika, Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Projekta ietvaros pie Sarkanās skolas tiks
veikti šādi darbi: āra apgaismojuma izbūve,
autostāvlaukuma ierīkošana (t.sk.invalīdu

Uz autoceļa Iecava–Stelpe sākas segas
pārbūves darbi
Uz autoceļa Iecava–Stelpe (P92) posmā
no Nīzeres līdz Stelpei (18,80.-24,64. km)
Vecumnieku novadā sākti segas pārbūves
darbi. Posmā ir ātruma ierobežojums 70,
50 un vietām 30 km/h. Sākot ar trešdienu
22. jūliju – ari viens ar luksoforiem regulēts
posms.
Būvdarbu ietvaros grants seguma posms tiks
pārbūvēts par asfalta segumu. Tiks nomainīts
salturīgais slānis, kur tas nepieciešams, un ieklā-

ta šķembu kārta, ko nosegs divas kārtas asfalta.
Plānots, ka šie ceļa remonta darbi turpināsies
līdz 2021. gada vasaras beigām.
Būvdarbus veic AS A.C.B. par līgumcenu 3,1
miljons eiro (ar PVN), ko sedz valsts budžets.
Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts
ceļi Komunikācijas daļa

Jauno audzēkņu uzņemšana
Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolā
tiek pārcelta
uz augusta nogali.
Detalizēta informācija augusta sākumā tiks
publicēta gan skolas mājas lapā
www.vecumniekumms.lv,
gan novada avīzē.
Uz drīzu tikšanos!
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA

Jūnijā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 5 bērniņu dzimšanas – 2
puikas, 3 meitenītes.
Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti
seši miršanas reģistri:

Vecumnieku pagastā

Vladimirs Smirnovs (1953.gada 11.jūnijs –
2020.gada 5.jūnijs);
Juris Krievs (1944.gada 18.aprīlis –
2020.gada 5.jūnijs);
Aivis Kalniņš (1970.gada 7.aprīlis –
2020.gada 9.jūnijs);
Jānis Veicis (1951.gada 19.prīlis –
2020.gada 28.jūnijs).

Stelpes pagastā

Uldis Ēvalds (1949.gada 4.jūlijs –
2020.gada 28.jūnijs.
Viens miršanas reģistrs sastādīts par Jēkabpils
iedzīvotāju.
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
NODAĻAS INFORMĀCIJA
No 1.jūnija līdz 21.jūlijam kopumā apkalpoti
83 izsaukumi (Vecumnieku pagastā - 52 izsaukumi, Valles pagastā – 11 izsaukumi, Skaistkalnes pagastā - 8 izsaukumi, Stelpes pagastā - 5
izsaukumi, Kurmenes pagastā - 4 izsaukumi,
Bārbeles pagastā - 3,), t.sk. apkalpoti 35 Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk
– Policijas) izsaukumi. Pārkāpumu profilaksei
veikti 5 reidi. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 5
publiskos pasākumos, kur kopumā nostrādātas
32 stundas. Septiņas reizes sniegts atbalsts Vecumnieku novada domes Sociālajam dienestam
un Vecumnieku novada bāriņtiesai, 38 gadījumos fiziskām personām izteikti aizrādījumi
par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem. 15 reizes personām, kuras bija alkohola
reibumā vai kurām bija veselības problēmas,
palīdzēts nokļūt dzīvesvietā. Fiziska palīdzība
Policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam 45 reizes. Izķerti 7 klaiņojoši
mājdzīvnieki (4 kaķi, 3 suņi) un viens savvaļas
dzīvnieks (āpsis).
Saņemti divi izsaukumi saistībā ar nesprāgušiem
kara laika lādiņiem Vecumnieku pagastā – mežā.
Ziņots Policijai. Izsaukti Nacionālo bruņoto spēku
Ogres apakšvienības sapieri, kuri neitralizēja 6
nesprāgušus kara laika lādiņus.
Jūnijā un jūlijā Sabiedriskās kārtības nodaļā
saņemtie izsaukumi lielākoties saistīti ar konfliktiem ģimenē, konfliktiem starp kaimiņiem,
alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, klaiņojošiem dzīvniekiem, atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpumiem.
Saņemti 6 personu iesniegumi, un sniegtas 5
atbildes uz personu iesniegumiem.
Sniegts atbalsts Vecumnieku novada domes
Sociālā dienesta un Vecumnieku novada bāriņtiesas darbiniekiem, kopā apsekojot viņu
uzraudzībā esošās ģimenes.
Pēc Policijas darbinieku lūguma vairākkārt
apsekotas personu dzīvesvietas un iespējamās
personu uzturēšanās vietas.
Sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli,
un uzsāktas 6 lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
Andris Caune, Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītāja p.i
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Vecumnieku novada Jauniešu domei un manai radošajai tautas
nama komandai. Īpašu paldies vēlos teikt Līgai
Lauriņai, Līgai Veismanei un Ingum Liepam – par
atbalstu un palīdzību svētku organizēšanā.
Šis pasākums visiem ļāva sanākt kopā, svinēt
kopā, būt kopā vienam ar otru apliecinot, cik
mēs esam izsturīgi pret laika ritumu likstām, kas
dažkārt mūs piemeklē. Kopā mēs esam stipri, kā
viscēlākais lilijas zieds, kurš savā krāšņumā rotā,
kurš ar savu smaržu spēj apburt un aizraut tapat
kā kopā būšana, kas, gribas ticēt, mums visiem
paliks atmiņā arī turpmāk.

4 Pašvaldībā
IZSOLES

Sludinājums

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas
Nr.90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela
29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020.gada 17.augustā
plkst.10.00 Vecumnieku novada domes sēžu zāles telpā Rīgas ielā 29A (pagraba stāvā), Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā rīko mutisku
izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamā
īpašuma «Garāžas 1» 1/7 domājamām daļām no
zemesgabala ar kadastra Nr.32900080350, un
2/14 domājamām daļām no būves-garāžu ēkas,
kadastra Nr.32905080012, uz kuriem saskaņā
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības.
Izsoles sākumcena – 1100 EUR. Izsoles solis – 50
EUR. Nodrošinājums - 110 EUR

Sludinājums par IZSOLI
Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.gada
7.augustā plkst.10.00 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu

2020. gada 30.jūlijā

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma
domājamām daļām ir visiem kopīpašniekiem.
Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālā izdevuma «Latvijas
Vēstnesis» tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu
laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā
Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
14.00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma
iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.
vecumnieki.lv. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa divu nedēļu laikā. Informācija
par apskati pa tālr. 63960526.
Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei
ir 2020.gada 3.augusts līdz plkst. 16.00 Rīgas
ielā 29, Vecumniekos.
zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības
nekustamā īpašuma «Autoosta» nedzīvojamās
telpas – kioska – un tam piederošo proporcionāli
attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas
tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu un izsoli
Nomas objekta veids

Nedzīvojama telpa

Nomas objekta atrašanās
vietas adrese

Bauskas iela 5A, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV-3933

Nomas objekta sastāvs

Telpa 14,9 m² platībā,kadastra apzīmējums 4094 012 0726 001;
Telpai piederošas 149/18460 domājamās daļas no zemes gabala
0,1846 ha platībā, kadastra numurs 4094 012 0726

Nomas objekta lietošanas mērķis Saimnieciskā darbība, izņemot lietotu preču tirdzniecību
Iznomājamais termiņš

Līdz 2025.gada 31.jūlijam

Nepieciešamie kapitāliegul- Nav
dījumi
Tiesības nodot apakšnomā

Izsoles veids

Nedzīvojamas telpas nomas tiesību pirmā mutiskā izsole
ar augšupejošu soli

Izsoles datums

2020.gada 7.augusts

Izsoles laiks

10.00

Izsoles vieta

Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933 (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)

Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv līdz 2020.gada 7.augusta
plkst.9.30
Nomas tiesību pretendenti reģistrēties izsolei var Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13
līdz 14. Reģistrācija tiek izbeigta 2020.gada 7.augustā plkst. 9.30.

Nosacītā telpas nomas maksa 11 euro
mēnesī bez PVN
Izsoles solis
1 euro
Citi iznomāšanas nosacījumi

Izsoles norises kārtība

Zemgales plānošanas reģions kopā ar sešām
Latvijas un Lietuvas pašvaldībām ir izstrādājis
projektu LLI-425 «Daudzfunkcionālo centru kā
sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās
kopienas attīstības veicināšana» (turpmāk
– projekts), kura mērķis ir veicināt sociālo
pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar
funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska
grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot
vai uzlabojot multifunkcionālos centrus,
kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi
un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas
jauniešiem un bērniem.

