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IEVADS
Sabiedrības iesaisti Vecumnieku novada attīstības programmas 2020. -2026. gadam izstrādē
organizēja Vecumnieku novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Konsorts” saskaņā ar sabiedrības
līdzdalības kārtību, kuru nosaka MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”.
Sabiedrības līdzdalība attīstības programmas izstrādē notika vairākos posmos:





iesaistot iedzīvotājus darba grupu sanāksmēs;
programmas izstrādes sākuma posmā organizējot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju;
nodrošinot informācijas pieejamību par programmas izstrādes gaitu Vecumnieku novada
masu un sociālajos medijos (interneta vietnē www.vecumnieki.lv, laikrakstā “ Vecumnieku
Novada Ziņas”), novada sociālajos tīklos;
organizējot Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1. redakcijas
sabiedrisko apspriešanu, tai skaitā sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2019. gada 17.
decembrī Vecumnieku tautas namā.

Vecumnieku novada attīstības programmas procesā tika nodrošināta gan sabiedrības iesaistīšana,
gan arī informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums.
Sabiedriskās apspriešanas gaitā tika saņemts novada iedzīvotājas rūpīgi izlasīts dokuments ar
komentāriem. Daļa no rakstiski izteiktajiem priekšlikumiem tika izteikti arī klātienes sanāksmēs, un
tie ir ņemti vērā, sagatavojot AP gala redakciju.
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VECUMNIEKU NOVADA DOMES LĒMUMU
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES GAITU

SARAKSTS

PAR

1. Vecumnieku novada Domes 27.12.2018. sēdes lēmums (prot. Nr. 17, 7.§) “Par Vecumnieku
novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.
Attēls 1.1. Vecumnieku novada Domes 27.12.2018. sēdes lēmums
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2. Vecumnieku novada Domes 27.11.2019. sēdes lēmums (prot. Nr. 17, 4.§) “Par Vecumnieku
novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
publiskajai apspriešanai.
Attēls 1.2. Vecumnieku novada Domes 27.11.2019. sēdes lēmums
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3. Vecumnieku novada Domes 26.02.2020. sēdes lēmums (prot. Nr.3, 24.§) “Par Vecumnieku
novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Attēls 1.3. Vecumnieku novada Domes 26.02.2020. sēdes lēmums
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DARBS TEMATISKAJĀS DARBA GRUPĀS UN VADĪBAS GRUPĀ
Lai novada iedzīvotāji varētu piedalīties AP izstrādē, tika izveidotas trīs tematiskās darba grupas:
1. Sabiedrības darba grupa (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas,
sports un aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība),
2. Labklājības darba grupa (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība),
3. Ekonomikas un vides jautājumu darba grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un
dzīves vide, būvniecība un tehniskā infrastruktūra, vide un dabas resursi).
Katra darba grupa sanāca kopā divas reizes, lai spriestu par Vecumnieku novada stiprajām un
vājajām pusēm, un noteiktu vidēja termiņa stratēģisko mērķi, kā arī identificētu prioritātes.
Sabiedrības darba grupas sanāksmes notika 30.04.2019. un 04.09.2019.
Labklājības darba grupas sanāksmes notika 29.04.2019. un 03.09.2019.
Ekonomikas un vides jautājumu darba grupas sanāksmes notika 02.05.2019. un 05.09.2019.
Sanāksmju dalībnieku saraksts ir pieejams Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļā.

Katras darba grupas pirmajā tikšanās reizē, izmantojot programmu Mentimeter, tiešsaistes režīmā
katram dalībniekam bija iespēja novērtēt skalā no 1 līdz 5 dažādas jomas Vecumnieku novadā.
Atbilžu apkopojums ir redzams zemāk esošajos attēlos.

Attēls 2.1. Vecumnieku novada dabas resursu būtiskuma novērtējums
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Attēls 2.2. Mājokļu un dzīves vides attīstību veicinošie un kavējošie faktori Vecumnieku novadā
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Attēls 2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības attīstību veicinošie un kavējošie faktori Vecumnieku
novadā
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Attēls 2.4. Sporta un aktīvās atpūtu attīstību veicinošie un kavējošie faktori Vecumnieku novadā
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Attēls 2.5. Pārvaldes, komunikācijas un sadarbības attīstību veicinošie un kavējošie faktori
Vecumnieku novadā

11

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM

Attēls 2.6. Kultūras un sabiedrisko organizāciju attīstību veicinošie un kavējošie faktori Vecumnieku
novadā
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Attēls 2.7. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstību veicinošie un kavējošie faktori
Vecumnieku novadā
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Attēls 2.8. Vecumnieku novada iedzīvotāju Izaicinājumu būtiskums, mainot nodarbi

Attēls 2.9. Vecumnieku novada uzņēmēju izaicinājumu būtiskums
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Attēls 2.10. Dažādu pakalpojumu trūkuma nozīmīgums Vecumnieku novadā
Attēlā augstāk ir redzams, kā darba grupu dalībnieku vērtējumā ir sarindotas novada attīstības
prioritātes.

Attēls 2.11. Novada attīstības prioritātes darba grupu dalībnieku vērtējumā
Visu darba grupu otrajā tikšanās reizē tika diskutēts par novada attīstības prioritātēm.
Vadības grupas sēde notika 11.11.2019.
Ņemot vērā darba grupās izteiktos viedokļus, iedzīvotāju aptaujas rezultātus (skat. sadaļu
Vecumnieku novada iedzīvotāju aptauja), neizdarītos darbus no iepriekšējās AP, Vecumnieku
novada domes pieņemtos lēmumus un esošos bāzes izdevumus, vadības grupas sanāksmē tika
izdiskutēts un pieņemts Vecumnieku novada rīcības plāns turpmākajiem septiņiem gadiem (2020.2026. gads), uz kuru balstoties tika sagatavots investīciju plāns (skat. Vecumnieku novada attīstības
programmas 2020.-2026. gadam Stratēģisko daļu, II sējums).
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VECUMNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Lai plānotu turpmāko Vecumnieku novada attīstību un apzinātu jomas, kuras ir nepieciešams
attīstīt, Vecumnieku novada pašvaldība no 2019. gada 2. līdz 12. aprīlim organizēja iedzīvotāju
aptauju. Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem bija jāsniedz vērtējums par dažādiem pakalpojumiem, kas
pieejami Vecumnieku novadā, bija iespēja izteikt viedokli par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Vecumnieku novada
attīstības programmas izstrādei. Aptaujā kopumā piedalījās 201 respondents, no tiem 72% sievietes
un 28% vīrieši. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26-45 gadiem, savukārt viskūtrāk
aptaujā piedalījušies jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Vislielāko aktivitāti aptaujā ir uzrādījuši
Vecumnieku pagasta iedzīvotāji (64% no respondentiem).
Aptaujas anketa tika publicēta Vecumnieku novada pašvaldības interneta vietnē
www.vecumnieki.lv, drukātā veidā anketa bija pieejama Vecumnieku novada domē, pagastu
pārvaldēs un bibliotēkās.
Informācija par respondentiem

Dzimums

Vecums
10, 5%

20, 10%

57, 28%

19, 10%

51, 25%

144,
72%
101, 50%

sieviete

vītrietis
līdz 18

18-25

26-45

46-60

61 gads un vairāk

Dzīvesvieta
6, 3%

18, 9%
14, 7%
8, 4%
14, 7%

13, 6%
127, 64%

Bārbeles pagastā

Stelpes pagastā

Kurmenes pagastā

Skaistkalnes pagastā

Valles pagastā

Vecumnieku pagastā

ārpus novada
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Respondentu izglītība
7, 4% 10, 5%
6, 3%

116, 58%

45, 22%

17, 8%

augstākā

vidējā

vidējā speciālā

mācos skolā

studēju

pamata

Augstākā izglītība ir 58% respondentu, 22% - vidējā speciālā, 8% - vidējā izglītība, 5% ir ieguvuši
pamatizglītību, 4% - studē, bet 3% mācās skolā.

