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Katra jauna pieredze
dara mūs stiprus

Jānis Bračka,

Vecumnieku novada
Domes deputāts
Šodien esam pakļauti noteiktam režīmam un
spiesti ievērot noteikumus, lai kopā pārdzīvotu
vīrusa COVID-19 uzliesmojumu pasaulē, tomēr
tam nav varas apstādināt noteiktu lietu virzību.
Ikdienā darāmi darbi, cilvēcība un arī svētki
joprojām ir atzīmējami… tikai šoreiz mazliet
citādi…

A

14.jūnijā plkst.13.00 Vecumnieku
dzelzceļa stacijā ziedu nolikšana
pie piemiņas akmens komunistiskā
genocīda upuriem.

1.jūnijā startējis Latvijas un Lietuvas pašvaldību apceļošanas projekts

LASIET 4. LPP

Domes ārkārtas sēdē apstiprina Stelpes
pagasta pārvaldes vadītāju
2020. gada 6.maijā Vecumnieku novada
pašvaldība izsludināja konkursu uz Stelpes
pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu.
Pieteikumu pieņemšana noslēdzās 18. maijā.
Kopumā tika saņemti septiņi pieteikumi.
Izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa
prasībām, uz pārrunām tika uzaicināti
seši kandidāti. Konkursa noslēgumā par
visatbilstošāko kandidātu tika atzīts
stelpietis Sandis Neimanis.

labiekārtošanas uzraudzību.
Sandis Neimanis kā savas priekšrocības amatā
min pagasta teritorijas, autoceļu tīkla un apdzīvoto vietu inženierkomunikāciju pārzināšanu,
spēju ātri rast risinājumus sarežģītām situācijām,
kā arī uzkrāto pieredzi dažādu nozaru specifikā.
Neimanis, kā Stelpes pagasta iedzīvotājs, arī
iepriekš aktīvi iesaistījies pagasta izglītības un

P

ar jaunā Stelpes pagasta pārvaldes
vadītāja kandidatūras apstiprināšanu
amatā Vecumnieku novada domes deputāti balsoja ārkārtas sēdē, kurā ar 12
balsīm «par» Sandis Neimanis tika apstiprināts amatā.
Līdzšinējā Sanda Neimaņa darbība saistīta ar
informāciju tehnoloģiju jomu – tajā uzkrāta
vairāk nekā 20 gadu pieredze, tai skaitā vadītāja amatā. Uzņēmumos Sanda Neimaņa
pārraudzībā ieviesti dažādi jauninājumi un
veiktas reorganizācijas. Augstākā izglītība iegūta biznesa vadībā un šobrīd jaunais pagasta
pārvaldes vadītājs ir arī privāta IT uzņēmuma
īpašnieks.
Par prioritāti veicamiem darbiem Stelpes
pagasta pārvaldē S. Neimanis uzskata pagasta vides labiekārtošanu, jo īpaši pamesto
īpašumu jautājuma risināšanu; tūrisma nozares uzlabošanu pagastā, kā arī pagasta ceļu
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kultūras notikumos.
Jaunais pagasta pārvaldes vadītājs apzinās,
ka darbs viegls nebūs, taču no tā nebaidās un
raugās uz šo kā iespēju attīstīt dzimto pagastu.
Jaunais pagasta pārvaldes vadītājs uzsāka darbu
2020. gada 8. jūnijā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

FOTO –AGNESE ČIKULE

rī manā ikdienas skrējienā COVID-19 vīrusa pandēmija lika pārdomāt dažādas
lietas un pielāgoties situācijai. Atrodoties aiz valsts robežām, guvu pieredzi
no cita skatu punkta raugoties uz notiekošo. Bija iespēja piedzīvot, kā situāciju risina
aiz robežām un sekot līdzi kā tas notiek Latvijā.
Kādu brīdi vajadzēja pielāgoties pilnīgi neprognozētai situācijai. Šis laiks pierādīja, ka daudz var
paveikt attālināti, bet
lauku darbus attālināti
nav iespējams izdarīt,
VĪRUSS
tajā brīdī izšķiroša loma
JAU NEKUR
ir komandai. Ārkārtas siNEPAZUDĪS UN tuācijā var ieraudzīt to,
ko parastos apstākļos
KĀDU LAIKU
nekad neredzēs. Šajā
VAJADZĒS AR
laikā mēs katrs pārdzīvojām savu emociju gamTO SADZĪVOT.
mu: apjukumu, neizpratTURPINĀSIM
ni, nemieru, dusmas un
neziņu, tomēr vienmēr ir
IKDIENU,
jāatceras saglabāt mieUZŅEMOTIES
ru un cilvēcību. Tas nav
ATBILDĪBU PAR viegli, bet – svarīgi.
Gribētos apgalvot, ka
SAVU RĪCĪBU.
turpat trīs mēnešus dzīvojot ārkārtas apstākļos, esam iemācījušies pielāgoties nestandarta
situācijām un protam turpināt darīt ierastas
lietas arī mazliet citādā veidā. Latvieši ir spēcīga
tauta. Vēsture par latviešiem stāsta daudz, bet
joprojām spējam būt un pastāvēt par sevi. Laiku
laikos augstu vērtēta ģimene. Šobrīd varam pateikties vecvecākiem, kas pārdzīvojuši karu, vecāki, kas dažādās iekārtās spējuši mūs audzināt
un tagad mūsu kārta jaunajai paaudzei iemācīt
cienīt otru cilvēku un mīlēt darbu, ko dara. Katra
jauna pieredze dara mūs stiprus.
Ņemot vērā, ka vīruss jau nekur nepazudīs un ka
vajadzēs kādu laiku ar to sadzīvot, mēs varam
turpināt savu ikdienu, uzņemoties atbildību par
savu rīcību. Gādāsim par savu bērnu un vecāku
drošību un svinēsim Līgo svētkus, kurinot ugunskurus savā saimē, būsim atbildīgi.

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Budžetā plānotie darbi
rit savu gaitu
Gita Skribāne,

Vecumnieku novada
Domes Finanšu nodaļas
vadītāja

Ir paskrējuši šī gada pirmie pieci mēneši.
Laiks, kad dzīvojām pandēmijas Covid-19
ietekmē, mums visiem ir nesis gan stresu, gan
pārbaudījumus un neziņu, kā būs turpmāk.

D

omes darbs šajā laikā bija pietiekami
darbīgs, steidzamības kārtā tika pieņemti un izskatīti vairāki jautājumi.
Pamatojoties uz valdības lēmumu, ka
ārkārtas situācijas laikā pašvaldībām ir
tiesības noteikt no likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» atšķirīgus NĪN nomaksas termiņus,
tie tika pārcelti uz vēlāku laiku šī gada ietvaros.
Daudzi NĪN maksātāji nodokļa maksājumus veic
uzreiz par visu periodu, nevis pa termiņiem, tādēļ pašlaik jau ir iekasēti 59.7% no šim gadam
aprēķinātās NĪN summas. Neskatoties uz ārkārtas
periodu, šogad parāda summa par nesamaksātu
1.samaksas termiņu
ir mazāka kā 2019.
VIENS NO
gadā. Paldies, visiem
nodokļu maksātāRISINĀMIEM
jiem, kuri šajā laikā ir
JAUTĀJUMIEM
spējuši nomaksāt šo
BIJA IZGLĪTOJAMO maksājumu!
ieņēmumi no
BRĪVPUSDIENĀM Arī
iedzīvotāju ienākuPLĀNOTĀS
ma nodokļa pildās
budžetā paredzētajā
NAUDAS
apjomā. Šobrīd pat ir
PĀRCELŠANA
neliela pārpilde 16,7
PĀRTIKAS PAKU tūkst. euro apmērā.
Tas raisa pārdomas
UN PĀRTIKAS
par ēnu ekonomikas
patiesajiem apmēTALONU
riem, jo šobrīd, kad
IZSNIEGŠANAI.
daudzas nozares ir uz
krīzes sliekšņa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valstī faktiski nav mazinājušies.
Šobrīd nedaudz neizpilde ir dotācijai no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – nepilni 12.5
tūkst. euro. Tā kā tie ir garantēti ar likumu par
«Par valsts budžetu 2020.gadam», tad pagaidām
satraukumam nav pamata.
Pandēmijas sakarā lielākas izmaiņas skāra
budžeta izdevumu daļu, jo bija nepieciešama
naudas līdzekļu pārstrukturizēšana. Šajā ārkārtas
laikā aizlieguma dēļ nenotika plānotie kultūras
un sporta pasākumi, kur ieekonomējās līdzekļi,
taču bija nepieciešami papildu izdevumi dezinfekcijas līdzekļu un aizsargtērpu iegādei. Viens
no risināmiem jautājumiem bija izglītojamo
brīvpusdienām plānotās naudas pārcelšana
pārtikas paku un pārtikas talonu izsniegšanai.
Ārkārtas situācijas laikā tika izsniegtas 1695
pārtikas pakas un 3158 pārtikas taloni.
Mūsu novadā krīzes pabalstu šobrīd saņēmušas
sešas ģimenes.
Kaut arī situācija var mainīties, budžetā plānotie
šī gada darbi rit savu gaitu un jācer, ka tie tiks
paveikti. Ievērosim šī brīža noteikumus, sargāsim sevi un līdzcilvēkus!
Lai mums visiem jauka vasara!

SVARĪGI

Neaizmirsīsim izkārt karogu
jūnijā

Saskaņā ar likumu
«Par Latvijas valsts karogu»
– 14.jūnijā – komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā
– 17.jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas
dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs sēru noformējumā.