P

rojekta vadošais partneris ir Zemgales
plānošanas reģions, sadarbības partneri
no Latvijas ir Auces, Jelgavas un Vecumnieku pašvaldība, savukārt no Lietuvas
sadarbības partneri ir Pluņģes rajona
pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība un Rokišķu
novada izglītības centrs.
Divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku
novadā un Pluņģes pašvaldībā tiks veidoti
četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs,
dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un
multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.
Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu
pašvaldībā tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un
teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un
sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības
senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem
ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas
nometnes u.c.
Partneru pašvaldību speciālisti
piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu
mācību pasākumā. Tiks izveidotas
vadlīnijas daudzfunkcionālajiem
centriem, lai veiksmīgāk īstenotu

dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas
pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām
grupām.
Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus:
pārrobežu pasākums senioriem, nometne riska
grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti.
Visi iekļaujošie pasākumi tiks izvērtēti un pilnveidoti.
Kopējās projekta izmaksas: EUR 705 573,37
(t.sk. ERAF finansējums EUR 599 737,33). Vecumnieku novada pašvaldības projekta kopējās
izmaksas sastāda 108 117,01 EUR (t.sk. ERAF
finansējums EUR 91 899,45, pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 217,56).
Projekta rezultātā jauni pakalpojumi Latvijas
un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz
706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem,
senioriem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti
riskam.
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 20142020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu;
www.vecumnieki.lv
Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.

Informācija par projektu

Nav

Cita nomas objektu raksturojo- Telpa nodrošināta ar atsevišķu ieeju
ša informācija
Nomas objektu apskatīt, kā arī saņemt papildu informāciju var
Nomas objekta apskates vieta katru darba dienu no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14,
iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada pašvaldības izpilddiun laiks
rektori Aigu Saldābolu pa tālruņiem 63960528, 28705298

Pretendentu reģistrācija

Pašvaldība uzsāk Latvijas – Lietuvas pārrobežu
projekta īstenošanu

Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
2014-2020

Projekta nosaukums
latviešu valodā:

LLI-425 «Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās kopienas attīstības veicināšana»

Projekta nosaukums
angļu valodā:

LLI-425 «Development of Multifunctional Centers as Driver for
Social Inclusion and Development of Local Community»

Projekta saīsinātais
nosaukums:

«Octopus»

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar
funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu
sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos
centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas
pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv
Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv
Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv
Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt
Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt
Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

SVARĪGI

Papildus telpas nomas maksai nomnieks maksā zemes nomas
maksu 1,5 % apmērā (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) no zemes
attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības.
Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem: ūdensapgādi, kanalizāciju, elektroapgādi un atkritumu
izvešanu, ko nomnieks maksā patstāvīgi un tieši saskaņā ar
pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību.
Nomniekam ir pienākums maksāt normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus un nodevas.
Izsole notiek saskaņā ar Nekustamā īpašuma «Autoosta» nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles norises kārtību. Ar izsoles norises
kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4.kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:

Valles pagasta pārvaldē
21.augustā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
13.augustā plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
14.augustā plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
20.augustā plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
27.augustā plkst. 10.00-12.00.

Stelpes pagasta pārvaldē
6. augustā plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
13.augustā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
20.augustā no plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
21.augustā no plkst. 10.00-12.00;
Valles pagasta pārvaldē
14.augustā no plkst. 10.00-12.00.
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Koši zied lilijas un dzirkstī prieks Vecumnieku
novada Liliju svētkos
Jau piecpadsmito gadu viss Vecumnieku novads tiekas Vecumnieku Liliju svētkos, kas arī
šogad – 17. un 18. jūlijā priecēja ar plašu svētku programmu jebkurai gaumei.
Visi FOTO - Arturs Zuika

S

vētku noskaņu papildināja pamatīga vasaras svelme un prieks par iespēju būt
kopā un cilvēkos, kas šajā vispasaules
kroņa vīrusa posmā ir vislielākajā vērtē.

Tvīda velobrauciens

17. jūlija vakarā svētkus iesildīja Tvīda velobrauciena košie dalībnieki. Šī gada tradicionālā
velobrauciena tēma bija «Izbrauc cauri laikam»
un dalībnieki – tērpušies aizvadīto gadsimtu
stilā, devās Vecumnieku ielās sastapt smaidošo

garāmgājēju skatienus un sadzirdēt, kā Vecumnieku Sarkanajai skolai sokas mūsdienās un degvielas uzpildes stacijai «NESTE» gājis sendienās.
Tālāk brauciena dalībniekus sagaidīja iepazīšanās ar jāšanas sporta kluba «Gaita» ikdienu,
iespēja apskatīt, pabarot zirgus un pat apsēsties
to mugurā, kā arī iespēja atvilkt elpu pēc brauciena tveicē.
Pirmās dienas noslēgumā brauciena dalībniekus
un citus interesentus Vecumnieku tautas nama
parkā ar koncertu priecēja harizmātiskais dziesminieks Ēriks Loks.

Velobrauciena dalībnieki – tērpušies aizvadīto gadsimtu stilā, devās Vecumnieku ielās sastapt smaidošo garāmgājēju
skatienus.

18. jūlija rīts iesākās ar kārtīgu svētku andeli.
Tirgoties-gribētāji bija sabraukuši teju no visas
Latvijas. Vecumnieku tirgus vadītājs Ingus Liepa
atzina, ka šajā dienā uzstādīts tirgus rekords –

gan tirgotāju, gan apmeklētāju skaita ziņā. Arī
tirgotāju piedāvājums bija gana plašs – apmeklētājiem bija iespēja iegādāties gan pārtikas un
rūpniecības preces, gan amatnieku izstrādājumus, gan arī liliju stādus un ziedus, kas, kā jau
Liliju svētkiem pienākas – bija ļoti daudzveidīgi.

Savukārt parkā aiz tautas nama visas dienas
garumā bija iespējams iepazīties ar mājražotāju
un amatnieku piedāvājumu – rokām darinātiem
apģērbiem un rotām, mazuļu rotaļlietām, kā arī
tepat Latvijā ražotām uzkodām un dzērieniem.
Amatnieku un mājražotāju tirdziņā ar savu zīmola «Beamonde» rotām piedalījās arī Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas

audzēkne, trīspadsmitgadīgā Beatrise. «Šī gada
svētku tirdziņā piedalīties mani ielūdza organizatori un gāja ļoti, ļoti labi. Cilvēki bija atsaucīgi
un pārsteigti, ka rotas gatavoju pati.» Krāsaino
polimēra māla piekariņu un auskaru veidošanai
meitene pievērsusies pirms diviem gadiem, un
tagad ar daudzveidīgajām rotām Liliju svētku
tirdziņā piedalījās otro gadu.

Ratiņu parāde

Svētkos notika divas parādes. Dienas pirmajā –
ratiņu – parādē ar īpaši šī gada Liliju svētkiem
pušķotiem ratiem devās novada jaunās māmiņas un tēti, kā arī mazās meitenes ar saviem
leļļu ratiem. Gājiena dalībnieku ratiņus rotāja
baloni, liliju un citu ziedu kompozīcijas, kā arī
ratus pavadošo – māmiņu, tētu, mazo meiteņu,
vecmāmiņu un citu radinieku smaidi.

Jaunā māmiņa Ina no Vecumniekiem tradicionālajā Liliju svētku ratiņu parādē piedalījās pirmo
reizi un savas atvases ratiņu dekorāciju gatavoja
laicīgi. «Idejas bija dažādas, ar vīru vēlējāmies
ratiņus pārveidot par JCB firmas dzelteno traktoru un paši blakus soļot dzeltenās vestēs un
ķiverēs. Taču tas lai paliek nākamajam gadam.»
Šajā gadā ģimenes atvases ratiņus rotāja smaidīgs kartona lācis.

Svētku muzikālo daļu atklāja dziedātājs Nikolajs
Puzikovs, kā arī mūsu pašu sieviešu koris «Via
Stella».
Klātesošos svinīgi sveica arī Vecumnieku novada

domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, pasakoties
novada floristiem, kuru konkurss iedzīvināja Liliju svētku tradīciju, kurš gadu gaitā pulcē arvien
vairāk svētku apmeklētāju.

Spēkratu parāde

«Sarkanā zvaigzne», kā arī «JAVA» klubs. No
automašīnām vislielākās ovācijas no skatītājiem
saņēma ASV auto modeļi – 1987. gada «Cadillac»
un 1966. gada «Comet». Bez uzmanības nepalika
arī VAZ, ZAZ, Volga, Audi, Golf1 un plaši pārstāvētie BMW markas automobiļi.
Elegantā retro spēkrata, melnās Volgas īpašnieks
Leons no Skaistkalnes auto «salicis kopā» paša
rokām. Ar eleganto auto piedalījies parādēs gan
Latvijā, gan Lietuvā,
īpaši to ir iecīnījuTURPINĀJUMS 6. LPP.

Svētku andele

Tvīda brauciena dalībnieki uzzināja, kā degvielas uzpildes stacijai «NESTE» sokas mūsdienās un kā gājis sendienās.

