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Mūzikas un mākslas
skolas akreditācijā
vērtējam izglītības
iestādes lomu novadā
Iveta Lavrinoviča,
Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas
direktore,
Domes deputāte

Šis trauksmainais laiks Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolai ir bijis dubulttrauksmains, jo
rit sarežģītais un atbildīgais skolas programmu
akreditācijas process.

S

kola akreditāciju sāka plānot jau 2019.ga-

da rudenī. Šī gada sākumā tika iesniegti
visi dokumenti ar akreditācijas pieteikumu aprīlī. Pēdējo reizi ar komisijas klātbūtni akreditācija notika 2014.gadā jaunajām
30V programmām, kuras realizē paralēli vidusskolai.
Pārējās programmas 2015. gadā tika akreditētas uz
iesniegto dokumentu pamata, bez komisijas.
Paziņojot par ārkārtas situāciju valstī, apjukums bija
ne tikai mūsu skolai. Tomēr, redzot kā pasaule pakārtojas un pielāgojas jaunajam dzīves veidam un
ritmam, sapratām, ka akreditācijas process notiks.
Šoreiz gan tas nebūs dažu dienu laikā, bet ilgs līdz
2020. gada beigām.
Esam izturējuši pirmos divus posmus – dokumentu
pārbaudi un intervijas. Viss, protams, notika attālinātā veidā. Dokumentu pārbaude caur Valsts
izglītības informācijas sistēmu, skolas mājas lapu
un pat Facebook lapu.
Nedaudz adrenalīna
saņēmām no intervijām ar ekspertu
komisiju, kuras notiIT KĀ TĀLU VIENS
ka ZOOM platformā.
NO OTRA, BET
Lielākais uztraukums – datoru aprīKOPĪBAS SAJŪTA
kojumi un interneta
IR VIENREIZĒJA,
kvalitāte. Sarunās ar
ekspertiem piedalīPLECU PIE PLECA
jās 12 skolotāji un,
«ZOOM» EKRĀNĀ
kā viņi apliecināja
CĪNOTIES EKSPERTU – tas bija lielisks komandas saliedēšaJAUTĀJUMU
nas process. It kā tik
KRUSTUGUNĪS.
tālu viens no otra,
bet kopības sajūta
ir vienreizēja, plecu
pie pleca ZOOM ekrānā cīnoties ekspertu jautājumu
krustugunīs.
Attālinātās sarunas notika arī ar direktori, direktores
vietniekiem mācību darbā, pašvaldību pārstāvjiem,
skolas audzēkņiem un vecākiem.
Gatavojoties pārrunām, kopā secinājām, ka pietrūks
mūsu skolas radošā vide, atmosfēra un enerģijas
apmaiņa, kas iespējama tikai klātienē. Emocionālu
lādiņu no sarakstes ar skolas mākslas programmas
absolventiem guva skolotāja un mākslas programmas vadītāja Anda Sproģe. «Gandrīz visi atzīst, ka
mākslas skolas dotās zināšanas ir visa pamats
tam, ko dara šobrīd.
Kāds turpina mācības
TURPINĀJUMS 2. LPP.

Lielās Talkas dalībnieki Valles centrā iekārto puķu podus un sakopj apkārtni. COVID-19 dēļ šūpolēs
pagaidām tika iekārts puķu pods. 			
Par Lielās Talkas aktivitātēm vairāk lasiet 4.lpp

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 domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
4. jūnijā no plkst. 10.00-12.00
Valles pagasta pārvaldē;
11. jūnijā no plkst. 10.00-12.00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
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:
4. jūnijā plkst.10.00-12.-00
Stelpes pagasta pārvaldē
11. jūnijā plkst. 10.00-12.00
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.

Iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju un
tikties ar pašvaldības vadītājiem, lai saņemtu atbildes uz sev būtiskiem
jautājumiem.

2 Pašvaldībā
NUMURA KOMENTĀRS

Nogurdinoši klusi
divi mēneši

Ingūna Kļaviņa,
Valles bibliotēkas
vadītāja

No 15.maija Valles pagasta bibliotēka atsākusi
darbu klātienē, ievērojot sanitārā protokola
nosacījumus un ārkārtējās situācijas laikā
nodrošinot pamatpakalpojumus - iespieddarbu
pieņemšanu un izsniegšanu, 15 minūšu piekļuvi
datoram, lai veiktu dokumentu izdruku, rēķinu
apmaksu utt., uzziņu sniegšanu.

D

ivi mēneši izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Kādi tie bija? Gribas teikt- nogurdinoši klusi. Bez apmeklētāju burzmas, bērnu čalām, ar patukšotiem grāmatu plauktiem, jo visu šo laiku notika
lasītāju bezkontakta apkalpošana - grāmatas tika
izsniegtas, bet atpakaļ pieņemtas netika. Teju katru
dienu grāmatu sainīši uz āra lasītavas galda vai to
piegāde līdz mājas slieksnim. Vajadzīgo lasāmvielu
reizēm nogādāju lasītāja darba vietā, tikšanos norunājām pat tirgus
laukumā. Kultūras
un izklaides pasākumi atcelti, bet laLŪDZU
sīšanu neviens nebija atcēlis. Lai noATSAUKTIES
mierinātu satraukPAGASTA
to prātu un rastu
harmoniju ikdienā,
IEDZĪVOTĀJUS,
lieti noder laba grāmata.
KURIEM IR
Bibliotēku nedēļas
FOTOGRĀFIJAS
laikā neierasti noPAR 1945.- 1990. tika Latvijas Bibliotekāru biedrības
kongress, tajā pieGADU, VARBŪT
dalījāmies un balATMIŅĀ PALICIS sojām tiešsaistes
KĀDS NOZĪMĪGS platformā ZOOM.
Ak jā, izpalika ieKULTŪRAS
plānotā tikšanās ar
mūziķi un dzejniePASĀKUMS?
ku Guntaru Raču.
Laikā, kad grāmatu
krātuve bija slēgta lasītājiem, neapstājās bibliotēkas iekšējais darbs - tika kārtota dokumentācija,
veikta literatūras atlase norakstīšanai, iepirktas
jaunas grāmatas, kārtots novadpētniecības krājums, sakopta bibliotēkas apkārtne un telpas. Bauskas reģiona bibliotēkas piedalās novadpētniecības
konkursā/skatē par kultūras dzīvi savā pagastā no
1945.gada līdz 1990.gadam. Tas būs nopietns darbs
līdz 1.augustam, kad mape jāiesniedz vērtēšanas
komisijai. Atskatīsimies uz šo laika posmu ar šodienas acīm, izmantojot dažādus uzziņas avotus un
datu bāzes, kā arī citas informācijas meklēšanas
iespējas. Lūdzu atsaukties pagasta iedzīvotājus,
kuriem ir fotogrāfijas par šiem gadiem, varbūt
atmiņās ir palicis kāds nozīmīgs kultūras pasākums
vai dalība pulciņos, korī, ansamblī, deju kolektīvos,
par ko vēlētos pastāstīt. Materiālu apkopojums
pēc konkursa noslēguma būs pieejams ikvienam
bibliotēkas apmeklētājam.
Ceru, ka ātri pienāks laiks, kad bibliotēku pakalpojumi būs pieejami pilnā apjomā!
Ingūna Kļaviņa,
Valles pagasta bibliotēkas vadītāja

Pasākums
Piemiņas brīdis politiski
represētajiem
14.jūnijā, plkst.13.00
Vecumnieku dzelzceļa stacijā
Sīkāka informācija:
Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centrs, t. 29323741.