2020. gada 12.jūnijā

Domes sēdes apskats
Domes ārkārtas sēdē 5. jūnijā izvēlēts
Vecumnieku vidusskolas pārbūves
projekta realizācijas modelis
Jautājums par Vecumnieku vidusskolas ēkas
pārbūves projekta realizācijas modeli Domes
un komiteju sēdēs skatīts vairākkārt, nereti izraisot asas diskusijas deputātu starpā. Šodienas
Domes ārkārtas sēdē beidzot lemts konceptuāli
atbalstīt Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves
projekta realizāciju ar Publiskās un privātās
partnerības likumā* noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projekta
īstenošanas veidu.
Lai risinātu skolas telpu nepietiekamības problēmu, pašvaldība 2018. gadā izstrādāja Vecumnieku vidusskolas piebūves tehnisko projektu un
veica publiskā iepirkuma procedūru par celtniecību. Projekta atbilstību valstī apstiprinātajiem
kritērijiem izvērtēja un pozitīvu atzinumu sniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, savukārt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padome
(turpmāk – PAGKPP) pieņēma Vecumnieku

novada pašvaldības pieteikumu Valsts kases
aizdevuma saņemšanai. Diemžēl nepieciešamā
finansējuma piešķiršana PAGKPP 2019. gadā
netika izvērtēta un aizdevums netika piešķirts.
Sakarā ar finansējuma nepieejamību skolas
piebūves būvniecības projekta īstenošanai, Vecumnieku novada Dome vairākkārt patstāvīgo
komiteju sēdēs analizējusi dažādus iespējamos
risinājumus. Kopumā izvērtējot četrus Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves realizācijas
modeļus. 2020. gada 3. jūnija apvienotajā
ārkārtas komiteju sēdē deputātu vairākums nobalsoja par vidusskolas ēkas pārbūves projekta
realizāciju ar Publiskās un privātās partnerības
likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās
un privātās partnerības projekta īstenošanas
veida virzīšanu balsošanai ārkārtas Domes sēdē.
Publiskās un privātās partnerības veidā projekta
risinājums tiek veidots pašvaldībai sadarbībā
ar vienu vai vairākiem privātajiem partneriem.
Rezultātā sadarbība notiek, lai nodrošinātu
sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai
pakalpojumu sniegšanā.
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta

mērķis ir atrisināt vairākas problēmas pirmsskolas izglītības posmā un radīt drošu, mūsdienu prasībām atbilstīgu vidi vispārizglītojošā
vidusskolā. Realizējot Vecumnieku vidusskolas
pārbūves projektu, paredzēts atslogot 1981.
gadā uzbūvēto pirmsskolas izglītības iestādi
Kalna iela 13A Vecumniekos, kur pašlaik izglītību
iegūst arī sākumskolas (1. – 4.klase) skolēni.
Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, kas būvēta
240 vietām, pašlaik izglītību iegūst 321 izglītojamais, kas atbilstīgi Veselības inspekcijas 2017.
gada atzinumiem ir pārāk liels izglītojamo skaits
un nespēj izpildīt Ministru kabineta 2013. gada
17. septembra noteikumu Nr.890 19.punktā
paredzētās prasības.
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve kā prioritāri veicamais investīciju projekts izriet no Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.
– 2026.gadam un Vecumnieku novada izglītības
attīstības stratēģijas 2019. – 2023.gadam. Pārbūves projekta realizācijai pašvaldības īpašumā
nav citas infrastruktūras, kas būtu pielāgojama.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pašvaldības vadība tiekas ar
iedzīvotājiem pagastos
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, kā arī uzklausītu viedokļus aktuālu jautājumu risināšanā un dotu iespēju katram interesentam sniegt savus priekšlikumus
novada attīstībai, novada domes vadība katru mēnesi pieņem iedzīvotājus
individuāli pagastu pārvaldēs.

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
12. jūnijā plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
18.jūnijā plkst.10.00-12.00
Kurmenes pagasta pārvaldē
26. jūnijā plkst. 10.00-12.00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
Kurmenes pagasta pārvaldē;
18. jūnijā plkst. 10.00-12.00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
19. jūnijā plkst. 10.00-12.00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
26. jūnijā no plkst. 10.00-12.00
Valles pagasta pārvaldē.

Piesakies elektronikas
škiratlonam un laimē balvas
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco
Baltia vide» sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu un
veikaliem «top!» šķirošanas kampaņā Vislatvijas
«Elektronikas šķiratlons» aicina Vecumnieku
novada iedzīvotājus līdz 16.jūnijam pieteikt
nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu
bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem.

P

iedaloties kampaņā, iedzīvotājiem būs
iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu «top!» dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.
Pieteikšanās elektronikas izvešanai
notiek elektroniski, aizpildot reģistrācijas formu,
ko var atrast pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv. Reģistrācija notiek līdz 16.jūnijam.
Pieteikties var arī pa tālr. 27853830 vai rakstot uz
e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot
precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks 18. un 19.jūnijā, sākot no plkst.7.00,
visas dienas garumā.
Ņemot vērā Covid-19 dēļ valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, elektronikas savākšana notiek
bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai
tās izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus dzīvojamās ēkas un nožogotas teritorijas, SIA «Eco
Baltia vide» darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves
tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas,

plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī
mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis,
blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves
kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var
kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas
un akumulatorus. Minimālais kopējais apjoms
savācamajām lietām ir ne mazāk kā 10 kg.
Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces un baterijas un netiks savākti
citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles,
būvniecības pārpalikumi, piemēram, logi,
durvis, podi u.c.
Piedaloties «Elektronikas šķiratlonā» ikviens
dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un
noderīgām balvām. Visi dalībnieki piedalīsies
izlozē par veikala «top!» dāvanu karti 20 eiro
vērtībā. Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos
lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala
«top!» dāvanu karti 30 eiro vērtībā.
Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas «Elektronikas šķiratlons» var izlasīt Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv, sadaļā «Jaunumi».
Jautājumu gadījumā par akcijas norisi aicinām
sazināties, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot
uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.
Alise Zvaigzne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. +371 67039816
mob. tālr. +371 28780467
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Vecumnieku novada Dome skolēniem
nodrošinās iespēju strādāt vasaras brīvlaikā

Noslēdzies pārtikas paku un pārtikas talonu
izdales maratons

Lai gan Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aprīlī izziņoja, ka skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākums «Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs» (turpmāk
– pasākums) šajā vasarā netiks īstenots,
Vecumnieku novada pašvaldībā 27.maija
Domes sēdē tika nolemts, ka nodarbinātības
pasākums tiks īstenots no šim pasākumam
budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā
situācija, lai ierobežotu vīrusa Covid-19
izplatību. Ievērojot šo situāciju, Vecumnieku
novada Dome 2020. gada 6. aprīlī pieņēma
lēmumu Nr. 1-4/2020/147 un 2020. gada 15.
aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/149
par izgl ītojamo ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā.

N

VA 28.maijā ieinteresētos darba devējus informēja, ka ārkārtējās situācijas seku ietekmē pasākuma īstenošana 2020. gadā notiks no 1. jūlija
līdz 31. augustam.

Līdz ar to jūnijā Vecumnieku novada Dome no sava budžeta nodrošinās darba vietas 7 skolēniem
(Vecumnieku pagastā strādās 2 skolēni, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes
pagastā - pa vienam skolēnam). Savukārt NVA
rīkotā pasākuma ietvaros jūlijā un augustā tiks
nodarbināti 17 skolēni.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi, sniegt skolēniem izpratni par profesijām
un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba
saturu, pienākumiem, perspektīvu.
Vecumnieku novada Domes un NVA īstenotais
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek
īstenots skolēnu vasaras brīvlaikā, un tajā vienu
mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot). Darba vietas pieteiku-

mu iesniegšanas secībā tiek nodrošinātas tiem
skolēniem, kas Vecumnieku novada Domē bija
pieteikušies NVA organizētajam pasākumam.
Skolēniem tiks uzticēti gadījumu darba strādnieka pienākumi - jāveic pagastu publiskās un
zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu
sakopšanā un citos saimnieciskos darbos.
Darba samaksa Vecumnieku novada Domē
tiks noteikta valstī noteiktās minimālās darba
samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba
laiku mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no
15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā
7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem
(ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40
stundas nedēļā.

Reģistrācija no 13.jūnija

Vēršam uzmanību, ka elektroniski reģistrēties
NVA pasākumam (jūlijā un augustā) skolēni no
Zemgales reģiona varēs no 2020.gada 13.jūnija
līdz 17.augustam. Reģistrēšanās jāveic NVA
mājas lapā https://www.nva.gov.lv/.
Vairāk informācijas par NVA rīkoto skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu: https://www.
nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657
Alīna Žukauska,
Vecumnieku
novada
Domes projektu
koordinatore

Ar jūniju nodarbinātības vasaras pasākumos novadā
strādā septiņi skolēni
«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja pagastu
pārvalžu vadītājus, cilvēkus, kas ikdienā strādā
ar bērniem – dod darbu, pārrauga paveikto –
uzslavē, ierāda iemaņas.

K

urmenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils informēja, ka pagastā
vasaras darbos jūnijā strādā viens
skolēns, kurš pārsvarā nodarbojas ar
puķu dobju laistīšanu, ravēšanu, apstādījumu kopšanu. Vāc nolauztos koku zarus,
savāc atkritumus ceļa malās un palīdz citos ikdienas darbos, kas ir liels atspaids pārvaldes
darbiniekiem.
Santa Bračka par Bārbeles un Stelpes pagastā
pagaidu darbos iesaistītajiem skolēniem: «NVA
rīkotajā nodarbinātības pasākumā skolēnu vasaras brīvlaikā Bārbelē jūnijā iesaistījusies Linda
Meņģele, bet Stelpē – Kaspars Kukojs.
Skolēni, lielākoties, iesaistīti teritorijas apkopšanas darbos. Lindai šī nav pirmā vasara, darbojoties pagastā, Kasparam – gan. Abi bērni ir
labi palīgi teritorijas apkopšanas darbiniekiem.
Vasarā ir daudz darāmā un tās mazās lietas
parasti tiek atliktas, jo jāiespēj paveikt lielās,
piemēram, zāles pļaušanu gan ar pļāvēju, gan

trimeri, kas ir «nebeidzams stāsts». Palīgiem
tiek uzticēti ravēšanas un slaucīšanas darbi.
Tā kā dobes lielākoties ir mulčētas, tad dobju
ravēšana ir vieglāka, tomēr dobju malās un
apstādījumos augošiem košumkrūmiem un kokiem zāle ir jāapravē ar roku, ja to nevar izdarīt
ar tehniku. Zāle mēdz izaugt arī starp bruģi, ko
skolēni spēj glīti izravēt. Laistīšanas darbi ir ļoti
piemēroti bērniem, un laistīšana vasarā ir bieža.
Ja ir krāmējama malka, tad arī šajos darbos tiek
iesaistīti bērni. Ja būs lietains laiks, tad bērnus
iesaistīsim pašvaldībai piederošu telpu sakārtošanā un uzkopšanā. Darāmā pietiek visiem.»
Līga Veismane, Vecumnieku pagasta dārzniece,
pastāstīja, ka ikgadējie mazie palīgi ir gaidīti, jo ir
daudz visādu mazu darbiņu, ko bērniem var uzticēt. Jūnijā nodarbinātībā iesaistīti divi jaunieši,
kas ir bijušu NVA organizētajos pasākumos arī
citus gadus. «Viņi zina, kas jādara, kas no viņiem
tiek sagaidīts. Soli pa solītim – bērni ļoti daudz
spēj padarīt un arī ar atbildību dara savu darbu.
Vecākajiem puišiem pat jāstrādā pilna darba
diena. Jaunākajiem – septiņas stundas. Katram iemaņas ir savādākas. Jebkurā gadījumā – skolēns
gūst praktisku pieredzi un tas ir ļoti labi.»
Apkopoja Andra Matuļenko,
VNZ redaktore