Skaļākais svētku notikums noteikti bija auto/
moto retro parāde, kurā skatītāju acis priecēja dažādi retro motocikli un auto entuziastu
braucamrīki. Jaunā ezera laukumu pierūcināja
vairāk nekā 60 dažāda laika, veida un stila senie
spēkrati, sākot no mopēdiem un beidzot ar ASV
autobūves «pērlēm».
Vecumnieku tautas nama parkā ar koncertu priecēja harizmātiskais dziesminieks Ēriks Loks.

Parādē piedalījās «IŽ» motociklu modeļi, bija
pamanāms arī mopēds «Rīga» no rūpnīcas
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ši kāzinieki. Kā
stāsta auto īpašnieks: «Šī auto uzturēšana nav ne viegls, ne lēts,
taču sirdij ļoti tuvs vaļasprieks.»
Pēc parādes sekoja spēkratu izstāde Vecumnieku parkā. Visi interesenti varēja apskatīt
senos auto, aprunāties ar to īpašniekiem, kā arī
nofotografēties pie tiem.
Ilva no kaimiņu – Rundāles novada uz svētkiem
atbrauksi, jo abi ar vīru galvenokārt vēlējušies
redzēt auto/moto parādi, kā arī apciemot VeTURPINĀJUMS NO 5. LPP.

2020. gada 30.jūlijā
cumniekos dzīvojošos draugus un radus. Ilva
Liliju svētkus apmeklē pirmo gadu un dalās savā
pieredzē: «Man patīk, ka pasākuma programmā
valda dažādība, padomāts par visu paaudžu
interesēm.» Taču arī atzīst, ka auto/moto parādē bijusi mazliet vīlusies, jo «tā likās mazliet
haotiska».
Ilvas radiniecei, Spodrai no Vecumniekiem šī
gada Liliju svētkos paticis viss. «Varbūt tādēļ,
ka «covid» iespaidā bijām noilgojušies pēc
sabiedrības, pēc svētkiem» – tā stāsta Spodra.

Dzīvesprieka piepildītais sniegums deva pozitīvas emocijas gan pašiem dejotājiem, gan svētku viesiem.

Floristikas konkurss

Elegantā retro spēkrata, melnās Volgas, īpašnieks Leons no Skaistkalnes auto «salicis kopā» paša rokām.

Liliju svētki nebūtu iedomājami bez ikgadējā
floristu darbu konkursa, kuru aizsāka Vecumnieku floristikas studijas vadītāja un viena no
svētku organizatorēm Līga Lauriņa. Floristikas
konkurss pirms nu jau 15 gadiem tapa kā Līgas
Lauriņas kursa darbs. Šī gada floristu apbalvošanas ceremonijā L. Lauriņa atskatījās uz
paveikto: kopumā floristu konkursā, kopš tā aizsākuma, piedalījušies 416 dalībnieki; to vidējais
vecums bijis 38,2 gadi; visos 15 piedalījies viens

dalībnieks – pati tradīcijas aizsācēja L. Lauriņa,
taču daudzi no dalībniekiem piedalījušies 14
no 15 konkursiem.
Šī gada Simpātiju balvu, otro gadu pēc kārtas
ieguva Maisaku ģimene no Skaistkalnes, par
kuru konkursa darbu – no celma veidotu krēslu
nobalsoja visvairāk skatītāju. Celmu Maisaku
pāris atraduši piemājas mežā, atlicis tikai to
mazliet pieslīpēt. Turpmāk krēsla mājvieta būs
ģimenes dārzā.

Skaļākais svētku notikums noteikti bija auto/moto retro parāde, kurā skatītāju acis priecēja dažādi retro motocikli un
auto.

Amatierkolektīvu sadancis

Vecumniekus sveikt 15. Liliju svētkos bija ieradušies arī novada pagastu amatierkolektīvi,
kas kopīgā koncertprogrammā izveda skatītājus
cauri laiku lokiem, ļaujot baudīt dziesmas, dejas,

teātra uzvedumus, kā arī apsveikumu vārdus.
Katrā sveicienā bija jūtama pagastu kopības sajūta, ko vārdos izteica arī Kurmenes tautas nama
vadītāja Sarmīte Ķīse, vēlot arī turpmāk «sajust
kopīga drauga plecu mūsu novadā!»

Amatierkolektīvi kopīgā koncertprogrammā izveda skatītājus cauri laiku lokiem, ļaujot baudīt dziesmas, dejas, teātra
uzvedumus.

Šī gada Simpātiju balvu otro gadu pēc kārtas ieguva Maisaku ģimene no Skaistkalnes.

Darba autores Elza un Maija Vēveres no Vecumniekiem.
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Darba autores Valentīna Radziņa no Misas un Genute
Pilkovska no Vecumniekiem.

Svētki 7

2020. gada 30.jūlijā
Liliju svētki neizpalika bez ikgadējās Liliju ziedu izstādes Vecumnieku tautas
namā, kuru papildināja mākslinieces Brigitas
TURPINĀJUMS NO 6. LPP.

Stenclavas zīda gleznojumi un mākslinieces Ēras
Zalcmanes gleznas. Bija skatāma arī šī gada 16.
jūnijā atklātā Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku darbu izstāde «Pa Geparda pēdām Sicīlijā.»

Liliju svētku sporta spēles

18. jūlijā, Vecumnieku Liliju svētkos, vidusskolas
stadionā pulcējās iedzīvotāji no Vecumnieku un
kaimiņu novadiem, lai lielajā svelmē pārbaudītu
savus spēkus gan sporta spēlēs, gan individuālajās disciplīnās.
No paša rīta savus startus uzsāka 12 futbola komandas, no kurām labākā un izturīgākā izrādījās
komanda «Cīruļu iela», aiz sevis atstājot komandu «Lats» un «Vecumnieki». Šeit atzīmēšanas
vērts ir fakts, ka Cīruļu ielas komanda piedalījās
visās komandu sporta spēlēs.
Strītbolā šoreiz laukumā devās 10 komandas,
no kurām spēcīgākā izrādījās komanda «Truši»,

kuri bija otra komanda, kas piedalījās visās
sporta spēlēs. Otrajā vietā palika komanda «Zelta
bumba», bet trešie - komanda «Skaistkalne».
Volejbolā šoreiz sešas komandas no kurām labākā izrādījās komanda ar nosaukumu «Plēves plēsēji» aiz sevis atstājot «Cīruļu ielu» un «Trušus».
Brīvajā laikā no sporta spēlēm bija iespēja izmēģināt spēkus tāllēkšanā no vietas, ko izmantoja
39 svētku dalībnieki, riepas mešanā – 51 dalībnieks, tieši tāpat kā florbola precizitātes metienos un 101 Liliju svētku apmeklētājs izmantoja
iespēju izmest šautriņas.
Ivars Sproģis, Vecumnieku novada sporta
darba organizators

Liliju ziedu izstādes Vecumnieku tautas namā, kuru papildināja mākslinieces Brigitas Stenclavas zīda gleznojumi un
mākslinieces Ēras Zalcmanes gleznas.

Citi svētku mirkļi

Paralēli jau minētajām svētku aktivitātēm, visas
dienas garumā norisinājās arī radošās darbnīcas
bērniem, Zemessardzes 53. kājnieku bataljona
organizētās aktivitātes (lielformāta puzles, militārās tehnikas un ieroču demonstrācijas, kā arī

kaujas simulācija, izmantojot peintbola ieročus).
Vakara noslēgumā svētku viesiem bija iespēja
baudīt Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona
skanīgo programmu «Kad satiksimies mēsA, kā
arī grupas «Galaktika» koncertu.

No paša rīta savus startus uzsāka divpadsmit futbola komandas.

Zemessardzes 53. kājnieku bataljona organizētās aktivitātes - lielformāta puzles, militārās tehnikas un ieroču
demonstrācijas, kā arī kaujas simulācija, izmantojot peintbola ieročus.
Vienā no sacensību veidiem - riepas mešanā – piedalījās 51 dalībnieks.

PATEICĪBA
Vecumnieku novada dome

izsaka vislielāko pateicību svētku organizatoriem
– Vecumnieku tautas nama kolektīvam, Vecumnieku floristikas studijas vadītājai Līgai Lauriņai,
Vecumnieku pagasta Novadpētniecības centra
vadītājai Ritai Kovalai, Līgai Veismanei, Tamārai
Samuševai, 15. Liliju svētku floristu festivāla
dalībniekiem, auto/moto parādes dalībniekiem,
Liliju svētku ratiņu parādes dalībniekiem, kā arī
visiem palīgiem, un, protams, dalībniekiem, bez kuriem Liliju svētki
nebūtu iedomājami. Uz tikšanos
nākamajos Liliju svētkos!