2020. gada 29.maijs

Domes sēdes apskats
Vecumnieku novada Domes attālinātajā
sēdē 27. maijā tika izskatīti 13 pamata
darba kārtības jautājumi un 2 papildu darba
kārtības jautājumi.
Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes
izpilddirektore Aiga Saldābola deputātiem
ziņoja, ka Vecumniekos pabeigti darbi pie Jaunā
ezera - nostiprināts dambis, kā arī izveidota un
labiekārtota pastaigu taka. Visā novadā norit labiekārtošanas darbi: Stelpē pie estrādes, Bārbelē
joprojām tiek strādāts pie Sēravota, Skaistkalnē
– gan ciematā, gan Ānmēmeles muižas teritorijā,
Kurmenē aktīvi tiek labiekārtota Kurmenes muižas parka teritorija. Tāpat, izpilddirektore ziņoja,
ka uz Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja amatu
bija pieteikušies septiņi pretendenti, no kuriem
seši uzaicināti uz pārrunām. Novada bibliotēkas
sākušas pieņemt apmeklētājus, drošības apsvērumu dēļ grāmatas tiek sešas dienas turētas citās
telpās, pirms tās atkal nonāk lasītavu plauktos.
Izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis
piebilda, ka ar 28. maiju sāksies darbi pie novada
ceļu atputekļošanas.
Atbalstīta Vecumnieku novada Domes Vecumnieku veselības centra vadītājas atbrīvošana no amata
Vecumnieku novada Dome lēmusi atbrīvot Vecumnieku veselības centra vadītāju Danuti Mazuri
no vadītājas amata, pamatojoties uz D. Mazures
iesniegumu. D. Mazure amata pienākumus pildīs
līdz 2020. gada 7. jūnijam. Savukārt no 8. jūnija uz
laiku līdz tiks izvēlēts jauns veselības centra vadītājs, tā pienākumus veiks Laimdota Berlinska.
Bez rezultāta noslēgusies pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 13-26, Vallē izsole
Tā kā uz pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu
iela 13 – 26, Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku
novadā, izsoli 2020. gada 15. maijā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks - pašvaldības
nekustamā īpašuma Liepu iela 13 – 26, Vallē
izsole atzīstama par nenotikušu.
Bauskas rajona lauku partnerības projektā
«LEADER» piešķirts finansējums Sarkanās
skolas teritorijas labiekārtošanai
Biedrība «Bauskas rajona lauku partnerība» atklāta projektu iesnieguma konkursu izsludināja
2019. gada 21. septembrī. «Apdzīvotu vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana» kārtas ietvaros
Vecumnieku novada Dome iesniedza projekta
iesniegumu «Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos». Projekts tika noraidīts publiskā finansējuma trūkuma
dēļ. Projekta kopējās izmaksas tika plānotas
94936,43 EUR (tajā skaitā PVN 21%), savukārt
sākotnējais publiskā finansējuma apmērs – 45
tūkstoši. 2020.gada maijā pašvaldība saņēma
lēmumu par projekta vērtēšanas atjaunošanu.
Tajā tiek minēts, ka projekta īstenošanai ir pieejaugstskolā, kāds
jau ir mākslinieks
ar savu «zīmolu», kāds māca fiziku, iesaistot tajā
mākslas daļu», tā Anda Sproģe.
Mūzikas programmas vadītāja Solvita Loka secina,
ka «visi kopā mēs izvētījām savu vairāku gadu
darbu, meklējot kādu riekšavu vērtīgāko graudu.
Taču rezultātā atradās pilns apcirknis».
Savukārt es kā skolas vadītāja piedzīvoju daudz
emocionāli aizkustinošu brīžu, un intervija ar
ekspertu komisiju izvērtās auglīgā, jēgpilnā pāris
stundu sarunā par mūsu skolas lomu un vietu
Vecumnieku novadā, par vīziju un sapņiem, kurus
varbūt kādreiz sasniegsim….
Viens akreditācijas posms ir beidzies, bet rudenī
komisiju gaidīsim klātienē skolā. Paldies ik vienam, kura klātbūtni un atbalstu sajutu šajā, tomēr
mazliet tik neierastajā, laikā!
Intervijā vairākkārt izskanēja jautājums: «Kā
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola un es kā
direktore iegūst un notur tik labus, augsti kvalificētus pedagogus?»
Droši vien tā ir pateicība, attieksme un cieņa pret
jebkuru profesionāli, kurš vēlas dot zināšanas
mūsu bērniem un Vecumnieku novadam.
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

ams publiskais finansējums, kas sastāda EUR 38
071,05. Vecumnieku novada Dome lēmusi apstiprināt projekta «Teritorijas labiekārtošana pie
Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos»
īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
sedzot no pašvaldības līdzekļiem.
Papildināti Vecumnieku novada domes 2019.
gada 22.maija saistošie noteikumi Nr.5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti»
Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanu Vecumnieku novadā regulē Vecumnieku novada Domes
2019.gada 22.maija saistošo noteikumu Nr.5
«Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti» 18.punkts «Bērna piedzimšanas pabalsti». Noteikumi par pabalsta saņemšanu
un tā apmēra noteikšanu ietver šādus kritērijus:
1) pabalsta saņēmēju loku:
2) pabalsta apmēru atkarībā no vecāku deklarētās dzīvesvietas vismaz pēdējos sešus mēnešus
pirms bērna piedzimšanas;
3) pabalsta apmēru atkarībā no mātei piedzimušo
bērnu skaita.
Noteikumu norma pilnībā attiecināma bērna
piedzimšanai, ja viņam ir noteikti abi vecāki un
tie reģistrēti bērna dzimšanas apliecībā. Savukārt
gadījumos, ja bērnam nav nosakāms viens no
vecākiem vai pabalstu tiesības saņemt ir aizbildnim, noteikumi precīzi nenosaka pabalsta
apmēru, tādējādi pieļaujot (uzliekot) neskaidru
tiesību normas piemērotāja interpretāciju.
Saistošie noteikumi papildināti ar šādiem apakšpunktiem:
«18.3. Ja bērnam ir reģistrēts tikai viens no
vecākiem vai aizbildnis un viņa deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms
bērna piedzimšanas ir bijusi Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir:
18.3. 1. 145 euro par pirmo bērnu;
18.3. 2. 215 euro par otro bērnu;
18.3. 3. 360 euro par trešo un katru nākamo
bērnu.»
Veikti grozījumi Vecumnieku novada Domes
darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā
Grozījumi nepieciešami, lai izveidotu jaunas
amata vietas nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs. Grozījumi paredz ar 2020. gada 1. jūniju
izveidot septiņas jaunas amata vietas “Gadījumu
darbu strādnieks”. Amata vietas tiek izveidotas
uz trīs vasaras mēnešiem. Apstiprinātā amatalga
mēnesī – 430 EUR, no šīs summas ieturot visus
likumā noteiktos nodokļus.
Veikti grozījumi Vecumnieku novada pašvaldības budžetā 2020.gadam
Izdarīti grozījumi Vecumnieku novada Domes
2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Vecumnieku novada pašvaldības budžetu
2020.gadam”. Grozījumi veikti galvenokārt, lai
projektā «Iedzīvotāji veido savu vidi» katram
projektam tiktu budžetā atvēlēta sava struktūrvienība. Šādi tas notiek katru gadu – tiek plānots
kopējais projekta budžets un pēc tam tas tiek
sadalīts.
Finanšu nodaļas vadītāja Gita Skribāne informēja,
ka laika periodā no gada sākuma līdz 27.maijam
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā izpildīts
par 37% no gada kopējā apjoma (plānoti 38%),
dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta 42% apmērā un līdz maija beigām
vēl tiek gaidīti 12 400 EUR līdz plāna izpildei.
Kopējos budžeta grozījumos ieņēmumi palielināti
par 31 488 EUR, bet izdevumi palielināti par 53
433 EUR.
Kā atzina G.Skribāne – Domes sēdes dienā
saņemta informācija, ka Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotie skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi 2020. gadā norisināsies divus
mēnešus - no 1. jūlija līdz 31. augustam. Iepriekš
pieņemtais lēmums pasākumus nerīkot atcelts,
ņemot vērā COVID-19 situācijas stabilizēšanos.
Nākamie budžeta grozījumi paredzami tad, kad
būs zināms, cik skolēnu pašvaldība sadarbībā ar
NVA nodarbinās.
Ilgi tika diskutēts par Vecumnieku vidusskolas
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ēkas pārbūves projekta realizācijas modeli,
galu galā neviens no piedāvātajiem diviem
variantiem neguva deputātu balsu pārākumu, rezultātā atstājot jautājumu atkārtotai
apspriešanai komiteju sēdēs.
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, divi tika nodoti tālākai balsošanai
Domes sēdē.
1. versija:
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta
realizācija ar pašvaldības mantas (nekustamā
īpašuma) nodošanu lietošanā skolas celtniecībai
uz noteiktu laiku un nosacījumu, ka pēc līguma
izbeigšanās nedzīvojamās būves un inženierbūves kļūst par zemes īpašnieka īpašumu.
2. versija:
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūves projekta
realizācija ar Publiskās un privātās partnerības
likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un
privātās partnerības projekta īstenošanas veidu.
27. maija sēdē neviens no variantiem neguva
deputātu balsu vairākumu.

Ieskatam

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.
Domes sēdē tika skatīti jautājumi par pašvaldības
telpu nomas līgumu izbeigšanu, pabalsta piešķiršanu, zemes ierīcības projektu izstrādi, darbībām
ar nekustamajiem īpašumiem un sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Deputāti lēma
par ārkārtas sēdes sasaukšanu jūnija sākumā, lai
balsotu par Stelpes pagasta pārvaldes vadītāja
kandidāta pieņemšanu amatā.

No 7.-14.jūnijam Vecumnieku novada
Zvirgzdes karjerā notiks Nacionālo
bruņoto spēku mācības.
Mācību laikā karavīri pārvietosies ar autotransportu pa koplietošanas ceļiem un
veiks mācību vingrinājumus. Plānots izmantot salūtmunīciju un kaujas munīciju, veidot
ierakumus un izpildīt mācību vingrinājumus.
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām
mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.
Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts
par industriāli radītu troksni un līdz ar to
netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs
un nenodara kaitējumu cilvēkam.

Pašvaldībā 3

2020. gada 29.maijs

Novada iedzīvotāji īstenos
divpadsmit projektus
Šā gada aprīlī Vecumnieku novada Dome
izsludināja projektu konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2020».

P

rojektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan
fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada
iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp
vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Kopumā konkursam tika iesniegti 14 projektu
pieteikumi, no kuriem viens, diemžēl, netika
izskatīts, jo tas neatbilda konkursa nolikumā
noteiktajam minimālajam darba grupas dalībnieku skaitam, kas nosaka, ka nereģistrētas
dalībnieku grupas skaits nedrīkst būt mazāks
par pieciem, bet pieteikumā tika norādīti četri
projekta dalībnieki.
Pamatojoties uz projektu konkursa nolikumu,
vērtēšanas komisija, 14. maijā apsekoja pieteiktos projektus un apstiprināja divpadsmit labākos
projektus. Projektu īstenošanas periods ir no
1.jūnija līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais
finansējums no pašvaldības budžeta ir 9450,00
EUR. Katra projekta īstenošanai piešķirtais atbalsts ir līdz 800,00 EUR.