Mācību vieta
11, 6%
21, 10%
2, 1%

55, 27%

112, 56%

Vecumnieku novadā

nemācos

Bauskas novadā

Rīgā

citur

56% respondentu nemācās, 27% mācās Vecumnieku novadā, 10% - Rīgā, 1% - Bauskas novadā un
6% - citur.
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Respondentu mājoklis
4, 2%
46, 23%

54, 27%

97, 48%
savrupmāja ciemā

dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā

lauku sēta/viensēta

cits

Gandrīz pusei (48%) respondentu mājoklis ir dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, 27% - savrupmāja ciemā,
23% - lauku sēta/viensēta un cits variants – 2%.

Nodarbošanās
4, 2%

11, 5%

15, 7%
79, 39%

9, 5%

42, 21%

11, 5%

9, 5%

10, 5%
11, 6%

valsts, pašvaldības iestādes darbinieks

uzņēmējs

pensionārs

students

skolēns

privāta uzņēmuma darbinieks

mājsaimniece

pašnodarbināta persona

bezdarbnieks

cits

Aptaujā visaktīvāk piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki - 39%, privātu uzņēmumu
darbinieki - 21%, pašnodarbinātas personas - 7%, pensionāri - 6%, uzņēmēji, studenti, skolēni,
mājsaimnieces, citi – katrs par 5%, kā arī 2% bezdarbnieki.
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Darbavieta
4, 2%
3, 1%
36, 18%

12, 6%
92, 46%

54, 27%

Vecumnieku novadā

Rīgā

nestrādāju

Baldones novadā

Ķekavas novadā

citur

Darba vietas 46% respondentu atrodas Vecumnieku novadā, 27% - Rīgā, 18% nestrādā, 6% - citur,
2% - Ķekavas novadā un 1% respondentu - Baldones novadā.
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Cik ilgi dzīvojat novadā?
5, 3%

17, 8%

8, 4%
40, 20%

131, 65%

1-5 gadi

6-10 gadi

11-21 gadi

vairāk kā 21 gadu

nedzīvoju novadā

Visaktīvāk aptaujā piedalījās iedzīvotāji, kuri ilgstoši ir Vecumnieku novada iedzīvotāji. Vairāk nekā
21 gadu novadā dzīvo 65% respondentu, no 11 līdz 21 gadam – 20%, 1 līdz 5 gadi - 8% respondentu,
6 līdz 10 gadi – 4%, un 3% nedzīvo novadā.

Vai tuvāko piecu gadu laikā plānojat mainīt dzīvesvietu?
13, 6%
9, 5%
33, 16%

146, 73%

Jā, novada robežās
Jā, ārpus Latvijas
Jā, ārpus novada robežām Latvijā
Nē

Absolūtais vairākums respondentu (73%) neplāno mainīt dzīvesvietu tuvāko 5 gadu laikā, 16% plāno
pārcelties ārpus novada robežām Latvijā, 6% plāno dzīvesvietu mainīt novada robežās, bet 4%
respondentu - ārpus Latvijas.

20

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM

Pakalpojumu un darbības jomu novērtējums novadā
Internets
Pasta pakalpojumi
Novada bibliotēku aktivitātes
Mazumtirdzniecības pakalpojumi
Tautas namu pasākumi, pašdarbnieku iespējas
Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumi un pasākumi
Ūdensapgāde un kanalizācija
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.)
Vides sakoptība
Ielu apgaismojums
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sporta pasākumi
Novada muzeju aktivitātes
Aktīvās atpūtas pakalpojumi
Sporta skolas pakalpojumi un pasākumi
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Centralizētā siltumapgāde
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Nodarbinātība (darbavietas)
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana

0%
Apmierina

10%

20%

Daļēji apmierina

30%

40%

Neapmierina

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nav viedokļa/neizmantoju

Pakalpojumi un pašvaldības darbība kopumā tiek vērtēta pozitīvi, bet ir lietas, kuras tomēr
jāpilnveido. Visvairāk iedzīvotājus neapmierina ielu un ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana – 62%,
nodarbinātība – 37%, gājēju ietves un celiņi – 33%, sabiedriskās kārtības nodrošināšana – 30%,
atkritumu savākšana un izvešana – 23%, sabiedriskā transporta pakalpojumi – 20%.
Internets
Pasta pakalpojumi
Novada bibliotēku aktivitātes
Mazumtirdzniecības pakalpojumi
Tautas namu pasākumi, pašdarbnieku iespējas
Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumi un pasākumi
Ūdensapgāde un kanalizācija
Atkritumu savākšana/izvešana
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas u.tml.)
Vides sakoptība
Ielu apgaismojums
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Sporta pasākumi
Novada muzeju aktivitātes
Aktīvās atpūtas pakalpojumi
Sporta skolas pakalpojumi un pasākumi
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Centralizētā siltumapgāde
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Nodarbinātība (darbavietas)
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana
0%

10%
Apmierina

20%

30%
Daļēji apmierina

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Neapmierina

Situācija iezīmējas skaidrāk, ja apmierināto un neapmierināto respondentu procentuālajā
sadalījumā netiek iekļauti tie, kuri konkrēto pakalpojumu neizmanto vai kuriem nav viedokļa.
Visvairāk neapmierināto ir ar ielu un ceļu stāvokli, arī gājēju ietvēm, celiņiem u.tml., kā arī
nodarbinātību.
Zemāk ir visu respondentu aptaujas ietvaros izteiktie komentāri. Tie iespēju robežās ir ņemti vērā,
sagatavojot AP, kā arī daļa no ierosinājumiem varētu būt noderīgi pašvaldības administrācijas
ikdienas darbā.
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Komentāri par jomām, kuras daļēji apmierina vai
neapmierina


















