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Ko lēma Domes sēdē

4.maijs novadnieku
atmiņās un šodien

Mātes dienai veltīts
konkurss

Lielā talka jau rīt - izvēlies
un piedalies!
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NUMURA KOMENTĀRS

Trīs uzticami draugi

Vēsma Petruševica,
novada Domes
deputāte

Klusums, tik savāds klusums... Ēkā
(Vecumnieku bērnudārza un sākumskolas),
kur ikdienā mācās, dzied, dejo, sporto, spēlē
teātri (pa reizei arī paslēpes) vairāk nekā 320
bērnu un strādā ap pussimts darbinieku, ir
klusums. Tikai attālākajā ēkas stūrī darbojas
dežūrgrupa, kuru apmeklē vien daži bērni.
Ko tādu savos gandrīz 40 šeit aizvadītajos
darba gados piedzīvoju pirmo reizi.

P

edagogi šajā situācijā, kad mācību process notiek attālinātā režīmā, ar visu tiek
galā lieliski. Kā vienmēr. Gribētos teikt,
ka viņi kļuvuši arī par IT jomas izciliem
speciālistiem. Protams, darba laiks viņiem izstiepjas daudz garāks, sevišķi tiem, kuriem mājās ir bērni.
Arī vecākiem šis nav viegls laiks - gan jāstrādā,
gan jāpalīdz bērniem mācību procesā, gan arī
ikdienas sadzīves rūpes. Jā - citiem darba kļuvis
vairāk, citiem stipri mazāk (arī man), citiem
darbā nav jāiet, bet alga - visiem. Kāds man
saka - tagad esot kā komunismā - nav jāstrādā,
bet maksā. Ko teikt - tāds likums. Dīkstāve.
Arī ciematā vakaros klusums. Zēni nespēlē bumbu, meitenes ielās «nešarmē» vietējos puišus,
stadiona ieeja noslēgta ar sarkanu lentu. Pār
pasauli klīst Covid rēgs.
Kas ir mainījies manā ikdienā? Man uzrodas «trīs
uzticami draugi» - televizors,
dīvāns un ledusskaBET PATIESĪBĀ
pis. «Draugos» piesakās
- NAV JAU
arī grāmatas un rokdarbi,
jo - ko ta` tā sēdēsi un
VAJADZĪGS
blenzīsi ekrānā, rokas
NOTEIKTS
tak arī var pakustināt!
Pēc pāris nedēļām pie
DATUMS,
manis atnāk vārdi: «Kad
LAI PACELTU
plauks ābeles un liepas,
mums uz vēdera būs
NOMESTU
riepas!» Oho! Kā glābiņš
PUDELI VAI
no darba brīvajās dienās
ČIPSU PAKU.
kļūst dārzs - cirst, zāģēt,
rakt un stādīt.
Arī veikala apmeklējums
var kļūt par īstu piedzīvojumu, sevišķi, ja mājās
esi aizmirsis brilles. Bet tāpēc jau nepaliksi
neēdis! Kad esi paņēmis no plaukta noskatīto
preci, piebāzis labi tuvu acīm un apgrābstījis tu saproti, tas nav tas, ko tev vajag. Ko nu? Likt
atpakaļ? Tev pretī uzraksts, ka paņemtu preci
atpakaļ likt nedrīkst. Un tad vēl tā videonovērošana... Tad nu krauj vien savā groziņā un atceries
veco labo reklāmu: «Izvēlies, ko vēlēs - ēd ko
izvēlējies!» Un turpmāk - brilles uz deguna, jau
izejot no mājas!
Nu Domē... Dome strādā - kaut aiz slēgtām durvīm, nobruņojusies ar dezlīdzekļiem, iepirkusi
aizsargtērpus un sagādājusi arī sejas maskas.
Tā kā, esiet droši,
darbs tiek paveikts,
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Uz brīdi pārtraukt darbu, atvērt logu un panākties pretī trompetes skaņām

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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LASIET 6. LPP

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Iestādes atsāk strādāt
klātienē
Guntis Kalniņš,

Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs,
novada Domes deputāts

Pagājuši divi mēneši kopš Latvijā noteiktā
ārkārtas stāvokļa, kad Covid -19 pandēmijas
radīto un valdības lēmumos noteikto ierobežojumu dēļ esam ierobežojuši Vecumnieku
novada Domes, pārvalžu un citu struktūrvienību
pieejamību klātienē iedzīvotājiem aktuālu
jautājumu risināšanai.

Š

ajā laikā pieaudzis elektroniski iesniegto
un izsniegto dokumentu daudzums. Neatliekamāko jautājumu risināšanai visu
šo laiku, ievērojot distancēšanos un citus
drošības pasākumus, Domes administrācijas un dienestu darbinieki bijuši pieejami arī
klātienē, iepriekš piezvanot vai e-pastā piesakot
apmeklējumu. Drošības pasākumu ievērošana
mums ļāvusi gan novadā, gan Latvijā izvairīties
no nekontrolētas vīrusa izplatības un iedzīvotāju
veselības apdraudējuma. Paldies iedzīvotājiem
un visu iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem
par sapratni un savstarpēju iecietību.
Šajos divos mēnešos pieredzētais un dzirdētais
mums ikvienam liek saprast, ka jārūpējas par
savu un savu līdzcilvēku drošību un veselību.
Nepieciešams pierast pie jaunām sabiedriskās
dzīves funkcionēšanas formām.
Ņemot vērā jaunos MK lēmumus par ārkārtas
situācijas pagarināšanu līdz 9.jūnijam, vienlaikus
pieņemot lēmumu par atsevišķu ierobežojumu
pakāpenisku samazināšanu, vai atcelšanu no
12. maija, bet saglabājot distancēšanās un citus
drošības pasākumus cilvēkiem kontaktējoties,
ar 12.maiju Vecumnieku novada Dome un
pagastu pārvaldes atsāk klātienē pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, tajā skaitā skaidras
naudas darījumus novada Domes un pagastu
INFORMĀCIJAI pārvalžu kasēs.
Arī citas novada iestāPAR KONKRĒTU des un struktūrvienīPASĀKUMU UN bas- izglītības iestādes,
Sociālais dienests, BāriņNODARBĪBU
tiesa, Veselības centrs,
bibliotēkas, tautas nami,
NORISI
muzeji, Tūrisma inforJĀSEKO LĪDZI
mācijas punkts, sporta
PAŠVALDĪBAS bāzes pakāpeniski atsāk darbību, ievērojot ieMĀJAS LAPĀ
priekšminētos drošības
UN CITOS
pasākumus un noteikto
maksimālo dalībnieku
E-SAZIŅAS
skaitu pasākumos un noLĪDZEKĻOS.
darbībās, un pasākumu
ilgumu, kā arī ievērojot
katras iestādes un struktūrvienības vadītāja
izstrādātos un izpilddirektora saskaņotos iekšējos
kārtības noteikumus.
13. maijā, Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma
uzdot Vecumnieku novada pašvaldības izglītības
iestādēm, kuras nodrošina obligāto pirmsskolas
izglītības apguvi no 2020.gada 18. maija līdz 29.
maijam nodrošināt klātienes apmācības iespēju
izglītības iestādē reģistrētiem bērniem, kuri
2020./2021. mācību gadā uzsāks mācības vispārizglītojošās izglītības iestādes 1. klasē. Ja
bērns neapmeklē izglītības iestādi klātienē, tai
jānodrošina mācības attālināti.
Izlaiduma klašu audzēkņiem konsultācijas var
notikt klātienē, bet pārējie izglītojamie var turpināt attālinātu mācību procesu.
Pirmsskolas izglītības iestādē tiek nodrošināta
arī dežūrgrupa.
Turpināsim būt disciplinēti un saprotoši, ceru, ka
tas mums palīdzēs ātrāk atgriezties pie ierastās
ikdienas dzīves un darbības.

2020. gada 15.maijā

Domes sēdes apskats
Vecumnieku novada Domes attālinātajā
sēdē 29. aprīlī tika izskatīti 13 pamata
darba kārtības un trīs papildu darba
kārtības jautājumi.

nedzīvojamo telpu 110.1 m² platībā nomas lietošanā. Īpašums jau atrodas kapitālsabiedrības
valdījumā un par to tiek maksāta nomas maksa.

Pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola
Domes sēdes sākumā aicināja visus ar
klusuma brīdi, pieminēt pāragri mūžībā
aizgājušo Vecumnieku sporta skolas
direktoru, talantīgo treneri un lielisko cilvēku
Jāni Plūmi.

Vecumnieku novada domē 2020.gada 8.aprīlī saņemts nekustamā īpašuma «Kurmenes
skola» izsoles komisijas ziņojums par to, ka arī
otrajā mutiskajā izsolē netika reģistrēts neviens
dalībnieks. Pēc izsoles komisijas ieteikuma
nolemts rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli,
izslēdzot no nekustamā īpašuma «Kurmenes
skola» izsoles noteikumiem nosacījumu, kas
paredz, ka nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas mērķis 10 gadus pēc īpašuma
iegūšanas ir sociālās, izglītības vai veselības
aprūpes jomas pakalpojumu organizēšana un
sniegšana. Izsolāmā īpašuma nosacītā cena
paliek nemainīga - 32000 EUR. Izsoles solis – 500
EUR. Nodrošinājums 3200 EUR. Izsoles komisijas
sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs: Vecumnieku
novada Domes Saimniecības nodaļas vadītājs
Aivars Petruševics, Vecumnieku novada Domes
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne un Vecumnieku novada Domes Attīstības plānošanas
nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Ligita
Vasermane.

