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Vecumnieku novada domes informatīvais izdevums
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Ko lēma Domes sēdē

Amatā stājas jauni iestāžu
vadītāji

Itālijas vēstnieks
apmeklē Vecumniekus

Gada skolēns un
olimpiāžu uzvarētāji
FOTO –AGNESE ČIKULE

NUMURA KOMENTĀRS

Cienījamie novada
ļaudis!

Guntis Kalniņš,

Domes priekšsēdētājs,
novada Domes
deputāts
Ir pagājuši trīs mēneši visiem mums ļoti
neierastā dzīves režīmā, kas saistīts ar bīstamā
vīrusa Covid 19 radīto situāciju pasaulē, Latvijā
un pie mums novadā.

P

ateicoties mūsu disciplīnai un pasākumu kopumam šajā laikā, mēs neesam
piedzīvojuši tās šausmas, ko piedzīvojušas vairākas valstis Eiropā un pasaulē.

Tāpēc, ievērojot šo disciplīnu, ieteiktos
drošības pasākumus gan sabiedriskajās vietās,
gan uz ielas ikdienas gaitās, gan darbā, gan sabiedriskajos un kultūras pasākumos, pamazām
varam atgriezties pie ierastā ikdienas ritējuma
darbā un, protams, arī atpūtā.
Pieejamāki kļūst kultūras un sporta pasākumi,
gan pašiem amatieru mākslas kolektīvu dalībniekiem, gan sportistiem un fizisko aktivitāšu
cienītājiem, gan skatītājiem.
LILIJU SVĒTKI
Vēl pirms mēneša šaubījāmies, vai būs iespēŠOGAD BŪS.
šogad rīkot mums
VIENPADSMIT jams
visiem iecienītus mūsu
GADOS TIE
pagastu un novada lielākos pasākumus, bet
KĻUVUŠI PAR
šī brīža situācija mums
NOVADA
ļauj plānot un cerēt, ka
šie pasākumi- PēterdieIEDZĪVOTĀJU
nas un Kurmenes baznīUN VIESU
cas 150 gadu svinības
Kurmenē šajās dienās,
IEMĪĻOTU
Liliju svētki VecumniePASĀKUMU
kos, augstas kvalitātes
un meistarības motoDIVU DIENU
sporta sacensības PīGARUMĀ.
lādžu mototrasē, Stelpē, Kanepenes svētki
Skaistkalnē, Nacionālā
teātra sezonas atklāšanas svētki brāļu Amtmaņu
Briedīšu muzejā Vallē, un arī Pļaujas svētki Ausekļu dzirnavās, Bārbelē, šogad varēs pilnvērtīgi
notikt, un mēs varēsim baudīt pasākumu rīkotāju rūpīgi gatavoto un izloloto svētku programmu.
Vieni no grandiozākajiem solās būt Liliju svētki
Vecumniekos, kuri, šajos novadā kopā pavadītajos 11 gados, kļuvuši par novada kopējiem svētkiem, kuros kā svētku programmas dalībnieki un
skatītāji piedalās iedzīvotāji no visiem novada
pagastiem un kā viesi un skatītāji - iedzīvotāji
no daudziem kaimiņu novadiem un Latvijas.
Kā jau pēdējos gados ierasts, Liliju svētku
programma iecerēta divu dienu garumā. Svētki
iesāksies 17.jūlija vakarā ar iecienīto un parasti
kupli apmeklēto Tvīda velobraucienu pa Vecumniekiem, kurš noslēgsies ar pārsteiguma
priekšnesumu un kopā būšanu finišā.
18. jūlija svētku programma aizsāksies agri no rīta tirgus laukumā ar
tirgu, kur goda vietā
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Renārs Kaupers Kurmenes Svētā Pētera Romas katoļu baznīcas 150 gadu jubilejā.

par svētkiem LASIET 4. LPP

Pašvaldība aicina piedalīties fotokonkursā
«Mans Vecumnieku novads»
Vecumnieku novada dome, sadarbībā ar Vecumnieku novada Tūrisma informācijas punktu aicina
Vecumnieku novada iedzīvotājus piedalīties
fotokonkursā «Mans Vecumnieku novads»!

K

onkurss norisinās no 2020. gada 29.
jūnija līdz 13. septembrim. Tā laikā aicinām iesūtīt Vecumnieku novadu raksturojošas fotogrāfijas, kurās attēlota
daba, apskates objekti vai ēkas jebkurā gadalaikā (bildes var būt uzņemtas pēdējā
gada laikā).

Pieteikumus, kas sastāv no fotogrāfijām un
pieteikuma anketas, jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu foto@vecumnieki.lv, ar norādi
«Fotokonkursam».
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem,
pieteikumam jāpievieno likumiskā pārstāvja
apliecinājums.

Aicinām iesniegt fotogrāfijas, kuras:

••fotografētas Vecumnieku novadā pēdējā gada
laikā;
••ir oriģinālfotogrāfijas un iesniedzēja autordarbs, un nav reklāmas materiāls;
••uz attēla nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi
elementi vai ierāmējumi;
••fotogrāfija var minimāli tikt apstrādāta attēlu
apstrādes programmā;
••fotogrāfijās nav redzami/atpazīstami cilvēki
(fokuss uz gadalaiku, dabu, vietu, objektu).

Prasībām atbilstošās fotogrāfijas vērtēs speciāli šim
konkursam izveidota žūrija,
kas noteiks divpadsmit labāko fotogrāfiju autorus, kas
saņems balvas.
Tāpat, divpadsmit labākās
fotogrāfijas tiks iekļautas Vecumnieku novada 2021. gada
kalendārā.
Visi iesūtītie darbi tiks publicēti domes sociālo tīklu
kontā www.facebook.com
un līdz 2020. gada 4. novembrim iedzīvotājiem būs
iespēja balsot par darbiem
tiešsaistē. Fotogrāfija ar lielāko balsu skaitu saņems
skatītāju simpātiju balvu.
Detalizēta informācija (konkursa nolikums, pieteikuma
anketa un apliecinājums)
atrodams pašvaldības mājaslapā: vecumnieki.lv.
Veidosim novada kalendāru
kopā! Piedalies un saņem
vērtīgas balvas.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

2 Pašvaldībā

2020. gada 1.jūlijā

AKTUĀLS VIEDOKLIS

Domes sēdes apskats

Katra reforma nes līdzi
daudz nezināmā

Vecumnieku novada domes sēdē 25. jūnijā
tika izskatīti 20 pamata darba kārtības
jautājumi.

Izpilddirektora ziņojums

Māris Āķis,

Vecumnieku novada
domes deputāts

Valsts prezidents Egils Levits ir izsludinājis
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu, kas paredz Latvijā no 2021.gada
jūlija pašvaldību skaitu samazināt no 119
līdz 42, līdz ar to pretrunīgi vērtētais un ilgi
tapušais administratīvi teritoriālās reformas
likums ir stājies spēkā.

V

ecumnieku novads reformas rezultātā
kopā ar Iecavas, Rundāles un Bauskas
novadu tiks iekļauts jaunizveidotajā
Bauskas novadā. Vai šā brīža īstenotā reforma būs ar sociāli-ekonomisko
pienesumu katram novada iedzīvotājam, to rādīs laiks. Vai uzlabosies un palielināsies investīciju piesaiste jaunajā novadā kopumā? Arī uz
šo jautājumu šobrīd atbildēt praktiski nav iespējams, ja ņemam vērā arī to momentu, ka
visi apvienotie novadi saņem dotācijas no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Naudas
līdzekļu piesaiste, gan kredītu, gan investīciju
veidā jaunajā novadā noteikti notiks. Daudz
svarīgāks ir jautājums par šo ieguldījumu sadali, ņemot vērā deputātu pārstāvniecību un
skaitu no konkrētas teritorijas. Šeit gan pozitīvi minams ir tas, ka valdībai līdz šī gada 31.
decembrim ir
jāiesniedz SaTĀ IR PRIVĀTĀ
eimā likumKAPITĀLA
projekts,kas
PIESAISTE
paredz vietējo kopienu
SABIEDRĪBAS
(pilsētu un
VAJADZĪBU
pagastu) tiesības demoNODROŠINĀŠANAI
krātiski ievēBŪVDARBU
lēt savus pārstāvjus un
VEIKŠANĀ
piešķirt šīm
IEROBEŽOTOS
vietējām kopienām komFINANSIĀLOS
petenci vietēAPSTĀKĻOS.
jās nozīmes
jautājumu
kār tošanai.
Līdz ar to tiks izveidotas tā saucamās «nulles»
līmeņa pašvaldības, lai mazinātu iedzīvotāju
bažas, ka viņi jaunajos apvienotajos novados
vairs netiks sadzirdēti.
Katra reforma nes līdzi daudz nezināmā un ne
jau teritorijas lielums nosaka virzību uz attīstību, bet tas cik prasmīgi un tālredzīgi šī vieta no
pašvaldības puses tiek pārvaldīta un apsaimniekota, lai reformas rezultātā neizveidotos jaunas
«nomales», bez skolām un kultūras centriem,
ar pamestām ēkām. Vai šī reforma būs pēdējā
teritorijas pārdale? Nejauši ieraudzīju iedzīvotāju
aptauju, kura veikta 2001. gada septembrī. Atbildot uz jautājumu «Kuru no piedāvātajiem administratīvi teritoriālās reformas modeļiem Jūs
atbalstāt?» ,pozitīvu attieksmi par reformas nepieciešamību paudis negaidīti liels respondentu
skaits — vairāk nekā 40% no aptaujātajiem,
laukos pat 46,5%. No tiem, kuri sevi uzskata par
labi informētiem reformas jomā, 54,5% atbalsta
nosacīti 102 pašvaldību modeli, bet 17,9% — 33
pašvaldību modeli. Arī starp tiem, kuri sevi
uzskata par nepietiekami informētiem, atbalsts
102 pašvaldību modelim ir trīs reizes augstāks
nekā 33 pašvaldību modelim. Sniegtās atbildes
apstiprina, ka, pieaugot iedzīvotāju informētības
līmenim, pieaug arī viņu atbalsts reformai. Tātad
nekas nav mūžīgs, bet mainīgs.
Šajā sakarā gribu izteikt arī savu viedokli par
projektu realizāciju Vecumnieku novadā. Deputāti konceptuāli ir atbalstījuši Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves
projekta realizāciju ar
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola deputātiem ziņoja,
ka būvdarbi Sarkanajā skolā rit pēc grafika. Jūlija
pirmajās dienās būs pabeigts jumts un sāksies
betonēšanas darbi.
Atvešanai uz savu atrašanās vietu pie Vecumnieku sākumskolas ir sagatavoti jaunie piebūves
moduļi. Tuvākajās dienās varēsim ieraudzīt, ka
darbi turpinās jau pie iestādes.
Saņemta būvniecības apliecinājuma karte Stelpes
pagasta estrādes jumta pabeigšanai un šajās
dienās tur notiks darbi.
Vecumnieku Tūrisma informācijas punktam iegādāta moduļtipa tualete, kas bija ieplānota šī
gada budžetā.
Skaistkalnes pagasta Ānmēmelē jūnija pērkona
vēji nodarījuši postījumus kokiem. Domes sēdes
dienā tur tika rīkota talka, lai postījumus sakoptu.
Tiek veidots jauns bruģa klājums pie Skolas ielas,
tam izveidots smilšu spilvens un drīz tiks klāts
arī pats bruģis.
Lai sakārtotu pašvaldības pārziņā esošās nopļaujamās teritorijas, tiek izmantoti gan pašu spēki,
gan piesaistīts ārpakalpojums.
Ēkai Bārbeles pagasta Bauskas ielā 5 tiek nomainīti logi.
Pēc A.Saldābolas ziņojuma jautājumu uzdeva
deputāts Mārtiņš Mediņš, kurš pauda Bārbeles
pagasta iedzīvotāju izbrīnu par to, ka pagastā
nenotika nekādi Līgo pasākumi. Uz šo jautājumu
atbilde jāsagatavo pašvaldības informatīvajā
izdevumā.