V

iens no punktiem lemjošajā daļā noteica, ka pārtikas produktu talonu vai paku
saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam. Sociālajā dienestā
šajā laika periodā tika apstrādāti 595 iesniegumi
par pārtikas paku vai talonu piešķiršanu. Stelpes
pagastā tika saņemti 56 iesniegumi, Bārbeles pagastā – 57, Kurmenes pagastā – 24, Skaistkalnes
pagastā – 64, Valles pagastā – 53, Vecumnieku
pagastā – 341 iesniegums.
Laika periodā no 01.04.2020. līdz 29.05.2020.
tika izdalītas 1695 pārtikas pakas trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar
pakas vērtību 2.00 EUR mācību dienā. Par laika
periodu no 14.04.2020. līdz 29.05.2020. izdalīti
3158 pārtikas taloni. Produktu iegādes talona
vērtība bija 1.00 EUR mācību dienā.

Pārtikas pakas

Kopumā pārtikas pakas tika izsniegtas četras
reizes un tās varēja saņemt pagastu pārvaldēs un
Vecumnieku vidusskolā. Personām, kas nevarēja
atbraukt pakaļ pakām, tās tika piegādātas uz
mājām, ievērojot visus drošības noteikumus
ārkārtējās situācijas laikā. Pārtikas pakās tika
ievietoti ikdienai nepieciešamie produkti (milti,
olas, dārzeņi, desas, siers, makaroni, piens u.c.),
kas varēja dot atvieglojumu ģimenes budžetam
un nodrošināt bērnu ēdināšanu, kamēr mācības
notiek attālināti. Protams, jāsaprot tas, ka pašvaldība nenodrošināja simtprocentīgu pusdienu
piegādi katru mācību dienu, taču 2 EUR dienā par
produktiem, kas tika ievietoti pārtikas pakā, bija

Kaspara Kukoja uzdevums šoreiz - uzkopt bruģa celiņu.

Pārtikas taloni

Pārtikas taloni tika izdalīti divas reizes. Tos varēja saņemt pagastu pārvaldēs pie sociālajiem
darbiniekiem, Vecumnieku vidusskolā un Misas
vidusskolā. Pirmie taloni bija par laika periodu
no 14.04.2020. līdz 12.05.2020., kuru vērtība bija
18 EUR, un otrie taloni bija par laika periodu no
13.05.2020. līdz 29.05.2020., kuru vērtība bija 13
EUR. Pārtikas taloni bija jāapmaina pret pārtikas
precēm līdz 2020. gada 31. maijam tajās tirdzniecības vietās, ar kurām Vecumnieku novada dome
bija noslēgusi līgumu.
Izvērtējot padarīto, jāsecina, ka tika ieguldīts liels
darbs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pārtikas paku
un talonu piegādi. Ir dzirdēti dažādi iedzīvotāju
viedokļi: vieni pateicās par saņemto iespēju, citi
bija neapmierināti ar pārtikas sortimentu pārtikas
pakās vai par to, ka nav iespējams ar taloniem
iegādāties veikalā citus produktus, piemēram,
saldumus un akcīzes preces. Šis laiks mums
visiem ir jauna pieredze un jaunas sajūtas, un
iegūtās atziņas kārtējo reizi apliecina to, ka visi
iedzīvotāji ar veikto darbu nekad nebūs apmierināti. Vecumnieku novada dome un tai skaitā
arī Sociālais dienests darīja visu iespējamo, lai
nodrošinātu bērniem ēdināšanas atbalstu šajā
laikā. Vai tika saņemtas četras pakas vai mazāk,
vai tika saņemti taloni divas reizes vai vienu reizi
– tā jau bija katra vecāka atbildība un pienākums,
jo informācija par akciju tika nosūtīta gan E-klases
informatīvajā sadaļā, gan Vecumnieku novada
domes mājas lapā, tāpat arī sociālajos tīklos.
Cerot uz to, ka šāda pieredze vairs nebūs vajadzīga vai arī, ja būs, tad mums jau būs zināšanas un
prasmes, kā to darīt vēl labāk un kvalitatīvāk, lai
iedzīvotāju vairums būtu apmierināti.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Bāriņtiesa – vecāki, vidū – bērns
Vecumnieku novada bāriņtiesa (turpmāk –
Bāriņtiesa) amata pienākumus veic saskaņā
ar normatīvajiem aktiem un publisko tiesību
principiem prioritāri nodrošinot bērna vai
aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību.

V

ecumnieku pašvaldības teritorijā iedzīvotājiem netiek nodrošināta zvērināta
notāra pakalpojumu saņemšana, līdz ar
to Bāriņtiesa izdara apliecinājumus un
citus Bāriņtiesu likuma VII nodaļā minētos uzdevumus.
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Bāriņtiesa turpināja veikt savus pienākumus arī attālināti.
Šobrīd situācija ir stabilizējusies, iedzīvotāji tiek
pieņemti klātienē, iepriekš telefoniski saskaņojot
tikšanās laikus.

Informācija skaitļos

Linda Meņģele laista izslāpušās dobes pagasta centrā.

atbalsts. Vecumnieku novada dome atvainojas,
ja kādu neapmierināja produktu kvalitāte vai
sortiments. Pašvaldība vairākkārtīgi runāja ar
pārtikas produktu piegādātāju, lai rastu vislabāko
risinājumu.

Bāriņtiesas darbības šī gada piecos mēnešos ir
notikušas 12 Bāriņtiesas sēdes, kurās pieņemti
29 lēmumi. Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir pieņēmusi divus vienpersoniskus lēmumus, ar kuriem
pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības vecākiem,
jo bērni atradās veselībai un dzīvībai bīstamos
apstākļos.
Šobrīd ārpusģimenes aprūpē atrodas 58 bērni, no
tiem 37 bērni atrodas aizbildņu aprūpē un uzraudzībā, 14 bērni ir ievietoti audžuģimenēs, un 7
bērni dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās.
Bāriņtiesa vērš iedzīvotāju uzmanību, ka, atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam (Civillikuma 203.
panta pirmās daļas 3.punkts, Bāriņtiesu likuma
17.panta 1. un 2.punkts) un tiesu praksē norādītajam, Bāriņtiesas pienākums ir vērtēt vecāka(-u)
rīcību (pienākumu izpildē) attiecībā pret bērnu,
kā arī atzīt, ka vecāks kādā situācijā savas tiesības
izmanto ļaunprātīgi. Normatīvie akti neparedz
Bāriņtiesai tiesības un pienākumu vērtēt trešo
personu rīcību un ietekmi uz bērnu (un tā sakarā
pieņemt lēmumu), jo trešo personu apdraudējuma
novēršana ir vecāka pienākums.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Arī neērti risinājumi

Ar katru gadu pieaug gadījumi, kad Bāriņtiesā vēršas kāds no bērna vecākiem vai abi vecāki, jo notiek šķiršanās process vai izjukusi pāra kopdzīve, ir
radušās domstarpības, un vecāki nespēj vienoties
par jautājumiem, kas saistīti ar saskarsmes tiesību
realizēšanu vecākam ar bērnu, bērna pastāvīgās
dzīvesvietas noteikšanu, uzturlīdzekļu apmēra
vai maksāšanas kārtības noteikšanu un citiem ar
bērnu audzināšanu saistītiem jautājumiem. Šie
gadījumi ir ļoti neērti gan Bāriņtiesas darbiniekiem, gan vecākiem, jo pa vidu vecāku strīdam ir
bērns, kurš, pašam to negribot, ir kļuvis par vecāku
savstarpējo nesaskaņu ķīlnieku.
Dažkārt izdodas Bāriņtiesā izšķirt vecāku domstarpības, tomēr ne visus strīdus atrisināt ir Bāriņtiesas kompetencē. Vecāku strīdus par bērna
dzīvesvietas, ikdienas vai atsevišķas aizgādības
noteikšanu, kā arī tiesībām izmantot saskarsmes
kārtību ar bērnu atbilstoši kompetencei izšķir tiesa,
pieņemot lietā galīgo nolēmumu. Iepriekšminētajās lietās Bāriņtiesa, ievērojot Bāriņtiesu likuma
50.panta normas, pēc tiesas pieprasījuma sniedz
atzinumu, ko tiesa vērtē kā Bāriņtiesas viedokli
izskatāmajā jautājumā. Ir šādas lietas, kas ilgst
gadiem, jo vecāki nespēj savstarpēji vienoties.
Šādi procesi bērnam nozīmē nemitīgus psihologa
apmeklējumus, stresu un apjukumu, kas būtībā
ir vardarbība pret bērnu un atstāj dziļas sekas
bērna psihē.
Lai izvairītos no gadiem ilgas tiesāšanās un saudzētu bērnu, ir pieejama mediācija ģimenes strīdos, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un
domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses
(saite par meditāciju http://sertificetimediatori.lv/
bezmaksas-mediacija-gimenem/).
Ģimene ir vieta, kurā cilvēkam veidojas vērtību sistēma, pašvērtība, uzskati, prasme veidot attiecības
ar citiem. Bērns, kurš nav cienīts, saprasts un mīlēts ģimenē, nespēs mīlēt, cienīt un saprast citus.
Saudzēsim, cienīsim un mīlēsim savus bērnus!
Evita Caune,
Vecumnieku novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

4 Tūrisms, kultūra
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Dots starts Latvijas un Lietuvas
pašvaldību apceļošanas kopprojektam
29. maijā Latvijas-Lietuvas pierobežā
Lietuvas pusē pie Saločai/Grenctāles
robežpunta norisinājās akcijas «Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē» atklāšanas pasākums.