Pārslodzi jūt novada Sociālais dienests

Pašvaldības izpilddirektore informēja deputātus
par to, ka turpinās remontdarbi pašvaldības
dzīvoklī Ceriņu ielā un to pabeigšanai būs vajadzīgas vēl pāris nedēļas.
Izsludināti iepirkumi vairākiem būtiskiem šajā
sezonā ieplānotiem darbiem – bruģētu gājēju
celiņu un autostāvvietas izbūvei Vecumniekos
un Skaistkalnē. Notiek tirgus cenu izpēte kāpņu
remontdarbiem Kurmenes un Valles pagastā.
Noslēgts līgums par divu moduļtipa piebūvju
izbūvi pie Vecumnieku vidusskolas. Darbus
veiks SIA «INOS» un tie jāpabeidz jau šovasar
līdz 25.augustam.
Turpinās labiekārtošanas darbi pie Vecā ezera
Vecumniekos.
Sarkanajai skolai tiek likts jauns jumts.
Izpilddirektore informēja, ka tiek apsekoti pašvaldības īpašumā esošie meži un šiem īpašumiem tiks veikta inventarizācija.
A.Saldābola uzsvēra, ka pārslogots šajā laika
periodā ir Sociālais dienests, kur notiek ļoti
intensīvs darbs. Uz Domes sēdes dienu novadā
izdalītas 420 pārtikas pakas un 1500 pārtikas
taloni. Viņa atzina, ka novada uzņēmēji bijuši
atsaucīgi pašvaldības aicinājumam piedalīties
pārtikas talonu apmaiņai pret pārtikas produktiem vai ēdināšanas pakalpojumu.
D.Venclova izpilddirektorei vaicāja, kāpēc apstājušies darbi pie Stelpes estrādes. Uz šo jautājumu
A.Saldābola atbildēja, ka atbilstoša jumta uzklāšanai nepieciešama apliecinājuma karte, un drīz
iesāktie darbi turpināsies.
A.Saldābola paskaidroja arī to, ka Skaistkalnes
pagasta Sporta ielas posma ūdens novadīšanas
darbi netiek veikti, jo tiem jāizstrādā projekts,
jo pārbūvējamā posmā atrodas sarežģītas un
dažādas komunikācijas. Šo jautājumu uzdeva
deputāts Mārtiņš Mediņš. Pašvaldības izpilddirektore atbildēja arī uz citiem jautājumiem, ko
uzdeva deputāti.

Atbalsta Stelpes pagasta pārvaldes
vadītāja Ingara Štelfa atbrīvošanu no
amata

Diskusijas raisīja domes sēdes lēmuma projekts
par Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja Ingara
Štelfa atbrīvošanu no pārvaldnieka amata. Kā jau
informēts pašvaldības saziņas līdzekļos, I.Štelfs
konkursa atlases rezultātā kļuvis par pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA «Jaunolis» valdes locekli.
Deputāts D.Rijkuris pārmeta, ka nav ievērotas
likumiskās prasības – speciālistam jāatstrādā
viens mēnesis. Pašvaldības izpilddirektore
paskaidroja, ka I.Štelfs atbrīvots no darba uz
abpusējas vienošanās pamata.
Uz laiku par pagasta pārvaldes vadītāja vietas
izpildītāju iecelta Bārbeles pagasta pārvaldes
vadītāja Santa Bračka. Šajā jautājumā savu
viedokli pauda deputāte Dagmāra Venclova,
uzsverot, ka, strādājot nepilnu slodzi, darbu
pagasta pārvaldē pilnvērtīgi nevar veikt. Viņa arī
informēja, ka pašvaldībā iesniegta 38 stelpiešu
parakstīta vēstule.
Diskusiju rezultātā, deputāti nobalsoja par
I.Štelfa atbrīvošanu no Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumiem un lēmuma
projektā tika pievienots papildu punkts par to, ka
tuvākajā laikā pašvaldības izpilddirektorei jāveic
kandidātu atlase, lai Stelpes pagasta pārvaldei
būtu savs pārvaldes vadītājs.

Veikti grozījumi nomas līgumā ar SIA
«Mūsu saimnieks»

Ar Domes sēdes lēmumu veikti grozījumi ar
SIA «Mūsu saimnieks» noslēgtajā 2019.gada
4.septembra nomas līgumā. Līgums papildināts
ar apakšpunktu, kas nodod nekustamo īpašumu – katlumāja «Ceriņu iela 17A» un tajā esošo

Rīkos Kurmenes skolas trešo izsoli

Līdzfinansēs projektu «Bārbeles
baznīcas torņa konstrukciju un torņa
fasādes atjaunošana»

Pašvaldība saņēmusi Bārbeles evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšnieka J.Folkmaņa
iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
projektam «Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana». Projekts
ir guvis atbalstu Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu konkursā. Lūgtā
līdzfinansējuma kopsumma ir 7670 EUR un tā
nepieciešamība pamatota ar to, ka tikai pēc
projekta akceptēšanas atklājās, ka projektēšanas
darbu izmaksas būs trīs reizes lielākas, nekā
bija plānots. Deputāti nolēma, ka Vecumnieku
novada Dome 2020. gadā projektam piešķirs
līdzfinansējumu 3006 EUR apmērā, bet atlikusī
pieprasītā summa 4664 EUR apmērā tiks ieplānota 2021.gada budžetā.
Projektā tiks atjaunota Bārbeles dievnama
«seja» - tornis un tā fasāde. Rezultātā kļūs pievilcīgāka Bārbeles centra kultūrvēsturiskā vide,
sniedzot savu artavu sakrālā tūrisma attīstībai,
kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai
un popularizēšanai novadā saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

Apstiprina grozījumus budžetā

Deputāti atbalstīja sagatavotos budžeta grozījumus, par kuriem ziņoja Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne. Viņa informēja deputātus par to,
kā pildās pašvaldības budžeta ieņēmumu plāns
trīs galvenajās sadaļās: iedzīvotāju ienākuma
nodoklis izpildīts par 30% no plānotā, nekustamā īpašuma nodoklis – 60% un ieņēmumi no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 34%.
G.Skribāne šos rādītājus vērtēja kā apmierinošus
pašreizējam periodam. Viņa atzina, ka gaidāms
ieņēmumu samazinājums, bet uz gada beigām
visam vajadzētu izlīdzināties.
G.Skribāne paskaidroja, ka budžeta grozījumi
veikti, lai varētu īstenot moduļtipa ēku izbūvi
pirmsskolas izglītības grupām pie Vecumnieku
vidusskolas.
Ir noslēdzies iepirkums un ir zināma precīza
izmaksu summa – 590 000 EUR, kas ir vairāk,
kā pašvaldība bija šim mērķim ieplānojusi un
šim mērķim bija domāts virzīt budžeta līdzekļu
atlikumu uz gada beigām. Ar šiem grozījumiem
dažādās budžeta sadaļās tiek rasti līdzekļi minētā projekta īstenošanai. Kopumā ieņēmumu daļa
tiek palielināta par 16333 EUR, bet izdevumu
daļa palielināta par 535941 EURažādiem pasākumiem dažādās jomās plānotā, bet neiztērētā
nauda, kas grozījumos izņemta, lai budžetu
līdzsvarotu. Sabalansējot pašreizējo budžetu uz
gada beigām plānotais atlikums ir 36461 EUR.

Deputāti nepieņem lēmumu par
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves
realizācijas modeli

Lai risinātu skolas telpu nepietiekamības prob-
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lēmu, 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
turpmākos risinājumus. Kopumā izvērtējot
četrus Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves realizācijas modeļus, deputātiem balsošanai tika piedāvāti šādi varianti:
1. variants
Konceptuāli atbalstīt Vecumnieku vidusskolas
ēkas pārbūves projekta realizāciju ar Publiskās
un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanas veidu. Publiskās un
privātās partnerības veidā projekta risinājums
tiktu veidots pašvaldībai sadarbībā ar vienu vai
vairākiem privātajiem partneriem.
2. variants:
Konceptuāli atbalstīt Vecumnieku vidusskolas
ēkas pārbūves projekta realizāciju ar zemes ar
apbūves tiesībām nodošanu lietošanā skolas
celtniecībai uz noteiktu laiku un nosacījumu,
ka pēc apbūves tiesību izbeigšanās nedzīvojamās būves un inženierbūves kļūst par zemes
īpašnieka īpašumu. Šāds situācijas risinājums
ietvertu apbūves tiesību nodošanu izraudzītam
pretendentam uz Vecumnieku novada pašvaldības vārda Zemesgrāmatā nostiprinātas zemes
īpašuma.
Neviens no balsojumam virzītajiem variantiem
neguva vajadzīgo balsu skaitu. Kopumā Domes
sēdē piedalījās 13 deputāti. Attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties Anna Balgalve
un Jānis Bračka.
Deputāti vienojās, ka risinājums jārod maija
komiteju sēdēs, lai maija Domes sēdē varētu
pieņemt lēmumu.
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta
mērķis ir atrisināt rindu jautājumu 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

SVARĪGI
Vecumnieku tautas nams informē:

Riharda Čerkovska stāvizrāde «Tinder Suprise
jeb manas bijušās» tiek pārcelta uz rudens
sezonu. Pašreiz aktīvi strādājam pie jaunās
sezonas plāna un drīz tiks izzņots konkrēts
datums, tāpēc lūdzam sekot līdzi informācijai
vai sazināties ar mums personīgi.
Kontaktinformācija:
vecumniekutn@vecumnieki.lv
vai tel. 28667825

Pašvaldībā 3

Vecumnieku novada Dome
(reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz

Vecumnieku novada dome
(reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz

Sludinājums par izsoli

VECUMNIEKU NOVADA DOMES SPORTA SKOLAS DIREKTORA
amatu

STELPES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA
amatu

Galvenie amata pienākumi
Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes Sporta skolas nolikumu (apstiprināts Vecumnieku novada Domes 29.03.2017. sēdē (prot. Nr.4 3.§)),
pieejams - https://vecumnieki.lv/images/dokumenti/03_Sporta_skolas_nolikums_2017.pdf .