Vecumnieku tautas nama
komanda

Mazie svētku apmeklētāji ar aizrautību un prieku baudīja piedāvātās izklaides iespējas.

pateicas visiem tiem, kuri atvēlēja
ziedus, lai veidotu un bagātinātu
lilijas ziedu izstādi Liliju svētkos.
Īpašu paldies sakām māksliniecei
Brigitai Stenclavai, par palīdzību
izstādes organizēšanā kā arī par
piedalīšanos.
Paldies visiem tiem, kuri veidoja
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izstādi ar saviem liliju ziediem: Ilzei Pustenko,
Valentīnai Zilgalvei, Ivetai Konušai, Mārītei Vītolai, Broņislavam Trušinskim, Dzintrai Artemjevai,
Līgai Lauriņai, Annai Vājeikai, Vizmai Janišonei,
Dāvidam Hecbergam, Aijai Vildei, Sarmītei Vēverei, Dzintrai Audzionei, Mārītei Vēsmai.
Liels paldies par jūsu radīto skaistumu un
dāsno dalību šajos svētkos, un uz tikšanos
nākamajos!

8 Svētki, tūrisms

Liepu ielas svētku koncerts Vallē
Ceturto gadu Vallē, jūlija trešajā sestdienā svin
Liepu ielas svētkus. Svētki ir pašu Liepu ielas
iedzīvotāju ierosināti, sagaidot Latvijas simtgadi.
Tuvojoties svētkiem, gan daudzdzīvokļu, gan
privāto māju iedzīvotāji cenšas pārsteigt ar
kādu no jauna skārtotu vai uzlabotu vietu savā
apkārtnē.

Š

Pēc klusuma perioda pamazām sāk «elpot»
tūrisma nozare pasaulē, valstī un arī
Vecumnieku novadā
Pēc tūrismam ļoti sarežģītā pavasara klāt jau
vasaras vidus, un šo pāris mēnešu laikā, pēc
situācijas nosacītas stabilizēšanās pasaulē
un Latvijā, īstenojot idejas, esam izveidojuši
vairākus jaunus tūrisma produktus novadā.

P

aldies pārvaldēm, Sabiedrisko attiecību
nodaļai, Jauniešu domei, jauniešu lietu
speciālistei Kristīnei Pačkajevai un tūrisma uzņēmējiem par sadarbību un palīdzību šo projektu realizēšanā!

Laivu maršruts Leišmalītē

Jūnijā tika izveidots Leišmalītes tūrisma ceļš laivotājiem pa Mēmeli Kurmenes un Skaistkalnes
pagastā.
2019.gadā, iedvesmojoties no fonda «1836»
un Imanta Ziedoņa muzeja projekta «Izgaismot
Latviju», kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas
robežu atdzīvināt tūrisma ceļā, Leišmales pašval-

šogad sēravots iekļauts kā viens no apmeklējamiem un fotografējamiem objektiem Latvijas un
Lietuvas pārrobežu maršrutā «Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē».
Pavasarī šīs tūrisma akcijas atklāšanas pasākums
bija paredzēts Sējas svētkos «Ausekļu Dzirnavās», bet diemžēl vīrusa radīto ierobežojumu
dēļ bijām spiesti atcelt akcijas atklāšanu uz vēlāku
laiku. Prieks, ka akcija tomēr notiek, robežas ir
atvērtas, brauc lietuviešu ciemiņi, kā arī apceļotāji
no visas Latvijas. Ja apstākļi būs visiem labvēlīgi,
tad vismaz noslēguma pasākums plānots pie
mums, Vecumnieku novadā.
Ir arī izveidoti vairāki jauni maršruti, ar kuru
palīdzību ceļotāji var izbaudīt atpūtu Baldones
un Vecumnieku novadu dabas objektos, iepazīt
pierobežas kultūrvēsturisko stāstu caur Bruknas,
Bārbeles, Kurmenes un Skaistkalnes prizmu, kā
arī veltīt vairākas stundas kārtīgai pastaigai pa
Vecumniekiem.
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ogad svētki norisinājās tikai koncerta veidā, jo Covid draudi ieviesuši savas korekcijas. Pasākums sākās ar Liepu ielas karoga uzvilkšanu. To uzvelk kāds ielas iedzīvotājs, kas tajā gādā šo godu nopelnījis ar labiem darbiem ielas labā. Šogad tā bija Ruta Cinovska.

Pasākuma apmeklētājiem svētki patika, īpaši
Jaunjelgavas meiteņu popgrupas «Fridrihštate»
uzstāšanās Unas Arbidānes vadībā. Arī deju kolektīvi «Valle» un «SenValle» bija sagatavojuši
jaunas, vēl neredzētas dejas. Valles amatierteātris
izrādīja skečus par aktuālām tēmām un apdziedāja Liepu ielas būšanas un nebūšanas, teātra dalībnieces, «dzejnieces Drabiņas» sacerētās vārsmās,
Anitas Kampas akordeonam skanot.
Lai atspirdzinātu silto vakaru, uzlija arī lietutiņš,
bet tas nespēja traucēt koncertu.
Liels paldies «Skaņa V» puišiem par operatīvo
rīcību, lai koncerts noritētu bez kļūmēm.
Aija Skosa,
kultūras darba organizatore

2020. gada 30.jūlijā

Valles amatierteātris izrādīja skečus par aktuālām tēmām un apdziedāja Liepu ielas būšanas
un nebūšanas.

Jaunais buklets ir ērts un pārskatāms, informatīvs un vizuāli pievilcīgs, ar Vecumnieku novada stāstu un praktiski
lietojams.

dības sāka darbu pie jauna pārgājiena un ūdens
tūrisma ceļa izveides.
Darba grupā iesaistījās Daugavpils, Ilūkstes,
Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu
pašvaldību speciālisti. Vecumnieku novada Leišmalītes kultūrvēsturiskais stāsts lielākoties vijas
pa robežupi Mēmeli, līdz ar to tapis jauns marķēts
Leišmalītes laivošanas maršruts, iesaistot vietējos
saimniekus un viņu sniegtos pakalpojumus.
Vecumnieku novada Leišmalītes marķētais laivu tūrisma ceļš sastāv no 14 piestātņu vietām
Mēmeles krastā, kur ir iespēja vai nu kaut ko
apskatīt, vai izmantot vietējo saimnieku sniegtos pakalpojumus. Divās piestātnēs iespējams
paviesoties upes Lietuvas pusē, apskatot dabas objektu Velnalu vai Radvilišķu-Nemunelis
ciematu. Aicinām izmantot novada laivošanas
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, ja savas
laivas vai ekipējuma nav.
Pirmajā darba grupas tikšanās reizē Aknīstē
Imanta Ziedoņa muzeja pārstāves Maija Jaunzeme un Žaneta Grende iepazīstināja ar savu
personīgo pieredzi starptautiski pazīstamajā
Svētā Jēkaba ceļā (spāniski -Camino de Santiago)
Spānijā, kas katru gadu pulcē simtiem tūkstošu
ceļotāju. Šis stāsts bija lielisks piemērs tam, kā var
attīstīties nomales un cik daudz iespēju paveras
vietējiem iedzīvotājiem kā pakalpojumu sniedzējiem. Veiksmīgi attīstot ieceri, nākotnē rastos
nepieciešamība pēc naktsmītnēm un ēdināšanas
pakalpojumiem, kas veicinātu pierobežas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
Ir arī uzņemta dokumentālā filma «Leišmalītes
ceļš» - stāsts par cilvēkiem un dzīvi pierobežā,
un kā projekta «1836» gājēji dodas pa tiem ceļiem Latvijas-Lietuvas pierobežā, kurus savulaik,
rakstot grāmatu «Leišmalīte», izstaigājis Imants
Ziedonis kopā ar dēlu Rimantu.

Labiekārtots Bārbeles sēravots

Jūnija beigās arī ticis skaisti labiekārtots Bārbeles
sēravots – tam ir uzstādītā jauna laipa un ierīkota
lapene atpūtai, par ko priecājas apmeklētāji, jo
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Jauns tūrisma buklets

Uz Liliju svētkiem iedzīvotājiem un viesiem varējām prezentēt jaunu tūrisma bukletu «Vecumnieku novada labsajūtas», kurā ikviens var atrast ko
sev piemērotu, ja plānota atpūta un uzturēšanās
mūspusē, vai ja ceļš tikko atvedis uz mūsu novadu.
Bukletā ievietota informācija par pakalpojumiem,
ko sniedz mūsu novada tūrisma uzņēmēji labjūtes
un aktīvās atpūtas nišās, kā arī – ko pie mums var
apskatīt, kur atpūsties dabā, kur paēst un nakšņot.
Buklets ir divās valodās (latviešu un angļu), veidojām tādu, lai būtu ērts un pārskatāms, informatīvs
un vizuāli pievilcīgs, ar Vecumnieku novada stāstu
un praktiski lietojams.
Bukletā ēdinātāju pakalpojumu sniedzēju vidū
esam ievietojuši arīdzan trīs jaunus ēdinātājus – Vecumniekos, Bārbelē un Vallē, kuri bija
apņēmības pilni uzsākt darbību jau pavasarī,
bet diemžēl vīrusa uzliktais veto šos plānus
stipri nobremzēja. Tomēr saimnieki dara visu
iespējamo, lai jau pavisam drīz jauno kajejnīcu
durvis būtu atvērtas apmeklētājiem.