A

kciju un tūrisma maršrutu jau ceturto
gadu veido un organizē Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles novada
pašvaldība Latvijā un Biržu, Pasvales,
Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldība
Lietuvā. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionā, veidojot
kopīgu tūrisma maršrutu un popularizējot tūrisma
apskates objektus un uzņēmumus. Šogad akcija
norisinās no 1. jūnija līdz 30. septembrim.
Projekta atklāšanas pasākumā piedalījās mediji
un akcijā iesaistīto pašvaldību pārstāvji. Pie piemiņas zīmes Baltijas ceļam astoņu pašvaldību
vadītāji, kopā ar projekta autori Bauskas Tūrisma
informācijas centra vadītāju Inesi Turkupoli-Zilpuri uzrunāja klātesošos medijus, iepazīstināja

2020. gada 12.jūnijā

ar akcijas noteikumiem, kā arī prezentēja akcijas
balvu fondu – velosipēdus un skrejriteņus. Uzreiz
pēc tam blakus esošajā motelī «Pasienis» svinīgi
tika parakstīti akcijas līgumi.
Akcijā aicināti piedalīties Latvijas un Lietuvas
zinātkārie iedzīvotāji gan kopā ar ģimeni, gan
draugiem. Visi objekti pieejami brīvā dabā
jebkurā diennakts laikā, tiem nav ieejas maksas. Lai saņemtu zīmogu, akcijas dalībniekam
ir jānofotografējas pie vismaz 16 no 24 akcijas
objektiem (selfijs). Zīmogu akcijas kartē varēs
saņemt Bauskas, Vecumnieku, Biržu, Pasvales,
Pakrojas, Jonišķu Tūrisma informācijas centros,
uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai fotoaparātā),
kurās jābūt redzamam akcijas dalībniekam un
akcijas objektam.
Vairāk par akciju Vecumnieku novada
pašvaldības mājas
lapā.
Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Arī caur Vecumnieku novadu ies Svētā Jēkaba ceļš
Sācies darbs pie starptautiski pazīstamā
Svētā Jēkaba ceļa maršruta izveides
Vecumnieku novadā.

S
FOTO –RITA KENIGSVALDE

vētā Jēkaba ceļš jeb Santjago ceļš (Camino de Santiago) ir viens no galvenajiem vēsturiskajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā.
Sv. Jēkaba ceļš tiek veidots Latvijā un
Eiropas Savienībā, kā kristīgās vērtībās balstītas
savienības nostiprināšana, lai veicinātu un attīstītu svētceļojumu tradīcijas Eiropā kopumā, tai
skaitā katrā valstī atsevišķi. Mūsu kopīgais mērķis
ir veicināt Eiropas valstu kultūras apmaiņu starp
Sv. Jēkaba ceļa pilsētām, rajoniem, reģioniem,
lai apliecinātu Eiropas kultūras identitāti un tās
vērtības, tāpat arī veicināt vietējā un starptautiskā līmenī mūsu unikālā vēsturiskā, kultūras un
intelektuālā mantojuma izplatīšanu.

nekāda termiņa, līdz kuram šis maršruta posms
jāizveido, nav, bet – jo ātrāk, jo labāk, protams.
Visiem no tā būs prieks, gandarījums un ieguvums.
Un novada vārds tiks nests pasaulē.
Tālāk plānā ir iziet maršrutu no Vecumniekiem
līdz Bruknai. Ejot šo posmu ir jāuzrunā vairāki
saimnieki, pa kuru teritoriju nākotnē ceļš vestu,
vai viņi piekrīt, ka gar viņu īpašumu iet Sv. Jēkaba
ceļš (piemēram, gar labības lauka malu).»
Runājot par Sv. Jēkaba maršrutu tīklu Eiropā, vispirms uzmanība parasti tiek pievērsta tā izveides
galvenajam mērķim – ar skaidru ceļa marķējumu
nodrošināt iespēju svētceļniekiem pēc iespējas
vairāk laika šajā ceļā veltīt iekšējām pārdomām.
Jau Eiropā ieviestā tradīcija uzliek zināmu pienākumu svētceļniekus vest gar kultūrvēsturiski
nozīmīgiem objektiem katrā apdzīvotā vietā, taču
vienlaikus tiek domāts arī par to, lai tas būtiski
neaizkavētu gājienu un arī neradītu traucējumus

Viens tulkojums, trīs dzimtas
Latvija-Itālija-Vecmuiža. 16.jūnijā Vecumniekos
16. jūnijā plkst. 18.00 aicinām visus,
kurus vieno mīlestība pret Itāliju, tikties
Vecumnieku tautas namā pasākumā «Viens
tulkojums, trīs dzimtas» un ielūkoties
notikumos un likteņos, kas saista sicīliešu
rakstnieka Džuzepes Tomazi di Lampedūzas
romānu «Gepards» ar Latvijas kultūras
vēsturei nozīmīgo Spekku dzimtu Vecmuižā.

Sarmīte Caune, Dzintars Adienis, Maira Veisbārde, Andris Bērziņš, Raimonda Strode, Lauma
Palmbaha, Jānis Strupulis, Liene Ūlande.
Izstāde atvērta apskatei no 16. jūnija līdz 30.
septembrim.

ikai tas, kas pratīs likt ausi pie latvju zemes, tas gan sadzirdēs gadu simtiem
cauri dzīvās zemes sirds pukstus un dzīvu asins ritēšanu daudzo seno un neseno paaudžu dzīslās, tā skatu neaizmiglos
un nenomāks svešo tekstu paviršās virspuses
attēlošana, kas ir vieniem bīstama un otriem
jocīga skatīšanās politiskajos mākoņos, — tas
varēs arī sākt rakstīt latvju tautas vēsturi, atkārtoju: sākt. (Arnolds Spekke)

Dantes Aligjēri biedrība Latvijā

T

••Pa «Geparda» pēdām. Bibliogrāfes Ilzes Lecinskas stāstījums par romāna tulkotāju Andreju
Spekki un Džuzepes Tomazi di Lampedūzas
gaitām Eiropā un Latvijā.

Itālijas draugu apvienība (biedrība) Latvijā bija
izveidota jau 1934. gadā un aktīvi darbojās līdz
1940. gadam. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas latviešu kultūras inteliģence vēlējās apvienot tos, kurus interesēja kultūras sadarbības
iespējas ar Itāliju. 1995. gadā kinorežisore Laima
Žurgina ar domubiedriem atjaunoja biedrību kā
Dantes Aligjēri biedrības Latvijas nodaļu. DA
biedrība Latvijā šobrīd apvieno vairāk nekā 50
itāļu kultūras mīļotājus, speciālistus, māksliniekus un interesentus, ar savu darbību sekmējot
sabiedrības interesi par Itālijas kultūru, Itālijas
un Latvijas sadarbības formām, kultūrpieredzes
apmaiņu un perspektīvām. Biedrība organizē ikmēneša tikšanās ar brīnišķīgu pieredzi guvušiem
cilvēkiem, kā arī lasījumus par mākslas un sabiedriski nozīmīgām tēmām. DA biedrība 2005.
gadā nodibināja un jau 10 reizes ir pasniegusi
«Gada Lielo balvu» izcilām personībām Latvijā
un Itālijā, kuras ir devušas vislielāko personisko
ieguldījumu un ar savu darbību ir sekmējušas
Latvijas-Itālijas kultūras sakaru stiprināšanu.
«Gada Lielās balvas» medaļas autors ir izcilais
Latvijas medaļu mākslinieks Jānis Strupulis.
DA biedrība sadarbojas ar Itālijas vēstniecību
Latvijā un katru gadu organizē izstādes un konferences Itāļu valodas nedēļas pasaulē kultūras
programmas ietvaros. Ļoti nozīmīga ir DA biedrības profesionālo mākslinieku radošā darbība
Latvijas kultūras laukā. Mākslinieku daiļradē
būtisku vietu ieņem Latvijas un Itālijas dabas un
pilsētu skaistums, interese par kultūrvēsturisko
mantojumu un personībām, viņi ir piedalījušies daudzās izstādēs un simpozijos Latvijā un
ārzemēs, rīkojuši personālizstādes. Biedrības
rīkotās izstādes ir notikušas Krāslavas Vēstures
un mākslas muzejā, Jūrmalas Pilsētas muzejā,
Ārzemju mākslas muzejā Rīgā, Stāmerienas
Tautas namā, Siguldas Mākslu skolā «Baltais
Flīģelis», LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgas
Centrālajā bibliotēkā, Gulbenes bibliotēkā, Rīgas Latviešu biedrības namā, Daugavas muzejā
Doles salā. Ogres vēstures un mākslas muzejā
līdz 5. jūlijam ir apskatāma izstāde «Daugava»,
kurā Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki ar
krāsām, formām, izjūtām un asociācijām dāvina
skatītājiem katrs savu stāstu par Daugavu.
Raimonda Strode
mob: +371 26160348;
e-pasts: raimonda.strode@gmail.com

••Izstādes «Pa Geparda pēdām Sicīlijā» atklāšana. Dantes Aligjēri (DA) biedrības mākslinieku
veltījums Dž. T. di Lampedūzas romānam un L.
Viskonti slavenajai filmai «Gepards».
Izstādē piedalās DA biedrības mākslinieki:
Aleksejs Naumovs, Vija Dzintare, Laine Kainaize,

Rita Kovala
Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centrs
Tālr. 29323741
e-pasts:
vecumnieku.muzejs@vecumnieki. lv

Itālija-Latvija

Atskatoties uz Latvijas Valsts tapšanas ceļu,
nedrīkstam aizmirst, ka Itālija bija pirmā valsts,
kura atbalstīja Latvijas neatkarības centienus
un aicināja arī citas valstis darīt to pašu. Tas pavēra ceļu Latvijas starptautiskai atzīšanai 1921.
gadā. Itālijas atbalsts lika pamatus draudzīgai
sadarbībai politikas, ekonomikas un kultūras
jomā starp Latviju un Itāliju. 1933. gadā Arnoldu
Spekki iecēla par Latvijas Republikas sūtni Itālijā,
Grieķijā, Bulgārijā un Albānijā un viņš pārcēlās
uz dzīvi Romā. Pēc gada –1934. gadā – Latvijā
izveidojās Itālijas draugu apvienība (biedrība),
kuras vadītāji uzturēja kontaktus ar sūtni Romā.
Arnolds Spekke vislabāk jutās itāliešu kultūras
darbinieku aprindās un daudz stāstīja par savu
skaisto dzimteni. Pēc Latvijas okupācijas viņš
atstāja sūtņa amatu un līdz Otrā pasaules kara
beigām strādāja par skolotāju, bibliotekāru un
tulku Milānā un Romā, kā arī uzrakstīja grāmatu
«Latvijas vēsture». Arnolda Spekkes dēls Andrejs
Spekke jau agri pievērsās literārajai darbībai un
publicēja recenzijas par grāmatām, teātra izrādēm un arī savus dzejoļus. Pēc izsūtījuma viņš
tulkoja grāmatas no franču un itāļu valodas. Džuzepes Tomazi di Lampedūzas romāna «Gepards»
tulkojums ir ierindojams starp visskaistākajiem
un valodnieciski meistarīgākajiem izdevumiem
latviešu grāmatniecībā.