Galvenie amata pienākumi:
• organizēt, koordinēt un vadīt pašvaldības struktūrvienību darbu
Stelpes pagastā, nodrošināt pastāvīgu pašvaldības procesu un vadības
sistēmas ievērošanu un pilnveidošanu;
• koordinēt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, izvērtēt pieņemto
lēmumu lietderību, sniegt priekšlikumus;
• organizēt, atbildēt par dažādu investīciju projektu izstrādi un realizāciju
Stelpes pagasta teritorijā;
• uzraudzīt un organizēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu
ievērošanu pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās Stelpes pagastā;
• nodrošināt darba aizsardzības sistēmas ievērošanu atbilstoši LR spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
• pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, veicot projektēšanas, būvniecības
darbus savas pārraudzības jomas projektos, kontrolēt pakalpojumu un
būvdarbu izpildi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
• risināt pašvaldības objektu un infrastruktūras apsaimniekošanas un
attīstības jautājumus Stelpes pagastā;
• sniegt priekšlikumus un atbilstoši izpilddirektora norādījumiem organizēt un pārraudzīt dažādu investīciju projektu izstrādi;
• sniegt priekšlikumus un atzinumus, apkopot informāciju un sagatavot
dokumentus administratīvo procesu sekmīgai norisei iestādē;
• kontrolēt pašvaldības autoceļu pastāvīgu uzturēšanu satiksmei drošā
stāvoklī un atbildēt par šim mērķim atvēlētā finansējuma racionālu
izmantošanu Stelpes pagastā;
• veikt citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumiem, kā arī pildīt
domes priekšsēdētāja un izpilddirektora dotus uzdevumus.

Vecumnieku novada Dome paziņo, ka
2020.gada 17.jūnijā plkst.10 Rīgas ielā
29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (Domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā
īpašuma «Kurmenes skola», Kurmenē,
Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā,
trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Prasības pretendentiem
• izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018.
noteikumos Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību» noteiktajām prasībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas
zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (C līmenis);
• vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā (direktors/vadītājs, direktora/vadītāja vietnieks vai
sporta organizatora, vecākā sporta trenera vai sporta metodiķa amatā);
• zināšanas jautājumos par skolas darbību, tajā skaitā budžeta plānošanu
un efektīvu izlietošanu;
• teicamas vadības prasmes, spēja motivēt un strādāt komandā;
• sporta izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu
pārzināšana;
• amatam nepieciešamās datorprasmes un prasme strādāt ar
biroja tehniku;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvātais atalgojums - 1109 EUR (bruto)
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums/motivācijas vēstule;
• dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• vēlamas rekomendācijas un ieteikuma vēstules;
• vīzija par izglītības iestādes attīstību un darba kvalitātes nodrošināšanu
(maksimums 3 lapas).
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas direktora amata konkursa
nolikums pieejams pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv
Aicinām pieteikuma dokumentus iesniegt Vecumnieku novada Domes
Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai
sūtīt uz e-pastu vecumnieki@vecumnieki.lv līdz 2020.gada 4.jūnijam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks
izvirzīti otrajai atlases kārtai!
Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto
vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas
komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un
tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.
Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

strādā visi dienesti pilnu darba laiku.
Domes sēdes notiek attālināti. Jā, arī tām ir
jāsagatavojas. Uzvelku siltākās vilnas zeķes, augšpusē kaut ko labāku - jo
citi tak arī to redzēs! Blakus vai klēpī ieritinās mīļais sunītis - un sēde var
sākties. Galvenais, lai suns neiebāžas ekrānā! Pārtraukumā - pēc tējas un
pie ledusskapja (kāds noteikti teiks: «Beidzot ēd savu paiku! Citādi noēd
pīrāgos un kafijā mūsu nodokļu naudu!»)
Es ļoti ceru, ka jums ar humoru arī tagad viss ir kārtībā, jo ir jau jāprot par
sevi mazliet pasmieties.
Mūsu novada «finanšu ministre» G.Skribāne informē, ka budžets joprojām
spēj «pavilkt» visus plānotos izdevumus, ka vēl nejūtam izteiktu Covid
ietekmi uz to.
Atceltie kultūras pasākumi, kā arī skolēnu pārvadājumu neesamība dod
iespēju «piestiķēt» iztrūkstošo naudu Vecumnieku bērnudārza moduļu
celtniecībai.
Maija sēdē beidzot pieņemsim lēmumu par Vecumnieku vidusskolas piebūves celtniecības uzsākšanas variantu, jo tuvojas novadu reforma. Ir jāpaspēj.
Sajūta pirms šīs iespējamās reformas brīžiem ir tāda, it kā šie četri novadi
būtu lielākie ienaidnieki, kuri salīduši ierakumos un gaida, kurš pirmais
pabāzīs galvu.
Bet vai kas līdzīgs nenotika arī pirms mūsu novada izveides? Ja nu reforma
tomēr notiks, tad visiem būs jāsadarbojas, nedomājot, ka otrs tevi gribēs
apdalīt.
Visi nosvinējām 4.maija svētkus - ja ne pie balti klāta galda, tad atmiņās
un sirdī noteikti. Stelpiešiem tie pat piebrauca klāt!
Protams, joprojām ievērojam nu jau mazliet atvieglotos noteikumus un
rūpējamies par līdzcilvēkiem! Katra dzīvība ir dārga.
Un vēl... Lielā talka šogad nenotika. 16.maijā ikviens varam piedalīties
«mazajās talkās». Bet patiesībā - nav jau vajadzīgs noteikts datums, lai
paceltu nomestu pudeli vai čipsu paku. Viss ir tik vienkārši - nevienam
nekur un nekad neko nenomest.
Lai mums visiem darbīga, jauka vasara! Lai Jānim vainagu galvā drīkstētu
uzlikt, nevis mēģināt uzmest no divu metru attāluma!
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes
• Augstākā vai vidējā-speciālā izglītība uzņēmējdarbības, inženierzinātņu jomā vai ekonomikas jomā;
• Zināšanas ar amata pienākumu izpildi saistītajās jomās un šo zināšanu nepārtraukta papildināšana (kvalifikācijas kursus apliecinoši
dokumenti);
• Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā
darbā ne mazāka par 1 gadu;
• Izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (MS – Office Word,
Excell, MS Outlook;);
• Precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un citu iesaistīto personu darbu;
• Izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
• Aktuālo LR normatīvo aktu pārzināšana, to ievērošana saistībā ar
izpildāmo darbu;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam
• Dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu;
• Mēnešalgu 923 EUR (bruto);
• Profesionālu darba vidi, profesionālu tālākizglītības kursu iespējas;
• Sociālās garantijas;
• Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
• Pilnas slodzes darba laiku (obligāta prasība).
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas
vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā
29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu vecumnieki@vecumnieki.lv līdz
2020.gada 18.maijam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).
Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto
vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas
komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un
tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.
Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Aprīlī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 4 bērniņu
dzimšanas – 2 puikas, 2 meitenītes.

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 5 miršanas reģistri:
Vecumnieku pagasts

Gunārs Ādernieks (1938.gada 12.marts – 2020.gada 4.aprīlis);
Alda Skrodere (1935.gada 13.maijs – 2020.gada 5.aprīlis);
Ārija Ābula-Runce (1935.gada 11.novembris – 2020.gada 4.aprīlis);
Jānis Plūme (1984.gada 23.oktobris – 2020.gada 27.aprīlis).
Viens miršanas reģistrs sastādīts par personu, kuram deklarētā dzīvesvieta
bija Rīgā.
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa pieņem apmeklētājus klātienē,
ievērojot ārkārtējās situācijas drošības pasākumus.
Elga Kaļķe,
Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 3823 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090211
un divas būves ar kadastra apzīmējumiem
32620090193001 un 32620090193002.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 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, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 65152693
vai 29188880 (Jānis Sils).
Izsoles dalībniekus reģistrē 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 17.jūnijā
plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 32000 EUR.
Izsoles solis – 500 EUR. Nodrošinājums - 3200
EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada Domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas
summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā viena
mēneša laikā pēc izsoles vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem.

ĪSUMĀ
Kurmenes pagastā aizvadītajā nedēļā tika
nogreiderēti pašvaldības autoceļi.
Sagatavoti un pie kapsētām uzstādīti ziņojumu
dēļi (pie Kurmenes, Sietiņu, Cepurnieku un Impu
kapsētām).