Vecumnieku Veselības centru vadīs
Līva Jankeviča

Veselības centra vadītāja darbu uzsāk ar 2020.

bu un daudzveidību, jāveido interneta platforma
un vēl daudz citu ieplānotu darbu.
Iepriekšējā veselības centra vadītāja Danute
Mazure amata pienākumus pildīja līdz 7. jūnijam.
Savukārt, laikā, kamēr tika apstiprināts jaunais
centra vadītājs, tā pienākumus pildīja Laimdota
Berlinska.

Ar nolikumu varēs iepazīties pašvaldības informatīvajos kanālos. Paredzēts atklāts balsojums
par komisijas atlasītajām fotogrāfijām, kā arī
divpadsmit fotogrāfijas tiks izmantotas nākamā
gada reprezentācijas kalendāra veidošanai.

Vecumnieku novada domes Sporta
skolas direktores amatā stāsies
Gita Briņķe

2020. gada 7. jūnijā saņemts novada Domes
deputāta Māra Āķa iesniegums, kurā lūgts
izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu
Skaistkalnes vidusskolai sporta aktivitāšu telpas
remontam 19,5 tūkstošu eiro apmērā. 2020. gada
jūlijā saņemts arī Skaistkalnes vidusskolas direktores Svetlanas Vāvernieces iesniegums, kurā
lūgts veikt grozījumus Skaistkalnes vidusskolas
budžetā, iekļaujot tajā papildu līdzekļus sporta
nodarbību telpas remontam.
Abos iesniegumos skaidrots, ka telpa ir sliktā stāvoklī. Iepriekš paredzētie papildu līdzekļi telpas
remontam tika atteikti līdz nākamajiem budžeta
grozījumiem. Ja tiktu veikti grozījumi un piešķirti
papildu līdzekļi, līdz 2020. gada 1. septembrim,
tiku veikts kosmētiskais remonts, lai, sākoties
mācību gadam, skolēniem būtu iespēja apmeklēt
sporta nodarbības iekštelpās.
Deputāti pieņēma lēmumu līdzfinansēt sporta
telpas remontu, piešķirot 19 426 eiro. Atlikušo
nepieciešamo līdzekļu daļu mācību iestāde segs
no sava budžeta līdzekļiem.

2020. gada 15. jūnijā notika Vecumnieku novada

Atbalsta līdzfinansējumu Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
nometnēm

domes Sporta skolas direktora amata vietas
pretendentu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā,
veicot pārrunas un izvērtējot iesniegtos dokumentus, no diviem pretendentiem visaugstāko
punktu skaitu ieguva pretendente Gita Briņķe.
Amata kandidāte tika apstiprināta Domes sēdē.
Vienbalsīgi. Direktore darbu uzsāks 2020. gada
6. jūlijā.
Deputātiem G.Briņķe pastāstīja, ka iecerējusi
turpināt jau uzsākto volejbola, basketbola un
vieglatlētikas jomā. Kardinālas pārmaiņas nākamā gadā īstenojamās Administratīvi teritoriālās
reformas dēļ neplāno. Viņa atzina, ka arī turpmāk
maksimāli tiks izmantota novadā esošā sporta
infrastruktūra. Lai veidotu jaunas treniņa grupas
nepieciešama rīcības pakāpenība un tās sākums
vienmēr ir skolās.
Gita Briņķe Sporta skolā kā trenere strādā kopš
2007.gada.

Apstiprināts Vecumnieku novada
pašvaldības 2019. gada konsolidētais un
2019. gada publiskais pārskats

gada 1. jūliju. L. Jankeviča ieguvusi profesionālo
bakalaura grādu izglītībā Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā, savukārt maģistra
grāds iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības
fakultātē. Darba pieredze atbalsta speciālista
amatā gūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcā, pedagoga amatā pirmsskolas izglītības
iestādē, kā arī bērnu sociālās aprūpes centrā.
Viņa ir biedrības «7 maņas» valdes locekle un
vadītāja. Aktīvi piedalījusies un papildinājusi zināšanas dažādos konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumos Latvijā un Apmaiņas projektos citviet
Eiropas Savienības valstīs un Turcijā.
Pašvaldības izsludinātajā konkursā uz Veselības
centra vadītāja amata vietu pieteicās viens
pretendents, kura atbilstību konkursa prasībām
izvērtēja komisija. Tā deva atzinumu kandidātu
virzīt saskaņošanai Domei. Domes sēdē L.Jankeviča tika apstiprināta vienbalsīgi.
Deputātiem jaunievēlētā vadītāja atzina, ka
pirmie iecerētie darbi ir: sistēmas sakārtošana,
lai klienti par pakalpojumu var norēķināties ar
maksājumu kartēm, risinās sadarbību ar apdrošināšanas firmām, tiksies ar ģimenes ārstiem, lai
pārrunātu aktuālāko pakalpojumu nepieciešamī-

Par finansējumu Skaistkalnes
vidusskolas sporta telpas remontam

Gada konsolidētajā pārskatā apvienoti 11 pašvaldības iestāžu bilances, iekļaujot arī kapitālsabiedrību gada pārskatus un zvērināta revidenta
atzinumu. Tajā ir sadaļas gan par pašvaldības
finanšu plūsmu, gan finanšu riskiem u.c. Šajā
gadā konsolidētais pārskats veidots pēc jauniem
metodiskiem norādījumiem, tas ārkārtējās situācijas dēļ tiek pieņemts mēnesi vēlāk nekā
citus gadus.
Savukārt pašvaldības gada publisko pārskatu
sagatavo ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī
par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā.
Ar publisko pārskatu iedzīvotāji varēs iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv, sadaļā «Dokumenti», novada administrācijā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Šis dokuments tiks
nosūtīts VARAM publicēšanai vienotajā platformā.

Apstiprināts fotokonkursa «Mans
Vecumnieku novads» nolikums

Vecumnieku novada dome rīko fotokonkursu
«Mans Vecumnieku novads», kura mērķis ir iesaistīt novada iedzīvotājus kvalitatīvu un novadu
raksturojošu fotogrāfiju radīšanā par Vecumnieku
novadu un fotoattēlu krājumu papildināšanā
domes kalendāra un informatīvo izdevumu veidošanai, ievietošanai domes mājaslapā, sociālo tīklu
kontos, kā arī citos domes publicitātes materiālos.
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Vecumnieku novada domē 2020.gada 15.jūnijā
saņemts Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
Bērnu kora «Via Stella» diriģentes Lienes Batņas
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt bērnu
kora «Via Stella» vasaras nometni no šī gada
20.07. - 26.07. Skaistkalnes vidusskolā. Nometnes
mērķis – sagatavoties Sakrālās Mūzikas koncertam – dievkalpojumam Skaistkalnes baznīcā šī gada 26.jūlijā. Nometnē piedalīsies 30 dalībnieki no
Baldones, Bārbeles, Kurmenes, Mazzalves, Misas,
Skaistkalnes, Valles un Vecumniekiem. Nometnes
kopējās izmaksas sastāda 1767,53 EUR. Deputāti
atbalstīja līdzfinansējumu telpu nomas maksai un
izdevumiem darba sekcijās 627.53 EUR apmērā.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore I.Lavrinoviča savā iesniegumā Domei
lūgusi finansiāli atbalstīt Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu dalību vasaras radošajās nometnēs «Kolka 2020». Nometnes notiek no
2020.gada 27.jūlija līdz 9.augustam. Nometnes
kopējās izmaksas uz vienu bērnu 185.00 EUR.
Vecumnieku novada dome piešķīra līdzekļus ceļa
izdevumiem 225 EUR apmērā un daļējiem telpu
īres izdevumiem 396 EUR (kopā 621 EUR). Šī ir
pirmā reize, kad skolēnu dalībai nometnē lūgts
pašvaldības līdzfinansējums. Citgad pilnu dalības
maksu sedza tikai vecāki.