Apstiprinātie projekti

Šogad projektus pieteica iedzīvotāji no Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta.
Vecumniekos pieteikti seši projekti, no kuriem
visi tika apstiprināti.
••Rīgas ielā 33 pie daudzdzīvokļu mājas tiks
paplašināts automašīnu stāvlaukums.
••Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji Rīgas ielā
31 pilnveidos iepriekšējā gadā uzsākto mājas
apkārtnes labiekārtošanu, veicot apzaļumošanas darbus.
••Šīs pašas mājas pagalmā biedrība «7 maņas»
izveidos publiski pieejamu aktivitāšu celiņu
bērniem.
••Pēc Taļķes upītes gultnes tīrīšanas darbiem
un krastu paplašināšanas, projekta ietvaros ir
iecerēts uzstādīt jaunu tiltiņu, kas no Līvānu
ielas mājām ved uz estrādi un Jauno ezeru.
••Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze
šajā gadā projekta ietvaros plāno uzlabot
baznīcas apmeklētāju nokļūšanu līdz baznīcas vārtiem, nolīdzinot stāvo uzbērumu pie
vārtiem un izbruģējot celiņu vārtu iekšpusē
līdz baznīcas ieejas trepēm.
••Daudzdzīvokļu mājas iemītnieki Ceriņu ielā
13 veiks kāpņu telpas kosmētisko remon-

tu un vides labiekārtošanu mājas pagalmā.

VECUMNIEKU NOVADA DOMES SPORTA SKOLAS DIREKTORA amatu

Misas ciema iedzīvotāji bijuši aktīvi, iesniedzot
četrus projekta pieteikumus, no tiem tika apstiprināti trīs projekti.
••Pie Misas daudzdzīvokļu mājas Nr.14 darbus
veiks divas iedzīvotāju grupas, sakārtojot gājēju
celiņu pie mājas ieejas durvīm un atjaunojot
ietves segumu gar mājas fasādi.
••Projekta īstenošanas rezultātā, Misas ciemā
blakus vidusskolai, Māliņkalnā, tiks ierīkota
publiska atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai,
pastaigām un sportiskām aktivitātēm.
••Valles pagasta Taurkalnē daudzdzīvokļu mājas
«Pūpoli» iedzīvotāji projekta ietvaros veiks kāpņu
telpas kosmētisko remontu un nomainīs logus.

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 .

Savukārt Skaistkalnes pagastā tiks īstenoti divi
pieteiktie projekti.
••Pie daudzdzīvokļu mājas Putni 2 tiks izveidots
automašīnu stāvlaukums.
••Ānes-Mēmeles muižas parkā tiks uzlabota un
papildināta atpūtas vietas infrastruktūra.
Pēc projektu īstenošanas termiņa beigām septembrī konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar grupu kontaktpersonām
un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai
realizētos projektus, bet arī grupas sadarbību
projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēts viens labākais projekts, kas sekmē vietējās
dzīves kvalitātes uzlabošanu. Labākā projekta
īstenotājiem tiks piešķirta naudas balva 500,00
EUR apmērā. Konkursa balvu paredzēts izlietot
realizētā projekta pilnveidošanai.
Labākais projekts tiks virzīts Zemgales reģiona
projektu vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienība «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija», tādējādi
pretendējot uz veicināšanas balvu vai cīnīsies
konkurencē starp labākajiem Zemgales reģiona
pašvaldību projektiem.
Alīna Žukauska,
Domes projektu koordinatore
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rojekta aktivitātes notika 38 mēnešus.
Šajā laikā īstenoti vairāki ar veselības
veicināšanu un slimību profilaksi saistīti pasākumi. Piešķirtais finansējums
aktivitāšu īstenošanai –106 895,00
EUR. Minētajā projekta īstenošanas periodā tika
izlietots 105 643,55 EUR liels finansējums –no
ESF (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%).
Pašvaldība 2020.gada maijā saņēma uzaicinājumu plānot projekta aktivitātes jaunajam periodam, kas būs līdz 2023.gada 31.decembrim.
Informējam, ka projekta aktivitātes uzsāksies
2021.gada janvārī, jo jāsagatavo līguma grozījumi, kas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
(turpmāk – CFLA) jāiesniedz līdz 1.jūnijam.
Nākamajam periodam, projekta aktivitāšu īstenošanai,
piešķirtais finansējums ir 72
567 EUR. Lai saplānotu projekta jaunā perioda aktivitātes,
pašvaldība veica iedzīvotāju
aptauju, kas notika no š.g.

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.

Sludinājums par izsoli
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.

Turpināsies novadnieku atsaucību guvušais
Veselības veicināšanas projekts
Vecumnieku novada Dome 2017.gada aprīlī
uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF)
projekta «Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Vecumnieku novadā»
Nr.9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts)
aktivitāšu īstenošanu.

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

18.marta – 30.aprīlim, ar mērķi noskaidrot, vai
iedzīvotājus apmierināja īstenotās aktivitātes un
kādas jaunas aktivitātes vēl iedzīvotāji vēlētos.
Aptaujā piedalījās 100 respondenti, kas atzinīgi
novērtēja veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumus – zumbas, fizioterapijas
un jogas nodarbības, «Kids Gym» nodarbības,
nometnes «Aktīvais novadnieks» un «Veselīgais
novadnieks», peldēšanas, ūdens aerobikas un
nūjošanas nodarbības. Mazāku atsaucību guva
lekcijas. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un
uz nodarbību apmeklētību, nākamajā periodā
plānotas zumbas, fizioterapijas, ūdens aerobikas
nodarbības, nometne «Aktīvais novadnieks»,
nodarbības «Kids Gym», u.c.
Sīkāka informācija par projektā apstiprinātajām
aktivitātēm būs pieejama, kad CFLA akceptēs
līguma grozījumus.
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

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.

Klientu iesniegumus pieņem klātienē
••Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vecumniekos klientus
pieņem klātienē, ievērojot noteiktos drošības noteikumus.
••Iedzīvotāji aicināti iesniegt deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam, līdzi ņemot internetbankas rīkus SMART ID vai kodu kalkulatoru un pasi vai ID karti. Ir iespēja iesniegt deklarāciju
arī papīra formātā.
••VPVKAC atjaunojis visu iepriekšējo pakalpojumu pieejamību klātienē. Ja ir jautājumi par dažādu
pakalpojumu saņemšanas iespējām vai kārtību, informāciju var iegūt arī pa tālruni 63976734
vai 63976100.
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Bārbelē mednieku kolektīvs «Bārbele» sakopa
«Zemgales šaušanas centra» un mednieku mājas
teritoriju.
Kurmenē sakopta Kurmenes darbnīcu apkārtne,
liela rosība (ievērojot visus noteikumus) norisi-

TALKOTĀJU VIEDOKLIS
Iveta Radziņa,
Valles pagasta pārvaldes vadītāja:

Talkas dienā Valles pagastā strādājām ražīgi.
Sakopām vairākus objektus. Četri vīri iedzīvotāja
Laimoņa Samulioņa vadībā ar traktortehniku aizveda iespaidīgo ķieģelu un betona bluķu kaudzi
no autoceļa Rīga – Nereta ceļa malas.
Pagasta aktīvie un darbīgie seniori izrādīja
iniciatīvu un Anatolija Dāboliņa izrīkoti uzposa
Brāļu kapus.
Pagasta pārvaldes kolektīvs uzstādīja un piepildīja ar zemi un kūdru, tā saucamajā šūpoļu
kalnā /pie loka krustojuma/ krāsainus puķu

podus. Puķes podos gan vēl nestādījām, jo
bažījāmies par auksto laiku, kas puķēm varētu
būt nelabvēlīgs.
Aktieru Amtmaņu muzejā strādāja, muzeja
darbinieki.
Strādāts tika SIA,«Krīči» teritorijā un Valles evaņģēliski luteriskaš baznīcas apkārtnē.
Taurkalnes bibliotēkas teritorija arī tika posta.
Valles daudzdzīvokļu māju apkārtnes teritorijās
talkoja gan SOLO, gan DUO veidos pirms talkas
noteiktā datuma.

esam startējuši projektā «Cilvēks veido savu
vidi». Plānojam izveidot glītu atpūtas stūrīti ar
ugunskura vietu un soliņiem, kur var atnākt
cilvēki un atpūsties.
Zigmunds atzīst: «Māliņkalns mums ir īpaša
vieta. Agrāk šeit bijušas dzirnavas un šī vieta
bijusi rentē manam vectēvam, kura sapnis bija
zemi izpirkt. Nāca laikmetu grieži, kas cilvēkus
un varas sajauca virpulī. Tagad man izdevies
īstenot vectēva sapni, tāpēc šī vieta jākopj».
Zigmunds saka, ka ir īstens Misas ciema patriots
un secina, ka Misa ir Latvijas centrs, jo atrodas
250 km attālumā līdz Latvijas attālākajām vietām. Un Misa esot vienīgais ciemata centrs uz
kuru neved asfaltēts ceļš.

Andrejs Mediņš, katoļu priesteris:

Sakārtojām parka virsmu – izzāģēti vecie, sausie koki un krūmi, izņemti celmi, iesēts zālājs.
Beidzot smagos darbus esam apdarījuši. Uzsliets
žogs, kas nodala teritoriju, kurā atrodas dzīvnieki. Salabota apmale arī ap baznīcu, iztīrīta
dīķa gultne.
Kurmeniešiem nākas sadzīvot ar būvdarbu
troksni un baznīcas zvaniem. Cilvēki priecājas
par to, kas padarīts. Viss plūst un šīs izmaiņas
jāuztver kā gaiša iespēja paskatīties uz debesīm
un pateikties par to, ka mums šāda vieta ir.

FOTO –GIJA SPULA

Priecājos, ka mani uzrunāji, jo jau sen vēlos pateikt vislielāko paldies Kurmenes iedzīvotājiem,
kas mūsu darbošanos ir čakli atbalstījuši jau kopš
pašiem pirmsākumiem. Visu pēdējo laiku cītīgi
strādājam pie Kurmenes baznīcas un apkārtnes
sakārtošanas. Darbus jābeidz līdz Pēterdienai,
kad būs baznīcas simtgade. Lielā talka bija
lieliska iespēja daudz padarīt, jo pie mums bija
atbraukuši palīgi no visiem Latvijas novadiem.
Vairāk kā astoņdesmit cilvēku.