Gan Stelpē, gan Bārbelē notiek darbi pie ceļu
seguma atjaunošanas.
Atsākušies zāles pļaušanas darbi pagasta teritorijā.
Lūgums iedzīvotājiem šķirotos atkritumus konteineros iepildīt tik tālu, lai var aizvērt konteinera
vāku, citādi viss, kas nonāk ārpusē, piesārņo
pagasta teritoriju.

Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Pludmales
ielas Vecumnieku pagastā un Slimnīcas ielas
Skaistkalnes pagastā divkārtu virsmas apstrādes
darbiem, ko veiks jūnijā un jūlijā.

Vecumnieku pagastā tiek izbūvēts nepabeigtais Aizupes ielas posms. Darbus veic SIA «Kurmenes būvnieks» (attēlā).

FOTO –GUNTARS VEISMANIS

2020. gada 15.maijā
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Saņemot pārtikas paku (talonu), iedzīvotāji
nekļūst par Sociālā dienesta klientiem
12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā
situācija, lai ierobežotu vīrusa Covid – 19
izplatību. Noteiktie ierobežojumi ietekmējuši
visas sabiedrības grupas, apdraudot
cilvēku veselību, apgrūtinot iespēju brīvi
pārvietoties, izraisot bezdarbu vai gluži
pretēji – pārlieku lielu slodzi darbā un
kopumā, ietekmējot cilvēka ikdienu un visas
sabiedrības emocionālo labklājību.

S

askaņā ar Ministru kabineta 2020. gada
12. marta rīkojuma Nr. 103 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» 4.3. punktu
mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta visās izglītības iestādēs un mācības jānodrošina attālināti. Tā kā izglītības iestādēs
šobrīd klātienē bērni neierodas un nevar saņemt
siltas pusdienas un citas paredzētās ēdienreizes,
Vecumnieku pašvaldība, izvērtējot apstākļus, nodrošina ēdināšanu pirmsskolas, skolas vecuma
bērniem, izmanto vairākus risinājumus, piedāvājot pārtikas pakas trūcīgām, maznodrošinātām
un daudzbērnu ģimenēm no 1,5 gadu vecuma
līdz 9. klasei, bet visiem pārējiem izglītojamiem,
kuri deklarēti Vecumnieku novadā, tiek izsniegti
pārtikas taloni.
Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020. gada 6. aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 1-4/2020/147
un 2020. gada 15. aprīlī pieņemto lēmumu Nr.
1-4/2020/149, Sociālajam dienestam ir deleģēts
veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo
ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu ārkārtējās
situācijas laikā, kur viens no punktiem lemjošajā
daļā nosaka, ka pārtikas produktu talonu saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji
iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam.

Kas ir Sociālā dienesta klients

LAUKSAIMNIEKIEM

Atceļ papildu biodrošības prasības mājputnu
novietnēs
Vald ī ba pēc Zemkopī bas ministrijas
ierosinājuma atcēla no š.g. 7. februāra Latvijā
noteiktās papildu bioloģiskās drošības
prasības mājputnu turēšanā, kas bija
noteiktas ar mērķi mazināt augsti patogēnās
putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku
no savvaļas putniem uz mājputniem un
citiem nebrīvē turētiem putniem.

V

iens no profilakses pasākumiem putnu

gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos bija ierobežojumu perioda noteikšana savvaļas putnu migrācijas laikā.
Pirms ierobežojumu atcelšanas Zemkopības ministrija konsultējās ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas un Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem par par savvaļas ūdensputnu migrācijas
intensitāti Latvijā un par putnu gripas izplatību
Eiropas reģiona valstīs, tostarp ES dalībvalstīs
2020. gada pavasarī ūdensputnu migrācijas
laikā. Tā kā Eiropā ziemojošo ūdensputnu (pīles,
zosis, gulbji) pamatmasa Latvijā ir atlidojusi
vai caurceļojusi un, ņemot vērā, ka nav jauni
slimības uzliesmojumi ūdensputnu migrācijas
ceļā, pieņemts lēmums atcelt noteiktos papildu
biodrošības pasākumus.

Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas 2020.
gada pavasarī bija skārusi galvenokārt tādas
mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu
vistas un tītarus. Skarto dalībvalstu kompetento
iestāžu epidemioloģiskās izmeklēšanas dati
liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir
savvaļas putni. Šajā sezonā bija novērota augstāka vides temperatūra un mazs sniega segas
biezums, nekā tas parasti ir skartajos reģionos,
tāpēc daudzas savvaļas putnu populācijas
nebija migrējušas uz to parastajiem apvidiem
dienvidu virzienā, šķērsojot Vidusjūras baseinu.
Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos
platuma grādos tuvu skarto dalībvalstu reģioniem un kurās ir vērienīga mājputnu ražošana,
var būt pakļautas lielam putnu gripas riskam.
MK noteikumi «Grozījums Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 «Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām»» stāsies spēkā pēc
to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālrunis:
67027070, mob.: 26534104

Sociālajam dienestam tiek pārmests, ka, ievadot
iesniegumu Sociālās palīdzības administrēšanas
lietojumprogrammā (turpmāk – SOPA), iedzīvotājs kļūst par Sociālā dienesta klientu. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.
pantā tiek skaidroti vairāki jēdzieni, kas saistīti
ar Sociālā dienesta darbību. Lai izprastu sociālā
darba būtību, citēšu vairāku jēdzienu skaidrojumu no Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 1. panta, par to, kas Sociālā
dienesta izpratnē ir:
«klients» — persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
«sociālā palīdzība» — naudas vai mantiskais
pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo
resursu novērtēšanu personām (ģimenēm),
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai;
«sociālais darbs» — profesionāla darbība, lai
palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām
un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot
savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;
«sociālās aprūpes pakalpojums» — pasākumu
kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas
grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus
personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;
«sociālās rehabilitācijas pakalpojums» — pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus

personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā
vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā.
No iepriekš minētā izriet, ka Sociālā dienesta
klients ir tikai tā persona, kas saņem sociālos
pakalpojumus (tātad sociālā darba, sociālās
rehabilitācijas vai sociālās aprūpes pakalpojumu) vai sociālo palīdzību (naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās tikai
uz materiālo resursu novērtēšanu). Iesniedzot
iesniegumu par pārtikas pakām vai taloniem,
netiek izvērtēti personas materiālie resursi.

Sociālais dienests skaidro:

1. Ievadot iesniegumu SOPA programmā, iedzīvotājs nekļūst par Sociālā dienesta klientu.
Ņemot vērā to, ka Domes deputāti ir deleģējuši
veikt administratīvo darbu saistībā ar paku un
talonu izdali, tad SOPA programma ir Sociālā
dienesta instruments, lai pārbaudītu personu
deklarēto dzīvesvietu, klasi, kurā bērns mācās,
un veidotu sarakstus, lai iedzīvotāji varētu parakstīties par saņemtajām pakām un taloniem.
Uz šīs nedēļas sākumu izdalītas 1260 pakas un
1731 talons.
2. Iesniegt iesniegumu Sociālajam dienestam ir
iedzīvotāju brīvprātīga darbība – rakstīt to vai ne.
Iesniegumi šajā reizē ir jāraksta tā iemesla dēļ,
ka ar pakām vai taloniem tiek nodrošināti tikai
Vecumnieku novadā deklarētie bērni, bet parastajos apstākļos skolās ar ēdināšanu nodrošināja
visus bērnus, kas apmeklēja izglītības iestādi
Vecumnieku novadā. Vecumnieku novada izglītības iestādēs mācās izglītojamie arī no citiem
novadiem, kopskaitā no 21 novada – Iecavas,
Bauskas, Rundāles, Aizkraukles, Ķeguma, Jelgavas, Siguldas, Baldones u.c.
3. Programmā SOPA tiek ievadīti arī visi tie
iesniegumi, kur pabalsti tiek izmaksāti, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 «Vecumnieku novada
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti», piemēram,
pabalsts daudzbērnu ģimenēm ārstniecības
izdevumu segšanai, politiski represētām personām, pabalsts izglītības uzsākšanai bērnam u.c.
pabalsti. Šie pabalstu saņēmēji arī nekļūst par
Sociālā dienesta klientiem.
Demokrātijas svarīgākie principi ir brīvība, vienlīdzība, likumība, cilvēktiesības, un demokrātiskas sabiedrības viens no pamatprincipiem ir palīdzēt un atbalstīt tos, kas paši saviem spēkiem
nav spējīgi tikt galā ar radušos dzīves situāciju.
Sociālais dienests ir viena no institūcijām, kas
palīdz šiem cilvēkiem izkļūt no esošās un savā
dzīvē radušās problēmsituācijas. Srādājot daudzu gadu garumā, nākas secināt, ka mēs neviens
nevaram būt droši par savas dzīves situāciju un
jebkurā brīdī varam nonākt līnijas otrā pusē un
kļūt par iedzīvotāju, kuram var būt nepieciešama palīdzība un Sociālā dienesta atbalsts. Kļūt
par Sociālā dienesta klientu nav apkaunojums
vai negods.
Sociālā darba profesija ir samērā jauna profesija,
kura veido savas tradīcijas, principus un ētiku.
Visi kopā mācāmies šajā laikā jaunas darba
metodes un saskarsmes, lai palīdzētu visai mūsu sabiedrībai kopumā, lai tā varētu pilnvērtīgi
pastāvēt un funkcionēt.
Būsim iecietīgi un pacietīgi šajā grūtajā laikā un
vienmēr!
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

BĀRIŅTIESAS INFORMĀCIJA

Vecumnieku novada Bāriņtiesa atsākusi veikt
notariālās funkcijas
Apliecinājumu izdarīšanai iedzīvotāji aicināti pieteikties pa tālruni 29397043, elektroniski, rakstot
uz e-pasta adresi: vai neklātienē personas informāciju var atstāt pašvaldības ēkās gan domē, gan
pagastu pārvaldēs pastkastītēs.
Darījumu noslēgšana un dokumentu parakstīšana notiks klātienē Vecumnieku novada Bāriņtiesā
Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.
Vecumnieku novada pagastu pārvaldēs notariālās darbības tiks veiktas arī pēc iepriekšēja pieraksta
zvanot pa tālruni 63960527 un 29397043, vai rakstot elektronisku pieteikumu uz e-pastu:
evita.caune@vecumnieki.lv
Evita Caune, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
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Novada Jauniešu dome organizē māmiņām veltītu Sabiedriskās kārtības
nodaļas informācija
radošo darbu konkursu
FOTO –KATRĪNA LAVRINOVIČA

S
Kate Otomere – pirmās vietas ieguvēja fotokonkursā ar vecākiem un ģimeni.