Piešķirts līdzfinansējums grāmatu
izdošanai

Daces Ābeltiņas lūgums atbalstīt dzejoļu krājuma
«Ceļš uz sevi» otrreizējai izdošanai tika izskatīts
Vecumnieku novada domes Finanšu komitejas
18.03.2020. sēdē, kurā tika nolemts atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz ārkārtējās situācijas
laika beigām. Šajā Domes sēdē nolemts piešķirt
līdzfinansējumu 500 EUR apmērā.
Atbalstīts arī apgāda «Jumava» piedāvājums atbalstīt Ginas Viegliņas-Vallietes dzejas grāmatas
«Tā saules puķe» izdošanu par kopējo summu 500
EUR, iegādājoties 140 grāmatas (1 grāmatas cena
3,17 EUR +12 % PVN).

Apstiprināts Vecumnieku 15. Liliju svētku
floristu darbu festivāla nolikums

Vecumnieku 15.Liliju svētkos tiek organizēts tradicionālais floristu darbu festivāls. Festivāla mērķis
ir veicināt Liliju selekcionāru un amatiermākslas
kolektīvu dalībnieku radošā darba attīstību un
izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku
novada vārda un simbolikas atpazīstamību Latvijā. Floristu darbu konkurss norisināsies 2020.
gada 18. jūlijā Vecumnieku tautas namā un
Vecumnieku parkā. Konkursā aicināti piedalīties
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu
dalībnieki (floristi),
TURPINĀJUMS 3. LPP.
kā arī floristi no ci-

Pašvaldībā 3

2020. gada 1.jūlijā
tiem novadiem
un pilsētām. Šogad floristiem komisijas vērtējumam būs jānodod
ziedu paklājs un izdekorēts auto.
TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

Nenotiks amatiermākslas kolektīvu
vadītāju ikgadējā izvērtēšana

Dome amatiermākslas kolektīvu darbības
izvērtēšanu veic reizi gadā atbilstoši Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.janvāra
sēdē apstiprinātiem noteikumiem «Pašvaldības
atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbības
nodrošināšanai Vecumnieku novadā». Pamatojoties uz nolikumu tiek vērtēta kolektīva
darbība gada laikā, skatēs sasniegtie rezultāti,
kā arī piedalīšanās pasākumos novadā un ārpus
tā. Atbilstoši vērtējumam kolektīvi tiek iedalīti 5
samaksas grupās, tādējādi nosakot atalgojumu
kolektīva vadītājam nākamā sezonā.
2019./2020. gada amatiermākslas darbības
sezonu nebija iespējams pilnvērtīgi īstenot,

jo valstī 2020. gada 12. martā tika izsludināta
ārkārtējā situācija un amatiermākslas kolektīvu
darbība tika ierobežota, aizliedzot kolektīviem
klātienes mēģinājumus un dalību pasākumos,
kā arī atceļot 2020.gada pavasarī plānotās
skates. No kolektīviem neatkarīgu apstākļu
dēļ tie bija spiesti mainīt paredzētos plānus.
Šī situācija liedz objektīvi novērtēt amatiermākslas kolektīvu darbību un ietekmē iespēju
objektīvi saglabāt vai paaugstināt atalgojumu
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem nākamajā
sezonā.
Pārrunājot šo situāciju ar Vecumnieku novada
kultūras dzīves organizatoriem un izskatot jautājumu 2020.gada 20.maija Izglītības kultūras
un jaunatnes lietu komitejas sēdē, tika rosināts
neveikt 2019./2020. gada amatiermākslas
kolektīvu vērtēšanu, saglabājot atalgojumu
atbilstoši iepriekšējās sezonas izvērtējumam.
Domes deputāti šo lēmumu atbalstīja.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

ceram ieraudzīt
liliju tirgotājus.
Turpinājumā mūsu jaunāko novada iedzīvotāju
gājiens kopā ar vecākiem pa Vecumniekiem
līdz estrādei Vecumnieku centra parkā, kur arī
visā dienas garumā noritēs pasākumi dažāda
vecuma un interešu apmeklētājiem - Nikolaja
Puzikova koncerts Ratiņu gājiena dalībniekiem
un visiem interesentiem, svētku atklāšanas
koncerts ar kori «Via Stella», izrāde bērniem
«Pārsteigumu karuselis». Reizē ar šiem pasākumiem, tradicionālais un vienmēr profesionālais
floristu konkurss, ar sagatavoto mobilo mājas
darbu un veikumu vērtēšanu un izstādi svētku
norises vietā. Pēcpusdienā auto/moto retro parāde cauri Vecumniekiem ar noslēgumu parkā un
amatieru teātri – Vecmuižas skečs uz skatuves.
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu
koncerts un sveicieni svētku apmeklētājiem

«Laiku loki – dzīves loki», floristu konkursa apbalvošana un koncerts «Kad satiksimies mēs»,
Iveta Baumane un Roberts Pētersons. Vakara
noslēgumā koncertprogramma kopā ar grupu
«Galaktika» .

Publiskās un privātās partnerības
likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un
privātās partnerības projekta īstenošanas veidu.
Ko tas nozīmē? Vienkāršos vārdos runājot, tā ir
privātā kapitāla piesaiste sabiedrības vajadzību
nodrošināšanai būvdarbu veikšanā ierobežotos (nav
iespējams piesaistīt kredīta līdzekļus) finansiālos
apstākļos. Publiskais (pašvaldība) un privātais part-

neris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus
(piemēram īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas
un pieredzi). Tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst
līdz 30 gadiem. Šis ir projekts, kura realizācija
prasīs vairākus gadus. Tas, vai projekts turpināsies
jaunajā Bauskas novadā, būs atkarīgs no kvalitatīva
finanšu un ekonomiskā aprēķina izstrādes, kurš būs
jāpamato jaunajam Domes sastāvam un vai būs
atsaucība no privāto partneru puses.

TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

Visas dienas garumā Vecumnieku tautas
namā būs skatāmas izstādes:

••Brigitas Stenclavas darbi;
••Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku darbu
«Pa geparda pēdām Sicīlijā»;
••Tradicionālā Lilijas ziedu izstāde;
••Ēras Zalcmanes darbu izstāde.
Ceram uz labu laiku, kuplu apmeklētāju pulku,
neaizmirstot katrs pats par savu drošību un
apkārtējo drošību.
Būsim atbildīgi, saprotoši un lustīgi. Lai mums
visiem kopā izdevušies šie svētki un skaista
vasara. Lai izdodas arī pārējie pasākumi un
ieceres!

Vecumnieku novada bāriņtiesas darbība no 10.jūnija
Vecumnieku novada bāriņtiesa (turpmāk –
Bāriņtiesa), ņemot vērā Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas turpmākā bāriņtiesas darba organizēšanai,
pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu (turpmāk – Likums) un uz tā
pamata 2020.gada 9.jūnijā izdotajiem Ministru
kabineta noteikumiem «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai», no 10.jūnija:
1.Administratīvo lietu izskatīšanu, Bāriņtiesas
sēžu organizēšanu, personu viedokļu noskaidrošanu, kā arī citu darbību veikšanu atjauno ierastajā kārtībā, vienlaikus ņemot vērā un nodrošinot
2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
(turpmāk – Noteikumi) noteiktās prasības;
2.Bāriņtiesā tiks reģistrēta ikviena klātienes
konsultācija, starpinstitucionālā tikšanās, profesionāļu sanāksmes dalībnieki u.tml., apliecinājumā iekļaujot tikšanās datumu un laiku, kā
arī Noteikumu 8.3.apakšpunktā norādīto informāciju – vārds, uzvārds, kontakttālrunis, lai būtu
iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas

Covid-19 infekcijas gadījumā;
3.Pamatojoties uz Likuma 8. panta pirmajā daļā
noteikto, iesniegumu administratīvā akta izdošanai, iestādes nodoma mainīšanai attiecībā
uz tās faktisko rīcību, uzziņas saņemšanai vai
iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu
Bāriņtiesā var iesniegt tikai rakstveidā. Iesniegumu administratīvajā procesā var iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv,
ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti
pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras
pieejamas šajā portālā .
4.Iedzīvotāju pieņemšana un pakalpojumu
sniegšana Bāriņtiesā klātienē saskaņā ar Noteikumu 6.7.apakšpunktu tiek organizēta pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem 63960527 un
29397043, vai rakstot e-pastu uz adresi barintiesa@vecumnieki.lv.
¹ https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
²Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
8.panta trešā daļa.
Evita Caune, Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:

Valles pagasta pārvaldē
2.jūlijā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
9.jūlijā plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
10.jūlijā plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
16.jūlijā plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
23.jūlijā plkst. 10.00-12.00.

Stelpes pagasta pārvaldē
2.jūlijā plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
9.jūlijā plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
16.jūnijā no plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
18.jūlijā no plkst. 10.00-12.00;
Valles pagasta pārvaldē
23.jūlijā no plkst. 10.00-12.00.