Kristapa Stallīša ģimene talkoja Stelpes karjerā - darba
pilnas rokas un pilni maisi.

Piedrazota vieta pie Stelpes karjera, kas arī tika sakopta.
Atkritumi ir cilvēku atvesti un sabērti.

Izsaku, lielu, lielu paldies darbīgajiem pagasta
ļaudīm par dalību talkā, kaut laika apstākļi tiešām
mūs nelutināja (maigi teikts). Patiesi vēlamies, lai
mūsu pagasts ir sakopts un krāšņs.

Zigmunds Alekšūns «Māliņkalna»
(Misas ciemā) īpašnieks:

Lielā Talka pilnā mērā iederas mūsu ikdienas
dzīves ritmā. Vai tad saimnieks neiet sakopt savu
sētu un apkārtni? Sestdien ražīgi pastrādājām,
bet vakarā kūrām pirtiņu. Kopumā runājot par
Lielās Talkas ideju – šādai talkai nevajadzētu
būt, ja cilvēki būtu apzinīgāki un nepiesārņotu
vidi, kur jādzīvo pašiem un jāuzturas citiem
cilvēkiem.
Ģimenes lokā talkojām īpašumā «Māliņkalnā».
Salasījām krietni daudz «tradicionālo» atkritumu – pudeles, čipsu paku iepakojumus u.c.
Nolasījām nesmukumu arī no lielā ceļa malas.
Māliņkalnā talkojam jau gadus desmit. Šogad

FOTO - NO STALLĪŠU ĢIMENES ARHĪVA

Vecumnieku pagastā vairāki talkotāju pulciņi
sakopa ceļmalas, tikmēr Vecumnieku novada
domes kolektīvs rosījās «Sarkanās skolas»
teritorijā. Atkritumi vākti arī Zvirgzdē un Misā
- «Māliņkalnā».
Paldies visiem, kas iesaistījās Vecumnieku
novada sakopšanā!
Sabiedrisko attiecību nodaļa
FOTO - GIJA SPULA

Pēc pagastu pārvalžu sniegtās informācijas
Skaistkalnē tika sakopta kapu teritorija, Stelpē – karjera peldvietas krasts un atpūtas zona.

Vallē no Vecumnieku puses tika tīrītas ceļmalas,
izvesta veco ķieģeļu kaudze, pensionāru grupa
uzkopa Valles kapu teritoriju un Aktieru Amtmaņu
muzeja teritorijā uzkopšanas un labiekārtošanas
darbus veica muzeja darbinieki. Savukārt centrā
pagasta darbinieki labiekārtoja kalniņu pie apļa,
tika sagatavoti puķu podi, lai var stādīt jaunās
puķes, kas vasarā priecēs iedzīvotājus un caurbraucējus.

Pašvaldības administrācijas speciālisti talkoja pie Sarkanās skolas. Darba pietika visiem. Tagad ap atjaunoto ēku būs arī
kārtīgi uzposta apkārtne.
FOTO - GIJA SPULA

L

ielās Talkas oficiālie dati liecina, ka kopumā valstī šogad talkots 955 vietās, kas ir
tikai par trešdaļu mazāk nekā iepriekšējā
gadā. Lai gan Vecumnieku novada iedzīvotāji portālā www.talkas.lv talkošanas
vietas pieteica kūtri, visās pagastu pārvaldēs tika
saņemti vairāki pieteikumi. Šogad, ievērojot pulcēšanās noteikumus, iedzīvotāji tika aicināti pieteikt individuālās talkas (solo, duo un ģimenes).

nājās Kurmenes parkā pie baznīcas, kur iedzīvotājus bija uzrunājis mācītājs Andrejs Mediņš
– tika zāģēti koki, grābtas lapas, šķūnī sakrauta
malka, labiekārtota apkārtējā vide un strādāts
pie pastaigu taku izveides parkā. Kurmenes skatu
platformā tika izzāģēts skats uz upi.

Lieli un mazi talcinieki Kurmenes parka sakopšanas talkā bija sanākuši ne tikai no Kurmenes, bet arī no tālākiem
Latvijas novadiem.
FOTO - GIJA SPULA

Sestdien, 16. maijā, ārkārtējās situācijas
laikā, kā arī spī tējot š ī pavasara
neprognozējamajiem laikapstākļiem visā
Latvijā norisinājās ikgadējā Lielā Talka.

FOTO - GIJA SPULA

Citādā Lielā Talka – entuziasma un labo darbu piepildīta

Talcinieku atrastās
«trofejas» Vecumniekos
pie Sarkanās skolas.
Kultūrslānis glabā
laikmeta liecības. Kaut arī
ne tik senas, daudzas lietas
mūsdienu jaunatnei vairs
nav pazīstamas - etiķa
esences pudelītes, bērnu
piena pudelītes u.c.
Vīriem vīru runas un darbi. Kurmenes parkā lieti noderēja ikviena vīra spēks. Priesteris Andrejs Mediņš sirsnīgi pateicas
visiem par ieguldīto laiku un darbu.
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2020. gada 29.maijs

Pirmajā kārtā atbalstu gūst divas
biznesa idejas
Noslēdzies pirmais biznesa ideju konkursa
«Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020»
pieteikumu termiņš.

J

anvārī Vecumnieku novada Dome izsludināja biznesa ideju konkursu «Esi
uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020»,
kurā kopējais apgūstamais finansējums
ir 7000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vienam konkursa dalībniekam
maksimālais pieejamais finansējums ir līdz
1500,00 EUR.

FOTO - SANTA ROCĒNA

Konkurss notiek no 2020. gada 2. janvāra līdz
30. oktobrim un tam ir noteikti trīs pieteikšanās termiņi:
1) 2. janvāris – 30. aprīlis;
2) 5. maijs – 31. jūlijs;
3) 3. augusts – 30. oktobris.
Pašreiz rit otrais biznesa ideju pieteikumu
iesniegšanas termiņš, kas noslēgsies 31.jūlijā.
Pirmajā pieteikumu termiņā iesniegti četri biznesa ideju pieteikumi. Viens no pieteikumiem tika
noraidīts administratīvās atbilstības vērtēšanas
kritēriju izvērtēšanas posmā. Pārējie trīs pretendenti ar vērtēšanas komisiju tikās 13.maijā,
lai sniegtu savas biznesa idejas izklāstu un atbildētu uz komisijas jautājumiem. Iepazīstoties
ar konkursam iesūtītajiem pieteikumiem un
prezentācijām, konkursa vērtēšanas komisija
nolēma atbalstīt divu pretendentu pieteiktās
biznesa idejas.
Maksimālo pieejamo finansējumu (1500,00
EUR) saņems Santa Rocēna, kura plāno izveidot
jaunu keramikas darbnīcu Vecumniekos, kas

nodarbotos ar māla trauku veidošanu un laika
gaitā attīstītu arī iespēju piedalīties dažādās
meistarklasēs un organizētu nodarbības gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ar konkursā
saņemto finansiālo atbalstu iecerēts iegādāties
elektrisko keramikas apdedzināšanas krāsni.
Savukārt SIA «Medilux» pārstāvis Atis Klints
sava uzņēmuma attīstībai saņems 750,00 EUR
lielu atbalstu. Uzņēmums nodarbojas ar rehabilitācijas preču ražošanu, mazumtirdzniecību un
nomu visā Latvijas teritorijā. Konkursā saņemtais
finansiālais atbalsts tiks izmantots interneta
veikala izveidei ar maksājumu sistēmu, automātisko rēķinu sagatavošanu un elektronisko
noliktavas sistēmu, kas ļauj saņemt informāciju
no higiēnas preču u.c. izplatītājiem.
Aicinām interesentus piedalīties konkursā un
pieteikt savu biznesa ideju, lai pretendētu uz
pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas
īstenošanai!
Atlikušais konkursa finansējums ir 4750,00 EUR.
Saskaņā ar konkursa nolikumu, biznesa ideju
pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr
konkursa īstenošanai pieejamais finansējums
tiek izlietots pilnā apmērā vai pieejamais finansējums ir lielāks par 1500,00 EUR. Ja pieejamais
finansējums ir mazāks par 1500,00 EUR, konkurss tiek slēgts.
Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas,
kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa
nolikumā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
• Pašvaldības mājaslapā internetā
www.vecumnieki.lv;
• Vecumnieku novada Domē Attīstības - plānošanas nodaļā (Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933);
• nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi:
alina.zukauska@vecumnieki.lv, dace.sileika@
vecumnieki.lv, lai saņemtu nolikumu elektroniski.
Konkursa pretendenti aicināti ievērot pieteikuma
sagatavošanai norādītās prasības un neskaidrību
gadījumā konsultēties attīstības – plānošanas
nodaļā.
Alīna Žukauska, Vecumnieku novada Domes
projektu koordinatore, tālr. 63920596;
e-pasts: alina.zukauska@vecumnieki.lv

Santas Rocēnas izgatavotie trauki - oriģināli, stilīgi un praktiski.

No 1.jūnija līdz 30.septembrim Latvijas - Lietuvas pierobežā
notiks tūrisma akcija «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!»
Jau ceturto gadu Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un
Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona
pašvaldības Lietuvā organizē kopīgu tūrisma
akciju «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!»