Es labprāt to nokomentētu klātienē.
Esmu Misas ciemata iedzīvotāja, tādēļ, domājams, man ir atšķirīgs viedoklis no novada centrā
dzīvojošajiem. Neapmierina sabiedriskā kārtība - aktīvajās sezonās vēlams kārtības nodaļas preventīvais
darbs, lai novērstu alkohola publisku lietošanu, automašīnu driftēšanu, kā arī mazgadīgu bērnu
uzturēšanos bez vecāku klātbūtnes vēlās vakara stundās.
Iedzīvotāji izjūt pasta nodaļas likvidāciju, īpaši seniori, kuri nestrādā ar datoru un internetbanku. Pasta
nodaļa lielai iedzīvotāju daļai bija, savā ziņā komunikācijas vieta, kur iepazīties ar jaunāko periodiku,
iegādāties apsveikumu kartiņas, samaksāt rēķinus u.c. Arī nokļūšana līdz pasta nodaļai Vecumniekos nav
vienkārša, kuram pašam nav transporta.
Ja vides sakoptība novada pagastos priecē, tad par Misu to nevaru teikt - traucē centrā esošās degradētās
ēkas, arī teritorijas sakoptība nav līmenī.
Friziera pakalpojumi pieejami reti, citus pakalpojumus Misā nepiedāvā.
Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs trūkst kvalificēta atbalsta personāla - skolotāju palīgi,
logopēdi. Mūzikas un mākslas skola atrodas Vecumniekos, bērniem, kuri nedzīvo un / vai nemācās
Vecumniekos, ir ļoti sarežģīti nokļūt uz nodarbībām, ja ne pat neiespējami (elitāra izglītība :) ). Par tautas
namu pasākumiem - pa vienu un to pašu ceļu, īpaši neņemot vērā, ka dzīve, paaudzes mainās. Iespējas
pašdarbniekiem - Kurmenē tikai amatierteātris; varbūt ka ar to pietiek, bet kas zina. Kurmenē ģimenes
ārsta pakalpojumi šobrīd ir ļoti ierobežoti pieejami. Sociālie pakalpojumi vispār praktiski nav - mājas
aprūpei un pansionātam (ilgstošai soc. reh.) jābūt pēc likuma, ģimenēm ar bērniem nav piedāvājuma,
turklāt ilgstoši strādājot ar ģimeni var gadīties, ka arī vienīgais pakalpojums - psihologs - vairs nav
pieejams, jo nevar veikt izpēti, tāpēc ka ir konsultējis. Nav arī paredzēta iespēja pirkt pakalpojumus
adekvātā apjomā. Sabiedriskā transporta pakalpojumi - ar šādu transporta kustību var aizbraukt
iepirkties. Nodarbinātība - Kurmenē tie daži cilvēki, kas vēl palikuši, kaut kur strādā.
Pirmskolas izglītības iestādes metodiskā vadība. PII vajadzētu atdalīt no skolām. sporta pakalpojumu jomā
ir tikai daži sporta veidi - volejbols un vieglatlētika. iztrūkst daudzveidība.
Gājēju celiņi ir tikai uz dažām ielām
Atkritumu savākšana - pie daudzdzīvokļu mājām par maz konteineru, vai neregulāri izved.
Mazumtirdzniecība- iztrūkst lielveikali ar zemāku cenu piedāvājumu.
Sab. ēdināšana- iztrūkst labu, gaumīgi iekārtotu un kvalitatīvi apkalpojušu kafejnīcu
Sociālie pakalpojumi- iztrūkst sociālo pakalpojumu piedāvājums dažādām mērķa grupām
Pavasarī ceļi neizbraucami.
Atkritumu apsaimniekošana - briesmīga.. Iepirkumā uzvar Eco baltia ar tādu apsaimniekošanas cenu,
kuru iedzīvotāji nemaz nepiedzīvo. Jo janvārī atsūta vēstuli, ka paceļ apsaimniekošanu. Absurds.
Autoceļi - grants segumi braucot no Vecumnieki-Misa bedre pie bedres. Bērni jāved uz bērnu dārzu citās
pilsētās, jo aizvest bērnu uz Misas pirmsskolas iestādi neiespējami briesmīgā ceļa dēļ!
Darbavietas nav tik daudz. Aktīvās atpūtas un nodarbības Bārbelē nav vispār nekādas.
Būtībā šķiet, ka šīs jomas vispār nepastāv.
Garantēto ceļu stāvoklis ir zem katras kritikas. Siltumapgāde - radiatori ir karsti pat, ja ārā ir plus 13 un
dzīvoklī nav, ko elpot, jātur logi vaļā un siltums jālaiž gaisā. Par atkritumu apsaimniekošanu, ļoti regulāri
netiek iztukšoti konteineri un viensētu iedzīvotāji aizmirsti.
Izglītība - ja nespētu paši mājās izskaidrot, tad ļoti daudz skolēni no skolā pasniegtā nesaprot vai nevar
izdarīt, jo nav iespējas.
Kārtība - alkoholu nomocītu cilvēku un zagļu paradīze pie Mazā Pīlādzīša, ja zvana, tad nekādas reakcijas.
Par ceļiem un satiksmi - pamēģiniet uzbraukt uz grants ceļa vai pie grantētajām ielām (pie Mazā Pīlādzīša)
nesalaužot mašīnu. Būtu zinājusi, ka kartera pārsišanu KASKO apmaksā, būtu ceļa uzturētājiem izdevumi,
varbūt tad kaut ko darītu.
Ielu apgaismojums - bieži ziemā vakaros slikts apgaismojums, tai pašā laikā atrunājas, ka nav finansējums
(soc. tīklos), bet pa dienu bieži deg apgaismojums.
Vide - miskastes parasti pārpildītas, visus papīrus vējš nes uz visām pusēm, spēj tik vākt, ja dzīvo tām
tuvumā. Miskastes pārpildītas, jo vakaros un tumšajā laikā piebrauc no privātajām mājām mašīnas un
piekrauj tās vienā piegājienā pilnas.
Daļēji apmierina veselības pakalpojumi, jo ir pieejams salīdzinoši mazs speciālistu klāsts. Sabiedriskais
transports no pagastiem ir no rīta un vakarā, šeit nav runa par Vecumniekiem. Grantsceļi pagastos bieži
vien neizbraucami, tas attiecas uz valsts ceļiem. Vecumnieku centrā kaitina ielu apgaismojums, kas ir
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blāvs un šķiet novecojis. It kā ir ēstuves, bet ne viena tāda, kurā gribētos ilgāk uzturēties. Darbavietu
izvēle ierobežota.
Nav darba vietu, vai arī ja ir tālāk no mājām, tad atalgojums ir neadekvāti zems.
Pārāk plašs jautājums aptaujai.
Visās šajās jomās nepieciešams plašāks piedāvājums, pielāgots iedzīvotāju vajadzībām.