Aicinājums

Un noslēgumā: aicinājums visiem lasītājiem!! Lūdzu fotografējiet novada interesantās, skaistās,
pievilcīgās vietas – un piedalieties fotokonkursā!
Mēs veidojam fotokolekciju, no 12 labākajām
fotogrāfijām veidotu Vecumnieku novada 2021.
gada kalendāru.
Nāciet ciemos uz Tūrisma informācijas punktu,
kur varēsim pastāstīt sīkāk par visiem jaunizveidotajiem produktiem, informāciju var iegūt
novada mājas lapā sadaļā «Tūrisms».
Sestdien, 1.augustā Vecumnieku novadu un
Bauskas tūrisma puduri pārstāvēšu Biržu pilsētas svētkos īpašā tūrisma alejā, un svētdien
2.augustā ar TIP telti būšu sastopama Kanepenes
svētkos Skaistkalnē.
Lai mums visiem turpinās brīnišķīga vasara!
Aira Odinga, Vecumnieku TIP vadītāja
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Nobeigumam tuvojas bērnudārza moduļu
ēku izbūve

Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Aizritējuši nedaudz vairāk kā četri mēneši
kopš tika ieskicēti darbi jaunam moduļu tipa
bērnudārzam pie jau esošās Vecumnieku
vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes Kalna
ielā 13A, Vecumnieku pagastā.

L
FOTO: GIJA SPULA

īgums par moduļu izstrādi,būvdarbiem un
autoruzraudzību tika noslēgts ar SIA «INOS»
Galvenais nosacījums bija,lai jaunās bērnudārza telpas tiktu nodotas ekspluatācijā
līdz jaunā mācību gada sākumam, tādēļ
darbu pabeigšanas termiņš līgumā noteikts līdz
2020.gada 25.augustam.
Darbi ritējuši raiti, jo raugoties šodien uz būvlaukumu, vietā, kur nesen zaļoja mauriņš, nu slejas

acij tīkama vienstāva ēka ar labiekārtotu celiņu
un bruģētu laukumiņu. Ēkas kopējā platība ir turpat 500 m², kas ļaus ērti un arī atbilstoši visām
prasībām izvietot divas bērnudārza grupiņas
kopskaitā 48 bērnus. Būves kopējās izmaksas ir
480 300 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Lielu paldies vēlētos teikt būvdarbos iesaistītajiem apakšuzņēmējiem SIA «Archa», SIA «Eigers
moduļi» un SIA «Skrūvpāļu pamati» par ieguldīto
darbu un labo sadarbību.
Lai arī turpinās pēdējie iekšdarbi ēkā, ar pārliecību varu teikt, ka bērnus 1.septembrī sagaidīs
patīkams pārsteigums. Jaunās telpas tiks aprīkotas arī ar skaistām un acij tīkamām mēbelēm.
Paralēli moduļu būvniecībai, bērnudārza otrā
pusē rit darbi arī pie lielāka un ērtāka auto
stāvlaukuma izbūves. Stāvlaukumam apkārt
tiek izbūvēta gājēju ietve, lai mazie skolas apmeklētāji kopā ar vecākiem varētu droši nonākt
bērnudārza teritorijā, nešķērsojot stāvlaukumu.
Ir paredzēts, ka jaunajā auto stāvlaukumā varēs
vienlaicīgi novietot 25-30 automašīnas. Auto
virzību ir paredzēts organizēt apļveida kustībā,
ko norādīs arī uzstādītās ceļa zīmes. Arī šie darbi
tiks pabeigti līdz 10 augustam.

VECUMNIEKU VESELĪBAS CENTRĀ

Pirmo reizi satiekas pārstāvji no visām
ģimenes ārstu praksēm Vecumnieku novadā
20.jūlijā Vecumnieku Veselības centrā sapulcējās pārstāvji no visām ģimenes ārstu
praksēm Vecumnieku novadā, lai diskutētu par
Vecumnieku novada iedzīvotājiem nepieciešamajiem pakalpojumiem veselības aprūpes un
veselības veicināšanas jomā. Starpprofesionāļu
tikšanās reizē piedalījās B.Veselova, U.Mantons,
Z.Sprance, A.Cirša, J.Vlasova un Vecumnieku
veselības centra pārstāvji.

T

ika apspriesti jautājumi, kā uzlabot un
pilnveidot Vecumnieku Veselības centra
sniegtos pakalpojumus. Ārsti uzskata, ka
nepieciešamie speciālisti būtu kardiologs,
otorinolaringologs (LOR), neirologs, oftalmologs (acu ārsts). Kā vienu no svarīgākajiem
pakalpojumiem, ģimenes ārsti uzsver par nepieciešamību izveidot pēdu aprūpes kabinetu (podologs) cukura diabēta slimniekiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem, kam tas būtu nepieciešams.
Speciālisti būtu nepieciešami 1-2 reizes mēnesī.
Izskanēja arī jautājums par preventīvo darbu
veselības veicināšanas jomā, piemēram, rīkot
informatīvas lekcijas, nodarbības, kā piemēru
minot uztura speciālista vai dietologa lekciju,
ar iespēju saņemt konsultācijas.

Par apgrūtinātu piekļuvi medicīnas
iestādei

Ģimenes ārsti, kuriem prakses vieta ir Vecumniekos, «Atvasaras» ēkā, aktualizē ilgstoši
neatrisinātu problēmu, par gājēju nokļūšanu
gan uz Vecumnieku Veselības centru, gan ārstu
praksēm, piebilstot, ka īpaši sarežģīti ir nokļūt
jaunajām māmiņām, kas stumj bērnu ratiņus,
kā arī invalīdiem ratiņkrēslos, jo ceļa posmā uz
Bauskas ielas un uz ceļa, kas ved uz Veselības
centru, nav ietves. Tas rada bīstamas situācijas,
jo gājējiem nav vietas, kur patverties, ja brauc

automašīnas, īpaši abos virzienos. Ziemas
mēnešos šī situācija esot vēl sarežģītāka, jo
ceļš sašaurinās, sakarā ar sniega tīrīšanu. Lūdz
risināt arī jautājumu par tiltiņa sakārtošanu, jo
tur ir izveidojies ass pacēlums abās tilta pusēs.
Interesants bija jautājums par pacientu biedrības izveidi, piemēram atbalsta grupas cukura
diabēta slimniekiem. Aicinām aktīvos novada
iedzīvotājus veidot biedrības un nepieciešamības gadījumā, varam risināt situāciju ar telpām,
padomu vai cita veida palīdzību.

Izstrādā anketas

Pēc tikšanās ar ģimenes ārstiem ir izveidota
aptauja, lai noskaidrotu Vecumnieku novada
iedzīvotāju domas par pakalpojumiem, ko
nepieciešams attīstīt Vecumnieku Veselības
centrā. Anketas ir pieejamas Veselības centrā,
Vecumnieku novada mājaslapā, kā arī novada
domes telpās (Sociālajā dienestā un Klientu
apkalpošanas centrā).

Pašreiz pieejamie pakalpojumi

Veselības centrā ir pieejami šādi pakalpojumi:
• laboratorija (analīzes), tajā skaitā ērču pārnēsāto slimību DNA/RNA klātbūtnes noteikšana
ērcē - pirmdienās, trešdienās, piektdienās;
• ultrasonogrāfijas izmeklējumi- pirmdienās;
• rentgens - otrdienās, ceturtdienās;
• ginekologs, dzemdību speciālists, ultrasonogrāfijas speciālists- piektdienās;
Lai pieteiktos uz izmeklējumiem, lūdzu zvanīt pa tālruni 63976126 katru darba dienu līdz
plkst.14.00.
Līva Jankeviča, Vecumnieku novada
pašvaldības iestādes «Vecumnieku
Veselības centrs» vadītāja

Vecumnieku Veselības centrā var norēķināties ar maksājuma kartēm

Sākot ar 2020.gada 10.jūliju Vecumnieku Veselības centrā ir iespēja norēķināties ar maksājuma
kartēm. Tiks apkalpoti visi VISA un MasterCard, UnionPay zīmoli, Electron, V PAY.
Terminālis ir ar bezkontakta norēķinu iespēju, kas ļauj pircējiem veikt maksājumus ar:
• Bezkontakta karti
• Android viedierīcēm
• Apple viedierīcēm
• Viedpulksteņiem un citiem tirgū pieejamajiem maksāšanas rīkiem.
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Šodien vietā, kur nesen zaļoja mauriņš, nu slejas acij tīkama vienstāva ēka.