Pasākumā

••Ar dzimtas saknēm Vecumniekos. Vecumnieku
pagasta Novadpētniecības centra stāstījums
(Aloida Baķe, Rita Kovala) par Spekku dzimtas
koku.

No kreisās Tūrisma informācijas punkta vadītāja Aira Odinga ar meitu Margrietu, Iluta un Ēriks Kristapsoni no Bārbeles,
(Iluta pati izgājusi posmu Spānijā) un Agita Ūbele, brīvprātīgā no Camino.

23. maijā Vecumnieku Tūrisma informācijas
punkta vadītāja Aira Odinga un brīvprātīgie no
asociācijas izgāja posmu no Bruknas cauri Bārbelei
līdz Skaistkalnei, komunicējot ar iedzīvotājiem,
izpētot ceļu, nosakot kopējo kilometrāžu un GPS
koordinātes.
Vecumnieku TIC vadītāja Aira stāsta: «Mums

satiksmē.
Ar marķējuma zīmēm un apzinātām naktsmājām
šobrīd ir izveidoti 6 etapi no Rīgas līdz Žagarei.
Vairāk informācijas par Sv. Jēkaba ceļu: https://
caminolatvia.com/lv/
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Maijā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 8 bērniņu dzimšanas –
3 puikas, 5 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 6 miršanas
reģistri:

2020.gada 26.maijs);

Aivars Romanovs (1969.gada 27.janvāris –
2020.gada 13.maijs);
Aivars Miķelsons (1955.gada 5.decembris –
2020.gada 22.maijs);
Austra Ozola (1941.gada 20.oktobris –

Kurmenes pagasts

Vecumnieku pagasts

Darbosies grāmatu apgāda «Jumava» grāmatu
galds.

Skaistkalnes pagasts

Osvalds Grendziņš (1949.gada 20.maijs –
2020.gada 11.maijs);
Kārlis Kiršfelds (1931.gada 5.novembris –
2020.gada 10.maijs);
Anatolijs Kindzulis (1961.gada 2.jūlijs –
2020.gada 23.maijs).
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

2020. gada 12.jūnijā

Par saimnieciskajiem darbiem pašvaldībā
arī no grunts un uzturēt ceļa klātni mitru apmēram trīs menešus. Tas gan ir atkarīgs no satiksmes
intensitātes, laika apstākļiem un ielu seguma.
Esam saņēmuši arī daudz jautājumu no iedzīvotājiem, vai šī viela nav kaitīga veselībai un
apkārtējiem augiem. Kalcija hlorīds jeb kalcija
hlora sāls ir dabā ļoti nepieciešama viela dzīvo
organismu vielmaiņai. Kalcija hlorīdu, ko izmanto ceļu apstrādei, tuvumā esošie augi uzsūc un
izmanto veselīgai augšanai, jo kalcijs nodrošina
spēju pretoties slimībām. To izmanto piena produktu ražošanā un tas ir daudz draudzīgāks dabai
un cilvēkiem nekā sāls, kas tiek kaisīts ziemā.

Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Noturoties ilgstoši sausam un vējainam laikam,
par īstu izaicinājumu kļūst putekļainie ceļi.

Ceļu uzturēšana

Trūkst darba roku

Arī Vecumnieku novada ceļu apsaimniekotājs
SIA «Jaunolis» 28. un 29. maijā veica ceļu un ielu
atputekļošanu. Kopumā novadā tika atputekļoti
vairāk kā 8 km ielas un ceļi. Ceļu atputekļošanai
tika izmantots kalcija hlorīds (CaCl2). Lai arī viena
km celu atputekļošana izmaksā 598 EUR, šogad
esam atputekļojuši par 1,6 km vairāk kā iepriekšējā gadā. Protams, vislabāk būtu apstrādāt visus
novada ceļus, diemžēl šādu līdzekļu pašvaldībai
nav, tādēļ ceļu apstrāde tiek izvēlēta selektīvi.
Pašreiz tiek apstrādāti ceļi ar lielāko satiksmes intensitāti un blīvāk apdzīvotās vietās, lai mazinātu
diskomfortu iedzīvotājiem.Šāda ceļu apstrāde ļauj
kalcija hlorīdam iesūkties ceļu virsmā apmēram
7-10 cm un piesaistīt mitrumu gan no gaisa, gan

Sākoties vasaras darbiem Vecumnieku novada
saimniecības daļa krasi izjūt darba roku trūkumu,
jo jāpaspēj gan zāle nopļaut, gan puķu dobes
iestādīt un izravēt, gan arī ikdienas saimniecības
darbus padarīt. Ar 1.jūniju Vecumnieku pagastā
sākuši strādāt divi vasaras nodarbinātības skolēni
Marks Kovaļenko un Reinis-Miks Veismanis. Kā
atzīst pagasta dārzniece Līga Veismane puišu
atspaids ir nenovērtējams, jo krietni atvieglo
ikdienas soli. Skolēni palīdz laistīt apgaismes
stabos novietotos puķu podus, jo šajās karstajās
dienās tas jāveic ik pārdienas. Tāpat bērni strādā
ezermalās savācot gan tur atstātos atkritumus,
gan uzkopjot apkārtni.

Pašvaldībā 5

Vides labiekārtošana

Ceru, ka liela daļa iedzīvotāju ir pamanījuši, ka
Vecumnieku centrā ir parādījušies arī jauni puķu
podu turētāji, kas arī ikdienā ir jākopj, lai daiļotu
pagasta centru. Arī mērojot ceļu uz Vecumnieku
Veselības centru Ezerkrasta ielā ir novietoti divi
atpūtas soliņi ar atkritumu urnām. Tādi pat soliņi
un atkritumu urnas ir uzstādīti uz celiņa, kas ved
ap Jauno ezeru Vecumniekos.

Būvniecība

Ar 8. jūniju Vecumnieku vidusskolas bērnudārza teritorijā sāka darboties celtnieki, lai sāktu
skrūvpāļu nostiprināšanu gruntī uz kuriem tiks
uzstādītas moduļu tipa bērnudārza telpas, kas būs
paredzētas divām grupiņām. Vairāk, kā mēnesi
notika projekta izstrāde un saskaņošana, bet ļoti
ceram, ka 1.septembrī varēsim patīkami pārsteigt
jaunos bērnudārza apmeklētājus. Pašreiz tie gan
nav vienīgie darbi, kas paredzēti pie bērnudārza.
Ar 10.jūniju sākās arī bērnudārza auto stāvlaukuma izbūve. Tiks paplašināts esošais laukums, kas
nodrošinās iespēju brīvāk un organizētāk iebraukt
un izbraukt no bērnudārza teritorijas.
Aicinu privātmāju īpašniekus, kuri ir iestādījuši
dzīvžogus, kokus un krūmus tuvu ielām un ceļiem,
parūpēties, lai tie nekādā veidā netraucētu satiksmei. Šādi augoši krūmi un koki apgrūtina ielu un
ceļu pārredzamību un traucē to kopšanu.

B

ārbeles pagastā pērn pie sēravota bija
uzsākti sakopšanas darbi. Tagad tie ir
noslēguma fāzē. Sadarbībā ar ZS «Silavēji», Valles pašvaldības aģentūras
un SIA «Jaunolis» speciālistiem ir izdevies sakopt Bārbeles sēravota teritoriju, kas
gadu gadiem bija paslēpusies zem koku un
krūmu apauguma. Pagājušā gada rudenī tika
izcirsti un izzāģēti krūmi, zem kuriem parādījās
vecie vannu mājas pamati. Šogad, pateicoties
ārkārtas situācijai, Dome lēma par papildu finansējuma piešķiršanu sēravota sakopšanai un
labiekārtošanai. Gada sākumā tika pasūtītas un
atjaunotas norādes uz Bārbeles sēravotu. Tagad
sēravotā ir atsegtas senās vannu mājas pamatu
aprises, sakopts Iecavas upes krasts un labiekārtota ugunskura vieta. Procesā vēl ir laipas
atjaunošana un lapenes uzstādīšana, bet drīzumā arī šie darbi būs pabeigti.
Santa Bračka,
Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja

PAGASTOS
Stelpes pagastā

21. jūnijā Stelpes pagastā Jāņu ielīgošana
«Nāc blakus, Jāņi klāt!». Līgosim kopā ar Latvijas
Nacionālā teātra aktrisi Indru Burkovsku (Tomuļmāti), komponistu Valdi Zilveri un Stelpes amatiermāksliniekiem. Beitiņos plkst.10.30, Stelpes
centrā pie daudzdzīvokļu mājām plkst. 11.20,
Nīzerē plkst. 12.10.

Valles pagastā

Vallē 21. jūnijā viesosies Nacionālā teātra mākslinieki Indra Burkovska un Valdis Zilvers ar programmu «Nāc blakus, Jāņi klāt!» ar piebildi «Jāņos
viss ir atļauts, kas nav aizliegts.»
Aktieru Amtmaņu muzejā plkst.13.30,
Mežmuižā plkst. 15.00, Taurkalnē plkst.16.30.
Valles saietu namā joprojām skatāma mūsu
novadnieka Pētera Leimaņa gleznu izstāde.