Bērnudārzā neapmierina talonu sistēma, sabiedriskais transports uz Valli kursē pārāk reti. Vairs nav
vilciena satiksmes. Pārāk dārgs siltums un nepatīk haoss atkritumu apsaimniekošanā. Valles bibliotēka
varētu rīkot pasākumus.
Jautājumi, kas attiecas uz izglītību, daļēji apmierina, jo regulāri Vecumniekos bērnu dārzā ir problēmas ar
bērnu uzņemšanu. Kā arī vajadzētu domāt, kā stingrāk pievērsties jautājumam, kad vecāki ved pusslimus
bērnus uz dārziņu, tā aplipinot pārējos. Skolā bērnu skaitu vairāk pa 20, max 25 bērniem nevajadzētu.
Tautas namam vajadzētu rīkot vairāk koncertus ar mākslinieku, dziedātāju uzstāšanos, šobrīd pārsvarā
viss ap pašdarbniekiem grozās.
Sabiedriskā kārtība neapmierina, jo šobrīd kārtības nodaļai pievienoto vērtību neredzu, drošība,
huligānisms un zādzības tik plaukst.
Sporta pasākumus un nodarbības vajadzētu arī mazākiem bērniem, no 4., 5 gadiem. Pasākumos,
sacensībās godīgi bērniem vecuma grupas sadalīt, nevis četrgadīgos salikt vienā grupā ar 7 gadīgiem, kuri
visas balvas saņem, un mazie ar garu degunu paliek.
Darba vietas gribētos, lai ir vairāk, un cilvēkiem nav jāmēro katru dienu ceļš uz Rīgu.
Veselības pakalpojumi - paplašināt pakalpojumu klāstu (periodiski piesaistot papildu speciālistus, iepriekš
veicot aptauju, kas iedzīvotājiem būtu nepieciešams), iegādāties modernāku aparatūru.
Sabiedriskā kārtība - varbūt pašvaldībai būtu pienācis laiks domāt par iespēju izveidot pašvaldības
policiju, jo tas sniegtu plašākas iespējas darboties.
Ceļu infrastruktūra - palielināt budžetā līdzekļus ceļa infrastruktūras sakārtošanai. Aktīvāk veikt sarunas
ar LVC.
Gājēju ietves, celiņi - paplašināt infrastruktūru.
Ielu apgaismojums - neapmierina, ka nakts tumšajās h slēdz ārā. Pašvaldības vadība taisnojās, ka
nepieciešams ietaupījums, bet neviens nav spējīgs pateikt vai ietaupījums ir vai nav. Kāda jēga bija
uzstādīt energoefektīvu apgaismoju, ja to slēdz ārā?
Vides sakoptība - Vecumniekos tirgus laukums ir zem katras kritikas. Varbūt var izveidot kādu
programmu, kas nodrošinātu daudzdzīvokļu iekšpagalmu sakārtošanu!
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi - nav nevienas cienīgas ēstuves, kur varētu uzņemt viesus!
Vecumniekos veidojas rindas bērnudārzā; Mūzikas un mākslas skolai trūkst telpas; Sporta infrastruktūra
nolietota/nepietiekama Vecumniekos un Skaistkalnē; Muzeju telpu šaurība un nepietiekama Valles
muzeja aktivitāte; Ģimenes ārstu novecošanās; Sabiedriskā kārtībā nepietiekama patrulēšana novadā/
vāja Valsts policijas darbība; Sabiedriskais transports attīstīts tikai Rīgas virzienā/ vāji izmantojams
skolēnu maršrutos; Grants ceļi nolietoti kritiskā stāvoklī pavasara un rudens šķīdoņos (galvenokārt valsts
ceļi); Gājēju pārejas uz valsts ceļiem nav iedzīvotāju vajadzībām piemērotās vietās; Trūkst atkritumu
šķirošanas laukumu; Trūkst kvalitatīvs restorāna/kroga piedāvājums; Nepietiekams pasta darba laiks
pagastos
Darbi netiek pilnvērtīgi veikti attiecīgajās jomās. Jaunie atkritumu apsaimniekotāji zem katras kritikas.
Paveicas tiem, kuriem laicīgi izved atkritumus, ja vispār izved!
Daļēji:
Vecumnieku vidusskola - Vispārējā izglītība zemas kvalitātes; sporta stundas 2. - 4. klasei riska faktors;
Par ceļiem labāk nekomentēšu;
Sab. ēdināšana - nav kvalitatīvas ēstuves, kur uzaicināt "augstus" viesus;
Neapmierina:
Pakalpojumu ir daudz, bet prasti, vienkārši (laukos dzīvojošie arī grib kvalitāti). Frizētava un citi
pakalpojumi jāmeklē ārpus novada, veikalos vecas pārtikas preces.
Nodarbinātība:
Uzņēmēji meklē strādniekus, bet nepiedāvā atalgojumu. Darbs par pusdienām, bez līguma, vai pusslodze
- 8 stundas dienā un minimālo algu pat nemaksā.
Jāpilnveido un jāstrādā ar atdevi
Vecumnieku Sporta skolai vajadzētu rīkot vairāk sacensības, vairāk sporta inventāru.
Daļēji apmierina Vecumnieku pagasta Kalnu ielas stāvoklis, būtu nepieciešama gājēju ietve. Neuzskatu
par lielu taupību nakts laikā izslēgt ielu apgaismojumu, jo, manuprāt, ielu apgaismojuma funkcija ir
apgaismojums nakts stundās, tāpēc tiek tērēti līdzekļi šo ielu apgaismojumu uzstādīšanai, iznāk, ka šis ielu
apgaismojums strādā tikai divas trīs stundas naktī.
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Ielu/ceļu infrastruktūra - Lūdzu iekļaut plānos bijušās dzelzceļa pārbrauktuves atjaunošanu pie Dugānes
skolas-Vecumnieku pagastā. Ceļa posms, kas vietējiem iedzīvotājiem jāveic, lai apbrauktu dzelzceļu
pavasaros un rudeņos un siltās ziemās ir kritiskā un bieži vien neizbraucamā stāvoklī. Man katru dienu ir
jāved bērni uz skolu un atpakaļ, turklāt šīs pārbrauktuves atjaunošana būtiski atvieglotu arī nesen
uzsāktās uzņēmējdarbības veikšanu. Arī atkritumu izvešanu, ko šobrīd atzīmēju ar neapmierinoši šīs
pārbrauktuves esamība padarītu iespējamu visa gada garumā. Paldies.
Vecumniekos nav iespējas atrast darbu, vienīgā vieta ir SIA Pīlādzis, kur biezi mainās darbinieki!
Pašvaldība vairāk varētu domāt par ģimenēm ar bērniem, piemēram, mums jādzīvo lauku mājā uz
pussabrukšanas robežas bez kanalizācijas un labierīcībām un iespējas nomazgāties, vienā istabā dzīvojam