Vecumnieku Veselības centrā iespējams veikt analīzes uz ērču encefalīta vīrusu
un boreliozes ierosinātāju (Laima slimību)
Vecumnieku Veselības centrā iespējams veikt ērču pārnēsāto slimību DNA/RNA klātbūtni ērcē.
Lai veiktu analīzes, ērcei ir jābūt izņemtai un nogādātai uz Veselības centru 72 stundu laikā.
Pirms nogādāšanas laboratorijā, ērce jāglabā ledusskapī 2-8° C. Glabājot nedzīvu ērci ilgāk
par 72 stundām, testējot pieaug risks, ka rezultāti var būt viltus negatīvi.
Lai nogādātu ērci pārbaudei, tā pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas neskartā veidā jāizņem, jāuzliek
uz samitrinātas salvetes vai vates gabaliņa. Ērce ir jāievieto nelielā, tīrā traukā ar aizbāzni vai
skrūvējamu vāku, var izmantot arī Zip-lock maisiņu. Jādodas pie sava ģimenes ārsta un jāsaņem
nosūtījums uz analīzēm.
Paralēli moduļu būvniecībai, bērnudārza otrā pusē rit darbi arī pie lielāka un ērtāka auto stāvlaukuma izbūves.

Jūlijs, vasaras vidus mēnesis, kad notiek
visintensīvākie būvniecības un labiekārtošanas
darbi. Arī Vecumnieku novadā norit liela rosība.

P

ašā novada centrā pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas tiek atjaunots gājēju celiņš ,kas savienos «Lats» veikalu ar
Sporta ielu. Gājēju celiņš tiks aprīkots arī
ar trīs apgaismes laternām, kas nodrošinās tīkamāku un arī drošāku iedzīvotāju pārvietošanos šajā posmā.
Darbi norit arī pie Sarkanās skolas remonta.
Skola tikusi pie jauna un koša dakstiņu jumta,
ir iebetonētas pirmā stāva grīdas un ierīkotas
visas komunikācijas, tiek pārbūvēta kāpņu telpa
un kāpnes uz otro stāvu. Cerams, pa visam drīz
varēsim novērtēt restaurētās ārdurvis un logu
rāmjus.
Nu jau liela daļa Vecumnieku iedzīvotāju un

arī viesi, kas apmeklē Vecā ezera pludmali ir
ievērojuši, ka Pludmales iela ir tikusi pie jauna
ielas seguma. Ielai veikta ar dubultā virsmas
apstrāde. Lai arī šis nav asfalta segums, tomēr
tas nodrošina komfortablākus braukšanas apstākļus, bet lielākie ieguvēji būs apkārtējo māju
iedzīvotāji, kas līdz šim vasarās grima putekļu
mākoņos, savukārt rudeņos un pavasaros cīnījās
ar dubļu peļķēm. Vēlos arī piebilst, ka Pludmales
ielas beigu posmu aiz Vecā ezera pludmales
stāvlaukuma par saviem līdzekļiem atjaunoja
vietējie iedzīvotāji, kas ziedoja personiskos
līdzekļus, lai tiktu uzklāts minētais materiāls.
Pie šāda pat seguma tikusi vēl viena iela Vecumnieku novadā. Dubultās virsmas apstrāde tika
veikta arī Slimnīcai ielai Skaistkalnē.
Ceru, ka šī pozitīvā tradīcija tiks turpināta arī
nākamajos gados un un katru gadu varēsim
lepoties ar kādu sakārtotu ielu.

Pakalpojuma cena par vienu izmeklējumu 10,50 Eur, par diviem izmeklējumiem (ērču encefalīta
vīrusa un Laima slimības ierosinātājs) 18,00 EUR. Analīzes izpildes laiks 3 darba dienas. Pakalpojumu nodrošina Centrālā laboratorija.
Ērce uz Centrālo laboratoriju tiks nosūtīta pirmdienās, trešdienās un piektdienās.
Kā pareizi izvilkt ērci: https://medicine.lv/raksti/ka-rikoties-ja-piesukusies-erce-a1d2cbaa96
Uzmanību! Vecumnieku Veselības centrs nepiedāvā ērču izņemšanas pakalpojumus!

Vecumnieku Veselības centrā nevarēs veikt rentgena izmeklējumu

no 17.augusta līdz 28.augustam, sakarā ar speciālista došanos atvaļinājumā.
Lūdzu ieplānot RTG apmeklējumu laicīgi! Informācijai - RTG izmeklējumus var veikt otrdienās 9.0012.00 un ceturtdienās 12.00-15.00! Ierodoties uz izmeklējumu obligāti nepieciešams praktizējošā
ārsta (radiologa vai ģimenes ārsta) nosūtījums!
Vecumnieku Veselības centra reģistratūras tālrunis: 63976126.

Var pierakstīties vizītei pie bērnu neirologa Vecumniekos

19. augustā no plkst. 9.00 pie Vecumnieku kultūras nama būs mobilais autobuss, kur bez maksas
pieņems BKUS bērnu neirologs. Iepriekš obligāti pierakstīties pa tālr. 63976143.
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Novada jaunieši Kurmenē organizē atpūtas
pasākumu ģimenēm
19.jūlijā Kurmenē, atpūtas kompleksā «Lutauši»
Vecumnieku novada domes jaunieši organizēja
orientēšanās pasākumu, kuru papildināja
dažādi pārsteigumi un zumbas ritmi.

J

aunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajeva stāsta: «Secinu, ka kopā būšana ar
ģimeni svētdienas vakarā jauniešos veido
mīlestību pret to, ko viņi dara, tas ceļ pašapziņu. Esmu lepna par saviem jauniešiem, kuri ir ar mani gan svētkos, gan plānojot
tos. Jūtu savos jauniešos izaugsmi un prieks par
mirdzošām acīm iesaistoties jaunos projektos un
apmācības. Tiekamies 9.
augustā Misā un 22.augustā pie Jaunā ezera mūsu
pasākumos. Aicinu novada
jauniešus aktīvāk iesaistīties pasākumos, jo daudos
no tiem var piedalīties kopā ar ģimeni.»
Čelsija Viktorija Gerika par
pasākumu: «Interesanta
orientēšanās, tuvāk iepazinām Kurmeni. Ļoti jauks
laivu brauciens, paldies
«Lutaušu» saimniecei. Pēc
laivu brauciena kopā ar ģimeni izbaudījām un izdejojām koncertu.
Zumbas kolektīva dalīb-

niece Vita Vēvere atzina, ka katra stunda, ko
pavadām kopā ar savu ģimeni ir milzīgs ieguldījums mūsu nākotnē, tāpēc Vecumnieku zumbas
kolektīvs, kurā vienlaikus darbojas aktīvas sievietes un viņu meitas, labprāt atbalsta Vecumnieku novada kultūras un sporta sarīkojumus jau
vairāku gadu garumā. Sev un citiem par prieku
tika pavadīts 19. jūlija vakars Vecumnieku novada Jauniešu domes rīkotajā pasākumā Kurmenē.
Vecumnieku novada Jauniešu domes jaunietes ir
aktīvas zumbas kolektīva dalībnieces, kuras (veselības veicināšanas projekta ietvaros) iepazina
šo deju un turpina dejot arī tagad. Jaunieši lieliski

Zumbas dejas ritms ir ne vien acīm baudāms, bet arī ļoti vilinošs līdzdejošanai un
labam garastāvoklim.

Vestēs un apņēmības pilni tikt galā ar ūdenspārbaudījumu, jaunieši sēdās laivās un
piedzīvojums varēja sākties.

saprot, ka aktīvā atpūta ir
pamats labai fiziskajai un
morālajai veselībai, un ja
vēl klāt ir ģimene - tas ir
nenovērtējams ieguvums.
Ļoti priecājos par Vecumnieku novada domes jauniešu
aktivitātēm un esmu gatava
iesaistīties viņu organizētajos pasākumos, jo skaidri
zinu, ka arī manas meitas
būs aktīvas šīs kustības dalībnieces un atbalstītājas.
Jaunatne ir mūsu NĀKOTNE,
atbalstīsim un iedrošināsim
viņus cik vien spējam, jo
bez jaunatnes nav Latvijas.

Vecumnieku novada jaunieši aicina - tepat
blakus māksla, mūzika, izklaide, atpūta

Vecumnieku novada Jauniešu dome 22. augustā
Vecumniekos pie Jaunā ezera rīko pasākumu visas
dienas garumā ar nosaukumu «Tepat». Jaunieši
vēlas radīt atmosfēru, kas atklāj viņu dažādās
personības, intereses un mērķus un iekļaujošu
sabiedrību katram jaunietim, ģimenei un pasākuma
viesim. Mēs, Jauniešu dome, vēlamies radīt pasauli,
kur māksla, sports, atpūta un izklaide ir tepat
blakus.