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

FOTO –SANTA BRAČKA

Bārbeles sēravota apkārtne gūst jaunas aprises

Sabiedriskās kārtības
nodaļas informācija

Maijā kopumā apkalpoti 38 izsaukumi (Vecumnieku pagastā - 27 izsaukumi, Skaistkalnes pagastā - 6, Valles pagastā - 3, Bārbeles pagastā - 1,
Stelpes pagastā - 1, Kurmenes pagastā – izsaukumu nebija), t.sk. apkalpoti 13 Valsts policijas
izsaukumi. Pārkāpumu profilaksei veikti 3 reidi,
sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem. Divas
reizes sniegts atbalsts Sociālajam dienestam un
Bāriņtiesai.
Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem Vecumnieku pagastā tika aizturēta persona, kura,
iespējams, ir veikusi vieglās automašīnas zādzību Bauskas novadā.
11 personām izteikti aizrādījumi par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem, bet 24
personām izteikti aizrādījumi par valstī ieviestā
ārkārtējā stāvokļa, saistībā ar Covid-19 noteikumu pārkāpumiem.
Septiņām personām, kas bija alkohola reibumā
vai kurām bija veselības problēmas, palīdzēts
nokļūt dzīvesvietā.
Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c. sniegta
14 reizes. Izķerti 5 klaiņojoši suņi un viens kaķis.
Kādi bijuši izsaukumi - valstī ieviestā ārkārtas stāvokļa, saistībā ar Covid-19 noteikumu
pārkāpumi, konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi, trokšņošana,
alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā.
Saņemti 3 personu iesniegumi, un tikpat sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem.
Uzsāktas 7 lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
Noformēti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Atbildība par pārkāpumiem paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa: - 75.panta
1.daļā, - 106.panta 2.daļā, un Vecumnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 «Vecumnieku
novada sabiedriskās kārtības noteikumi» 26.
punktā.
Andris Caune,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja p.i.

LAUKSAIMNIEKIEM

Sēravota apkārtne pirms darbu sākšanas.

Sēra vannu mājas pamati, atsvaidzinātā apkārtne tagad.

Zālītes speciālā pamatskola 2020./21.
mācību gadā uzņem izglītojamos
šādās izglītības programmās:
Speciālās pirmsskolas izglītības programmās
(kods 01015611, 01015811, 01015911);
Speciālās pamatizglītības programmās (kods
21015811, 21015911) ;
Profesionālās pamatizglītības programmā
«Ēdināšanas pakalpojumi», kvalifikācija «Virtuves darbinieks» (kods 22811021); Profesionālās pamatizglītības programmā «Kokizstrādājumu izgatavošana», kvalifikācija «Koksnes
materiālu apstrādātājs» (kods 22543041).

Nepieciešami šādi dokumenti:

Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās:
1. vecāka/aizbildņa iesniegums;
2. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Profesionālās pamatizglītības programmās:
1. vecāka/aizbildņa vai pilngadīga izglītojamā
iesniegums;
2. apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta kopijas;
3. medicīniskā karte (026/u veidlapa).
Skola nodrošina izglītojamos ar bezmaksas ēdināšanu, bezmaksas transportu nokļūšanai uz
skolu un mājās, diennakts uzraudzību, internāta
pakalpojumiem, kā arī daudzpusīgas iespējas
piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs.
Interesēties pa tālruņiem – direktors
29483699, direktora vietnieks 29125206,
lievedis 25472888
.

SVARĪGI
Sestdien, 2020.gada 13.jūnijā
Vecumnieku novada
pašvaldības darba laiks
no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00
(bez pusdienu pārtraukuma)

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

LAD ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas
darbā. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem
dienests sniedz pa tālruni – šādi iespējams
saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta
darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā
var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Ja
klientiem nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu
iesniegumus, jāzvana uz tālruni 67095000.
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks
projektu pieņemšana pasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības».
Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to
ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot
kooperāciju un tirgus pieejamību.
Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro.
Šajā kārtā netiks piemērots reģionalizācijas
princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada
kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā
pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības
ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība
projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro,
bet nepārsniedz 15 000 eiro.
Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam
laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas
ietver darījumdarbības plānu , sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centra Bauskas nodaļā projektus sagatavo:
Dace Griķe tel 29180377 dace.grike@llkc.lv
Dace Medne tel 26669063 dace.medne@llkc.lv
Ieva Litiņa tel 26180900 ieva.litina@llkc.lv
Kristaps Stallīts tel 20267734 kristaps.stallits@
llkc.lv

6 Sabiedrība
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Asinis, kuras mēs nododam šodien, rīt
izglābs dzīvību cilvēkiem

Nav pasaulē izdomāta viela, kas spētu aizvietot
donora ziedotās asinis. Tāpēc tik ļoti svarīga
ir ikviena donora atsaucība un labā griba.
Cilvēcīgākā, siltākā palīdzība tiem, kam tas
visvairāk vajadzīgs. No sirds uz sirdi.

riem, par donoru ģimenēm, par pēdējiem gadījumiem rajonā, kur atkal
un atkal cilvēku dzīvību
glābušas donoru asinis.

ecumnieku tautas namā 2.jūnijā kārtējo
reizi šogad gaidīja donorus. Valsts Asinsdonoru centra mobilās brigādes busiņu
pazīst visur Latvijā. Šoreiz kopumā asinis
nodot atnāca 47 cilvēki. 41 donors varēja asinis nodot, sešiem dažādu iemeslu dēļ šoreiz
tika atteikts. Septiņiem atnākušajiem šī bija pirmā
reize. Tātad šajā reizē par septiņiem donoriem Latvijā kļuva vairāk. Katra asins lāse ir valūtas vērtībā
brīdī, kad cilvēkam tā ir vajadzīga. Paldies visiem,
kas ziedoja asinis, kas atnāca, jo tāda ir viņu pārliecība un nesavtība. Arī tad, kad pasauli pārņēmis
Covid-19 vīruss un cilvēki kļuvuši piesardzīgi it visā – tieši tagad asinis vajadzīgas vairāk kā jebkad.

Pateicība

V

Dāmas īsi pirms asins ziedošanas

Kā pateicību donoriem,
kuri asinis ziedoja bez
atlīdzības, Vecumnieku
tautas namā tika rīkoti pateicības pasākumi
«Uguntiņa». Tajos godināja aktīvākos donorus,
apbalvoja ar Goda rakstiem un ar pateicības
suvenīriem sveica Goda
donorus, kuri asinis bija
ziedojuši līdz pat 70 reizēm. Šie bija gaidītākie
sarīkojumi ciemā. Pasākumos ciemojās viesi no
citām Republikas pilsētām.
Savu donoru kustības darbu centāmies atspoguļot rajona avīzē «Komunisma ceļš», organizējām
pieredzes apmaiņu savā ciemā starp Republikas
septiņām labākajām donoru pirmorganizācijām.
Kā viena no labākajām donoru organizācijām,
piedalījāmies konferencē Lietuvā.
Lai gan ir gūti zināmi panākumi, tomēr mēs uzskatām, ka vēl ir ļoti daudz iespēju kā uzlabot donoru
kustību un aizvien iesaistītu jaunus un jaunus
donorus. Esmu pārliecināta, ka Bauskas rajonam
un Vecumnieku iecirknim tas ir pa spēkam un
mēs meklēsim aizvien jaunus paņēmienus, kā
sekmēt šo cildeno un vajadzīgo kustību, kas atdos
cilvēkiem veselību un dzīvību!»
Donoru kustība Vecumniekos beidza pastāvēt līdz
ar 3.atmodas iestāšanos.
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
Apraksta sagatavošanā izmantotais informatīvais avots: https://www.vadc.lv/par-vadc/zinas-par-vadc/vesture un Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centra materiāli.

Vecumnieku donoru aktivitātei ir senas saknes.
Agrāk pie mums darbojās Sarkanā Krusta Vecumnieku komiteja.
Fragmenti no Vijas Strautiņas (Sarkanā Krusta
Vecumnieku iecirkņa priekšsēdētājas) runas
Latvijas Radio, 1981.gada 24.novembrī.

Sterilas pudeles asinīm.

Donoru diena-svētku diena

Donoru dienām gatavojāmies kā svētkiem - ieradāmies darbā ļoti agri, jau iepriekš sakārtotās,
izmazgātās, dezinficētās telpās. Par saviem
līdzekļiem, ar saviem spēkiem šuvām jaunus
tērpus, cepures. Mājas apstākļos vārījām, stērķelējām... Paskatoties no
malas - darbinieki izskatījās viscaur sterili.
Bez mūsu laipnās sagaidīšanas donorus sveica
skolēni skolotāju pavadībā
ar mūsu aktīvās donores
Maigas Kurčanovas (šobrīd
zināma kā mūsu novada
dzejniece, VPNC) dzejas
rindām, kuras viņa veltījusi gandrīz katrai donoru
dienai. Citā reizē bija ieraksts magnetofonā par
Sarkanā Krusta darbu, ko
tas veicis iepriekšējā gadā,
par aktīvākajiem dono-

«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja
vairākus Vecumnieku novada donorus,
uzklausot viedokli, vaicājot par
pieredzi.

Ilvija Špundzāne,

Vecumnieku novada iedzīvotāja
Asinis esmu nodevusi sešas reizes. Pirmā
reize saistīta ar situāciju, kad manam tētim
bija nepieciešama sarežģīta operācija, bija
nepieciešamas donoru asinis.Uzrunāju radus,
paziņas, kolēģus. Braucām uz Rīgu. Kolēģe
Ineta Karaseva mani mudināja arī pašai ziedot
asinis. Saņēmos – izdarīju. Par atsaucību esmu
pateicīga visiem, kas toreiz palīdzēja. Rudenī,
«Labo darbu nedēļā» es pati uzrunāju kolēģes
un devāmies nodot asinis tepat Vecumniekos.
Visādi gājis – esmu arī noģībusi. Tad vienu
reizīti izlaidu un 2. jūnijā atkal biju klāt. Mani
pārsteidza, ka Donoru centra speciālistes mani
atcerējās. Tā ir svētīga sajūta.