4cilvēki, un par to mums prasa 30 eiro, tas nav normāli.. Dzīvokļi ir pieejami tikai Misā un citos ciemos,
bet Vecumniekos par īri prasa drausmīgas summas un daudzi dzīvokļi vienkārši stāv tukši, lai gan ir uz
pārdošanu, bet summas ir astronomiskas.. Tai pašā laikā tos varētu piešķirt ģimenēm, lai varētu dzīvot
cilvēciskos apstākļos. Runājot par vides sakoptību, mums katram vajadzētu piedomāt pie tā, ko mēs
darām, jo patiesībā mēs, cilvēki, esam cūkas, protams, ne visi ir tādi indivīdi, kas piecūko un aiz sevis
nesavāc, bet ir tādi, kas aiz viņiem savāc, un tie, kas piecūko, vēl stulbi paņirdz aiz muguras, lai tik kopj,
bet viņi jau nesaprot, ka tas viss ir mūsu pašu labā! Par sabiedrisko kārtību varu teikt gan pozitīvo, gan
negatīvo, jo es saprotu, ka tā saucamais kārtībnieks arī ir tikai cilvēks, bet ir nācies saskarties ar to
nepatīkamāko. Lai kārtībnieks pabraukā pa mazajām ielām, jo tur parasti ir tie saucamie dzērāji pie mazā
pīlādža un pat pagalmos sēž uz soliņiem, dzer, bet pudeles aiz sevis nesavāc, nākošie tās pudeles saplēš
un pēc tam bērniem jāstaigā pa stikliem. Tagad, siltākam laikam iestājoties, žūpotāju paliks vairāk. Vienu
dienu ar bērnu devos pie ģimenes ārsta pa Bauskas ielu gar ugunsdzēsēju depo un sapratu, cik labi būtu,
ja šeit būtu ietve, jo mašīnas traucas baisā ātrumā, un jāmūk grāvī, lai neciestu!
Vispārējā izglītība- ļoti izjūtu savu bērnu lielās klases (skaitliskā ziņā), bet saspiestību, kas valda mazajā
telpā. Bērni patstāvīgi atrodas bezgaisa telpā, ir spiesti atrasties viens otram tuvu, kas viņos raisa dabīgas
aizsargreakcijas. Telpās nav pietiekami vietas, lai izliktu solus, piemēram, bērniem ar redzes defektiem, jo
trūkst fiziski telpas. Speciālisti skolā ir labi, varbūt ir vērts pievērst uzmanību darbiniekiem, kuri ir uz
izdegšanas robežas, jo tas neveicina produktīvu darbu. Noteikti jāliek uzsvars uz labu kadru/speciālistu
noturēšanu iestādē.
Mūzikas un mākslas skola - apmierina skolas piedāvātās iespējas un līmenis, bet jāteic, mūzikai un mākslai
trūkst telpas. Bērni ir spiesti pakārtot savas nodarbības, jo nav pietiekami nodarbību telpu, dēļ kā cieš
citas viņa aktivitātes, piemēram, sports vai citi ārpusklases sarīkojumi.
Ielu apgaismojums- ļoti patīk, ka novads iet laikam līdzi un izmanto LED apgaismojumu, kas ir efektīvs un
energotaupīgs risinājums, taču diemžēl ir ielas, kuras ir radušās no jauna, vai mainījušas savu ģeogrāfisko
izvietojumu, respektīvi, pagarinājušās, bet tur apgaismojuma nav-(Ozolu iela). Tur ir laternu stabi, bet
apgaismojuma nav-vajadzētu šo lietu sakārtot.
Ielu un ceļu stāvoklis - gribētu mudināt mūsu ielu uzturētāju ņemt labo praksi no lietuviešiem, gan
labošanas ziņā, gan arī uzturēšanas ziņā un tad atrisināsies krietni daudz problēmu. Jādomā noteikti par
celiņu un ietvju izveidošanu, jo aizvien vairāk un vairāk Vecumniekus kā dzīvesvietu izvēlas jaunas
ģimenes, kuras pastaigām izvēlās takas, parkus, ietves un klusās ieliņas.
Vides sakoptība - tā manāmi ir uzlabojusies, novada vadība un saimniecības dienests reaģē uz karstajiem
punktiem, bet labprāt vēlētos, lai vairāk skatītos uz īpašumu sakopšanas lietām, tās diemžēl mūsu novadā
klibo. Arī pagastu centrus vēlētos vairāk izkoptus, kur pieslēdzas profesionāļi daiļdārznieki un ainavisti. Uz
doto mirkli ir tā, ka kaut ko veidojam, bet izaugsmi un daili neredzam.
Atkritumu apsaimniekošana - manuprāt pēdējā atkritumu apsaimniekotāja maiņa ir nākusi visam
novadam par sliktu, cilvēki ir kūtri uz līgumu pārslēgšanu, bet arī pats apsaimniekotājs ir ļoti dīvains.
Visvairāk neapmierina, ka nav šķirojamo konteineru. Cilvēki un it sevišķi mūsu bērni ir pieradināti pie
atkritumu šķirošanas un ja man bērnam iz jāsaka, met vienā vietā kartonu un plastmasu-viņam tas ir šoks.
Nu nevar tā mainīt paradumus. Bieži vien neizved atkritumus pēc grafika, kas pavasarī bija norakstāms uz
sliktajiem ceļiem, bet ne tikai...
Sadzīves pakalpojumi - nav piemērotas telpas frizētavām, saloniem, bet jāteic, ka visvairāk trūkst nozares
profesionāļu.
Aktīvā atpūta - ja ir vēlme cilvēkam, iespējas ir, bet bieži vien atkal nākas saskarties, ka pieaugušajiem
sporta aktivitātēm nav piemērotas vietas. Līdz šim pagastos jogas, aerobikas un citām sportiskām
aktivitātēm tiek izmantoti tautas nami, taču Vecumniekos tautas namā vietas nav amatiermākslas
kolektīviem, kur vēl sporta aktivitātēm. Varētu būt vairāk organizēto aktīvās atpūtas sarīkojumu bērniem
un jauniešiem.
Neapmierina ceļu stāvoklis Vecumnieki - Iecava. Nepieciešams asfalts. Vai vismaz pamatīga
rekonstrukcija, jo ceļi intensīvi noslogoti ar smago tehniku.
Centralizētā siltumapgāde ir dārga. 10-20% mazāk būtu pieņemami.
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Nav neviena zolīda kroga.
Novada ceļi ir katastrofālā stāvoklī, un jau gadiem ir sajūta, ka nekas netiek darīts lietas labā. Ceļus
greiderē briesmīgi, visur uz ceļiem milzīgi akmeņi, kas nav normāli.
Izglītība- žēl, ka pašvaldībai nerūp pašu Vecumnieku izglītības iestāžu stāvoklis, pirmsskola ir visbēdīgākā
pozīcijā, citos ciemos tās daudz labākas. Laiks mainīt direktoru, kuram nav nekādas intereses veicināt