P

asākumu atklās dziedātāja Elza Rozentāle, ku-

ra ir uzaugusi tepat Vecumniekos. Pēcpusdienā uzstāsies jauniešu grupa «Embark». Vakarā
visus interesentus ar muzikālu priekšnesumu
uzrunās grupa «Harta», kā arī uguns šovs no
«Fire Spirit». Pasākuma laikā notiks vairākas sarunas
ar Latvijā pazīstamiem cilvēkiem, kuri aktualizēs tēmu
par veselīgu dzīves veidu. Influenceris un youtuberis

Edgars Fresh vadīs sarunu par veselīgu uzturu un ēdiena gatavošanu. Organizācijas «Papardes zieds» sarunā
būs iespēja uzzināt par pozitīvu attiecību veidošanu,
kā arī pēc sarunas varēs spēlēt izglītojošu galda spēli
par mentālo veselību. Jaunieši no «Plastifylv» atklās
savu pieredzi un zināšanas par ilgtspējīgu dzīvošanu,
plastmasas samazināšanu un par to, cik svarīgi ir rūpēties par vidi mums apkārt. Viesturs Saldavs prezentēs
sarunu par aktīvu dzīvesveidu, uzņemšanos un grūtību pārvarēšanu. Sarunās var piedalīties ikviens interesents, izteikt savu viedokli un smelties iedvesmu.
No plkst.14.00 jaunieši veidos un vadīs radošās
darbnīcas, kurās varēs iemācīties, ko jaunu vai jau
sen zināmu, kā arī vēl nebijušu. Pie Jaunā ezera
notiks flipera un novusa turnīri, kur apmeklētāji būs
laipni aicināti parādīt savu veiklību un prasmes, kā
arī saņemt gardas balvas. Pasākuma viesi varēs
iepazīties ar «Kids Gym» veidotajām izklaidēm un
atrakcijām, kā arī uzzināt ko jaunu par nodarbībām.
Dienas garumā pie mums viesosies biedrība ,«Jaunatne Smaidam», pie kuriem būs iespēja uzzināt
par dažādām jauniešu iespējām Latvijā un ārpus
tās. Tiks nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi ar
gardu ēdienkarti no pašmāju novada kafejnīcām,
kā arī dažādas uzkodas un kārumi jaunākajiem
pasākuma apmeklētājiem. Būs iespēja nodoties
zirgu izjādēm un vēl daudz citām aktivitātēm
pie Vecumnieku Jaunā ezera un estrādes. Uz
tikšanos 22.augustā!
Laura Libere, Jauniešu domes dalībniece
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Sports 11

2020. gada 30.jūlijā

22.jūlijā norisinājās Latvijas jaunatnes Vasaras
spēļu posms Gulbenē, kurā labi sevi parādīja
Vecumnieku novada domes Sporta skolas
jaunie volejbolisti.

Vecumnieki 2. (Krists Aukstars, Jānis Šukelis,
Kārlis Kristers Kreimanis, Roberts Caune, Ralfs
Valts Seglickis). Treneri: Rolands Plēsnieks un
Rinalds Zariņš

islabāk veicās mūsu U15 zēniem, kas
savā vecuma grupā izcīnījas augstas
vietas. Vecumnieki 1. komanda izcīnīja 1. vietu (kopā piedalījās 11 komandas), bet Vecumnieki 2. komanda izcīnīja 5. vietu.
U13 vecuma grupā arī startējām ar divām
komandām. Vecumnieki 1. komanda izcīnīja
3. vietu (kopā piedalījās 13 komandas), bet
Vecumnieki 2. komanda izcīnīja 11. vietu.
U11 vecuma grupā jaunākie volejbolisti izcīnīja
3. vietu (kopā piedalījās 11 komandas).

• U13 zēniem – Vecumnieki 1. (Rainers Klipa,
Renārs Vasiļjevs, Edvards Drezovs, Sandis Bajars)
treneri: Rolands Plēsnieks un Rinalds Zariņš.
Vecumnieki 2. (Raitis Mičulis, Edgars Ročāns,
Alekss Lukjaņins, Kristiāns Cīrulis).Treneris: Rolands Plēsnieks.

V

Komandu sastāvi:

Paldies visiem audzēkņiem par parādīto sniegumu, paldies treneriem par ieguldīto darbu,
nākošais Vasaras spēļu posms jau pavisam drīz,
5. augustā Valgundē.
Rinalds Zariņš, treneris

FOTO: NO SPORTA SPĒĻU ARHĪVA

• U15 zēniem - Vecumnieki 1. (Emīls Siljānis,
Mārcis Stienis, Lauris Vasiļjevs, Krišjānis Skosa).

• U11 zēniem – Vecumnieki (Edgars Kļaviņš,
Edgars Vārpiņš, Tomass Kalniņš). Trenere: Gunita
Pačkajeva.

Prieks par labajiem rezultātiem - Vecumnieku Sporta skolas jaunie volejbolisti Latvijas jaunatnes Vasaras spēļu posmā
Gulbenē

1

.jūlijā Vecumnieku novada domes Sporta
skolas U14 vecuma grupas labākie sportisti piedalījās Ogres novada sporta centra atklātajās sacensībās vieglatlētikā.
Elīza Spurķe augstlēkšanā ieguva 5.vietu
(1,43 m) un 80 m barjerskrējienā 6.vieta (14,67 s).
Alīna Andrejeva startēja 80 m skrējienā (11,67
s) – 13.vieta
101 dalībnieces
konkurencē un
tāllēkšanā (4,31
m) – 12. vieta
no 70 dalībniecēm.
Adrians Aivars
Smilškalns
augstlēk šanā
ieguva 6.vietu
(1,35 m). Kārlis Kalniņš lodi
aizgrūda – 7,79
m un šķēpu aizmeta 26,44 m.
Kārlis Škrjaba
piedalījās trīs
disciplīnās: 80
m skrējienā (13,34 s), šķēpa mešanā (25,35m)
un lodes grūšanā (7,46m). Edvarts Igaunis arī
startēja trīs disciplīnās: 80 m skrējienā (12,47
s), šķēpa mešanā (26,25m) un lodes grūšanā
(8,48m).
Visi minētie sportisti ir izpildījuši kvalifikācijas
normatīvus, lai piedalītos Latvijas čempionāta
finālsacensībās Preiļos.

raidītais šķēps sasniedza rezultātu 48,93m.
19. jūlijā Tukumā Talivalža Krūmiņa balvu
izcīņā šķēpa mešanā piedalījās 3 šķēpmetēji:
Toms Eriņš šķēpu
raidīja 36,86 m –
1. vieta; Gustavs
Baļčūns 45,86m
– 2. vieta; Lolitas
Griškēvičas šķēps
lidoja 30,02m un
nedaudz pietrūka
līdz pjedestālam.
Norisinājās Latvijas
U14 čempionāts
Preiļos, kurā ar
dažādiem panākumiem startēja pieci
jaunie vieglatlēti
- Elīzai Spurķei
pavisam nedaudz
pietrūka līdz godalgai, sasniedzot
4.labāko rezultātu
augstlēkšanā.

5.jūlijā Saldus pilsētas stadionā pulcējās Latvijas
labākie vieglatlēti, lai piedalītos «Sportland kausa» 2.posma sacensībās vieglatlētikā. Sacensības
risinājās U16, U18 un pieaugušo grupā. Iecienītās
sacensības «Sportland kauss» bija pulcējušas
neparasti kuplu dalībnieku skaitu.
U16 vecuma grupā Vecumnieku novadu pārstāvēja Rūta Gertnere un Zanda Zaķe. Zanda 800
m skrējienā ieguva 7.vietu (2:40.90 min), 200

3.jūlijā Ogres novada Sporta centra atklātajās
sacensībās Vecumnieku novadu pārstāvēja 16
jaunie vieglatlēti U10 un U12 vecuma grupā,
iegūstot godalgotas vietas.
Lauma Lungeviča startēja trīs disciplīnās: augstlēkšanā ar jaunu personīgo rekordu – 1.vieta,
šķēpmešanā pārliecinoša 1.vieta un 60m skrējienā iegūta 4.vieta. Matīsam Mediņam 1. vieta
60 metru skrējienā (attēlā) un 3. vieta tāllēkšanā. Miķelim Melgailim 1.vieta bumbiņas
mešanā un Edgars Kļaviņš šķēpa mešanā ieguva
3. vietu, aiz sevis atstājot Tomasu Kalniņu. Alek-

sandra Rozmarija Zandberga augstlēkšanā un
Elza Zaļkalne barjerskrējienā ierindojās 4. vietā.
Priecājamies par jauno vieglatlētu personīgajiem sasniegumiem un veiksmi visiem turpmākajos startos.
Raivis Melgailis,
vieglatlētikas treneris

Jaunos sportistus startiem sagatavoja treneri
Raivis Melgailis, Gita Briņķe, Pēteris Lungevičs
un Ludmila Olijare.
Ieva Pankrate, Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas metodiķe

m skrējienā – 30.03 s. Rūta tāllēkšanā (3,94 m)
– 22.vieta, 200 metru skrējienā – 32,60 s.
Pieaugušo konkurencē 400 metru barjeroto
distanci šosezon pirmo reizi sacensībās skrēja
Madara Lungeviča. Madara ar jaunu personīgo
rekordu 1min. 3.25s izcīnīja pārliecinošu uzvaru!
Izpildīts meistarkandidāts.
Raivis Melgailis,
vieglatlētikas treneris

Godalga Baltijas kausa «Downhill» pirmajā
posmā – Vecumnieku vidusskolas audzēknim
4. un 5. jūlijā Igaunijā, Kivioli pilsētas
piedzīvojumu parkā norisinājās pirmais Baltijas
kausa posms kalnu riteņbraukšanas disciplīnā.
U14 grupā startēja Vecumnieku vidusskolas
audzēknis Henrijs Zeltiņš, kurš sacensībās
ieguva godalgoto 3. vietu.