Grozījums Vecumnieku novada Domes 2019.gada 22.maija saistošajos
noteikumos Nr.5 «VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀS
INICIATĪVAS PABALSTI»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Vecumnieku novada
Vecumnieku pagastā, 2020.gada 27.maijā Nr.5
(Prot.Nr.10, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43.panta trešo daļu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2019.gada
22.maija saistošajos noteikumos Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti» šādu grozījumu:
papildināt saistošos noteikumus ar 18.3.1 apakš-

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem «Grozījums Vecumnieku novada Domes
2019.gada 22.maija saistošajos noteikumos Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti»»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada 22.maijā
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Vecumnieku novada Domes aistošo noteikumu
«Grozījums Vecumnieku novada Domes 2019.
gada 22.maija saistošajos noteikumos Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»» (turpmāk – saistošie noteikumi)
projekta izstrādes nepieciešamība veidojusies
ar Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu
nodaļas iniciatīvu ieviest precizējumu Bērna
piedzimšanas pabalsta (turpmāk – pabalsts)
saņemšanā. Pabalstu Vecumnieku novadā regulē
Vecumnieku novada Domes 2019.gada 22.maija
saistošo noteikumu Nr.5 «Vecumnieku novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti»
(turpmāk-noteikumi) 18.punkts «Bērna piedzimšanas pabalsti». Noteikumu regulējums par
pabalsta saņemšanu un tā apmēra noteikšanu
ietver šādus kritērijus:
1) pabalsta saņēmēju loku:
2) pabalsta apmēru atkarībā no vecāku deklarētās dzīvesvietas vismaz pēdējos sešus mēnešus
pirms bērna piedzimšanas;
3) pabalsta apmēru atkarībā no mātei piedzimušo bērnu skaita.
Analizējot šos kritērijus, secināms, ka noteikumu
norma pilnībā attiecināma bērna piedzimšanai,
ja viņam ir noteikti abi vecāki un tie reģistrēti
bērna dzimšanas apliecībā.
Savukārt gadījumos, ja bērnam nav nosakāms
viens no vecākiem vai pabalstu tiesības saņemt ir
aizbildnim, noteikumi precīzi nenosaka pabalsta
apmēru, tādējādi pieļaujot neskaidru tiesību
normas piemērotāja interpretāciju.
Šādas situācijas praksē rodas reti un rada dom-

IZSOLES
SLUDINĀJUMS par pašvaldības
brīvo dzīvokļu izīrēšanu
Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres
tiesības šādiem dzīvokļu īpašumiem:
1)«Misas kūdra 2» - 5, Misa, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību
41.4 m², īres maksa 4.33 euro mēnesī;
2)«Misas kūdra 2» - 8, Misa, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību
41.5 m², īres maksa 4.34 euro mēnesī;
3)«Misas kūdra 5» - 6, Misa, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību
47.2 m², īres maksa 5.16 euro mēnesī;
4) Stacijas iela 9 – 3, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību
32.4 m², īres maksa 4.59 euro mēnesī;
5)«Vaski» - 1, Valles pagasts, Vecumnieku
novads, ar kopējo platību 79.9 m², īres maksa
13.49 euro mēnesī;
6)Liepu iela 13 – 26, Vallē, Valles pagasts,
Vecumnieku novads, ar kopējo platību 58.6 m²,
īres maksa 4.72 euro mēnesī.
Papildu īres maksai īrnieks maksā nekustamā
īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus,
kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu (aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus,
par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienoju-

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

punktu šādā redakcijā:
«18.3.1 Ja bērnam ir reģistrēts tikai viens no
vecākiem vai aizbildnis un viņa deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms
bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:
18.3.1 1. 145 euro par pirmo bērnu;
18.3.1 2. 215 euro par otro bērnu;
18.3.1 3. 360 euro par trešo un katru nākamo
bērnu.»
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš
starpības kā pabalsta administrētājiem, tā arī
saņēmējiem. Lai precizētu pabalsta apmēru
situācijās, kad pabalsta saņēmējs ir tikai viens
vecāks vai aizbildnis, to nepieciešams noteikt
noteikumos.
Saistošie noteikumi iespējami objektīvi ietvertu
tiesību normas saturu, izprastu tās jēgu un sociālo mērķi, tādējādi sekmējot normas lietošanu
vai piemērošanu atbilstoši tās lomai kopējā
normatīvajā aktā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka pabalsta apmēru situācijās, ja bērnam ir tikai viens no vecākiem vai
aizbildnis un viņa deklarētā dzīvesvieta vismaz
pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Bērna piedzimšanas pabalstiem paredzēti finanšu līdzekļi pašvaldības budžetā.
Tā kā saistošo noteikumu mērķis ir novērst neskaidru tiesību normas piemērotāja interpretāciju
un tie nepaplašina pabalsta apmēru vai saņēmēju loku, tad ietekme uz pašvaldības budžetu
netiek radīta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi ir saistoši personām, kuras
savu dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsta piešķiršanu administrē Vecumnieku
novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar potenciālajiem pabalsta saņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš
šies dzīvojamās telpas īres līgumā (gāze, elektrība
u.c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam;
Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām to pagarināt.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2020.gada 13.jūlijam.
Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 63960526,
nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.

IESAKĀM APMEKLĒT

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 zāles telpās, pagraba stāvā) notiks

2020. gada 1.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.
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 kapitāliegulNav
dījumi
Tiesības nodot apakšnomā

Nav

Cita nomas objektu raksturojoTelpa 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
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
Pretendentu reģistrācija

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

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.

Izsoles norises kārtība

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.

Aicina atsaukties privātīpašniekus Vecumnieku novada
brīvo nekustamo īpašumu datu bāzes izveidē
Lai palīdzētu esošajiem uzņēmumiem augt
un attīstīties, bet topošajiem uzņēmumiem
būtu vieta, kur piedzimt, nepieciešama
atbilstoša vide – telpas, ēkas, zeme.

D

lv/uznemejdarbiba/ipasumi-uznemejdarbibai-un-investicijam
Alīna Žukauska, Vecumnieku novada
domes projektu koordinatore

omājot par uzņēmējdarbības
uzsākšanu vai paplašināšanu,
uzņēmējiem būtiska ir informācija par pieejamo infrastruktūru,
tāpēc Vecumnieku novada pašvaldība veido brīvo nekustamo īpašumu
datu bāzi, kurā tiek apkopota informācija
par privātajiem un pašvaldības īpašumiem,
kurus iespējams izmantot uzņēmējdarbībai
un investīcijām.
Aicinām privātīpašniekus, kuriem pieder
nekustamais īpašums (zeme, ēkas, telpas) un kuri vēlētos piedāvāt savu īpašumu nomai vai pārdošanai investoriem
uzņēmējdarbības veikšanai, sazināties
ar domes projektu koordinatori Alīnu
Žukausku, tel. 63920596, e-pasts:
alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Privātīpašniekiem būs jāaizpilda veidlapa
ar informāciju par iznomājamo vai pārdodamo īpašumu:
Pieteikuma forma ēkām/telpām
Pieteikuma forma lauksaimniecības zemei
Vairāk informācijas http://vecumnieki.

Kurmene – vēsturisku un kultūras notikumu
centrs daudzu dienu garumā
25. jūnijā aizsākās un līdz pat 5. jūlijam
Kurmenē, Vecumnieku pagastā ilgs kopš
seniem laikiem iecienītās Pēterdienas
svinības, kuras šogad caurvij vēsturisks
notikums – Kurmenes Svētā Pētera Romas
katoļu baznīcas 150 gadu jubileja.

N

o cepļa atvēršanas un umurkumura
līdz torņu mūzikai, no svētās mises
un agapes līdz Arņa Medņa «Roka mesas» pirmatskaņojumam –
tik daudzpusīga un piesātināta ir
svētku pasākumu programma. Lai Kurmenes
vārds izskanētu jo tālu un baznīcas atjaunotne ritētu raiti, Mēmeles krastos koncertēs
Renārs Kaupers un draugi, grupa «Dagamba», DJ Toms Grēviņš, Uldis Marhilēvičs un
draugi, Latvijas Nacionālā teātra aktieri, kā
arī daudzi citi. Amfiteātri atklās ar Viļa Daudziņa izrādi «Plūdons un Upes dievs», savukārt dzejnieks Knuts Skujenieks būs gaidīts
viesis dzejas dienā.

Kad Jāņi ir nosvinēti, Kurmenē sākas lielākie gada svētki – Pēterdiena, kas šogad kurmeniešiem
ir vēsturiski nozīmīga. Sākotnēji Kurmenē bijusi
1774. gadā barona Volfa celta koka kapliča, kuras vietā jaunais īpašnieks Pēteris Komarovskis
19.gadsimta sākumā uzbūvēja koka baznīcu.
1870. gadā tika uzcelta Svētā Pētera un Pāvila
katoļu baznīca, kas joprojām ir saglabājusies un
svin savu 150 gadu jubileju.
Katra diena Pēterdienas svinībām Kurmenē ir
veltīta kādai tēmai, tādējādi aptverot jo plašu
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pasākumu spektru un rodot iespēju kurmeniešiem un viesiem Leišmalītē piedzīvot neaizmirstamus mirkļus.

Amfiteātra diena. 2. jūlijs.

Ar Viļa Daudziņa izrādi «Plūdons un Upes dievs»
plkst. 21.00 Kurmenē tiks atklāts amfiteātris.
Izrādē skanēs vairākas, līdz šim mazāk zināmas,
Viļa Plūdoņa balādes JRT aktiera Viļa Daudziņa
lasījumā. Četri lieliski mūziķi: Ieva Nīmane,
Artūrs Bērziņš, Varis Piņķis un Jēkabs Nīmanis caurvīs lasījumu ar īpaši šim notikumam
sarakstītu mūziku. Skanēs jutekliski tēlojumi,
asinis stindzinošas balādes un heroiskas poēmas. Lai klausītājiem sniegtu pilnīgāku ieskatu
Plūdoņa poēzijā, katru tēlojumu ievadīs neliels
komentārs. Tas būs mūsu stāsts par mākslinieku
ar neatkārtojamu muzikalitāti un ritma izjūtu,
virtuozu vārda meistaru, balāžu un poēmu karali. Cilvēku, kurš kļuva par upes dievu Plūdoni.

Folkloras diena «Starp Pēteriem un
Annām». 3. jūlijs.

Torņu mūzika, svētku liturģija un Igeta Ozoliņa
ar «Stiprajām sievām» - tāda būs piektdiena
Pēterdienas svinībās Kurmenē.

Salaivosim Kurmenē. 4. jūlijs.

Lēnā un rāmā Mēmele ir gana pievilcīga un
atraktīva laivotāju pulkiem, tādēļ svētku priekšpēdējā diena solās būt prieka pilna tiem, kuri būs
pie upes. Savukārt plkst.21.00 DJ Toms Grēviņš
aicinās uz ballīti.

Noslēguma
diena. 5.
jūlijs.

Pēterdienas svinī bu Kurmenē
p ē d ēj ā d i ena
sāksies ar svēto misi baznīcā.
Plkst.12.00 uz labdarības koncertu
Kurmenes baznīcas atjaunotnei
aicinās komponists un pianists
Uldis Marhilēvičs
ar draugiem Antru Stafecku un
citiem. Diena noslēgsies ar pateicības agapi.
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Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā 20. izlaidums
Tā kā 10. jūnijā beidzās 12. martā izsludinātā
ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa
Covid-19 ierobežošanai, mums radās iespēja
sagādāt svētkus Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas absolventiem, viņu ģimenēm
un skolotājiem.