izaugsmi. Attieksme pret saviem darbiniekiem ir zem katras kritikas.
ļoti sliktā stāvoklī pašvaldības ceļi, tādēļ nevar pieteikt atkritumu izvešanu. Bērnudārzi pārpildīti. Sab.
transporta trūkums (neskaitot Vecumnieku pilsētu)
Trūkst darba vietu. Lēns, nekvalitatīvs internets. Nepilnīgs sadzīves pakalpojumu klāsts (nav piem.
manikīra, pirts, veļas mājas.) Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana ir ārpus kritikas, Pagastos ļoti slikta
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Sporta laukums novada iedzīvotājiem ir novecojis, pat ledu ziemā nevar izliet. Kārtības dienests tikai
braukā un ķer suņus, citās jomās jāpaļaujas tikai uz sevi. Ielas ir nesakārtotas, nekoptas, putekļainas, ar
dažām gājēju ietvēm, visur tikai grants nesakopti ceļi. Ir noslēgts līgums ar bezatbildīgiem atkrituma
apsaimniekotājiem, kuriem ir ļoti sliktas atsauksmes visā Latvijā. Pagājušajā gadā vajadzēja vairākus
mēnešus, lai sakārtotu labiekārtoto peldvietu, un tas tika risināts tikai pēc iedzīvotāju sūdzībām, paši
neko neredz, atbildīgie. Novadā nav kāda liela fabrika, kas nodrošinātu daudz darba vietu, kā ir daudz kur
citur Latvijā. Ir telpas, bet nav piesaistīti neviens lielais investors, kurš vēlētos šeit atvērt lielu fabriku un
dotu daudz nodrošinājumu ģimenēm, nebraukāt uz Rīgu. Novada attīstība stāv uz vietas, daudz runā, maz
dara. Jāsāk jau būtu at sakārtotību. Katru gadu rīko lielos tirgus, pie estrādes, pa to naudu, kas inkasējas,
sen jau varējāt iekārtot, asfaltēt. Tāpat tā estrāde stāv tukša, neizmantota. Daudz jau kas ir labs novadā
arī, bet rūpīga un prātīga apsaimniekošana trūkst.
Vecumniekos noteikti vajadzētu sakārtot pirmsskolas iespējas bērniņiem, kuriem pusotrs gadiņš paliek
pēc 1. septembra, jo citādi māmiņai jādodas atpakaļ uz darbu, bet dārziņā vietu nav. Ko darīt tādā
gadījumā māmiņai? Pamest darbu? Sertificētas aukles Vecumniekos atrast ir neiespējami. Ja māmiņa
audzina viena bērniņu, par ko šī ģimene dzīvos turpmāk? Es uzskatu, ka Valles un Misas bērniem būtu
jāapmeklē viņu pašu bērnu dārzs, nevis jāved uz Vecumniekiem, tad arī Vecumnieku bērniem būtu daudz
vairāk vietas dārziņā.
Sporta skolas pakalpojumi un pasākumi: uzskatu, ka Vecumniekos tiek aktualizēts tikai volejbols. Vasarā
neskaitāmas reizes tiek rīkots pludmales volejbols, bet kāpēc tiek aizmirsts par citiem sporta veidiem?
Par sporta pasākumiem: Sporta spēles agrāk notika maijā, tad bija, manuprāt, visa vairāk (strītbols,
futbols, riepu mešana, aktivitātes bērniem, šautriņu mešana u.c.) Katrā disciplīnā tika apbalvoti labākie.
Tad arī bija tā lieliskā sajūta, tāda vienotības sajūta, ka tomēr Vecumnieku ļaudīm sports nav svešs.
Vecumnieki ir novada centrs, tāpēc šeit ir jābūt daudz vairāk pasākumiem, bet tagad ir tā, ka visur citur
viss kas notiek, bet Vecumnieki tikmēr klusumā.
Par vides sakoptību. Prieks, ka iedzīvotāji vienojas ikgadējās aprīļa talkās, taču par atkritumu
apsaimniekotāja maiņu lielais "fui"! Visnekvalitatīvākie apsaimniekotāji. Atkritumu tvertnes nedēļām stāv
pilnas līdz vējš atrauj vāku un kaut ko no tā konteinera izpūš laukā. Tā veidojās šī nesakoptā vide. Arī
daudzām daudzdzīvokļu mājām Vecumniekos nav apsaimniekotāja. Kā to vispār Dome var pieļaut.
Nodokļus iekasē, tātad šīs mājas arī būtu pienācīgi jāuztur kārtībā. Un neviens pat neprasa par velti,
cilvēki tak maksā apsaimniekošanas naudu. Ja neviens neuzņemsies atbildību par šīm mājām, drīz viņas
sabruks un paliks ĻOTI daudz iedzīvotāju bez mājokļiem. To Dome vēlās? Tā jau pašvaldībā trūkst
dzīvokļu, lai palīdzētu jaunajām ģimenēm ar mājvietām, bet ja nolaidīs vēl šīs mājas, tad domājams, ka
Vecumnieki ar laiku izmirs.
Kartības dienests nav savos uzdevumu augstumos. Dienā pāris reizes izbrauc pa dažām ielām, ja piezvana
par kaut kādu nepieņemamu situāciju, parasti nav uz vietas, esot izbraukuši citur. Kāpēc tad ir vajadzīgi
tik daudz viņi? Varbūt vajadzētu Vecumniekiem vienu un pa pārējiem pagastiem, kas ir izbraukumos kādu
citu. Nakts laikā kartības dienests lielāko daļu pavada savā postenī, neredzot, kas notiek uz ielām.
Par apgaismojumu: vistumšākajā laikā tiek izslēgts apgaismojums, lai taupītu. Smieklīgi, jo taupa
iedzīvotāju maksāto nodokļu naudu. Ja jau reiz šīs laternas tika uzstādītas, tad tām arī ir jāpilda sava
funkcija. Nekur ko tādu neesmu redzējusi. Varētu daļu izslēgt, bet ne jau visu ielu. Nevajag aizmirst par
tiem, kas nakts melnumā dodas uz darbu un no darba. Un šeit atkal netiek ņemts vērā iedzīvotāju
viedoklis. Varbūt Vecā ezera pludmalē varētu nedegt šīs laternas caurām naktīm ziemas periodā. Ne tur
ko zagt, ne tur arī kāds pa naktīm staigā. Un nevajag likt uzsvaru uz to, ka tur ir kameras. Ir tak arī nakts
redzamība, un tās laternas tur nav vajadzīgas.
Par ceļiem runājot, vajadzētu visām ielām atjaunot segumu. Bauskas ielā uz poliklīnikas pusi, asfalts drīz
pazudīs, nerunājot par otru Bauskas ielas daļu, kur ceļš ir katastrofāls, drīzāk saucams par bezdibeni. Tas
nekas, ka tas pieder Ogres ceļu daļai, tomēr Vecumnieki savās robežās to varēja palīdzēt atjaunot, tomēr