P

rojekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latvijas - Lietuvas pierobežas reģionā,
veidojot kopīgu tūrisma maršrutu un popularizējot tūrisma apskates objektus un
uzņēmumus.
Šogad akcija norisināsies no 1.jūnija līdz 30. septembrim. Akcijā aicināti piedalīties Latvijas un Lietuvas
zinātkārie iedzīvotāji gan kopā ar savu 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 drukātajā 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! Tie, kuriem patīk
tehnoloģijas, lejuplādējot mobilo aplikāciju – Kaimini Zemgale, savu selfiju varēs augšuplādēt turpat
pie objekta, vai arī vēlāk, kad pieejams internets.

Iesniedzot apzīmogotās akcijas kartes Bauskas,
Vecumnieku, Biržu, Pakrojas, Pasvales vai Jonišķu
Tūrisma informācijas centros vai lejupielādējot tās
mobilajā aplikācijā līdz 5.oktobrim, būs iespēja
pretendēt uz kādu no balvām: 4 velosipēdiem un 4
elektriskajiem skrejriteņiem, kā arī 8 vietējo uzņēmēju dāvanu kartēm.
Lai veicinātu akcijas atpazīstamību, tūrisma nozares
profesionāļi jau izveidojuši īsu amatiervideo, bet jūnijā būs pieejams profesionāls reklāmas video par to,
kā piedalīties akcijā, kuri objekti jāapmeklē un kādas
izskatās galvenās balvas. Akcijas brošūras – kartes
iepriekšminētajos tūrisma informācijas centros būs
pieejamas no 1.jūnija, bet, lai simboliski dotu startu
akcijai, projekta darba grupa maija beigās tiksies
preses konferencē pie Latvijas - Lietuvas robežas.
Sīkāk par akcijas objektiem, pierobežas tūrisma
piedāvājumu un aktuālitātēm var uzzināt Facebook
lapā @kaiminizemgale.
Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja un
projekta koordinatore
26457713, www.visit.
bauska.lv

Mazajiem uzņēmumiem laukos pieejams īpašs
ALTUM aizdevums
Nereti uzņēmējiem ir grūtības saņemt
aizdevumu bankās, jo nepieciešamais
aizdevums ir par mazu vai, uzsākot jaunu
biznesu, nav nedz kredītvēstures, nedz finanšu
plūsmas. ALTUM mazo aizdevumu uzņēmējiem
lauku teritorijās jau izmanto visdažādāko nozaru
uzņēmēji visā Latvijā. Arī šobrīd, Covid-19 vīrusa
izplatības laikā, šī ALTUM programma noder
daudziem uzņēmējiem reģionos.

«

Šis ir ļoti vienkāršs atbalsta mehānisms
dažādu nozaru maziem un vidējiem
uzņēmējiem, kas strādā ārpus lielajām
pilsētām, lauku teritorijās. Programmas
mērķis ir palīdzēt situācijās, kad komercbankas nav gatavas finansēt klientus, kam var būt
ļoti dažādi iemesli – uzņēmums tikko sācis darboties un tam nav kredītvēstures vai uzņēmums vēlas
palielināt apjomus, bet trūkst nodrošinājuma aizdevumam. Visbiežāk tas skar dzīvesstila uzņēmumus
un mazās saimniecības, sākot no tradicionālās lauksaimniecības līdz pat dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, ēdināšana, skaistumkopšana u.c.
Aizdevumu izsniedzam un aicinām pieteikties
arī uzņēmīgos, kuriem ir biznesa ideja un plāns,
taču pietrūkst finansējuma,» stāsta ALTUM Programmu attīstības departamenta vadītājas vietnieks
Gatis Sniedziņš, atgādinot, ka pieejamas arī visas
pārējās ALTUM īstenotās programmas.
Lauku uzņēmēji norāda, ka nereti grūtības sagādā
tas, ka bankas aizdevumu vieglāk ir saņemt tad, ja
tas ir lielāka apjoma, nekā nepieciešams, sniedzot
pretī nodrošinājumu. Dažkārt tieši tajā brīdī nepieciešamās, lai arī salīdzinoši nelielās summas, saimniecībai pašai sakrāt ir grūti. Līdzekļi īpaši nepieciešami jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kad ir
ļoti daudz dažādu vajadzību. Piemēram, ražošanas
telpu iekārtošana, aprīkojuma iegāde – viss maksā
naudu, sākot no datora un beidzot ar aizsardzības
līdzekļiem, sākot no friziera krēsla un beidzot
ar cementa maisītāju. Neesot kredītvēsturei un
naudas plūsmai, ko uzrādīt, banku finansējums
nav pieejams. Savukārt ALTUM atbalsts nereti ļauj
uzņēmumam sasniegt pietiekamu apgrozījuma
līmeni, lai to gada pārskats būtu pievilcīgs arī
bankām, līdz ar to – paplašinās iespējas iegūt nepieciešamo finansējumu arī turpmākai attīstībai.
Kā stāsta ķiploku audzētājs Jānis Veide no
Vecumnieku novada, kurš savu saimniecisko
darbību reģistrējis 2015. gadā, biznesa sākums
pirms pieciem gadiem bijis smags. Šobrīd saimniecībā jau ir zemes apstrādes un ražas novākšanas
tehnika, kā arī visi procesi pietiekami automatizēti.
Pēdējā sezonā ķiploki iestādīti jau 3,72 hektāros
zemes. Lai to īstenotu, bija nepieciešams aiz-

ņemties naudu, bet uzņēmums bankām nebija
interesants – naudas plūsma nepietiekama, zemes,
ko varētu ieķīlāt, lai paņemtu kredītu, arī nebija.
Tādēļ atbalstu viņš meklēja ALTUM, un līdz šim
brīdim ALTUM atbalstu uzņēmuma attīstībai izmantojis jau divreiz.
Stoļerovas pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības «Madalesija» īpašniekam Jurim Gardam, kurš
nodarbojas ar piena lopkopību, un kura ganāmpulkā ir 20 liellopi, apsaimnieko aptuveni 46 ha
lielu platību, bija nepieciešams neliels aizdevums
augsnes apstrādes disku iegādei. Un šādā brīdī
uzņēmums nonāk sprukās – dažus tūkstošus eiro,
bez nodrošinājuma dabūt nevar. Tādēļ viņš vērsies
pie ALTUM, ar kuru sadarbojas jau aptuveni sešus
gadus, lai iegūtu nepieciešamo atbalstu tālākai
saimniecības izaugsmei.
Madonas novada uzņēmums «Timber Art» ir
piemērs, kā, saņemot nepieciešamo atbalstu, uzņēmums var piedzīvot strauju izaugsmi – tas gada
laikā ir strauji uzsācis ražošanu, iekarojis tirgu un
veiksmīgi eksportē savu ražojumu ārpus Latvijas.
Uzņēmums ražo mucu pirtis un, lai saņemtu
daļu no nepieciešamā finansējuma, startēja
arī ALTUM programmā «Mazie aizdevumi lauku
teritorijām». Pateicoties šim finansējumam,
tika nopirktas ražošanas iekārtas un jau pērnās
vasaras sākumā uzņēmums sāka ražot pirmās
termokoka pirts mucas. Šobrīd aizņēmuma lielākā daļa jau ir atdota un atlikuši maksājumi pāris
simtu eiro apmērā mēnesī, kas uzņēmumam
esot ļoti minimāls maksājums.

Par ALTUM programmu «Mazie
aizdevumi lauku teritorijās»

ALTUM Mazo aizdevumu lauku teritorijās līdz 25
000 eiro var saņemt bez papildu nodrošinājuma,
tikai ar privāto galvojumu. Nav vajadzīgs ieķīlāt
nekustamo īpašumu, vai kā nodrošinājumu
izmantot iegādāto jauno tehniku. Tieši tādēļ
lielākā daļa sadarbības partneru izvēlas mazākus
aizdevumus bez nodrošinājuma, jo citur viņiem
šādas iespējas neviens nepiedāvā. Savukārt
aizdevumam virs 25 000 eiro nodrošinājums
ir uzņēmuma manta, t.sk. aizdevuma ietvaros
iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c.
galvojumi. Vairāk informācijas par programmu
var iegūt ALTUM mājaslapā.
Materiāls tapis
sadarbībā ar
Latvijas Avīzes
un portāla
www.la.lv žurnālistiem

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā
platības maksājuma
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo
ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams
bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā
platības maksājuma (VPM).

R

udenī, kad tiks izmaksāts VPM, tas tiks
atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par
VPM pieteiktajiem platības hektāriem.
Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no
vienotā platības maksājuma avansa apmēra,
ņemot vērā šādus nosacījumus:
1) īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700
eiro;
2) atbalsta likme noteikta 40 eiro par vienotajam
platības maksājumam pieteikto hektāru;
3) saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa aizdevuma
maksimālā summa – 100 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja lauksaimniekam
trīs pēdējos fiskālajos gados piešķirtā de minimis
atbalsta kopējā summa ir sasniegusi 25 000 eiro.
Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aiz-
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devumu:
1) ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības
maksājumam;
2) ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis
atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites
veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, to var
izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS);
3) ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts
atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi
ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību
(pamatojums jābalsta vismaz uz vienu no šiem
kritērijiem):
- atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020.
gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par
20 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo
periodu;
- atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020.
gada pirmajos piecos mēnešos lauksaimniekam
likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot
ar 2019. gada finanšu datiem.
Informāciju var saņemt, zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni 67095000.
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027884
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Jaunieši izveidojuši reklāmas bukletus novada uzņēmumiem
Vecumnieku novada Jauniešu dome novada
jauniešiem organizēja radošu konkursu, kurā
dalībnieki varēja paust savas radošās idejas
un zināšanas, veidojot reklāmas materiālus
Vecumnieku novada uzņēmējiem. Idejas
konkursa darbiem jaunieši varēja īstenot, brīvi
izvēloties kādu no uzņēmumiem.