L

aikā, kad tik daudz kas notiek onlainā,
tiešsaistēs un neklātienē, mums bija īsts
izlaidums, ar dzīvām, priecīgām sejām,
smiekliem un asarām.
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20. izlaidumu Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skola svinēja neierasti. Respektējot drošības pasākumus, pirmo reizi izlaidums nenotika
skolas zālē, bet ēkas saules puses pagalmā zem
ābelēm, bērziem un pīlādžiem. Laika apstākļi
mūs lutināja un izlaidums izvērtās par sirsnīgiem
dārza svētkiem. Tā kā mācību process pēdējos
mēnešus risinājās attālināti, šoreiz izlaidumā
izpalika tradicionālais mūzikas programmas
audzēkņu koncerts, bet absolventus izdevās pārsteigt, skolas beigšanas apliecību saņemšanas
brīdī atskaņojot fragmentus no mūziķu iesūtītajiem skolas beigšanas eksāmena programmas
video failiem. Tāpat klātesošos muzikāli iepriecināja skolotāji - saksofona un klarnetes spēles
skolotājs Kristaps Lubovs un sitaminstrumentu
spēles skolotājs Normunds Everts.
«Septembrī, atklājot 2019./2020. mācību gadu,

mēs pasludinājām to par spēka un varonības
gadu, vēl nenojaušot, cik patiesībā drosmes un
stipruma tas visiem prasīs», sajūtās dalās Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore
Iveta Lavrinoviča. «Septembrī mēs domājām
par bermontiādes simtgadi un varonību, kādu
to redzam mūsdienās. Savādā un grūtā mācību
gada nogalē varu teikt, ka šodienas varonība nav
atdot dzīvību vai riskēt ar to, bet gan uzturēt sevī
tik svarīgās cilvēcības vērtības. Iet pret straumi,
neļaut nonivelēt ideālus un cilvēcību sevī, būt
stipriem garā un neļauties pliekanībai.
Es saku paldies absolventiem, kas paveica milzīgu darbu, izstrādājot diplomdarbus un sagatavojot apjomīgo mūzikas specialitātes eksāmena
programmu attālināti. Tāpat milzīgu paldies saku
audzēkņu ģimenēm, kas atbalstīja, pieņēma
sarežģīto situāciju un bija gan savu bērnu, gan
viņu skolotāju atbalsts.
Un skolotāji bija tie, kas aiz visiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem un jā – paralēli arī skolas
akreditācijas procesa prasībām un dokumentu
kalniem, spēja saglabāt šo svarīgāko vērtību –
cilvēcību, nostādot to pāri visam.»
Mūzikas un mākslas skolas beigšana noteikti
bija šī gada absolventu varoņdarbs. Vēlam vēl
daudzas radošas cīņas un skaistas uzvaras!
Zane Onkele, Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas komunikācijas speciāliste

Astoņas komandas piedalās jauniešu
organizētā orientēšanās pasākumā
Neraugoties uz šī gada jūnija lielo karstumu,
orientēšanās pasākumā Stelpē ieradās
21 dalībnieks, pārstāvot dažādas vecuma
grupas. Pārsteigums bija pasākuma jaunākais
dalībnieks, kurš bija vien piecus mēnešus vecs
un līdzi pārvietojās ratiņos.

K

opumā sacentās 8 komandas ar 2-3 cilvēkiem katrā. Dažiem šī bija pirmā reize
orientēšanās sacensībās, taču gaisotne
nebija saspringta - katrs darīja, cik spēj
un grib, mērķis bija gūt pieredzi un piedzīvojumus nevis uzvaru. Trīs komandām pat izdevās laikā atrast visus 15 kontrolpunktus.

Pēc finiša dalībniekus sagaidīja Stelpes pamatskolā ar zupu un aicinājumu atpūsties, klausoties
bērnu vokālā ansambļa «Dzeguzīte» priekšnesumu. Kā izrādās, ansamblim šī ir pirmā uzstāšanās
pēc krīzes perioda, tādēļ ir īpašs prieks, ka tas
notiek Stelpē.
Pēc koncerta trīs veiksmīgāko komandu dalībnieki tika apbalvoti ar piemiņas kausiem. Lai
gan daudzos dalībniekos bija jūtams nogurums,
Mārtiņam Šteinaltam izskanēja pateicības vārdi
par profesionāli izveidoto trasi un Sandrai Neliusai
par viesmīlīgo uzņemšanu.
Mārtiņš pats atzīst: «Foršs pasākums izdevās.
Pats izbaudīju. Prieks, ka tik daudzi pirmo reizi
piedalījās orientēšanās sacensībās un lieliski, ka
daudziem labi rezultāti. Liels prieks par bērniem
un viņu veikumu, kā arī komandu - kundzēm
labākajos gados un sievieti ar bērnu ratos, kas
mežā pabija vairāk kā 2 stundas un lielāko daļu
kontrolpunktu atrada. Tā ir tā orientēšanās burvība - var piedalīties visi - no pašiem mazākajiem
līdz jebkuram vecumam. Var iet mežā un pievarēt
distances, par spīti karstumam, meža šķēršļiem.»
Gerdas Gustsones iespaids: «Šī bija mana pirmā
pieredze orientēšanās sportā. Tas nekas, ka mugura slapja, kājas noberztas un pleci iedeguši - pasākumu tiešām izbaudīju. Man šis bija interesants
piedzīvojums.»
Roberts Puštenko pastāstīja: «Man ļoti patika
rogainings, bija jautri, ieguvu jaunu pieredzi un
likās lieliski tas, ka tajā piedalījās jauki cilvēki, kas
iedeva padzerties un varbūt pat parādīja virzienu
uz nākamo kontrolpunktu, viņi bija draudzīgi.
Lieliski likās tas, ka pēc sportiskajām aktivitātēm
bija koncerts. Un zupa, ko vārīja pagalmā pēc
rogaininga bija lieliska. Tieši tas, kas vajadzīgs».
Stelpes pagasta kultūras pasākumu organizatore

Sandra Neliusa par aizvadīto pasākumu stāsta:
«Jauniešiem ir vajadzīgi šādi sarīkojumi.
Ir jābūt tādam cilvēkam, kas ar viņiem strādā.
Kristīnes darbs nav viegls, tomēr ļoti vajadzīgs.
Kristīne uzsver, ka viņa cenšas motivēt jauniešus
darīt pašiem, pašiem pieņemt lēmumus. Man
šķiet, ka tā ir pareiza pieeja.
Nav viegli atrast jomas, kas būtu saistošas novada
jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi. Tomēr Kristīne meklē un mēģina.
Piektdien, 26. jūnijā Stelpē notika jauniešiem
un ģimenēm veltīts sarīkojums ar orientēšanās
sacensībām un koncertu.
Mārtiņš Šteinalts bija sagatavojis kartes, identifikācijas sistēmu, kontrolpunktus, kurus pats gan
izvietoja lielā apgabalā, gan arī pēc sacensībām
novāca. Viņš izskaidroja dalībniekiem gan topogrāfijas pamatus, gan sacensību noteikumus.
Vēlāk veica rezultātu analīzi un apbalvoja labākās
komandas.
Mārtiņš guvis nopietnas zināšanas un pieredzi rogaininga jomā. Tas lieti noder darbā ar jauniešiem.
Stelpē Mārtiņš organizēja rogaininga sacensības
pirmo reizi, Viņš atzinīgi novērtēja šejienes apstākļus un sacīja, ka Stelpes vide būtu piemērota
arī lielāku sacensību organizēšanai.
Sacensību jaunākajam dalībniekam Rihardam
bija tikai 5 mēneši. Viņš distancē devās kopā ar
māmiņu Daci un vecmāmiņu Dzintru.
Par iespēju piedalīties sacensībās kopā ar citām
ģimenēm prieku pauda Ilze Strūberga. Viņa ar trim
bērniem šādās sacensībās piedalījās pirmo reizi.
Pēc mežā pavadītajām stundām sacensību dalībniekiem labi garšoja Kārļa Elmera Apsīša vārītā
zupa.
Sarīkojuma noslēguma «odziņa» bija bērnu vokālā
ansambļa «Dzeguzīte», vadītāja Zigda Martinsone,
koncerts pie Stelpes skolas.
Koordinēšanas pienākumi bija deleģēti jauniešu
domes pārstāvei Laurai Liberei, kura tos veica
apzinīgi un ieinteresēti. Sarīkojums izdevās labi,
jo Kristīne bija ieguldījusi lielu darbu, to plānojot
un sagādājot visu nepieciešamo.»
Pasākuma organizatore Kristīne Pačkajeva secina:
«Pasākums Stelpē bija fantastisks. Paldies maniem
jauniešiem un Sandrai Neliusai par sadarbību. Tiekamies 19. jūlijā Kurmenē, lai apskatītu Kurmenes
takas ar noslēgumu «Lutaušos.»»
Gerda Gustsone, pasākuma dalībniece un
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
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Otrā rinda no kreisās puses: Jānis Kristiāns Saule (sitaminstrumentu spēle), Artūrs Ivaškevičs (vizuāli plastiskā māksla),
Jānis Bramans (trompetes spēle), Aksels Vitkovskis – Kaktiņš (trompetes spēle), Rūdolfs Brazauskis (trompetes spēle),
Gustavs Jaunzemis (vijoles spēle), Kristers Balcers (vizuāli plastiskā māksla), Roberts Caune (vizuāli plastiskā māksla).
Pirmā rinda no kreisās: Jūlija Djačenko (klavierspēle programmā 30V – paralēli mācībām vidusskolā), Zanda Zaķe
(klavierspēle), Elizabete Batņa (kokles spēle), Elīza Saule Jansone (vizuāli plastiskā māksla), Liāna Dukāte (vizuāli
plastiskā māksla), Anastasija Kovaļkova (vizuāli plastiskā māksla), Elīza Zaiceva (vizuāli plastiskā māksla)

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!