25

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM










ceļš uz jaunuzcelto bērnu dārzu. Mazajiem noteikti veselīgi elpot putekļus, sausajam laikam iestājoties, kā
arī rudenī tikt notašķītiem ar dubļiem no galvas līdz kājām. Ja jau Upes ielā uzklātais segums turēšoties 6
gadi, tad varbūt visas ielas to būtu pelnījušas? Pa 6 gadiem sanāks ietaupīt uz greiderēšanu (degviela,
transporta amortizācija, strādnieka alga). Ja jau taupa, tad jātaupa uz visu.
Gājēju celiņš viens galvenais no pmk līdz skolai. Varbūt iespēja arī Bauskas ielā izveidot? No rītiem gana
daudz bērniņu iet gan uz bērnu dārzu, gan uz skoliņu, un satiksme rītos ir ļoti intensīva.
Par sadzīves pakalpojumiem: tie būtu daudz vairāk, ja vien būtu telpas, kur to darīt. Neviena normāla
skaistumkopšanas salona, atpūtas vietas jauniešiem nav (sāksies siltais laiks, tad parks, ezermalas un ielas
būs pilnas ar manāmi iereibušiem jauniešiem). Tādā sabiedrībā atrasties ir tīri neomulīgi, īpaši, ja gribi
doties kaut vai pastaigā ar bērniem).
Par darba vietām: ja Dome vairāk atbalstītu iniciatīvas jaunuzņēmumiem, tad darba vietas noteikti
palielinātos.
Pirmskolai Vecumniekos laukumi āra aktivitātēm neapmierinoši, visi bērni netiek nodrošināti ar vietām
pirmsskolā.
Sabiedriskā kārtība nav uzturēta pie mazā "Lata "veikala Ceriņu ielā, bieži te pulcējās alkohola lietotāji,
trokšņotāji, vēlētos, lai pašvaldības kārtības uzturētāji biežāk pabraukātu reidos.
trūkst vietas bērnudārzos, Vecumnieku pagasta centrā trūkst sociālās palīdzības dienas centra, kur
pakalpojumus varētu saņemt cilvēki ar īpašām vajadzībām, sabiedriskā transporta pakalpojumi ir labi tikai
ar Vecumniekiem, ar pagastiem - slikti, darbavietas jaunas neveidojas, daudziem darbavietas ir ārpus
novada teritorijas.
Pirmsskolā nav vienotas interešu izglītības. Kāpēc lauku bērnam jācieš, ka nav, kur viņu aizvest uz papildu
nodarbībām, un bērnu dārzs to nenodrošina.
-Neapmierina bērnudārza un sākumskolas telpas, kurās nav vietas, klases ir mazas utt.
-Iekšējā kārtība bērnudārzā, ka skolotājas staigā cauri citām grupas telpām, traucējot mācību darbu, tā
vietā, lai apietu apkārt pa koridori.
-Pie bērnudārza un sākumskolas nav ērtas stāvvietas, tajā trūkst vietas, jo bērnudārza un skolas
darbinieki liek tajā savas automašīnas.
-Vārti tiek regulāri atstāti vaļā un bērniem nav droši pārvietoties pa šo iebrauktuves ceļu, jo pa to brauc
darbinieku auto un piegādātāju auto.
-Nav bibliotēkas sākumskolā;
-nav informācijas par pulciņiem - tikai caur citiem vecākiem;
-pie mūzikas skolas katastrofāli trūkst stāvvietas, kur novietot auto;
-esot pašdarbniekam bieži nākas saskarties ar to, ka pārklājas pasākumi, kuros ir jāpiedalās, tad nevar
paspēt uz kādu no citiem pasākumiem. Daži no pasākumiem pašdarbniekiem ir "labprātīgi piespiedu
kārtā".
-Sporta pasākumi pagastos ir ļoti maz - tos vajadzētu biežāk!
-Visu cieņu mūsu kārtībniekiem, bet viņi rotē tikai pa Vecumniekiem un Vecumnieki nav viss novads.
-Sabiedriskais transports kursē pārsvarā uz novada centru - bet kā tik tālāk uz pagastiem?
-Ceļi ir problēma ne tikai novadā, bet visā valsts mērogā - vismaz pagastu ceļus nevajag ļaut izdangāt
smagajiem auto.
-gājēju ietvju un guļošo policistu trūkums Bārbeles pagasta centrā un Vecumnieku centrā. Ceļa posms pa
kuru pārvietojas bērni no Vecumnieku bērnudārza uz lielo skolu - Sporta iela nav sakārtots - nav ietves.
Turklāt vajadzētu kameras tajā ielas posmā, jo tur parasti notiek skolēnu starpā un vēl citu personu
starpā konflikti, un ja būtu kameras būtu daudzas lietas ātrāk atrisināt.
-Ielu apgaismojums, ja izdomā slēgt ārā laternas vai ko mainīt, tad nav laicīgi informācijas iedzīvotājiem;
-Vides sakoptība - Vecumnieku parks pašā centrā - negrābts, pilns ar lapām - nojauktas bērnu šūpoles,
slidkalniņš - vai to domāts atjaunot vai nebūs vispār? Par vides sakoptību - pašvaldības īpašumā esošie
nekustamie īpašumi nav sakopti - aizaugušas pļavas utt.
-pasta nodaļu darba laiki - Bārbelē līdz 12 - neviens strādājošs cilvēks nevar uz to pastu tikt;
-trūkst informācijas par aktīvās atpūtas iespējām Vecumnieku novadā!
1.PII - ir informācija ka bērnu dārzā nav bērniem vietas, tas vēl būtu saprotams, bet šī problēma ir aktuāla
un jārod risinājumi. Jautājums līdz cikiem strādā PII. Kādreiz darba laiks bija no pl.7.00-7:30 un bērnus
mājās bērnus varēja izņemt līdz pl.18:45, jautājums kāpēc tagad bērni jāizņem līdz pl.17:00? Jāmeklē
aukle, kas izņem no bērnudārza. Audzinātājām ir jāpārskata motivācija, kāpēc viņa strādā par PII
audzinātāju, rūc un rej, sēž telefonos.
2.Sporta pasākumi. Kas vēl Vecumnieku nov. notiek izņemot Ghetto Games un pludmales volejbolu?
3.Veselības aprūpes pakalpojumi - viena aptieka pilnīgs monopols! Ātrā palīdzību, var pacients
nesagaidīs. Saprotu, ka tā ir valsts politika un veselības programma.
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Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana - Bērzu iela, Sporta iela, kāda izskatās baložu iela Vecumniekos kad tiks noasfaltēta! Ceļš uz Bausku, graujošs un Aizkraukli arī, kad kas mainīsies!
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.- iekārtojot ietves, celiņus un pārejas jāizvērtē cik tas ir lietderīgi
visiem novada iedzīvotājiem nevis kādai iedzīvotāju grupai.
Vides sakoptība - reiz uzstādītās, izveidotās atpūtas vietas (arī bērnu laukumiņi) ir arī jāapseko un
jāatjauno jāremontē. Noteikti domē pie izveidotās milzīgās štati vienības arī šāda nodaļa ar darbiniekiem,
kuri saņem algu ir!
Aktīvās atpūtas pakalpojumi - kas ir "aktīvā atpūta" Meteņi!
Bērnudārzos mēdz būt skolotāji, kas nepietiekami sagatavo bērnu skolas gaitām.
Veselības aprūpe bieži nav pieejama, jo feldšeris nestrādā, bet ģimenes ārsts nebrauc, ja nav feldšeris.
Feldšeris strādā negribot, kā rezultātā sniegtā pakalpojuma kvalitāte ir zema.
Sabiedriskā kārtība: augstprātība valda šajā jomā. Pieņem, ka strādājot šajā nozarē, viņš ir neaizskarams.
Vide pagastu centros nav sakopta, mēdz būt tā, ka pagasta centrs ieaug zālē līdz degungalam.