Ineta Karaseva,

Vecumnieku novada iedzīvotāja
Mans donora stāžs ir tuvu 20 asins nodošanas
reizēm. Donora pieredzē man bijuši vairāki
posmi ar pārtraukumiem. Visspilgtāk atceros,
kad bija jāpalīdz kolēģei Jēkabpilī. Viņas dēlam bija nopietnas veselības problēmas. Kad
atgriezos Vecumniekos, turpināju būt donors.
Mana motivācija ir palīdzēt citiem, kamēr es
to varu un ja man ir tāda iespēja. Zinu cilvēkus,
kas labprāt būtu donori, bet diemžēl to nevar
– ir vai nu pārslimota kāda slimība vai ikdienā
tiek lietoti medikamenti.

Renārs Goževics,

Vecumnieku novada iedzīvotājs
Esmu ziedojis asinis apmēram desmit reizes.
Zinu, ka tas ir veselīgi, jo asinis atjaunojas. Un
protams – ja varu palīdzēt, daru to labprāt.
Noģībis neesmu ne reizi, vienīgi pirmās reizes
negribējās skatīties uz pašu procesu.
Donoriem par katru asins ziedošanas reizi
ieskaita kontā simbolisku atlīdzību, kuru arī
ziedoju. Aicinu tos stipros cilvēkus, kas vēl
tikai domā – saņemties un atnākt. Ja ir iespēja
– palīdzēt kādam šādā veidā, tas ir reāli.

UZZIŅAI
••Pirmā asins pārliešana Latvijā reģistrēta
1871.gadā;
••Latvijas Valsts asinsdonoru centru atklāja
1960.gadā Rīgā;
••1993.gada martā neatkarīgās Latvijas laikā
Republikas asins pārliešanas stacija tiek pārdēvēta par Valsts asinsdonoru centru;
••No 1993.gada asinis tiek sagatavotas tikai
slēgtā plastikāta iesaiņojumā (līdzšinējo sterilo stikla pudelīšu vietā) un procedūras laikā
no donora tiek noņemta standartdeva - 450ml
un 40 ml laboratoriskiem izmeklējumiem.
••Statistika (donoru skaits pa gadiem):
1965.- 33, 1966-35, 1967-61, 1968-123, 1969149, 1970-194, 1971-236, 1972-331, 1976-328,
1981-580, 1991-137 pēdējā uzskaite.
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Donoru kustība Vecumniekos

FOTO –JANA GOŽEVICA

«Donoru kustība Vecumniekos tika dibināta 1966.
gadā, kad pirmie 35 cilvēki nodeva asinis bez
atlīdzības (tie bija tā laika iestāžu,
cehu un citu organizāciju vadītāji). Kustību dibināja Vecumnieku
iecirkņa slimnīcas galvenā ārste
Inta Ozola. Viņas iesākto darbu
turpināja Vecumnieku slimnīcas
vecmāte Vija Strautiņa. Lielu ieguldījumu kustības darbībā ieguldīja viss medicīniskais personāls.
Sākumā bija tikai atsevišķi donori, bet vēlāk – kustība auga
plašumā. Aktīvākie donori iesaistīja savas ģimenes. Tā veidojās
72 donoru ģimenes, no kurām
aktīvākie bija: Kokini, Gargurņi, Vildes, Mačukāni, Kamaldiņi,
Krūmiņi u.c.
Bija nepieciešams ilgs un pārDonore J.Lavrinoviča saņem pateicību no Sarkanā Krusta komitejas.
domāts darbs. Gājām pa darba
vietām, atsevišķi pa cehiem ar uzaicinājumiem,
Tā bija agrāk
izskaidrojumiem, ko nozīmē cilvēka dzīvība, ko
Interesanti, ka līdz pagājušā gadsimta astoņdesnozīmē būt veselam un kāda svarīga loma ir
mito gadu vidum donori pirms asins nodošanas
asinīm.
tika ieģērbti speciālās drēbēs - baltos halātos,
Pateicoties donoriem
cepurēs un garās balta auduma zeķēs, jo sistēmas,
un Vecumnieku ciema
ar kurām ņēma asinis, nebija hermētiski noslēgiestādēm, kas aktīvi ietas. Telpas tika regulāri dezinficētas.
Donori asinis nodeva labprāt, jo saņēma pelnītu
saistījās asins ziedošanā,
pateicību. Ilggadējiem donoriem vasarā piešķīra
Vecumnieku donoru kusceļazīmes (apmaksātas) uz atpūtas namiem, deva
tība bija labāko sarakstā
iespēju iegādāties deficīta preces: kafiju, desas,
Republikā. Mums nekad
traukus, apģērbu, parfimēriju un citas tolaik iknetika atteikts, ja bija nedienā nepieejamas preces.
pieciešamas donoru asinis
Kā pateicība donoriem, tika rīkoti sirsnīgi donoru
neatliekamos gadījumos,
salidojumi, kuros piedalījās slaveni ārsti, izglābti
glābjot vietējo iedzīvotāju
slimnieki, mākslinieki. Donori saņēma naudas
dzīvības.
balvas no arodbiedrības un uzņēmuma adminisAktīvākie donori bija
Stelpes pienotavā, MRS
trācijas. Visi Latvijas slimnieki 100% tika apgādāti
(Piebalgas), Misas kūdar donoru asinīm.
Līdz pat 20.gs. deviņdesmitajiem gadiem donoru
ras fabrikā, Beibežu MTS,
uzskatīja par ļoti cienījamu cilvēku.
sovhozā «Vecumnieki»,
Būt par donoru bija goda lieta!
Vecumnieku patērētāju Mūsdienas. 2020.gada 2.jūnijs, Vecumnieku tautas namā donoru diena.
Šobrīd Latvijā no visiem iedzīvotājiem donori ir
biedrības uzņēmumos,
aptuveni 2%.
PMK-2, DzKR «Vecumnieki», skolās un citas iestādēs.

VIEDOKLIS

2.jūnijā asinis ziedoja Ilvija Špundzāne (no reisās) un
Ineta Karaseva. Paldies!

Donor, tavu palīdzību gaida daudziSirmgalvis un mazulis vārgs.
Tu kā laimes putns teikā senā
Esi dzīvības un veselības sargs.
Maiga Kurčanova
(donoru kustības aktīviste, dzejniece)

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Donors Renārs Goževics, 2020.gada 2.jūnijā. Paldies!

Izglītība, kultūra 7

2020. gada 12.jūnijā

Joprojām kopā ar saviem lasītājiem - pielāgojas
arī bibliotēkas
Līdzās citām neērtībām, ko izjutām karantīnas
laikā, bija arī bibliotēku īpašais - saudzējošais
darba režīms. Bibliotekāres rosījās un joprojām
čakli sadarbojās ar lasītājiem, tikai mazliet
savādāk - gan īpaši atstājot grāmatas, gan
palīdzot izprintēt kādu materiālu, vai sniedzot
konsultāciju e-pastā. Bibliotēkas šodien ir
kļvušas par neatņemamu mūsu dzīves daļu
- padomdevēju, konsultantu un vienkārši arī
sarunu biedru.

A

r maija vidu bibliotēkas atsākušas pieņemt lasītājus klātienē, ievērojot sanitārās drošības noteikumus. «Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja novada
bibliotēku vadītājus, lūdzot izteikt viedokli par sadarbību ar lasītāju karantīnas laikā un
to, kādā ritmā grāmatu krātuves strādā pašreiz.
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Kurmenes bibliotēkā

Bibliotēkā ikviens var aplūkot:
– Novadpētniecības materiālu, literatūras un
foto izstādi «Sāpes mūža garumā», kas veltīta
represiju atcerei;
– Izstādes ciklā «Mans vaļasprieks»;
– «Ieži no manas kolekcijas» (Austras Ālmanes
vaļas prieks) un «Apsveikumu kartiņas veidoju
pati» (Evijas Cimbalas vaļasprieks);
– joprojām apskatāmi mūsu pagasta etnogrāfiskie
pirkstaiņi un mūsu pagasta etnogrāfiskais raksts.
Atgriežoties, kaut daļēji, pie bibliotēkas ikdienas
saprotu, ka šī vieta ir nepieciešama, jo ir cilvēki,
kuri šeit iegriežas katru dienu. Dzīvojam laukos,
ir lauku darbi, lauku ikdiena ar savām rūpēm un
aizņemtību. Lasītājiem tas ir mierīgāks laiks bijis
vienmēr. Protams, notiek krājuma aprite.
Bibliotēka nav kāda parasta telpa ar grāmatām,
bet bibliotēka ir tās saturs – tās identitāte, jeb
paštēls, kas balstīts tās pamatfunkcijās. Uzskatu,
ka bibliotēka aizņem pietiekoši lielu kultūrtelpu.
Bibliotēka ir iespējas, ne rezultāts!
Pastāstīja bibliotēkas vadītāja Brigita Krauze.

Valles bibliotēkā

Apmeklētāju plūsma šajā ierobežojumu laikā ir
vienmērīga. Droši vien tāpēc, ka ir sākusies vasara. Lasītāji ir priecīgi, ka var nodot grāmatas, un
mājās nekrājas kaudzes ar izlasītajām. Pārsvarā
apmeklētāji ir apmierināti ar pakalpojumu pieejamību, saprotoši. Protams, ir pa kādam neapmierinātajam un nākas uzklausīt aizrādījumus. Tā savās
domās dalījās bibliotēkas vadītāja Ingūna Kļaviņa.

Bārbeles Zēnu pamatskola aicina uz
nometnēm vasarā un rudenī

Bārbeles Zēnu pamatskola «Saknes
un Spārni» ir sagatavojusi programmu
aizraujošām, aktīvām un emociju bagātām
nometnēm visas vasaras garumā un rudenī.