JAUTĀJUMS «VECUMNIEKU NOVADA ZIŅĀM»
25.jūnija Domes sēdē deputāts Mārtiņš Mediņš Domei mutiski nodeva Bārbeles pagasta
iedzīvotāju jautājumu par to, kāpēc šajā gadā Līgo svētkos pagastā netika organizēts neviens
pasākums. Kā pauda deputāts, iedzīvotāji bija gaidījuši svētkus. Atbildi uz jautājumu tika uzdots
sagatavot pašvaldības informatīvajam izdevumam.

Dace Klipa,

Bārbeles tautas nama vadītāja:
Tradicionāli Bārbeles pagastā Līgo svētku programmu veido Bārbeles tautas nama pašdarbnieku
koncertprogramma, kuras noslēgumā ir zaļumballe. Iedzīvotāju interese vienmēr ir bijusi lielāka tieši
par zaļumballi. Arī šogad paši bārbelieši vairāk interesējās par to, vai parkā būs balle, ne par koncertu.
Ņemot vērā, ka valstī bija noteikti ierobežojumi arī uz konkrēto svētku laiku, koncertprogrammu ar
balli tās noslēgumā organizēt nebija iespējams, tāpēc sveicienu Līgo svētkos gan bārbeliešiem, gan
citu pagastu iedzīvotājiem Bārbeles tautas nama pašdarbnieku kolektīvu dalībnieki sūtīja digitālā
veidā, aktīvi iesaistoties novada pašdarbnieku video sveiciena veidošanā. Svētku sajūtu, klātienē
klausoties kādu no koncertiem, varēja rast tuvējos pagastos.
Turklāt, kad 31. maijā Bārbeles pagasta estrādē notika vienīgais Vasarsvētku koncerts novadā, paši
bārbelieši nemaz tik aktīvi koncerta apmeklētāji nebija, koncerta apmeklētāju lielākā daļa bija viesi
gan no mūsu novada citiem pagastiem, gan Baldones, Neretas, Iecavas, Bauskas.
Savukārt, 27.jūnija plkst.18.00 Bārbeles pagasta estrādē gan paši bārbelieši, gan viesi tika gaidīti
koncertprogrammā «Ceļā pie Tevis», kurā izskanēja gan Jāņa Petera dzeja, gan dziesmas ar Jāņa
Petera dzejas vārdiem (vokāls – Santa Sāre, klavieres – Ģirts Ripa, perkusijas – Mārcis Kalniņš).

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA uzņem audzēkņus 2020./2021. mācību gadam
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
Tālrunis uzziņām: 63933101, 63933166, e-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv
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Klātesošos uzrunāja novada pašvaldības
vadītājs Guntis Kalniņš, atzīstot, ka novadam nav
ļoti daudz nozīmīgu personību, bet tās visas ir ļoti spilgtas, ar padarīto darbu ietekmi vēl daudzās
paaudzēs. Un tāda ir Spekku dzimta.
Vecumnieku novadu vizītē pagodināja arī Itālijas vēstnieks Latvijā Stefāno Taliani de Markio
(Stefano Taliani de Marchio), kurš pirms tikšanās
tautas namā, oficiālā vizītē Vecumnieku novada
domē, tikās ar pašvaldības vadītāju, lai pārrunātu iespējamo sadarbību.
Īpašu šo pasākumu un visu dienu darīja arī
Dantes Aligjeri biedrības dalībnieku ciemošanās
novadā. Dienas gaitā mākslinieku kolektīvs,
viesojās arī Valles, Bārbeles un Skaistkalnes
pagastā. Vallē, Aktieru Amtmaņu «Zvanītāju
Bukās» muzeja vadītājas Daces-Annas Zvaigznes
vadībā, grupa iepazinās ar Amtmaņu dzimtas
mājām. Bārbelē mākslinieki iepazina Zēnu skolu,
kā arī veldzējās dziednieciskajā minerālūdens
sēravotā. Skaistkalnē ceļotājus uzņēma lauku
tūrisma speciāliste Laima Indriķe. Skaistkalnes katoļu baznīcā tika noklausīts tēva Jāņa
stāstījums un pats barons Korfs (Skaistkalnes
vidusskolas vēstures skolotājs Ingus Pavinkšnis)
izrādīja viesiem savu muižu.
Savukārt vakara pasākumā grāmatu apgāda
«Jumava» vadītājs un DA biedrības vadītājs Juris
Visockis atzina ka šī ir brīnišķīga diena, kurā
rastas jaunas atziņas un gūti iespaidi.

Stiprās saknes

Vecmuižas un Itālijas kopainu ieskicēja ilggadējā
Vecumnieku Novadpētniecības muzeja vadītāja
Aloida Baķe. Itālijas un Vecumnieku (agrākās
Vecmuižas) saiknes meklējamas simts gadu
senā vēsturē, kad Vecmuižas skolas (tagadējā
Sarkanā skola) pārrauga Andreja Speķa ģimenē piedzima dēls Arnolds. Laikiem mainoties,
uzvārds «Speķis» pamazām kļuva par Spekki.
Arnolds cieši turējās dzimtajā vietā, bet dzīve
viņam piešķīra daudzas izdevības, kad ceļā viņš
satika Latvijā nozīmīgus cilvēkus, iesaistījās po-

Gadījuma darbi un pasaules literatūras
tulkojumi

Par Arnolda Spekkes dēlu Andreju Spekki, di
Lampedūzu un Geparda pēdām Eiropā, Latvijā un
mūsu novadā stāstīja bibliogrāfe Ilze Lecinska.
Vēstnieka Arnolda Spekkes ģimenē Maskavā
piedzima dēls Andrejs, kas arī ieguva labu izglītību Franču licejā, agri pievērsās literatūrai,
veidoja recenzijas un tulkoja. Nāca Otrā pasaules
kara gadi, kad Andrejs Spekke dienēja leģionā –
bija kara ziņotājs. Pēcāk kā leģionārs pārdzīvoja
filtrēšanas nometni Gruzijā un vēl vienu izsūtījumu uz Sibīriju kā Franču grupas dalībnieks.
Savā dzīvē viņš ir darījis arī vienkāršus un ļoti
smagus darbus.
Andrejs Spekke prata desmit valodas. Atgriežoties Latvijā, viņš pievērsās populārā Džuzepes
di Lampedūzas romāna tulkojumam. Tas Latvijā
piedzīvojis četrus izdevumus un atzīts par vienu
no literāri augstvērtīgākajiem tulkojumiem. Pēc
šī romāna motīviem slavenais režisors Lukino
Viskonti uzņēma filmu «Gepards», kas guvusi
pasaules slavu.
«Geparda» tulkojums rosinājis arī latviešu filmu
režisoru Gunāru Piesi pievērsties di Lampedūzas saiknei ar Latviju. Un tāda patiesi ir – di
Lampedūza savulaik apprecējies ar Stāmerienas pilskunga Volfa meitu un vasaras labprāt
pavadīja Latvijā.
Pēc pasākuma Vecumnieku tautas namā atklāja emocionālo un spilgto izstādi «Pa Geparda
pēdām» Sicīlijā. Izstādē piedalījās darbu autori:
Aleksejs Naumovs, Vija Dzintare, Laine Kainaize,
Sarmīte Caune, Dzintars Adienis, Maira Veisbārde, Andris Bērziņš, Raimonda Strode, Lauma
Palmbaha, Jānis Strupulis, Liene Ūlande. Izstāde
būs aplūkojama līdz rudenim.
Pasākumu emocionāli paspilgtināja pianistes
Renātes Kurtišas un čellistes Māras Lagzdiņas
duets.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

NOVADNIEKU VIEDOKLIS

Spekku dzimtas vīri trīs paaudzēs. Ar stiprām saknēm Vecumniekos un krietniem darbiem novadā, Latvijā un pasaulē.

FOTO –AGNESE ČIKULE

P

asākumu organizēja Vecumnieku Novadpētniecības centrs – Rita Kovala un
«Dantes Aligjeri biedrība» (DA) Latvijā,
kurā darbojas Itālijas mākslas draugi.

litikā- tikās ar Kārli Ulmani, ar Edvartu Virzu u.c.
Kā pasākuma dalībniekiem saistošā stāstījumā
sacīja Aloida Baķe: «Labs darbs saredzams arī
vēļ pēc simts gadiem». Vecmuižā dzimušais,
labu izglītību guvušais Arnolds Spekke kļuva
par Latvijas sūtni Itālijā, Grieķijā, Bulgārijā un
Albānijā. Pēc gada Latvijā izveidojās arī Itālijas
draugu biedrība, kas darbojas vēl tagad. Arnolds
Spekke lielu uzmanību pievērsa latviešu valodas
ortogrāfijai, kā arī uzrakstīja grāmatu «Latvijas
vēsture».

Dantes Aligjeri biedrības pārstāvji, Itālijas vēstnieks Latvijā Stefāno Taliani de Markio (Stefano Taliani de Marchio) un
novada pašvaldības vadība pie Vecumnieku luterāņu baznīcas.

FOTO –AGNESE ČIKULE

16. jūnija, pievakarē Vecumnieku tautas
namā tikās itāļu mākslas un kultūras
cienītāji. Pēc izzinošā pasākuma «Viens
tulkojums, trīs dzimtas», dalībnieki tika
aicināti uz brīnišķīgās izstādes «Pa Geparda
pēdām Sicīlijā» atklāšanu.

FOTO –NOVADA NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRA ARHĪVS

Labi darbi dzīvo vēl pēc simts gadiem. Vecmuiža,
Itālija, Spekku dzimta

«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja pasākuma apmeklētājus, vaicājot viedokli
par dzirdēto pasākumā un skatīto izstādē.
Izstāde vēl aplūkojama līdz rudenim.

Anda Sproģe,

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe
Es domāju, ka šis bija ļoti vērtīgs pasākums. Es biju pārsteigta un sajūsmināta par personībām,
kas piedalījās šajā pasākumā. Tās ir izcilības valstī un pasaulē. Viņu darbus varam aplūkot Vecumniekos – tas dara mums godu un ceļ prestižu.
Pasākumā valdīja laba gaisotne. Bija prieks par visu!