FOTO –KATRĪNA LAVRINOVIČA

K

onkursam varēja iesūtīt trīs veidu darbus.
Fotogrāfijas, kurās attēlots bērnības foto
atdarinājums, ar nosacījumu, ka starp
oriģinālu un šodienas foto ir ne mazāk
kā pieci gadi.
Bija iespēja iesūtīt zīmējumus par tēmu «Mana mamma» un konkursā varēja iesniegt arī
zibstāstus, kuru ieteiktās tēmas bija: «Manas
mammas ieguldījums manā izaugsmē», «Mana
mamma - mana varone» un stāsts brīvā formā
par māmiņu.
Kā «Vecumnieku Novada Ziņas» informēja viena
no konkursa organizatorēm, jaunatnes lietu
speciāliste Kristīne Pačkajeva, kopumā vērtēšanai bija iesūtīti 32 darbi - astoņi domraksti,
15 fotogrāfijas un deviņi zīmējumi. Konkursa
organizēšanā piedalījās arī Laura Libere un
Katrīna Lavrinoviča.
Darbu vērtēšanai jaunieši izstrādāja nolikumu,
kurā precīzi norādīts, kas tiek katrā no darbu
veidiem vērtēts. Svarīga bija gan oriģinalitāte,
gan atbilstība prasībām un tēmai, gan kvalitāte
un kompozīcija.
Svētdien, 10.maijā, Mātes dienā, novada Jauniešu dome bija noorganizējusi konkursa dalībnieku
– pirmās vietas ieguvēju visās trīs nominācijās
un viņu māmiņu sveikšanu pie ziedu veikala
«Ziednese» Vecumniekos.
Konkursa organizatori ir pateicīgi uzņēmējiem,
kas atbalstīja jauniešus, palīdzot sagādāt balvas
konkursa uzvarētājiem – veikalam «Ziednese» un
kafejnīcai konditorejai «Drava 85».
Balvas 10.maijā saņēma Elizabete Plūme – pirmās vietas ieguvēja zīmējumu konkursā, Kate
Otomere – pirmās vietas ieguvēja fotokonkursā
un Paula Anna Semjonova – pirmās vietas
ieguvēja domrakstu konkursā.
Zīmējumu grupā otrā vieta piešķirta Kārļa
Škrjabas darbam, trešā vieta Ričarda Švikstiņa
zīmējumam. Savus darbus vērtējumam bija
iesnieguši arī Tomass Kalniņš, Džesika Kalniņa,
Elīza Semjonova, Rute Otomere, Pāvils Otomers, Edīte Otomere, Rinalds Otomers, Valters
Špundzāns.
Fotogrāfiju konkursā otrā vieta Aleksim, bet
trešais vērtējums Sindijai Štelfai.
Domrakstu grupā – otrā vieta Lilitai Ķikurei, bet
trešā vieta – Kārlim Romanovičam. Šajā grupā
darbus iesniedza arī Jana Bogdanoviča, Čelsija
Gerika, Kristers Šulckis, Annija Klipa un Viktorija
Piļugina.

Elizabete Plūme – pirmās vietas ieguvēja zīmējumu konkursā ar māmiņu un brālīti Mārtiņu.

FOTO –KATRĪNA LAVRINOVIČA

Maija sākumā, gatavojoties Mātes
dienai, Vecumnieku novada Jauniešu
dome organizēja konkursu «Iepriecini
māmiņu». Konkursa mērķis bija īstenot
radošu Māmiņdienas sveicienu pandēmijas
apstākļos, attīstot jauniešos radošās spējas
un to jēgpilnu pielietojumu.

Aprīlī kopumā apkalpoti 43 izsaukumi
(Vecumnieku pagastā - 33 izsaukumi,
Skaistkalnes pagastā - 4, Valles pagastā
- 3, Bārbeles pagastā - 2 izsaukumi,
Stelpes pagastā - 1, Kurmenes pagastā –
izsaukumu nebija), t.sk. apkalpoti 17 Valsts
policijas izsaukumi. Pārkāpumu profilaksei
veikti 2 reidi, sadarbībā ar Valsts policijas
darbiniekiem. Vienu reizi sniegts atbalsts
Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai,

NVA nodarbinātības pasākums
skolēniem šovasar NENOTIKS

Konkursa organizatoru vērtējums

Laura Libere: «Vērtējot iesūtītos domrakstus,
bija grūti atlikt malā emocionālo vērtējumu,
tomēr, balstoties uz izvirzītajiem kritērijiem,
izvērtējām darbu orģinalitāti un stilistiku un
ortogrāfiju. Visos domrakstos paustais vēstījums
rosina domāt par mātes nepieciešamību it visās
dzīves sfērās. Bērnu un jauniešu darbos varēja
just mīlestību pret mammu, bet kā kopsaucējs
visos darbos skan: «Viņa mums ir tikai viena.»
Katrīna Lavrinoviča: «Iesūtītie zīmējumi katrs
bija ļoti dažādi. Tā kā bērnu vecumi atšķīrās, izvērtēt bija diezgan sarežģīti, taču ļoti labi varēja
just, kā bērns ir centies un ko vēlējies pateikt
tieši ar savu darbiņu. Visi zīmējumi ir ļoti sirsnīgi,
piepildīti ar mīlestību un lielu pateicību pret savu
mīļo māmiņu, kas mums katram ir tik dārga.
Kaut arī iesniegto fotogrāfiju skaits nebija tik
liels, katra bija īpaša un arī mīļa. Saņēmām klāt
vēl papildu fotogrāfijas, kurās aprakstīti ģimeņu svarīgākie dzīves notikumi. Kā piemēram,
vecāku iepazīšanās, bērnu piedzimšana un vēl
daudzi citi. Ir gandarījums, ka mūsu novadā ir
jaukas ģimenes, kurās vecāki ar prieku atbalsta
un palīdz bērniem piedalīties šādos jauniešu
rīkotos pasākumos.
Andra Matuļenko,
VNZ redaktore

adarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem
tika aizturētas divas personas Vecumnieku pagastā, kuras uz aizdomu pamata par
narkotisko vielu lietošanu tika nogādātas
medicīnas iestādē, analīžu veikšanai.
28 personām izteikti aizrādījumi par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem, bet 58
personām izteikti aizrādījumi par valstī ieviestā
ārkārtas stāvokļa, saistībā ar Covid-19 noteikumu
pārkāpumiem.
Septiņām personām, kas bija alkohola reibumā
vai kurām bija veselības problēmas, palīdzēts
nokļūt dzīvesvietā. Viena persona tika nogādāta
diennakts patversmē.
Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c. sniegta
17 reizes. Izķerti 2 klaiņojoši suņi.
Sabiedriskās kārtības nodaļā divas reizes saņemta informācija par atrastiem, nesprāgušiem
kara laika lādiņiem, Vecumnieku un Skaistkalnes
pagastā. Apsekota lādiņu atrašanās vieta, ziņots
Valsts policijai un Nacionālo Bruņoto spēku sapieriem. Lādiņi tika neitralizēti.
Kādi bijuši izsaukumi - valstī ieviestā ārkārtas
stāvokļa, saistībā ar Covid-19 noteikumu pārkāpumiem, konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi, trokšņošana,
alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā.
Saņemti divi personu iesniegumi, un tikpat
sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem.
Veikts profilaktisks darbs ar nekustamo īpašumu
īpašniekiem par īpašumu teritorijas sakopšanu.
Nosūtītas septiņas brīdinājuma vēstules ar termiņu, īpašumu teritorijas sakopšanai.
Noformēti 4 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Atbildība par pārkāpumiem paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa: - 75.panta
2.daļā, - 75.panta 1.daļā, - 58.pantā, - 106.
panta 1.daļā.
Uzsāktas 6 lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta nosūtīta
pēc piekritības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Atbildība par pārkāpumu
paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa: -179.panta 4.daļā.
Andris Caune, Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītāja p.i.

Facebook vietnes balsojuma laureāts Tomass Kalniņš,
balsojumu skaits -51.

Paula Anna Semjonova – pirmās vietas ieguvēja
domrakstu konkursā ar māsiņu Elīzu.