«

Domāju, ka varēja būt arī 2. vieta, ja vien
nebūtu nokritusi ķēde» – stāsta Henrijs
Zeltiņš, kurš šogad uzsāks mācības Vecumnieku vidusskolas 8. klasē. Ikdienā
Henrijs trenējas Baldonē, pie trenera Armanda Mežinska. Treniņi, lielākoties, notiek vienreiz nedēļā – svētdienās, taču tad treniņiem tiek
atvēlēta visa brīvā diena.,

FOTO –SACENSĪBU ARHĪVS

FOTO: NO SPORTA SPĒĻU ARHĪVA

O

grē 14.jūlijā startēja U18 un
U20 vecuma grupu
sportisti, izcīnot godalgotas vietas: Madara Lungeviča (attēlā) 400m skrējienā 3. vieta, uzrādīts
personīgais rekords
ar rezultātu 57,40, izpildīts meistarkandidāts; Gustavs Baļčūns (attēlā) 700g
smago šķēpu raidīja 51,65m, uzstādot
personīgo rekordu 2.vieta.
18.jūlijā Jelgavā tika aizvadīts pēdējais jeb
trešais «Sportland kausa» izcīņas posms 2020.
gadā. Madara Lungeviča un Gustavs Baļčūns izcīnīja sudraba medaļas: Madarai 100m skrējienā
labākais personīgais rezultāts 12,17; Gustava

Pirmajā jūlija nedēļā, pēc ilgas piespiedu
pauzes, Vecumnieku novada jaunie vieglatlēti
atkal piedalījās sacensībās, 1. un 3. jūlijā, Ogres
novada Sporta centra atklātajās sacensībās.

«Sportland» kausā izcīna uzvaru

Aktīva nedēļa vieglatlētiem
No 13.līdz 19.jūlijam Vecumnieku novada
domes Sporta skolas vieglatlēti aizvadīja
spraigu sacensību nedēļu.

Atklāta vasaras sacensību sezona vieglatlētikā

FOTO: NO SPORTA SPĒĻU ARHĪVA

Jaunie volejbolisti iepriecina Vasaras spēlēs

«Downhill» ir kalna riteņbraukšanas paveids un
pastiprināti par to H. Zeltiņš sāka interesēties YouTube platformā, sekojot līdzi austriešu brīvā stila
(freestyle) un kalnu riteņbraucēja (MTB) Fabio
Vibmera (Fabio Wibmer) veidotajām īsfilmām.
Pirmais Baltijas kausa posms norisinājās no
Igaunijā populārā derīgā izrakteņa - degslānekļa
pelniem izveidotajā trasē. Tajā piedalījās ap 100
dalībnieku, kas veica bīstamus un atraktīvus
pārbaudījumus. Trases bija gan pielietas ar lietus
ūdeni, gan, uzspīdot saulei, pildījās ar melniem
putekļiem, kas padarīja tās sevišķi bīstamas un
kritieniem bagātas.
Henrija tētis Aldis par dēlu stāsta, ka dēla
treniņbraucienos iegūtā pieredze ļāva veikt
divus teicamus nobraucienus
sacensībās, kas arī atsaucās
uz augsto vietu kopvērtējumā.
Jaunieša vasara ir saspringta - jāgatavojas nākamajam
Baltijas kausa posmam, kas
notiks Lietuvas pilsētā - Ignalinā. Tāpat, šovasar norisināsies
arī Latvijas kausa sacensības
«Downhill» disciplīnā. «Jātrenējas vēl daudz,» atzīst Henrijs, taču «tikai tā iespējams
piepildīt sapni startēt Eiropas
mēroga sacensībās.»
Papildu informācija: Downhill.
lv, Fun Timez Crew

Henrijs aizraujošajā un sarežģītajā brauciena trasē, kur jāveic bīstami un
atraktīvi pārbaudījumi.
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BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES PARKĀ, SPORTA LAUKUMĀ
••8. augustā plkst. 10.00 aktivitāšu diena Bārbelē. Sporta spēles un radošas un sportiskas
aktivitātes bērniem.
BĀRBELES PARKA ESTRĀDĒ
••9.augustā plkst. 13.00 vijoļu dueta «VIOLIN
DIIVAS» dzīvā performance - koncerts «Daugavas meditācijas».

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
••7.augustā plkst.19.00 amatierteātra «Kurmene» izrāde «Mazā raganiņa» (amatierteātru
reģiona skate.
KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
••23.augustā plkst.15.00 koncerts «Svētku diena», Olga Rajecka un Jānis Miltiņš. Ieeja 5.00 EUR,
bērniem un skolēniem bez maksas

VALLES PAGASTS

VALLES BAZNĪCĀ
••5.augustā plkst. 15.00 dievkalpojums, veltīts
pasākumam režisoru Amtmaņa-Briedīša
piemiņai.
AMTMAŅA-BRIEDĪŠA MUZEJĀ
••5.augustā plkst. 16.30 Nacionālā teātra aktieru
viesošanās, pieminot Nacionālā teātra režisoru
A.Amtmani-Briedīti.

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNĒ
•• 1.augustā plkst. 10.00 «Skaistkalne sporto».
••2.augustā plkst. 8.00 tirgus,
plkst. 10.00 - 14.00 izklaides bērniem parkā pie
dīķa,
plkst. 12.00 – dievkalpojums baznīcā
plkst.17.00- grupas -«Saldās sejas» koncerts
«Mīlestība ir…».
SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••1.augustā plkst. 17.00 Uzvaras amatierteātra
izrāde «4 Dāmas un Džokers».

STELPES PAGASTS

PIE STELPES PAMATSKOLAS
••8.augustā plkst.14.00 Teātra svētki 2020
plkst.14.00 aktrišu folkloras kopa «Atštaukas»
no Liepājas;
••plkst. 15.00 amatierkolektīvu priekšnesumi:
Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši», režisors
I. Pavinkšnis;
Īslīces amatierteātris «Dadži», režisore E. Novicka;
Jaunsaules amatierteātris «Laucis», režisore
I. Cepure;
Mazzalves amatierteātris «Tradare», režisore
S. Lisovska;
Kurmenes amatierteātris «Kurmene», režisors
I. Pavinkšnis;
Skaistkalnes amatierteātris «Gadījums», režisore
A. Skosa;
Misas amatierteātris «Mistērija», režisore S. Vēvere;
Valles amatierteātris, režisore A. Skosa;
Vecumnieku amatierteātris «Vecmuiža», režisore
A. Skosa;
Stelpes amatierteātris «Re, mēs te!», režisore
M. Lagzdiņa.
••plkst. 16.30 kapela «Hāgenskalna muzikanti»
no Iļģuciema.
STELPĒ
•• 28.augustā Sporta svētki.

Vecumnieku luterāņu draudze
rīko KAPU SVĒTKUS
1.augustā
Plkst.10.00- Kāravu kapos,
Plkst.11.00- Ķēkutu kapos,
Plkst.13.00-Steņģu kapos,
Plkst.14.00- Ānītes kapos,
Plkst.15.30- Ķeiru kapos.

Bārbeles luterāņu draudze
rīko KAPU SVĒTKUS
8.augustā Skaistkalnes pagasta
kapos:
Plkst.11.00 Sila kapos,
Plkst.12.00 Jaskuļu kapos,
Plkst.13.00 Ramiķēnu kapos,
Plkst.14.00 Pinku kapos.

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA uzņem audzēkņus
2020./2021. mācību gadam
9.augustā Bārbeles pagastā:
Plkst.10.00 Grūgaļu kapos,
Plkst.12.00 Centra kapos,
Plkst. 13.00 Salmiņu kapos,
Plkst.14.00 Zvejnieku kapos.

Valles pagastā:

Vada mācītājs Roberts Otomers
8.augustā
Plkst.10.00 - Impu kapos,
Plkst.11.00 - Vasku kapos,
Plkst.12.00 - Valles kapos.
Ņemot vērā COVID-19 vīrusa
izplatīšanos, šā gada augustā, ikgadējais salidojums politiski represētajiem Ikšķilē
NENOTIKS !!!

Pirmsskolas izglītības programmā
2-4 gadīgo bērnu grupā un 5 gadīgo, 6 gadīgo bērnu apmācības grupās.
Pamatizglītības programmā.
Vispārējās vidējās izglītības programmā
ar padziļināto kursu komplektu:
matemātikā, dabaszinātnēs,
humanitārajā virzienā,
klātienes un neklātienes formā.

Dokumentus pieņem katru darba dienu no plkst. 9.00 - 16.00
līdz 21.augustam

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Tālrunis uzziņām: 63933101, 63933166
e-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