Laura Libere,

Studente
Vienmēr pārņem prieks, kad vēstures radītie pieminekļi top atkal atklāti un parādīti. Uz pasākumu
nācu ar vienu mērķi: izzināt novada vēsturi. Internacionālā atmosfēra kā arī čella un klavierspēles priekšnesumi, kas skanēja starp lekcijām, atsvaidzināja prātu un ieveda mazliet romantiskā
gaisotnē. Pasākumā pārliecinājos ka vēsture nav nedz taisna līnija, nedz aplis, bet gan uz augšu
ejoša spirāle, kuru mēs, cilvēki, veidojam.

Sandra un Egils Neliusi,

Stelpes pamatskolas pedagogi
Pārdomāts, skaists un izglītojošs bija sarīkojums par pirmās brīvvalsts diplomāta Arnolda Spekkes
saknēm, darbību un tuviniekiem. Lai izrādītu cieņu viņa veikumam, sarīkojumā bija ieradies pat
Itālijas vēstnieks. Patīkami, ka tāda līmeņa un kvalitātes sarīkojums notiek mūsu novadā. Stāsti
par izcilām personībām un stiprām dzimtām iedvesmo, uzmundrina, motivē. Mēs ar prieku
apmeklētu līdzīgus sarīkojumus, kas būtu veltīti arī citām, ar Vecumnieku novadu saistītām,
izcilām personībām. Ir ne vien aizraujoši, bet arī noderīgi un pamācoši uzzināt par viņu darbību,
pārliecību, cilvēcīgajām īpašībām. Paldies sarīkojuma veidotājiem un lektoriem!

Pēc pasākuma tapa kopīgs foto. Centrā novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un Itālijas vēstnieks Latvijā
Stefāno Taliani de Markio (Stefano Taliani de Marchio), Dantes Aligjeri biedrības pārstāvji, Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals, pasākuma organizatore Rita Kovala un mūziķes Renāte Kurtiša un Māra Lagzdiņa.

NOVADNIEKU VIEDOKLIS
Lielisko pasākumu apmeklēja arī Vecumnieku novada jaunieši kopā ar organizatori Kristīni Pačkajevu.
Viņa teic paldies Ritai Kovalai par lieliski organizēto pasākumu, kas bija ne tikai emocionāli bagāts,
bet arī izzinošs. Jauniešiem ir svarīgi apzināties savas dzimtās vietas nozīmīgumu, zināt vēsturi un
personības, kas atstājušas nozīmīgu mantojumu mums visiem.
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Novada izglītojamo rezultāti mācību priekšmetu
olimpiādēs un pētnieciskajos darbos

S

kolēni demonstrē savas zināšanas,
prasmes, erudīciju un drosmi. Vecum-

nieku novada izglītības iestāžu audzēkņi 2019./2020. mācību gadā piedalījušies
15 olimpiādēs.
Valsts Izglītības satura centrs tās organizēja
šādos mācību priekšmetos: matemātikā 5. – 8.
un 9. – 12. klašu skolēniem, fizikā 9. – 12. klašu,
ķīmijā 9. – 12. klašu, bioloģijā 9. un 11. – 12.
klašu, ģeogrāfijā 10. – 12. klašu, ekonomikā
10. – 12. klašu, vēsturē 9. un 12. klašu, latviešu
valodā un literatūrā 8. – 9. klašu un 11. – 12. klašu
audzēkņiem, angļu valodā 10.-12. klasei un krievu
valodā 10.-12. klasei.
Kopā ar Iecavas novada pašvaldības Izglītības
nodaļu tika organizētas mācību priekšmetu
olimpiādes - konkursi svešvalodā 8. – 12. klasei,
integrētā latviešu valodas un matemātikas olimpiāde 4. klasei.
Šajā mācību gadā vēl vajadzēja notikt informātikas olimpiādei - konkursam 6.-7. klasei (15.04.),
bet līdz ar karantīnas noteikšanu valstī, olimpiāde
tika atcelta.
23. janvārī novadā organizējām skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferenci vidusskolēniem.

Godalgu kļuvis mazāk

Šajā mācību gadā Vecumnieku novada izglītojamajiem konkurenci veidoja gan Iecavas novada,
gan atsevišķās olimpiādēs arī Neretas novada
Mazzalves pamatskolas audzēkņi. Spraigā cīņā
mūsu skolēni ieguva 10 pirmās, 13 otrās un 18
trešās vietas, kā arī 24 atzinības.
Novadā kopumā pēdējos gados mācību priekšmetu olimpiāžu apmeklējums un iegūto godalgoto vietu skaits ir samazinājies, jo piedāvāto
starpnovadu olimpiāžu – konkursu skaits arī
bija mazāks.

Divās, trīs un pat piecās

Novada skolēni olimpiādēs ir uzrādījuši labus rezultātus. Godalgotās 10 pirmās vietas ir izcīnītas
latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas,
matemātikas, ķīmijas olimpiādēs un ZPD.
Novadā ir skolēni, kuri piedalījušies vairāk nekā
vienā mācību priekšmetu olimpiādē.
Vecumnieku vidusskolā tādi ir: Annija Tamane-5 (angļu valoda (2x), latviešu valoda,
ekonomika, ģeogrāfija); Arvis Siliņš-4 (vēsture,
dabaszinātnes, angļu valoda, matemātika); Niks
Vucāns-4 (vēsture, dabaszinātnes, fizika, angļu
valoda); Gerda Gustsone- 4 (latviešu valoda,
ZPD, ķīmija, reģionālais ZPD); Rūta Ansone-5
(latviešu valoda, ekonomika, ZPD-novadā,
reģionā, valstī); Kristians Ralfs Grosbahs-2 (angļu valoda); Renārs Igaunis-2 (latviešu valoda,
angļu valoda); Ričards Pabrūklis-2 (ZPD- novadā,
reģionā).
Misas vidusskolā: Anastasija Paula-4 (krievu
valoda, vēsture, latviešu valoda, angļu valoda);
Rūdis Rūdolfs Roze-2 (angļu valoda).
Skaistkalnes vidusskolā: Kate Kaļķe- 2 (latviešu valoda, angļu valoda);
Stelpes pamatskolā: Dāgs Neliuss- 3 (bioloģija,
latviešu valoda, matemātika).
Va l les pa mat sko l ā: Lo lit a G r iš kev i-

ča- 3 (bioloģija, vēsture, latviešu valoda).

Novadu pārstāv Zemgalē

Šā gada 23. janvārī Vecumnieku novada domes
telpās notika novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā tika prezentēti
Vecumnieku un Skaistkalnes 7 vidusskolēnu darbi
dabaszinātņu, medicīnas un veselības, humanitārās un mākslas, ķīmijas un sociālās nozarēs.
Labākie darbi recenzentu un žūrijas komisijas
skatījumā ir:
••Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolnieces
Rūtas Ansones darbs «Patērētāju izvēles un
paradumu maiņa, mainoties ūdens iepakojuma
veidam» -1. vieta, skolotāja S. Roga;
••Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolnieces
Gerdas Gustsones darbs «Ekoloģiska hlorofila
ekstrakcija no gurķu mizas ūdens šķīdumā» - 2.
vieta, skolotāja K. Nēringa – Martinsone;
••Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolnieka
Ričarda Pabrūkļa darbs «Fizisko aktivitāšu nozīme
pusaudžu dzīvē» - 3. vieta, skolotāja A. Kuzma;
••Skaistkalnes vidusskolas 12. klases skolēna
Ulvja Karelsona darbs «HIIT metode fiziskās
sagatavotības uzlabošanai» - atzinība, skolotāja
A. Auguste.
Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei varēja reģistrēt visus
7 darbus, jo šo darbu vērtējums novadā nebija
zemāks par noteiktajiem 40 punktiem. Zemgales reģionālā ZPD notika 8. martā Jelgavā un
diplomus ieguva 5 darbi, savukārt valsts posmā
diplomu ieguva 1 darbs (R. Ansone, III pak.).
Mācību gada beigās, pamatojoties uz iekšējās
kārtības noteikumiem, ir iespēja apbalvot skolēnus par sasniegumiem skolu sportā. Ievērojot noteikto kārtību, naudas balvas ieguva:
••Valles pamatskolas 9.klases skolnieks Gustavs
Baļčūns- 2. vieta valsts mēroga šķēpa mešanas
sacensībās un 4. vieta Eiropas mēroga šķēpa
mešanas sacensībās;
••Valles pamatskolas 7.klases skolnieks Toms
Eriņš- 3. vieta valsts mēroga škēpa mešanas un
lodes grūšanas sacensībās;
••Valles pamatskolas meiteņu komanda (7 cilv.,)3. vieta Zemgales reģiona volejbola sacensībās.
28. maijā bija paredzēts pasākums mācību
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai,
bet Covid-19 dēļ tas tika atcelts.
2019./2020. mācību gadu ar augstu vidējo
gada atzīmi noslēguši 33 izglītojamie no 7.-12.
klasei. Naudas balvas par augstiem sasniegumiem mācību darbā saņēma: Skaistkalnes
vidusskolas 11 skolēni, Stelpes pamatskolas 1
skolēns, Valles pamatskolas 7 skolēni un Vecumnieku vidusskolas 14 skolēni.
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par
ieguldīto papildu darbu, gatavojoties mācību
priekšmetu olimpiādēm. Ceru, ka arī nākamajā
mācību gadā skolēni būs ieinteresēti izzināt
daudz vairāk nekā tas ir nepieciešams konkrētajam mācību priekšmetam un savas zināšanas
un prasmes parādīs olimpiādēs. Novēlu Jums
interesantu, saulainu un siltu vasaru!
Vija Beļūna,
Izglītības nodaļas vadītāja

Panākumi

2017./2018. m. g.

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

1. vieta

19

19

10

2. vieta

28

26

13

3. vieta

17

23

18

Atzinība

30

40

24

ZPD nozare
Dabaszinātņu

2017./2018. m. g.
3

FOTO –ARTŪRS DULBE

Vecumnieku novada skolēni mācību priekšmetu
olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos
(ZPD) uzrāda labus rezultātus.