Facebook vietnes balsojuma laureāts Valters Spundzāns,
balsojumu skaits - 84.

Roberts Otomers, vairāku konkursa dalībnieku tētis

Attālinātās mācīšanās laikā bērniem nemaz negribas iesaistīties konkursos, bet tā kā saldumi ir
piesolīti visiem dalībniekiem, tad no plaukta tika ņemti laukā albumi un rokas ķērās klāt pie krāsām.
Viens sāka un beigās iesaistījās visi. Vecākā meita Kate sameklēja piecus gadus vecu ģimenes foto
un mēs centāmies to atdarināt, savukārt Pāvils, Rute, Rinalds un Edīte zīmēja mammu kopā ar tēti,
jo tā mamma labāk izskatoties.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu
mācību procesā, ko ietekmējuši pasākumi Covid-19
izplatības ierobežošanai,
Nodarbinātī bas valsts
aģentūra (NVA) informē,
ka skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gada
vasarā nenotiks.
Vecumnieku novada Dome jau septīto gadu bija
plānojusi piedalīties NVA izsludinātajā aktīvās
nodarbinātības pasākuma «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs» īstenošanā. Pasākumam bija
pieteiktas 30 gadījuma darbu strādnieka darba
vietas. Skolēniem darba vietas tiktu piedāvātas
Vecumnieku, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Kurmenes pagastā.
Paldies, visiem skolēniem, kuri šogad bija pieteikuši darba vietas! Pasākumu ceram īstenot jau
nākamā gada vasarā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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V

īrusa izraisītās ārkārtas situācijas apstākļos vēlējāmies rast veidu, kā atzīmēt
valsts svētkus bez pulcēšanās, ievērojot drošības noteikumus.
Nolēmām sagatavot īsu muzikālu
programmu, ko iedzīvotāji varētu noklausīties,
neatrodoties tiešā tuvumā vai pat neatstājot
dzīves vietu.

Sarīkojuma tapšanā īpaši nozīmīgs bija Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoga,
trompetista Aigara Dziļuma atbalsts. Viņa
degsme un gatavība neatkāpties sarežģījumu
priekšā kliedēja visas šaubas par to, vai sarīkojumam lemts notikt. Aigars ne vien izpildīja
trompetes skaņdarbus, bet arī palīdzēja ar tehniskiem risinājumiem. Uz jautājumu «Ko darīsim,
ja līs lietus?», viņš smiedamies atbildēja: «Tad
ņemsim lietussargus!»
Visās norises vietās klausītājus sveica Santa

Bračka, Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja. Viņa uzsvēra, ka arī krīzes
apstākļos ir iespējams svinēt valsts svētkus, aicināja kopt savu vidi un veidot labas kaimiņattiecības. Santa nodeva iedzīvotājiem selekcionāru
Ilgas un Visvalža Viņķeļu sarūpēto dāsno dāvanu – peoniju un īrisu stādus - un aicināja veidot
kopīgu dobi kā simbolu kaimiņu vienotībai.
Valsts karogu turēja Dāgs Neliuss. Normunda
Beļska dzejoli «Kā maigi dzelošs rožu krūms»
runāja Egils Neliuss.
Pateicos ikvienam, kurš atvēra logu, iznāca dārzā, panācās tuvāk, jo labs, spēcinošs sarīkojums
ir iespējams tikai tad, ja cilvēki to atbalsta. Ceru,
ka mūsu īsais apsveikums kļuva par pamudinājumu pastāstīt bērniem un mazbērniem, kāpēc
skan šī mūzika, kāpēc plīvo karogs, kāda vērtība
ir Latvijas valsts un kāda cena ir maksāta par tās
brīvību.
Ar šādiem vienkāršiem soļiem apliecinājām
ne vien sev pašiem, bet arī citiem, ka mūsu
valsts Latvija ir mums vajadzīga. Publikācijas
un fotogrāfijas ar interneta un sociālo tīklu palīdzību sasniedza ne vien Latvijas iedzīvotājus,
bet saistīja cilvēku uzmanību arī ārzemēs. Tās
rosināja atzinīgus komentārus un apsveikumus
no Norvēģijas, ASV un pat Indijas!
Sandra Neliusa,Stelpes pagasta kultūras
darba organizatore

Sagaidot valsts svētkus, tapusi mūsu
novadnieku atmiņu stāstu izstāde
Par godu Latvijas valsts neatkarības
atjaunošanai 4. maijā svinējām Baltā
galdauta svētkus. Šogad tie bija citādāki kā
ierasts, jo nevarējām pulcēties kopā pie balti
klātiem galdiem un klātienē dalīties atmiņās
par tajā dienā piedzīvoto, par izšķirošajiem
notikumiem 1990. gada maijā.

T

iesa gan, mēs tomēr varējām pacelt
savas valsts karogu un dalīties atmiņās
citādi – ar stāstu sēriju, kurā cilvēki atspoguļoja tajā laika piedzīvoto. Šī stāstu sērija ļāva mums visiem izjust cilvēku domas, pārdzīvojumus, prieku, lepnumu un
satraukumu par jaunatgūto valsts neatkarību.

FOTO: iNGA RAKUSOVA

Aicinājām novada iedzīvotājus mums palīdzēt
īstenot šo ideju un mums izdevās. Izstāde ar
stāstu sēriju sastāv no septiņu brīnišķīgu cilvēku
atmiņām, kurās viņi labprāt dalījās ar visiem, kuri ir par jaunu, lai būtu piedzīvojuši un atcerētos
šo notikumu, kā arī lai atsauktu atmiņā tās dienas satraukumu, burvību un prieku. Vēlos teikt
lielu paldies šiem septiņiem cilvēkiem – Baibai,
Valdai, Anitai, Jānim, Dacei, Ivetai un Maijai.
Lai šo stāstu sēriju padarītu spilgtāku mēs tai
pievienojām foto no iepriekšējo gadu «Baltā
galdauta svētkiem» kā arī no 1989.gada maija
nozīmīgajiem notikumiem Vecumniekos: karogmasta uzstādīšanas pasākuma pie Vecumnieku
tautas nama un piemiņas akmens uzstādīšanas
pie Vecumnieku dzelzceļa stacijas politiski represētajiem. Paldies atsaucīgajam fotogrāfam
Ainaram Ķienim par ilustratīvo materiālu - fo-

togrāfijām.
Jāpiemin tas, ka sirreālu atmosfēru palīdzēja
uzburt arī atmodas laika dziesmas, kuras šogad
4.maijā skanēja no Vecumnieku tautas nama.
Tieši plkst.12.00 bija dzirdama vēsturiskā balsu
skaitīšana.
Tiem, kuri izlēma šo dienu pavadīt mājās un
neapmeklēt izstādi klātienē, izmantojot tēmturi #tautastērpugājiens tautas nama Facebook
lapā, bija iespēja aplūkot virtuālo tautastērpu
gājienu, kurā piedalījās vairāki mūsu amatiermākslas kolektīvi. Jāuzteic arī mūsu jauktais
koris «Maldugunis» par sirsnīgo svētku video
sveicienu. Protams, šo izstādi var arī aplūkot
virtuāli Vecumnieku novada pašvaldības mājas
lapā- vecumnieki.lv un Vecumnieku tautas nama
Facebook lapā – kur pēcsvētku
Ceram aizsākt jaunu tradīciju un nākamā gadā
stāstu sēriju turpināsim.
Mēs esam cerību pilni, ka nākamajos svētkos
mēs varēsim būt kopā ar jums, lai radītu jaunas
- neaizmirstamas emocijas, taču tik ilgi, kamēr
mums neizdosies tikties klātienē, mēs esam
gatavi jūs uzmundrināt un iepriecināt virutālajā
vidē – vecumnieki.lv un facebook.com/vecumniekutautasnams kā arī «Vecumnieku Novada
Ziņās.»
Ieskatam publicējam daļu no iesūtītajām atmiņām. Pilns teksts rodams izstādē un virtuālajā
vidē, iepriekš minētajās adresēs.
Inga Rakusova, Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Šajā dienā es nebiju Latvijā. Kopā ar koklētāju
ansambļa«Spārīte» meitenēm mēs piedalījāmies
Eiropas jauniešu un studentu festivālā Beļģijā,
Gentē. Tas laika periods man bija piesātināts ar
spēcīgām emocijām, nozīmīgiem notikumiem.
Vispirms jau ansambļa uzvara konkursā un Grand
Prix, kas iegūts šajā, mūsu Latvijai tik nozīmīgajā
dienā-tajā laikā vēl nezinājām, ka pēc 1.vietas
vēl var būt arī kāda augstāka balva, un tas bija
satricinošs pārdzīvojums vienlaikus ar satraucošo
neziņas sajūtu par to, ka tagad Latvija ir uzsākusi
ceļu uz savu neatkarību. Tad nāca traģiskāki
notikumi - atpakaļceļā uz Latviju mūsu ansambļa vadītāja un koncertkokles spēles mācības

Dace Starta, Vecumnieku tautas nama
bērnu vokālā ansambļa «Zīļuki» vadītāja
par katru «par» autobusā bija ovācijas
4.maiju atceros ļoti labi. Bija ļoti silta un saulaina diena. Dzīvoju Daugmalē un tajā dienā
braucu ar autobusu uz Rīgu auklēt krustmeitiņu.
Autobusā šoferis bija uzgriezis radio uz skaļāko.