V

Uzņēmēju viedoklis

Roberts Česeiko, SIA «KEEFA»
Paldies par ieguldīto darbu! Pats svarīgākais šajā
procesā, ko jaunieši veica, ir viņu ieguldītais darbs,
nevis rezultāts. Nekas sākumā nenāk viegli. Ja ir

FOTO – KRISTĪNE PAČKAJEVA

iena no konkursa organizatorēm Gerda
Gustsone stāsta: «Konkurss «Reklāmas
ģenerators» ir nonācis finiša taisnē, neskatoties uz vairākkārtēju beigu datumu
pārcelšanu un izmaiņu veikšanu. Šī konkursa idejas pamatā bija doma, ka Vecumnieku novada uzņēmumi iegūst reāla bukleta jaunas skices,
turpretī jaunieši attīsta radošās prasmes un tiek pie

Linda Eriņa
Es domāju, ka šis konkurss bija lieliska iespēja izmēģināt ko jaunu. Noteikti kādreiz dzīvē noderēs!
Labprāt piedalītos arī nākošajos konkursos.

lībnieku sveikšana. Atzinīgus vārdus par ieguldīto
darbu sacīja «Lutaušu» saimniece Andžela Briča:
«Būt ceļā nozīmē neapstāties pie sasniegtā! Turpini
attīstīties un pilnveidot sevi. Paldies par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu!»
Vecumnieku Jauniešu domes vadītāja Kristīne Pačkajeva atzina, ka šis konkurss nenāca viegli, bet
rezultāts – varbūt ne tik apjomīgs kā gribētos – ir
sasniegts. «Paldies gribu teikt Valles pamatskolas
direktorei Gitai Eriņai, kura piedalījās un interesējās par šo pasākumu. Drīz bukleti būs Tūrisma
informācijas punktā. Paldies uzņēmējiem par
piedalīšanos un jauniešu novērtēšanu. Visi mēs
mācāmies visu mūžu, katrs jauns darbs nes jaunas
zināšanas».
Viedokļus apkopoja VNZ redaktore
Andra Matuļenko

Linda Eriņa

Gerda Gustsone (pārējo foto autore publikācijā)

vērtīgām balvām. Jau sākumā apzinājāmies, ka dalībnieku nebūs daudz, taču aktivitāte izrādījās tiešām zema. Katrs jaunietis bija teju individuāli jāuzrunā. Galu galā tika saņemti 12 darbi, par kuriem
esam ļoti iepriecināti. Skices pārtaps pielietojamā
reklāmas materiālā un uzņēmumiem būs iespēja
izvēlēties, vai to izmantot.»

Konkursa dalībnieki

Konkursā piedalījās Valles, Bārbeles un Vecumnieku jaunieši. Reklāmas bukletus konkursam
iesniedza: Linda Eriņa – par kafejnīcu «sĒdnīca»,
Kristīne Cicina – par kafejnīcu «sĒdnīca», Amanda
Bartkeviča – par krodziņu «Pie lielās karotes»,
Gerda Gustsone gatavoja bukletu Vecumnieku
sadzīves pakalpojumiem, Toms Eriņš iesniedza
bukletu par laivu nomu «Lutauši», Reinis Burkevics
par viesu namu «Slokas»,Matīss Gertsons – par uzņēmumu «Ābolis», Rūta Ansone – par uzņēmumu
SIA «KEEFA», Laura Undīne Šulce – par uzņēmumu
«Kids GYM», Čelsija Viktorija Gerika – par kafejnīcu konditoreju «Drava 85», Linda Libere – par
Vecumnieku veterināro aptieku, Katrīna Lavrinoviča par SIA «Ķepas» Vecumnieku veterināro
aptieku-ambulanci.

interese un vēlme darboties, nevajag apstāties.
Līva Jankeviča, «Kids GYM»
Vēlos pateikt paldies visiem jauniešiem, kas veltīja
laiku un izdomu, lai iedziļinātos un izveidotu bukletus Vecumnieku novada uzņēmumiem!
Ieteikums jauniešiem turpmāk - vairāk komunicēt, sadarboties tieši ar uzņēmējiem, jo tā var
uzzināt to, kas mājaslapā vai sociālajos tīklos nav
atrodams! Prieks par mūsu jauniešiem - malači!
Veiksmi turpmāk!
Dace Krūmiņa, Vecumnieku sadzīves pakalpojumi
Ideja ir ļoti laba, bet organizatoriski procesā bija
vairākas nepilnības pie kuru novēršanas turpmāk
būtu jāpiestrādā. Svarīgi, lai jaunieši tiktos ar
uzņēmēju klātienē.
Kārlis Ulmanis, uzņēmums «Ābolis»
Ja iepriekš nav gatavoti reklāmas materiāli un nav
bijusi iepriekšēja pieredze, tad jāsaka, ka Matīsam
ir ļoti labi patstāvīgi izdevies apkopot informāciju
un grafiku. Ir veicami uzlabojumi, bet priekš starta

Amanda Bartkeviča

Čelsija Viktorija Gerika

Jauniešu viedoklis

Rūta Ansone
Konkursā es vairāk iepazinu sava novada uzņēmumus, to vērtības. Man patika, ka tika dota iespēja
piedalīties kādā konkursā arī ārkārtas situācijas
laikā. Tas deva iespēju daļēji atpūsties no spraigā
mācību procesa. Paldies novada uzņēmumiem
par iespēju!
Laura Undīne Šulce
Piedalīties konkursā bija interesanti. Tā bija laba
iespēja, lai uzzinātu par vietējiem uzņēmējiem
ko vairāk vai arī uzzinātu, ka vispār tādi pastāv.
Veidojot bukletus, mēs savā veidā varam palīdzēt
uzņēmējiem tos popularizēt un vienlaikus varam
paši pielietot savas datorprasmes.
Čelsija Viktorija Gerika
Bukletu veidoju pirmo reizi un varu pateikt, ja
dari to pirmo reizi, tas var būt mazliet sarežģīti
no sākuma. Taču laika gaitā sāku saprast un varu
teikt, ka bija interesanti. Veidoju bukletu par vienu
no mīļākajām kafejnīcām «Drava 85».
Toms Eriņś
Šādi Jauniešu domes pasākumi ir ļoti nepieciešami. Ir iespēja vairāk uzzināt par savu novadu.
Piedaloties konkursā, es guvu jaunu pieredzi tieši
bukleta veidošanā, par ko varu teikt paldies savai
mammai. Es izvēlējos veidot bukletu par atpūtas
vietu «Lutauši», jo mūsu ģimene ir aktīvās atpūtas
cienītāji.
Amanda Bartkeviča
Iemācījos daudz ko jaunu. Konkurss parāda to,
ka jaunieši vēlas atbalstīt vietējos uzņēmumus.
Vēlētos biežāk šādus konkursus.

Kristīne Cicina
Matīss Gertsons

ir labi sagatavots.
Linda Daga, kafejnīca «sĒdnīca»
Lindas uzņēmums ir bijis divu jauniešu izraudzīts reklāmas veidošanai. Linda atzīst, ka viņai
ir patiess prieks par jauniešu interesi. Kristīne
Cicina bija atnākusi un interesējās personīgi, tas
iepriecina. «Mēs izmantosim to, kas ir iesniegts.
Prieks, ka esam saredzēti. Tā ir jauka iespēja
visiem – jauniešiem un arī mums – uzņēmējiem.
Varbūt pašreizējie apstākļi un krīze nav ļāvuši šim
konkursam noritēt pilnasinīgāk, bet ideja ir ļoti
laba, tas ir solis pretī uzņēmējiem».
Paldies jauniešiem par uzņēmību, un ieguldīto
darbu sacīja arī kafejnīcas konditorejas «Drava
85» īpašniece Rita Drava.
Agnese Krūmiņa, SIA «Ķepas»
Manuprāt, ideja ir ļoti laba, jaunieši iepazīst vietējos uzņēmējus un gūst pirmo pieredzi sadarbības
veidošanā, komunikācijā, darbu izstrādē. Diemžēl
uzliktie Covid-19 ierobežojumi nepieļāva ciešāku,
ilgāku kontaktu un iespējamo darba vietas izpēti
klātienē, tomēr jaunieši tāpat veica aptauju un
izveidoja savus darbiņus. Prieks, ka pašvaldība
atbalsta šāda veida projektus, kas gan pievērš
jauniešus lietderīgai brīvā laika izmantošanai,
gan arī apvieno vietējos uzņēmējus, popularizējot
atpazīstamību.
22.maijā norisinājās noslēguma pasākums un da-

Linda Libere

Reinis Burkevics
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Piecām ģimenēm
Vecumnieku novadā
piešķirts krīzes
pabalsts
Sociālais dienests visu izsludināto ārkārtējās
situācijas laiku ir strādājis intensīvā režīmā,
pieņemot un apstrādājot personu iesniegumus
pārtikas pakām un taloniem, kā arī veicot tiešos
darba pienākumus saistībā ar sociālo darbu.