Konkursā «Gada skolēns – 2020» divi
nominanti no Vecumnieku novada

2018./2019.m.g.
3

Foto pēc svinīgā pasākuma. Megija Piebalga no Skaistkalnes vidusskolas un Dāgs Neliuss no Stelpes pamatskolas kopā
ar vecākiem un Domes vadību - priekšsēdētāju Gunti Kalniņu un vietnieku Jāni Kovalu

Izglītības iestādēs konkursa novadu posmam
tika izvirzīti erudītākie izglītojamie no novada
vispārizglītojošajām izglītības iestādēm.

S

kolēni tika vērtēti trīs jomās - mācību
darbs, pašizpausmes un radošā aktivitāte, iekšējās pasaules izkopšana. Individuāli pēc dažādiem kritērijiem - sasniegumi mācību programmas apguvē;
zināšanas par savu novadu, valsti; sasniegumi
skolas, novada un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs; radošo un fizisko spēju attīstīšana un sasniegumi interešu izglītības grupās
un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
izpratne par augstākajām morāles vērtībām,
spēja novērtēt un izjust skaisto (eseja); radošās izpausmes un sevis prezentēšana (prasmju
demonstrējumi un vizītkarte); iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē un labdarībā. Katrā no šiem
pārbaudījumiem konkursa dalībnieki spoži demonstrēja savas zināšanas visdažādākajos mācību priekšmetos, talantus, spējas, radošumu,
savas dvēseles bagātību un gaišumu.
Šogad konkursā «Gada skolēns 2020» līdz finiša
taisnei kopumā tika 19 četru novadu – Vecumnieku, Bauskas, Rundāles un Iecavas mācību
iestāžu audzēkņi.
Divi nominanti bija arī no Vecumnieku
novada: Megija Piebalga no Skaistkalnes
vidusskolas un Dāgs Neliuss no Stelpes pamatskolas.
Konkursa dalībnieku izvērtēšanai bija izveidota
žūrija, kurā piedalījās arī katra novada Izglītības
nodaļas vadītāji un dažādu jomu speciālisti un
metodiķi.

2019./2020.m.g.
4

Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Medicīnas un veselības

1

1

Lauksaimniecības, meža un
veterinārās
Sociālā

2

1

1

Humanitārās un mākslas

4

1

1

10

5

7

Kopā
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Svinīgā pasākumā 19.jūnijā Rundāles novada
jaunajā amfiteātrī pulcējās konkursa Gada
skolēns 2020 dalībnieki, viņu vecāki, skolotāji,
draugi, pašvaldību vadītāji.
Kā atzina Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis – pasākums ir īpašs ar to,
ka pārvarot daudz grūtību tas ir finišējis tad,
kad esam aizvadījuši lielo apstāšanās periodu.
Un vēl – jaunuzbūvētajā amfiteātrī šis ir pirmais
pasākums.
Par Skaistkalnes vidusskolas audzēkni Megiju
pasākuma vadītāja Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece Inita Nagņibeda sacīja, ka
Megiju skolotāji un skolasbiedri raksturojuši kā
ļoti talantīgu meiteni, sabiedriski aktīvu, sirsnīgu un centīgu. Savukārt Megija konkursa esejā
«Mans ceļš» rakstīja: «Sapņi prasa iedvesmu un
to es savā dzīves ceļā gūstu no cilvēkiem. Vēlos
kļūt par sporta žurnālisti.»
Vienā no nominācijām «Par talantu daudzpusību» par uzvarētāju kļuva Stelpes pamatskolas audzēknis Dāgs Neliuss. Skolotāji un
skolasbiedri viņu raksturojuši kā centīgu un ļoti
talantīgu audzēkni ar daudzpusīgām interesēm
– fotomākslu, teātra spēlēšanu, dalību jauniešu
orķestrī «Draugi». Dāgs piedalījies un guvis
panākumus arī mācību priekšmetu olimpiādēs.
Esejā par savu ceļu Dāgs rakstījis, ka viņa ceļš
ved cauri pieaugšanai. Viņš šim ceļam ir gatavs,
jo savā ceļā sastop cilvēkus, kas ceļus piepilda.
Novada audzēkņus svētkos bija devušies sveikt
arī Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš un Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals.
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
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Svinēsim Liliju
svētkus visi
kopā!
Vecumnieku novada dome un Vecumnieku tautas
nams 17. un 18.jūlijā aicina novada iedzīvotājus
un viesus svinēt mūsu novada tradicionālos un
krāšņos Vecumnieku Liliju svētkus!

L

ai vairotu prieku un lepnumu par savu novadu, arī šogad vēlamies radīt īpašus svētkus, tāpēc īpaši domājām par pasākuma
programmu. Pasākumā tiks filmēts un fotografēts.

17. jūlijs, svētku pirmā diena
Aicinām uz tradicionālo Tvīda velobraucienu,
kas šogad mūs vedīs cauri laikam. Ceļu sāksim
Aizupes parkā, pēc tam pa Jaunā ezera promenādi
dosimies uz Sarkano skolu, kur mūs sagaidīs Vecumnieku pagasta Novadpētniecības centra vadītāja Rita Kovala. Uzzināsim, kā vēsturisko izdodas
apvienot ar mūsdienīgo. Tālāk mūsu ceļš vedīs uz
DUS «NESTE», kur mūs sagaidīs Līga Veismane ar
uzdevumu un stāstu par degvielas nozīmi, ceļojot
cauri laikam un vietām. Atminoties sendienas,
kad degvielas vēl nebija un vienīgais pārvietošanās palīgs bija zirgi, kā pēdējais pieturas punkts
izvēlēts jāšanas sporta klubs «JSK GAITA». Tur būs
iespēja uzzināt ko jaunu un pabarot zirgus, tādēļ
visi, kuri vēlas ir aicināti ņemt līdzi kādu gardumu
zirdziņiem (burkānu vai rupjmaizi) .
Tvīda velobrauciens noslēgsies Vecumnieku
tautas nama parkā, kur mūs sagaida pikniks
brīvā dabā, tāpēc aicinām laikus padomāt un
pildīt savus velo grozus ar plediem un piknika
našķiem. Vakara izskaņā brīvā atmosfērā baudīsim koncertu kopā ar dziesminieku Ēriku Loku.
Tvīda moto šogad ir «IZBRAUC CAURI LAIKAM»,
tādēļ brauciena dalībnieki aicināti tērpties aizvadīto gadsimtu tērpu stilā. Tie var būt gan 19.
gs. ampīra stila gaisīgie tērpi, gan 20-to gadu
Art Deco tērpi, protams, tie var būt arī 60-to un
70-to gadu hipiju stila tērpi vai kas mūsdienīgāks.

18. jūlijs, svētku otrā diena

Vecumnieku luterāņu draudze rīko KAPU SVĒTKUS 2020.gada vasarā
5.jūlijā
Plkst.10.00 - Vecumnieku- baznīcas kapos, 11.30 - Katrīnas kapos,
12.30 - Rešnenieku kapos

11.jūlijā

Plkst.10.00 - Siliņu kapos, 11.00 - Priedeskroga kapos, 12.00 - Lejzemnieku kapos,
13.00 - Griķu kapos, 15.00 - Klīvu kapos

1.augustā

Plkst.10.00 - Kāravu kapos, 11.00- Ķēkutu kapos, 13.00 - Steņģu kapos,
14.00 - Ānītes kapos, 15.30 - Ķeiru kapos.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Tā būs diena, kad no sirds varēsim izbaudīt svētkus. Pašā rīta agrumā ikvienu aicinām apmeklēt
Liliju gadatirgu Vecumnieku tirgus laukumā, bet
plkst. 11:00 pulcēsimies Ratiņu gājienam, kurā
aicinām piedalīties novada jaunās māmiņas un
mazās meitenes ar leļļu ratiem. Gājiens sāksies
Sporta ielā pie stadiona un noslēgsies Vecumnieku tautas nama parkā ar muzikālu pārsteigumu.
Aicinām lietā likt izdomu, dekorēt ratiņus ar
ziediem un svētku lentām, lai pēc tam vienotos
kopīgā foto ar multiplikācijas filmu varoņiem
Minjoniem.
Plkst. 13:00 svētku svinīgā atklāšana kopā ar
Vecumnieku tautas nama sieviešu kori «Via
Stella» (vad. Liene Batņa), bet uzreiz pēc tam
plkst. 14:30 mazos skatītājus priecēs muzikālā
izrāde no «Pārsteiguma karuseļa».
Plkst. 15:00 vēl nebijusi aktivitāte retro-auto/
moto parāde, kurā aicinām piedalīties visus
interesentus, kas vēlas izrādīt savu spēkratu un
kuplināt mūsu svētkus. Parādē dosies arī floristu
festivāla dalībnieku dekorētie auto. Parāde noslēgies Vecumnieku tautas nama parkā ar amatierteātra «Vecmuiža» sagatavoto iestudējumu.
Plkst. 16:00 Vecumnieku novada amatiermākslas
kolektīvu koncerts «Laiku loki – dzīves loki».
Plkst. 18:30 Ivetas Baumanes un Roberta Pētersona koncertprogramma «Kad satiksimies mēs»,
bet svētku izskaņā muzicēs un ar krāšņu koncertu
priecēs grupa «Galaktika».
Visas dienas garumā liliju un citu ziedu smarža piepildīs mūsu parka teritoriju, kur floristu
konkursa dalībnieki veidos vides objektus ar
nosaukumu «Laiku loki», baudīsim dažādas
radošas un izklaidējošas aktivitātes bērniem,
būs iespēja apmeklēt atrakciju parku, piedalīties
Zemessardzes 53. kājnieku bataljona aktivitātēs
un iegādāties vietējo mājražotāju un amatnieku
piedāvātos labumus.
Kā ik gadu, Vecumnieku tautas namā būs skatāma
tradicionālā liliju ziedu izstāde. Šogad mūs priecēs
arī mākslinieces Brigitas Stenclavas personālizstāde un mākslinieces Ēras Zalcmanes personāldarbi.
Aicinām piepildīt savu vasaru ar krāsainu prieku
un aktīvi iesaistīties mūsu svētku aktivitātēs. Uz
tikšanos Liliju svētkos!