pamatlicēja Guna Āboliņa smagā stāvoklī nonāca
slimnīcā, bija insults, un tālākā profesionālā darbība gan viņai, gan ansamblim kļuva krietni ierobežota. Mūsu ansambļa menedžere, sazinoties ar
Latviju un uzzinot par pozitīvo balsojumu Latvijas
neatkarības atjaunošanai, izlēma kopā ar ģimeni
pašreiz neatgriezties Latvijā. Tajā laikā es vēl
neko nezināju ne par okupāciju, ne izsūtīšanu,
ne nometnēm-tas viss nāca jau vēlāk, bet viņa to
zināja, un izlēma nogaidīt «lielā brāļa» reakciju
no attāluma. Arī pašas jau bijām piedzīvojušas
satraucošus mirkļus, 1989. gada septembrī esot
Ņujorkā, un klausoties brīvās pasaules radiopārraidi par to, kā Berlīnē gatavojas jaukt nost Lielo
mūri, domājām gan tad, gan tagad, vai tiksim
vēl mājās. Ar šādu emocionālu buķeti atgriezos
Rīgā dažas dienas pēc neatkarības deklarācijas
pieņemšanas. Sākās jauna-cita dzīve.
Gāja balsošana. Par katru «par» autobusā bija
ovācijas. Kad iebraucu Rīgā, rezultāts vēl nebija
zināms, bet cilvēki bariņos devās uz Vecrīgu. Visi
tādi smaidīgi, pacilāti, un daudziem rokās mazie
«rādžiņi» - Selga laikam. Kamēr tiku līdz Purvciemam, laikam sēde bija beigusies, jo kad iegāju
mājās, tētis teica, ka mums atkal ir MŪSU LATVIJA.

Anita: mūs neizsūtīs uz tuksnesi
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Uz brīdi pārtraukt darbus, atvērt logu,
panākties pretī trompetes skaņām – šādas
darbības ārkārtas situācijas apstākļos
vienoja Stelpes iedzīvotājus, kas vēlējās
piedzīvot svētku izjūtu Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā.
Muzikāls apsveikums «Atver logu svētkiem!»
izskanēja astoņās Stelpes pagasta vietās.

Iveta Katiņa, Vecumnieku tautas nama
senioru kora «Atbalss» vadītaja: sākās
jauna - cita dzīve

Šo dienu atceros labi. Todien tieši atbraucu uz Vecumniekiem, jo vakarā bija sarunāts iet uz balli.
Atceros, kā sēdēju pie tantes. Tur bija pulcējušies
diezgan daudz cilvēku, kuri cītīgi sēdēja pie televizora un skatījās kā notiek balsu skaitīšana. Pie
katras balss «PAR» skanēja ovācijas un emocijas.
Atceros, ka mamma bija ļoti laimīga, jo teica, ka
nu mūs neizsūtīs uz tuksnesi.

Jānis: viss vienkārši bija apstājies

4.maijs mums visiem bija pārdzīvojumiem pilna
diena. Es atceros to kā šodien. Sēdēju pie radio
un visu laiku domāju par to, kas nu būs ar mani
- ar maniem bērniem. Vai mums tas izdosies,
vai tomēr nē? Es nudien nezināju, ko domāt, es
biju nobijies. Tajā dienā pat nevarēju tā kārtīgi
sakoncentrēties ikdienas darbiem, vienkārši viss
bija apstājies.

Valda Larionova, Vecumnieku iedzīvotāja,
politiski represētā persona: neviens
nevarēja būt īsti drošs
Atceroties 1990.gada 4.maiju, joprojām spilgti
atmiņā saulainā diena pirms 30 gadiem un tās
dienas radīto mirkļu īpašās sajūtas. Bija zināms,
ka tajā dienā notiks Augstākās Padomes deputātu
vēsturiskais balsojums par Latvijas Republikas
neatkarības deklarāciju, bet neviens nevarēja būt
īsti drošs par balsojuma rezultātu, jo visu varēja
izšķirt viena balss.
Zinājām, ka balsojums notiks vakara sēdē. Tā kā
tajā laikā strādāju Vecumnieku bērnudārzā, tad,
lai nenokavētu šo vēsturisko mirkli, ar kolēģēm
balsojumu vērojām bērnudārzā pie televizora
ekrāna. Balsojuma procesa laikā satraukums bija
milzīgs, jo līdz pēdējam mirklim nebija pārliecības

par rezultātu – vai nu iegūstam neatkarību, vai
paliekam, kur esam…Taču iekšējā sajūta teica kad tad, ja ne tagad. Un tad, kad pēc plkst. 19.00
bija vajadzīgais balsu skaits “par”, sākās vārdos
neaprakstāmas emocijas: sajūsma, prieks, eiforija,
prieka asaras…gan mums pie televizora ekrāna,
gan tūkstošiem cilvēku pie LR Augstākās Padomes
ēkas Rīgā. Manuprāt, tādas izjūtas nevar iegūt,
izlasot grāmatu vai noskatoties video, tās iegūstamas, tikai pašiem šādus mirkļus piedzīvojot.
Joprojām atmiņā arī tās dienas ceļš uz mājām.
Satiekot kaimiņu, kurš pēc tautības bija lietuvietis,
priecēja, ka arī viņš dzīvoja līdzi latviešu tautai
šajā vēsturiskajā mirklī un tikpat stipri priecājās,
kā mēs visi. Tas liecināja, ka tautībai šādā mirklī
nebija nozīmes, bet nozīme bija kopīgai vēlmei
atjaunot Latvijas neatkarību. Novērtēsim, ka
mums ir sava valsts!

Baiba Škrjaba: būt kopā ar bērniem

Maija: sākt dzīvot pa īstam

Tradīcija, kura ar katru gadu kļūst daudzveidīgāka. 3.maija vakarā, kopā ar mazbērniem
cepam torti. Tad runājam par svētkiem, par
Latviju, tēvzemi, dabu, darbu.
4.maijā ejam uz dārzu, kur nojumītē tiek klāts
baltais, austais, tautiskais galdauts un atkal
runājam par latviešu tradīcijām.
Bērni pļavā lasa puķītes, ar ko
dekorēt galdu.
Pirmajā gadā, pirms galda klāšanas, grābām lapas dārzā, tad
klājām galdu visi kopā, iekūrām
ugunskuru, skaitījām tautas
dziesmas.
Otrajā gadā galdus saklāja mājinieki un gaidīja ciemiņus.
Abās reizēs tika runāts par Latviju un tradīcijām.
Šogad balto galdu klājām ģimenes lokā un rādījām bērniem
ģimenes albumu. Viens no vecvecvectēviem ir bijis latviešu
strēlnieks.

4.maija svētku izstāde pie Vecumnieku tautas nama

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

4.maijs ir ne vien mūsu tautas trešais atmodas
laiks, bet arī manas atmodas laiks. Šajā dienā sapratu - ja Latvija var būt brīva, tad es arī varu! EEs
varu beidzot dejot un līksmot, priecāties par savas
tautas, savu bērnu nākotni. Man vairs nevajag
mocīt sevi ar visām padomju laiku ideoloģijām.
Es zināju, ka var sākt dzīvot - dzīvot pa īstam!
FOTO –AINARS ĶIENIS

4.maijā Stelpieši atver logu svētkiem

Izglītība, kultūra 7

2020. gada 15.maijā

Folkloras kopai «Tīrums» svētkos tapusi attālināti Aicinājums lasītājiem - bērnu, jauniešu,
ierakstīta dziesma
vecāku žūrijas ekspertiem
Arī līdz šim mūsu ikdienā ierasta lieta
bija socializēšanās, izmantojot viedierīces
un datoru. Šodien, tas jau ir pavisam
neizbēgams process.

B

ibliotēkas jau kuro nedēļu nevar apmek-

lēt klātienē, bet bibliotekārs strādā un informē savu lasītāju, kā nu māk un prot.
Šoreiz vēršos pie ikgadējiem čaklajiem
bērnu, jauniešu un nu jau vairāku gadu
garumā arī vecāku žūrijas ekspertiem.
E- pastos un interneta mājas lapās tiek publicēti
saraksti ar šī gada kolekcijām, kas jāizlasa vairāku mēnešu garumā un jādod savs vērtējums
par sešām izlasītām grāmatām.
Pārskatot sarakstu, bibliotēkā jau tagad atrodas
katrā vecuma grupā pa vienai vai divām grāmatām. Visvisčaklākajiem ir iespēja lasīt jau šodien!
Iztrūkstošās grāmatas jau ir pasūtītas un, kad lasīsi šo rakstu, arī jau būs izsniedzamas lasītājam.

Irita Vimba dziesmas ieraksta attālinātajā procesā. Tapusi
neparasta un paliekoša dāvana Latvijai un novadam.
Foto no Iritas Vimbas personīgā arhīva.