I

esniegumi par pakām un taloniem tika iesūtīti gan elektroniski, gan ievietoti pastkastītēs pie Sociālā dienesta durvīm vai pagastu
pārvaldēs.
Kopumā par laika periodu no 01.04.2020.
līdz šai nedēļai ir izdalītas 1695 pakas trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,
kur pakas vērtība bija 2.00 EUR mācību dienā.
Par laika periodu no 14.04.2020. līdz šai nedēļai
izdalīti 2924 taloni.
Sociālajā dienestā saņemti iesniegumi arī par
krīzes pabalstu. Pašvaldība piešķir ģimenei
(personai) pabalstu krīzes situācijā, ja saistībā
ar ārkārtējo situāciju tai ir iestājušies apstākļi,
kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies. Saskaņā ar 2020.gada
20.martā pieņemto
grozījumu Sociālo JA TIEK SAŅEMTA
pakalpojumu un
sociālās palīdzības INFORMĀCIJA PAR
likums ir papil- ĢIMENI, MŪSU
dināts ar pārejas
PIENĀKUMS IR
noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka TO APSEKOT,
laikā, kamēr visā IZVĒRTĒT, VAI IR
valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija NEPIECIEŠAMA
un vienu kalendā- SADARBĪBA UN
ra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas SPECIĀLISTU
beigām (tātad šo- PIESAISTE.
brīd līdz 2020.gada
31.jūlijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai),
kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā
daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā. Par krīzes
situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā
ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.
gada 12. marta rīkojuma Nr.103 «Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu» 1.punktu izsludinātajā
ārkārtējā situācijā, no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un
tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla
palīdzība.

Kādā situācijā piešķirti pabalsti

Piemēri situācijām, kad personai ir iestājušies
apstākļi, kur tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski
samazinājušies:
1) persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,
bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai
bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir
beidzies, patentmaksas maksātāji, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves
pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita
veida līguma pamata nodarbinātas personas –
pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu
avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis
darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildu
izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties
pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19
skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti
papildu mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 39.
punktu, kurš nosaka, ka, ja ģimene (persona),
tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz
18 gadu vecumam,
TURPINĀJUMS 7. LPP.
pašvaldība palieli-

Mācību gads noslēdzies, izlaiduma
eksāmeni tikai vidusskolās
Kopš 23. marta mācību process visas valsts
izglītības iestādēs notiek attālināti. Uzsākot
attālinātās mācības parādījās dažādas
problēmas - tehniskā nodrošinājuma
trūkums gan pedagogiem, gan skolēniem,
n e s t a b i l s i n te r n e t a s a v i e n o j u m s ,
neatbilstoša programmatūra mācī bu
resursu izmantošanai, kā arī nepietiekamas
datorprasmes.

Š

is laiks ir pierādījis, cik ļoti nepieciešams uzlabot datorprasmes skolotājiem, skolēniem un arī vecākiem. Rudenī Izglītības un zinātnes ministrija
pedagogiem piedāvās kursus datorprasmju uzlabošanai. Datorprasmes un pieredze attālinātā mācību procesa organizēšanā
būs nepieciešamas arī jaunajā mācību gadā,
kad skolā ienāks kompetenču izglītība 1., 4.,
7. un 10. klasē.
Risinot problēmas, katra izglītības iestāde savu
iespēju robežās turpina strādāt attālināti, jo
mācību gads 1.-8.klasei un 10.-11. klasei beidzas
29. maijā. Arī liecības skolēni saņems attālināti.

Gada noslēgums devītklasniekiem

9. klases skolēniem mācību process beidzas
šodien, 29. maijā, bet līdz mācību gada beigām
12. jūnijam, 9-klasnieki varēs piedalīties klātienes konsultācijās, lai uzlabotu savas sekmes. 9.
klasēm eksāmeni nav jākārto, svarīgas būs gada atzīmes. Sekmju izrakstos pie eksāmeniem
tiks izdarīts ieraksts, ka saistībā ar Covid-19
šajā mācību gadā skolēni no eksāmenu kārtošanas ir atbrīvoti. Pēc 12. jūnija skolas drīkst
organizēt svinīgus pasākumus apliecību par
pamatizglītības ieguvi izsniegšanai, piedaloties
tikai skolēniem un skolotājiem (ievērojot valstī
noteiktos sanitāros noteikumus). Izglītības iestādes svinīgos pasākumus plāno rīkot 13. jūnijā.

12.klašu skolēnu mācību gada
noslēgums

12. klases skolēniem līdz 15. maijam vajadzēja
pārreģistrēties eksāmeniem un ar 18. maiju
sākās klātienes konsultācijas, no 2. jūnija līdz
7. jūlijam būs eksāmenu sesija. 24. jūlijā tiks

izsniegti sertifikāti. 12. klases skolēniem būs
jākārto 3 obligātie eksāmeni: centralizētais
eksāmens - svešvalodā, latviešu valodā un
matemātikā. Ceturto - izvēles eksāmenu divpadsmito klašu izglītojamie varēs kārtot,
ja tas nepieciešams, lai iestātos augstskolā.
Eksāmenos būs samazināts uzdevumu daudzums, bet grūtības pakāpe tiks saglabāta.
Viena eksāmena ilgums nedrīkstēs pārsniegt
3 stundas. Eksāmeni būs bez starpbrīža, rakstīt
un zīmēt vajadzēs tikai ar pildspalvu, jo darbi
tiks skenēti un sūtīti labotājiem. Tāpat eksāmenos iesaistītajiem būs jāievēro visas veselības
aizsardzības un drošības prasības - lietot sejas
maskas, dezinficēt rokas. Kā tiks organizēts
eksāmens, to noteiks katra skola. Esam jau
saņēmuši sejas maskas un roku dezinfekcijas
līdzekli un nodevuši iestādēm, tiks iegādāti arī
vienreiz lietojamie cimdi.
Neatkarīgi no tā, cik skolēnu ir pieteikušies
konkrētam eksāmenam, to varēs kārtot savā
skolā. Iepriekš, ja kārtotāju skaits kādā eksāmenā bija mazāks par 10, bija jāveido apvienotais
eksāmens viena novada vai pat vairāku novadu
ietvaros.
Vija Beļūna,
Izglītības nodaļas vadītāja

Uzziņai
Cik audzēkņu un kādos mācību
priekšmetos kārtos centralizētos
eksāmenus Vecumnieku novadā
Divpadsmito klašu audzēkņu skaits dažādās izglītības iestādēs, kas kārtos eksāmenus
šādos mācību priekšmetos:
Misas vidusskolā –
ANG-2; KRV-2; LVL-6; MAT-6.
Skaistkalnes vidusskolā ANG-13; KRV-2; LVL-16; MAT-16.
Vecumnieku vidusskolā ANG-12; KRV-1; LVL-13; MAT-13; VEST-1;
BIO-1; FIZ-1.

Vecumnieku novada Domes Sporta skolā,
ievērojot valstī noteiktos veselības drošības
nosacījumus, no 18.maija klātienē atsākts
daļējs sporta profesionālās ievirzes un
sporta interešu izglītības programmu mācību
process.

V
FOTO - IEVA PANKRATE

ecumnieku Sporta skolā treniņus atsākuši volejbolisti, kas trenējas Sporta skolas sporta zālē un Valles pamatskolas sporta zālē un stadionā.
Vecumnieku vidusskolas stadionu
treniņiem izmanto vieglatlēti. Individuāli treniņi
vieglatlētiem notiks Valles sporta bāzē. Basket-

Skaistkalnes vidusskolas piedāvātās vispārējās
izglītības programmas
Ar jauno mācību gadu, Skaistkalnes
vidusskolā mainīsies veids, kā tik s
organizētas mācības pamata un vispārējā
vidējā izglītībā.

V

eiktie grozījumi Vispārējās izglītības
likumā un jaunie noteikumi par pamatizglītības un vidusskolas standartiem turpmāk skolai nodrošinās lielāku brīvību. Tādējādi visiem bērniem
skolā būs vienlīdzīgas iespējas attīstīt savas spējas un talantus.

Jaunie standarti

Jaunais Pamatizglītības standarts nodrošina
visiem skolēniem vienlīdzīgas iespējas attīstīt
savas spējas visās mācību jomās. Svarīgi atzīmēt, ka jaunajā pamatizglītības standartā ir
palielināts stundu skaits kultūras un mākslas
priekšmetiem, tādējādi paredzot visiem skolēniem iespējas iegūt daudzpusīgu izglītību.
Jaunajā pamatizglītības standartā mācību saturs organizēts septiņās cilvēka dzīves darbībai
nozīmīgās mācību jomās: valodu, sociālajā un
pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām
izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni, kas skolēnam
jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne
par apkārtējo pasauli un sevi tajā, kā arī mācību
jomai raksturīgas prasmes. Visu mācību saturu
caurvij tādas prasmes kā kritiskā domāšana un
problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās
prasmes. Kā svarīgākās vērtības un tikumi tiek
akcentēta atbildība, centība, drosme, godīgums,
gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance. Ņemot
vērā šodienas aktuālās tendences pētniecībā
un izglītībā, jaunā mācību satura piedāvājumā
ir iekļauta arī tehnoloģiju joma, kurā ir vairāki
satura bloki, tajā skaitā inženierzinātnes un
datorika, kas atbilstoši skolēnu vecumam un
izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai, mācāmi jomas ietvaros vai kā atsevišķi
mācību priekšmeti.

Jauni mācību priekšmeti

Sporta skolā atsākts daļējs mācību process klātienē
bolisti drīzumā atsāks treniņus klātienē Misas
vidusskolas sporta zālē un stadionā.