N

ometnes paredzētas dažādiem vecumposmiem, sākot no septiņiem līdz 18
gadiem. Vasarā bērni un jaunieši ir aicināti pie mums pavadīt laiku nedēļas
garumā, savukārt rudenī ir ieplānots
organizēt vienu nedēļas un vairākas nedēļas nogales nometnes. Programmā ietvertas dažādas
aktivitātes, kuru galvenie atslēgas vārdi ir daba,
komanda un spārni.Plānotās nodarbības

Plānotās nodarbības

Nometnēs ir paredzētas dažādas aktivitātes,
piemēram, doties pārgājienā un dabas ekspedīcijā; iejusties pilota lomā; doties uz mežu zinoša
ornitologa pavadībā; šaut ar loku; piedzīvot
asas izjūtas kopā ar izdzīvošanas skolas skolotāju; darboties dažādās radošajās darbnīcās un
daudz cita. Papildus tam bērni un jaunieši varēs
iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, pavadīt
laiku skaistā vietā Bārbeles pagastā, kā arī iegūt
jaunus draugus un neaizmirstamas atmiņas.
Vasarā ir ieplānotas četras nometnes: divas
reizes «Saknes un spārni», «Vīri un vīri», kā arī

«Upē naktī pīle kliedz». Tāpat paredzēta rudens
brīvlaika nometne «Iegriežam rudeni», kā arī
trīs nedēļas nogales varēs piedalīties nometnē
«Ejam, jo daba ir laba». Iepazīties ar katru nometni detalizētāk var interneta vietnē:
https://bit.ly/2AgrywJ
Maksimālais dalībnieku skaits vienā nometnē ir
25 cilvēki. Izmaksas nedēļas nogales nometnei ir
75 eiro un nometnei, kas norisināsies nedēļu, –
270 eiro (iekļauta arī ēdināšana un gultasvietas).
Lai pieteiktos, nepieciešams rakstīt uz e-pastu
skola@barbele.lv, norādot bērna vārdu un uzvārdu, dzimšanas datus, vecāku (viena no abiem)
vārdu un uzvārdu, e-pastu. Papildu informāciju
var saņemt, zvanot skolas direktorei Ilonai Blūmai pa tālruņa numuru 29264639.
Bārbeles Zēnu pamatskola aicina vecākus rūpēties par bērnu nākotnes atmiņām jau tagad, jo
citreiz var būt par vēlu!
Ilona Blūma,
Bārbeles Zēnu pamatskolas direktore

SVĒTKI

Skaistkalnes bibliotēkā

Aizsargstikls, kas nodala bibliotekāru un lasītāju.

Kurmenes bibliotēku lasītāji var apmeklēt, bet ir
daži ierobežojumi. Lasītāji atgriežas, lai tiktu pie
jaunām grāmatām, izmantotu 30 minūtes datoru
un saņemtu atbildes uz dažādiem mazāk vai
vairāk sarežģītiem jautājumiem.
Krājums šobrīd nebūs pieejams apmeklētājiem
brīvpieejā, bet grāmatas un citus informācijas
resursus sameklēs un izsniegs bibliotekāre. Tas
ir kā no pagājušā gadsimta bildēm, kur redzams
kā bibliotekāre lasītājus sagaidīja aiz letes, bet
aiz muguras viņai bija plaukti, no kuriem atnesa
pieprasītās grāmatas. Arī pašlaik pirms bibliotēkas apmeklēšanas būtu vēlams, iespēju robežās,
sagatavoties, lai zinātu, pēc kā vaicāt.
Tiek apkopoti materiāli par kultūras dzīvi savā
pagastā laika posmā no 1940. līdz 1990. gadam.
Aicinu atsaukties Kurmenes pagasta iedzīvotājus, kuriem ir saglabājušās fotogrāfijas vai atmiņas
par kultūras dzīvi šajā laikā posmā.
Bibliotēka piedāvā lasītājiem arī attālinātos pakalpojumus – attālinātu lietotāju reģistrāciju, 3td
e-grāmatu bibliotēku, kā arī bibliotēkas materiālu
kopiju piegādi e-pastā, pastāstīja Kurmenes bibliotēkas vadītāja Gita Skadiņa.

Taurkalnes bibliotēkā

Taurkalnes bibliotēkā grāmatas karantīnas laikā
tika lasītas tikpat cik pirms Kovid. Varbūt pat
vairāk tika ņemtas vienā apmeklēšanas reizē,
jo lasītāji retāk apmeklēja bibliotēku. Karantīnas laikā lietotāji sūtīja uz e-pastu printējamos
materiālus. Biežāk tie bija darbiņi priekš skolas,
mācībām. Tāpat notika konsultācijas telefoniski.
Pašlaik apmeklējums ir atkal pieaudzis. Pastāstīja
Taurkalnes bibliotēkas vadītāja Brigita Čebatarova

Bārbeles bibliotēkā

Prieks, ka bibliotēkas darbs sāk atgriezties ierastajā ritmā. Elektroniskajiem resursiem piekļuve
nav bijusi pārtraukta. Īpašā režīmā nodrošināta
piekļuve datoriem.
Pieklusinātā bibliotēkas ikdiena aizritēja gatavojoties Zemgales stāstnieku festivālam «Ir jāizvēlas:
vai nu dzīvot, vai stāstīt.»(Ž.Pols Sartrs). Izveidots informatīvs materiāls «Bārbeles sēravots»,
pilnveidots (darbs vēl turpinās) tradicionālais novadpētniecības materiālu krājums, lai piedalītos
izsludinātajā Bauskas reģiona novadpētniecības
konkursā, veikta fonda analīze.

Bibliotēkas darbs neapstājās, mainījās tikai
darba formas. Pietrūka ikdienas komunikācijas
ar bibliotēkas apmeklētājiem, saziņa turpinājās
telefoniski, sniedzām uzziņas par visdažādākajiem
jautājumiem, kas saistījās ar ārkārtas situāciju,
konsultējām par elektronisko resursu izmantošanas iespējām, printējām rēķinus, palīdzējām
dažādu sadzīves jautājumu risināšanā. Regulāri
pagarinājām grāmatu izsniegšanas termiņus.
Lasītājgribētājiem tika piedāvāta iespēja lasīt
grāmatas 3td.lv elektronisko grāmatu bibliotēkā,
tika izsniegti autorizācijas dati piekļuvei. Ikviens
varēja izmantot bibliotēkas abonētās datubāzes,
kā Letonika.lv, Lursoft.lv, periodika.lv u.c. Pēc pieprasījuma grāmatas tika izsniegtas bezkontakta
veidā, tās iesaiņojot un novietojot ārpusē pie bibliotēkas. Lasītājiem, kuriem apgrūtināta piekļuve
bibliotēkai, grāmatas piegādājām mājās, stingri
ievērojot visus nepieciešamos aizsardzības un
drošības noteikumus. Iegādājāmies un apstrādājām jaunās grāmatas, kārtojām grāmatu plauktus,
strādājām pie Bauskas reģiona publisko bibliotēku
profesionālā novadpētniecības konkursa/skates
materiālu vākšanas un apkopošanas.
Bibliotēka atsākusi lietotāju apkalpošanu klātienē
- priekštelpā uzstādīta aizsargbarjera, turpat izvietotas jaunākās grāmatas un periodiskie izdevumi,
regulāri tiek veikta virsmu dezinfekcija, lasītāju atnestās grāmatas tiek izolētas karantīnā uz noteiktu
laiku. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami roku
dezinfekcijas līdzekļi. Tiek ievērota distance starp
apmeklētājiem un noteiktais uzturēšanās laiks bibliotēkas telpās. Izvietoti informatīve materiāli un
noteikumi par bibliotēkas darbību ārkārtas laikā.
Paldies, bibliotēkas apmeklētājiem par sapratni
un iecietību, gaidām Jūs bibliotēkā! Daiga un Inga
Skaistkalnes pagasta bibliotēkā.

20.jūnijā plkst. 18.00 aiz Vecumnieku
tautas nama, parkā, norisināsies Vasaras
saulgriežu koncerts «Iepin sauli vainagā»
un ziedu vainagu meistarklases floristu studijas vadītājas Līgas Lauriņas vadībā.
Aicinām Vecumnieku novada iedzīvotājus kopīgi
ielīgot Vasaras saulgriežus pozitīvā gaisotnē ar
dziesmām, tradicionālajiem rituāliem un sumināšanu. Par vakara muzikālo noformējumu rūpēsies māsas Dimantas, kuras vakaru papildinās

Vecumnieku bibliotēkā

Vadītāja Mārīte Boša uzrunā lasītājus: visos laikos
bijuši lasītāji, kas bojājuši vai zaudējuši grāmatas.
Agrāk par to sodīja stingrāk nekā tagad. Senajā
Ēģiptē par nozaudētu papirusa vīstokli no faraona
bibliotēkas sodīja ar 200 nūjas sitieniem. Frīdrihs
Lielais vainīgos ieslodzīja cietumā. Laikam ritot,
bibliotēku likumi nespēja saglabāt iepriekšējo
stingrību. Grāmatas neatdevušo lasītāju skaits
pieauga. Piemēram, 1975.gadā Šefildas bibliotēka saņēma atpakaļ grāmatu, kuru lasītāja bija
izmantojusi… 43 gadus. Tāpēc, lai Vecumnieku
bibliotēkā tā nenotiktu, lūdzu lasītājus, kuri nokavējuši grāmatu lietošanas termiņu, atdot tās,
kā arī tie, kuriem gadījies nozaudēt grāmatu vai
«kaza apēdusi», sazināties ar bibliotēkas darbiniecēm.
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
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ar skaistām latviešu dziesmām.
Paralēli koncertam, turpat parkā, norisināsies
ziedu vainagu meistarklases, kurās varēs apgūt
dažādu zāļu nozīmi – ko pīt un ko labāk nepīt
vainagos, apgūt prasmes kā pareizi nopīt vainagu un rezultātā iegūt skaistu ziedu rotu Līgo
svētku svinēšanai.
Uz tikšanos Saulgriežos!
Jana Goževica,
Vecumnieku tautas nama vadītāja
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Vecumniekos bez maksas pieņems bērnu
oftalmologs un
alergologs/pneimonologs
30. jūnijā no plkst. 9.00 pie Vecumnieku tautas nama
būs mobilais autobuss, kur bez maksas pieņems
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu oftalmologs un
alergologs/pneimonologs

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied...
(J. Silazars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Guntim Kalniņam
brāli Aivi aizsaulē pavadot
Vecumnieku
novada
domes kolektīvs

Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr. 63976143.

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!

Kad vēlreiz stāvēšu pasaules priekšā,
Es atkal un atkal zināšu,
Ka gribu būt
Ar visu sirdi tajā iekšā!
/I.Pudāne/
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No sirds esmu pateicīga ikvienam, kurš bija un ir kopā ar
mums manu mammu aizvadot mūžības ceļā.
Ar savu klātbūtni, vārdiem, darbiem un domām sniedzāt man
un manai ģimenei vārdos neizsakāmu atbalstu. Paldies!
Rita Kovala