Atsūti sava svētku galda foto

5+ vecuma grupā šogad jālasa:

daudzi, bet bilžu sūtīšanā Misas ciema iedzīvotāji
nav bijuši pārāk čakli.
Paldies bilžu iesūtītājiem, kas dāvanā no Misas
tautas nama saņems baltu lina galdautu nākamiem Baltā galdauta svētkiem.
Andra Matuļenko,
VNZ redaktore

Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere
pastāstīja, ka pirms Latvijas valsts neatkarības
dienas svētkiem - 4.maija, kad daudz ģimeņu
klāj saimes galdu ar baltu galdautu un svin šos
svētkus, viņa aicināja Misas iedzīvotājus atsaukties un atsūtīt svētku galda foto.
Kā atzina Sandra, svētku galdu ģimenēs klājuši

S.Košeļeva «Gurķis Elmārs, kas dikti kreņkējās»;
U.Straks, L.Bundestama «Zvēri, kurus neviens
nav redzējis, tikai mēs»;
M. Marcinkevičs, L.Dūdaite «Svizis»;
J.Zvirgzdiņš «Rasas vasara»;
A.Ļenasa «Krāsu mošķis»;
L.V. Vītiņa «Dzejnieks un smarža».

M. Cielēna «Ballīte ar nakšņošanu».

15+ vecuma grupā

O.Zebris «Māra»;
J.Kronbergs «Laika bikses»;
G.Ezerkalns «Ragana manā skapī»;
R.Bugavičute –Pēce «Puika, kurš redzēja tumsā»;
P.Nilsons «Kā suns kā kaķis»;
Dž. Ašers «Trīspadsmit iemesli».

Vecāku žūrijā ir tikai četras grāmatas,
bet divas grāmatas jāizvēlas no
jebkuras citas grupas.

E. Hietamies «Tētis uz pilnu slodzi»;
Ž. Sandrels «Brīnumu istaba»;
M. Bērziņš «Aizliegtais pianīns»;
A. Manfelde «Vilcēni».
Visi avīzītes lasītāji tiek aicināti sekot līdzi
aktualitātēm un jaunumiem sociālajos tīklos
facebook.lv un draugiem.lv.
Kā arī aicinu piedalīties fotokonkursā «Tētis
karantīnas laikā», sīkāku informāciju meklēt
sociālajos tīklos.
Sarmīte Šlikaite,
Misas bibliotēkas vadītāja

FOTO –SARMĪTE ŠLIKAITE

B

ārbeles pagasta folkloras kopas «Tīrums» vadītāja Irita Vimba «Vecumnieku Novada Ziņām» pavēstīja: «Tā nu
ir sagadījies, ka tieši 4.maijā dzimšanas dienu svin Bārbeles folkloras kopa
«Tīrums». Jau septītais gads sāk ritēt. «Tīrums»
sasparojās un kā dāvanu sev, citiem un Latvijai
attālināti ierakstīja dziesmu «Cērt, cērt, bāliņ..»,
kurai, kopā ar novadnieku - fotogrāfu Ainaru
Ķieni, radīja vizualizāciju, piemeklējot dabas
bildes, kas atspoguļo mūsu dabas skaistumu
dažādos gadalaikos. Šis ir laiks, kas katram šīs
paaudzes cilvēkam paliks prātā, bet, ja ir vēlme
un ticība, tad visas lietas var pārvarēt – arī skauģus un ļaunu dienu, kā teikts dziesmas vārdos.
Dziesmu var noklausīties youtoube vietnē».

9+ vecuma grupā

I.Zandere «Bērns, kas neiekrita»;
E.Valters «Poķu grāmata»;
A.Jundze «Šušnirks un pazemes bubuļi»;
Dz.Tilaks «Papus Tru»;
A.Starobiņeca «Vilka midzenis»;
V.Ķerus «Meža meitene Maija»;

11+ vecuma grupā

K.Looka «Lidostas blaktis nepadodas»;
R.Reinausa «Marks, maģija un vilkate Vilma»;
J.Vile, L.Itagaki «Sibīrijas haiku»;
K.Olsone «Ērgļuklints noslēpums»;
F.Nilsone «Pērtiķa zvaigzne»;

Frīdas Nilsones grāmata «Pērtiķa zvaigzne» ir viena
no grāmatām, kas jāizlasa 11+ vecuma grupā un gaida
savus lasītājus bibliotēkā.

Zemgales 2020. gada Kultūras programmā
atbalstīti 59 projekti, divi - Vecumnieku novadā

Baltais galdauts brīvā dabā. Svētki Vitas Vēveres
ģimenē. Foto no Vitas Vēveres personīgā arhīva.

Kā klājas Kurmenes pagasta kultūras pasākumu
epicentrā – Kurmenes tautas namā? Uz šo jautājumu aicināju izteikt viedokli Kurmenes tautas
nama vadītājai Sarmītei Ķīsei.
«Pirms neilga laika ar pieciem teātra kolektīva
dalībniekiem, ievērojot visus noteikumus, ierakstījām videosveicienu Mātes dienai.
Tajās nedaudzajās reizēs, kad izdodas satikties, esam secinājuši, ka ļoti, ļoti pietrūkst
kopābūšanas, nevaram sagaidīt, kad varēsim
atsākt mēģinājumus. Ja nekas nemainīsies, tad
7.augustā paredzēta reģionu skate amatierteātru kolektīviem. Plānots, ka žūrija brauks pie
mums. Uzlabojam un papildinām dekorācijas
un apģērbus».
Sarmīte atzīst, ka viņai ļoti patīk darboties
dārzā, tāpēc top skaistas košumdobes arī pie
tautas nama.
«Runājot par situāciju kopumā - Kurmenē rosība
nerimst. Baznīcas īpašumos tiek veidota brīnišķīga parka ainava, atjaunotas ēkas, remontēta
pati baznīca. Drīz tiks uzsākta estrādes būvniecība. Ļaudis priecē vairāk kā trīsdesmit aitu un
jēru pulks un krāšņais fazānu pāris. Lai spēks
un izturība Bruknas kopienas čaklajiem darbarūķiem paveikt iecerētos darbus! Lai mums
visiem vairāk pozitīvu domu-jauks pavasaris,»
vēlēja Sarmīte Ķīse.
Sarmītes Ķīses viedokli apkopoja
Andra Matuļenko, VNZ redaktore

FOTO –SARMĪTE ĶĪSE

Ļoti pietrūkst kopābūšanas

E

kspertu komisija, kurā attālināti darbojās
LVM, VKF, NVO, ZPR un Zemgales Attīstības padomes pārstāvji, nolēma atbalstīt
59 projektus par šogad programmai piešķirto kopējo finansējumu - 114 000 eiro
apmērā, kas ievērojami pārsniedz iepriekšējā
gada - 76 000 eiro piešķīrumu, kas ļāva atbalstīt
vien 45 projektus.
Ņemot vērā valstī ieviesto ārkārtas situāciju
infekcijas apkarošanā un neprognozējamo
tās attīstības turpmāko gaitu, atbalstu guvuši
galvenokārt tie projekti, kuru īstenošana nav
saistīta ar vērienīgu kultūras pasākumu – svētku,
festivālu un koncertu rīkošanu. Toties augstāk
novērtēti projekti, kas vairāk vērsti uz dažādu
kultūras procesu izpēti, tehnisko projektu izstrādi, nozīmīgu kultūras objektu vai priekšmetu
restaurāciju, kā arī uz dažādām interaktīvām
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FOTO –TIP ARHĪVS

Misas iedzīvotājas Vijas Ozolas tautiski klātais un rotātais
svētku galds. Foto no Vijas Ozolas personīgā arhīva.

Zemgales Plānošanas reģionā
(ZPR) noslēdzies Latvijas
Valsts mežu (LVM) un Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKF)
atbalstītās «Zemgales Kultūras
programmas 2020» projektu
konkurss. Neraugoties uz
pandēmijas rad ītajiem
samezglojumiem reģiona
kultūras dzīvē, apsveicama
ir projektu pieteicēju lielā
aktivitāte, jo pavisam ZPR tika
saņemti 92 pieteikumi ar kopējo
finansējuma pieprasījumu 373
667,69 eiro apmērā.
izpausmēm kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Vecumnieku novadā atbalstīti

Biedrības «Skaistkalnes lauku sieviešu kluba
«Mēmelīte»» projekts «Dzīparu pie dzīpara
liekot» un biedrības «Kalna svētību kopiena»
Kurmenes Sv. Pētera skulptūras remonts un
jaunas kopijas izgatavošana.
Visus apstiprinātos projektus plānots īstenot laika posmā no šī gada maija līdz 15. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai,
sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
Ar Zemgales Kultūras programmas 2020. gadā
atbalstīto projektu sarakstu interesenti var
iepazīties ZPR interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā
Nozares.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību
speciālists
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Līdzjūtības
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds Tas nezūd. Tas paliek. Tas mirdz.
(I. Egle)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar
Jāņa Plūmes ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu
pāragri mūžībā pavadot.

Vecumnieku tautas nams

Es aizeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet.
(I.Ziedonis)

Skumstam un izsakām līdzjūtību Jāņa Plūmes tuviniekiem.
Mūžīgā gaisma lai Tev, Jāni, un mums paliks Tavas gaismas
atspīdums.
Tev un mums bija viens mērķis – iedot vairāk Vecumnieku novada bērniem un
jauniešiem. Tavas idejas un iesāktie darbi turpinās…
Domubiedri Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā

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!

2.jūnijā no plkst.10.00 – 13.00
Vecumnieku tautas namā aicina uz
DONORU DIENU
Lai ievērotu drošības pasākumus, lūdzam donorus pieteikties,
zvanot pa tālruni
29475216, lai norunātu
konkrētu asins nodošanas
laiku
Ļoti gaidīsim ikvienu, kurš
var palīdzēt!
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