Treneri atzīst, ka bērni ir priecīgi atkal trenēties,
satikt draugus, trenerus un ievērot Sporta skolā
izstrādātos noteikumus.
Sporta skola respektē vecāku izvēli un bažas par
savu bērnu veselību, nelaižot bērnus uz treniņiem.
Šiem audzēkņiem nodrošināta programmas apguve attālinātajā režīmā.
Pirmsskolas interešu izglītības programmas „Sporta virpulis” audzēkņi turpina brīvprātīgi sportot
attālināti par ko maksa netiek iekasēta. Programmas “Sporta virpulis” trenere Gunita Pačkajeva
atklāj, ka bērni gaida treneres iknedēļu sūtītos
video un aprakstus
ar fiziskajām aktivitātēm, kuras audzēkņi
pilda kopā ar brāļiem
un māsām. Trenere
ar lielu gandarījumu
skatās bērnu iesūtītos
video un attēlus par
to kā bērni sporto.
Treneri savus audzēkņus informējuši par
nodarbību laikiem un
vietām, kā arī iepazīstinājuši ar papildu
iekšējās kārtības noteikumiem, lai treniņi
norisinātos veiksmīgi
un droši.
Ieva Pankrate,
Sporta skolas
metodiķe

Treniņi ar prieku. Jaunie sportisti noilgojušies pēc treniņnodarbību gaisotnes un vingrinājumiem.
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Līdzšinējā mācību priekšmeta «Mājturība un
tehnoloģijas» vietā tiek piedāvāts mācību
priekšmets «Dizains un tehnoloģijas» visās
pamatskolas klasēs, par centrālo mērķi izvirzot
dizaina procesa apguvi un pieredzi ar dažādām
tehnoloģijām. 7.klasē būs iespēja apgūt jaunu
priekšmetu «Inženierzinības». Datorikas mācību
saturs būs jāapgūst no 1. klases, 1.-3. klasē to
mācot integrēti, bet 4.-9. klasē kā atsevišķu
mācību priekšmetu, nozīmīgi palielinot datorikas stundu skaitu. Savukārt 7.-9.klašu posmā
visi skolēni apgūs programmēšanas pamatus.
Otrās svešvalodas apguve paredzēta divus
gadus agrāk – no 4.klases, savukārt Latvijas un
pasaules vēsture tiks mācīta vienotā priekšmetā
no 7.klases.
Sākot no 2. klases, sportam un veselībai palielināts stundu skaits vidēji no divām uz trim
nodarbībām nedēļā. Līdztekus tradicionālajiem
na izmaksājamā
pabalsta apmēru
par 50 EUR mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai
kompensē 100 procentu apmērā.
Pašreiz piecām ģimenēm Vecumnieku novadā ir piešķirts krīzes pabalsts un attiecīgi arī
pabalsts par katru aizbildnībā esošu bērnu 50
EUR apmērā.
Sociālais dienests pieņem un apseko klientus
parastajā kārtībā, ievērojot visus drošības un
aizsardzības pasākumus. Dažkārt klienti aizbildinās ar ārkārtējās situācijas stāvokli un meklē
ieganstus, lai nebūtu jāsadarbojas, vai arī, lai
sociālie darbinieki neveiktu apsekošanas. Sociālais dienests skaidro, ka Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 9.panta otrā daļa
nosaka, ja pašvaldība no fiziskajām personām
vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt nepieciešams sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums
TURPINĀJUMS NO 6. LPP.
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mācību priekšmetiem tiek piedāvāts jauns
mācību priekšmets «Teātra māksla». Tā mērķis
ir attīstīt bērnos apzinātas intelektuālās, emocionālās, fiziskās un verbālās darbības spējas,
izmantojot savas ķermeņa kustības, žestus
un mīmiku. Pamatizglītības pakāpes beigās
skolēni kārtos līdzšinējos trīs obligātos valsts
pārbaudījumus – latviešu valodā, svešvalodā
un matemātikā, savukārt kā ceturtais tiks veidots starpdisciplinārais valsts pārbaudes darbs
sociālajā un pilsoniskajā, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomā. Jau šajā vasarā skolēniem,
kas 1. septembrī sāks mācības 10. klasē, būs
jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā.

Mācību organizācija

Sākot ar jauno mācību gadu, mūsu skolā mainīsies veids, kā organizētas mācības vispārējā
vidējā izglītībā. Aptuveni 30% mācību laika,
visvairāk 12. klasē, jaunieši varēs veltīt tiem
mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas
izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, skolā
izveidots savs piedāvājums vidusskolas izglītības
programmai. Skola izvēlei piedāvā divus mērķtiecīgi izveidotus padziļināto kursu komplektus
ar trīs padziļinātiem kursiem katrā no tiem.
Skaistkalnes vidusskola piedāvā Vispārējās
vidējās izglītības matemātikas un dabaszinātņu virziena programmu un Vispārējās
vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu. Skolēniem jāizvēlas 3 kursi
augstākajā līmenī. Vidusskolēni mācībās pavadīs
tikpat daudz laika kā līdz šim – 36 stundas nedēļā. Pamata mācību
priekšmeti veido
2/3 mācību satura, un tas visiem JAUNĀ PIEEJA
skolēniem būs ĻAUJ IZVĒLĒTIES,
līdzīgs. Šie vispusīgie zināšanu un CIK DZIĻI APGŪT
prasmju pamati KATRU MĀCĪBU
katrā mācību jomā dos skolēnam JOMU.
plašu redzesloku
un plašas izvēles
iespējas nākotnē.
Taču jaunā pieeja vienlaikus paredz iespēju
izvēlēties, kādā dziļumā, atkarībā no savām
interesēm, katru mācību jomu apgūt. Skolēni
izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātos kursus, kurus
mācīties augstākajā mācību satura apguves
līmenī, veiks un aizstāvēs projekta darbu - pētniecības vai jaunrades, vai sabiedrisko darbu
saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem
kursiem. Izglītības programmu piedāvājums individuālu līmenī ir pārdomāts un veidots, ņemot
vērā gan skolu reālās iespējas, gan skolēnu vajadzības. Pilnveidotu pirmsskolas izglītības saturu
Skaistkalnes vidusskola realizē jau no 2019.gada
1.septembra. Jaunā mācību satura ieviešana
skolā sāksies 2020.gada 1.septembrī 1., 4. ,7. un
10. klasē, 2021. gada 1.septembrī – 2., 5., 8., un
11.klasē, bet 2022. gada 1. septembrī – 3., 6. ,9.,
un 12. klasē.
Svetlana Vāverniece,
Skaistkalnes vidusskolas direktore
vai sociālā palīdzība, pašvaldībai ir pienākums
likumā «Par sociālo drošību» noteiktajā kārtībā
pārbaudīt saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem
un sociālās palīdzības un informēt šo personu vai
tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām
saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi
vai sociālā palīdzība saņemama. Ja tiek saņemta
kāda informācija par ģimeni, mūsu pienākums
ir to apsekot, izvērtēt, vai ir nepieciešama sadarbība un speciālistu piesaiste, vai arī ģimenē
tiek nodrošināti visi apstākļi bērna augšanai un
attīstībai un sniegtā informācija nav patiesa
(mēdz būt arī šādi gadījumi).
Lai visiem skaists un ziedošs pavasaris un laimīga ikdiena.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja
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Arī šogad Misā sēj pupas un veido dobes
Lai gan Pagalmu svētki Covid19 dēļ nenotika,
Misā pupu stādīšana netika atcelta. Saulainā
dienā 22.maijā dažnedažādas pupas, visu ziemu
glabātas, ieņēma savas vietas dobēs - tieši tāpat
kā tas notika citus gadus. Ir stabilas vērtības,
ko pat pandēmija nevar iznīdēt. Gaidīsim kad
tās augs un ar saviem ziediem priecēs acis, bet

rudenī Miķeļdienā varēsim svērt un priecāties
par ražu nu jau klātienē.
Par pupām visas vasaras garumā atkal rūpēsies
krustmāmiņas - Maija, Benita, Svetlana, Natālija,
Sandra, Ruta un Vija.
Sandra Vēvere,
Misas tautas nama vadītāja

Dobju krustmāmiņa Vija Cigelniece pilda dobes ar dāsnu sauju.
Ražas gaidīšana sākusies.

Dobju krustmāmiņa Benita Šmite raugās, lai pupas birst vadziņā
maikstīšu tuvumā.

Ciemata iedzīvotāji ikdienā varēs vērot
dobītes.

PATEICĪBA

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!

Vēlos vēlreiz pateikt lielu paldies visiem, kas
bija kopā ar mums manu vīru Jāni Plūmi
pavadot pēdējā gaitā. Paldies visiem, kas
bija klāt gan fiziski, gan domās, gan palīdzot.
Tik lielu atbalstu kā šajā laikā vēl nebiju jutusi
nekad dzīvē.
Lūgums tuvinieku vārdā tiem, kas vēlas ko
paliekošu izdarīt Jāņa piemiņai (protams, ja
veselības stāvoklis to atļauj) - aicinu ziedot
asinis Valsts asinsdonoru centram norādot,
ka vēlaties tās ziedot stacionāra «Biķernieki»
Paliatīvās aprūpes nodaļai, nosūtot zīmītes
attēlu man: plume.kristine@gmail.com.
Jānis slimošanas laikā bija daudz dažādās
slimnīcās, viņam tika ieliets ap 20 litru asiņu.
Biķernieku slimnīca bija pēdējā. Tur ir burvīgs
personāls, kas bija gatavs darīt visu Jāņa labā,
bet Dievs viņu bija izlēmis ņemt pie sevis.
Priecāšos, ja vēl kādai ģimenei tiks dota iespēja pabūt ilgāk ar saviem mīļajiem.
Vēlreiz paldies visiem! Ceru, ka Jānim tagad
ir labi!
Kristīne Plūme

Līdzjūtība
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z.Purvs)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Vecumnieku Novadpētniecības centra
krājumu glabātājai

Ritai Kovalai un viņas
ģimenei
no māmiņas uz mūžu atvadoties.

Vecumnieku novada dome

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

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

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

Iepriekšēja pierakstīšanās pa tālr.
63976143.

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.