Atkritumu izvešana, neadekvāti dārga un bieži konteineri ir pārpilni.
Ūdensapgāde. Ūdens neadekvāti dārgs. Nomainot ūdens sūkni tika paaugstināta ūdens cena, bet paša
ūdens kvalitāte pasliktinājās. Ūdenim ir nepatīkama garša, tam vajadzētu būt vispār bez garšas.
Mazumtirdzniecība, veikali maz un ļoti dārgi (saprotams, jo iedzīvotāju skaits ir ļoti mazs, lai tas veikals
izdzīvotu. Cenas ir tādas, lai veikals vispār varētu pastāvēt).
Pasts. Pasta pagastā nav, bet to nosaka Latvijas Pasts. Iedzīvotāju skaits dara savu.
Nodarbinātība. Darba vietu nav pietiekoši. Ja būtu vairāk darba vietu, arī iedzīvotāju skaits būtu lielāks, jo
tas veicinātu palikšanu novadā.
reizēm nākas saskarties ar situācijā, ka pagastā būtu kāds darbiņš, ko sezonā varētu strādāt kāds vietējais
iedzīvotājs, bet tā vietā tiek sūtīts kāds darbinieks no novada centra. Kāpēc netiek dota iespēja tiem, kas
dzīvo pagastā? Manuprāt, tā būtu tikai godīgi, ja ir darbiņi, ko jāstrādā pagastos, tad iespēja strādāt un
nopelnīt tiek dota attiecīgo pagastu iedzīvotājiem. Lūdzu, nemēģiniet iznīcināt mazos pagastus, bet
palīdziet arī tiem attīstīties, nevis tikai spodriniet novada centru. Arī pagastos ir cilvēki, kas grib strādāt un
dzīvot pienācīgi.
Nav nekādas organizācijas un monitoringa ik pēc 3 mēnešiem. Ceļu (grantēto) stāvoklis “krimināls”. 3
mēnešu laikā tika pārsistas 2 riepas (braukšanas ātrums 40km/h).
Kurmenes pagasta ārsts nav pieejams gandrīz nekad. Tāpat arī apgaismojums nav visas ielas garumā
Vēlētos, lai Vecumnieku centrālā iela, Rīgas iela, būtu izgaismota labāk.
Par cik dzīvesvieta ir ārpus Vecumnieku centra, tad, braucot uz/ no mājām katru dienu, redzu, cik “droši”,
ar kājām vai velosipēdu pārvietojas cilvēki, kas dzīvo Vecumnieku dzelzceļa tuvumā. Ziemas vakaros, kad
mammas un tēti tumsā iet uz mājām ar 2-3 bērniem, gar šosejas malu, kur braukā lielās mašīnas, vispār
aukstas kājas paliek, to redzot. Tur nav ne gājēju celiņi, ne apgaismojuma. Un vispār, runājot par šīm
lietām, gājēju celiņiem un to apgaismojumu, nu ir ļoti, ļoti švaki ar šo mums Vecumniekos. Pat uz tādām
sabiedriskām vietām kā Vecais ezers nav normālas gājēju vietas. Pa to pašu ceļu, kur brauc mašīnas, tur
staigā cilvēku bariņi. Ķeguma ceļš uz bērnudārzu, iela, kas iet uz baznīcu utt.
Grants ceļu uzturēšana ir zem katras kritikas - ceļi lielākoties vienās bedrēs. Pasta pakalpojumus
Vecumniekos strādājošs cilvēks var izmantot vien 2 reizes nedēļā pirmdienas vakarā un sestdien no rīta.
1.Pirmsskolas izglītība nav pieejama Vecumnieku bērniem, pietuvināti dzīvesvietai. Vecumnieku novadā
jāizveido un jāattīsta aukļu dienests.
2.Nav drošības sajūtas par skolu pastāvēšanu.
3. Tautas namos iedzīvotājiem ir piedāvātas dažādas iespējas, taču bieži vien izskatās, ka dabošanās
kolektīvos patīk tikai tiem, kuri piedalās, jo koncertos ir vāja apmeklētība.
4.Neapmierina veselības aprūpes pakalpojumi, tie ir nepietiekoši.
5.Sabiedriskā kārtībā ir nepieciešama lielāka kontrole, kas notiek Misas ciematā vakaros, brīvdienu
pēcpusdienās. Ir atrisināts jautājums par klaiņojošiem, pazudušiem dzīvniekiem, bet būtu jākontrolē
izkārnījumu savākšana aiz saviem mīluļiem, jāsoda bezatbildīgie saimnieki.
6.Daudzi gājēju celiņi nav sakārtoti, sliktā stāvoklī ir ceļš no centra līdz Vecajam ezeram.
7. Neapmierina gājēju pāreja Vecumnieku centrā pretī aptiekai. Joprojām gājēji nevar būt droši, pārejot
šo ceļu.
8.Kopumā ielu apgaismojums apmierina, bet ir informācija, ka Vecumnieku centrā ir ielas, kuras vispār
nav apgaismotas.
9.Ļoti dārga apkure, tā pārspēj pat Rīgas tarifus.
10.Vēlētos veloceliņus, uzņēmīgus cilvēkus, kuri organizētu regulāras aktivitātes dabā (nūjošanu).
11.Nav pietiekošas darba vietas, attīstās tikai mazie uzņēmumi.
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Ziemā trotuāri klāti ar sniega kārtu, ko sašķūrē no ielas. Tiek tīrīts pēc vairākām dienām Gājēji iet pa
tranzīta braucamo ielu, kas ir šaura, bīstama.
Uz sporta pasākumiem blakus pagastos jaunieši - skolēni meklē paši transportu, brauc ar velosipēdiem. Ir
sajūta, ka par sportu neviens cits neinteresējas, kaut gan dzirdams, ka kāds tiek algots.
Pirmsskolas izglītības iestādēm nepieciešama modernizācija, garās rindas, kaut gan tika uzbūvēts vēl
viens bērnudārzs Vecumniekos. Vecumnieku vidusskolas izglītības kvalitātes līmenis ir krities.
Sporta attīstība jau gadus 20 (ja ne vairāk) pieprasa NOVADA centrā izbūvēt modernu stadionu, kur
bērniem trenēties un attīstīties. Baldonē šādu stadionu atjaunoja 2 gadu laikā, tomēr mūsu novadā tas
nav iespējams (sola jau sen).
Tautas namā piedāvātie kultūras pasākumi ir tikai pašu pašdarbnieki, netiek aicināti citi Latvijas
mākslinieki (diezgan vāji).
Muzeju pasākumi? Tie vispār notiek? Nu vismaz ne sabiedrībai pieejamā laikā. Tas pats stāsts arī par
bibliotēkām.
Vecumnieku pagastā sporta svētki, šķiet, nav bijuši vismaz gadus 8 noteikti, citos novada pagastos sporta
organizatori ir aktīvāki. Bet šeit arī tikai tradicionālie sporta veidi - basketbols, futbols, un protams
volejbols. Noteikti varēja padomāt vēl par citām aktivitātēm.
Veselības aprūpes pakalpojumi zem katras kritikas- ģimenes ārstu darba laiki pieejami tikai māmiņām ar
bērniem un pensionāriem, bet nevis strādājošajiem, turklāt vēl Rīgā. Un tie paši ārsti - arī nekas spīdošs
(kvalitāte zobārstiem briesmīga). Pārējie speciālisti jāmeklē Rīgā.
Gājēju ietves - tās jaunas izbūvētas laikam nav jau gadus 10. Citos ceļos kā uz galvenās Rīgas ielas, ietves
laikam nav vajadzīgas. Kaut vai, piemēram, uz jauno dārziņu bērniem, lai drošāk. Tur tomēr iet ceļš uz
Ķegumu, vasarā dodas daudzi ezera virzienā. Arī apgaismojums - kā kurā ielā. Pie Vecā ezera
apgaismojums netiek taupīts cauru gadu.
Mums sabiedriskās kārtības nodrošinātāji ir tikai uz papīra, jo fiziski tikai sēž savā pagrabiņā un varbūt 1x
24h izkustās. Jo kad zvana un jautā pēc palīdzības - tavas problēmas, pats risini. Faktiski ir, bet reāli nav,
Savu darbu vispār nepilda.
Sabiedriskais transports +/- ok, tikai dažos laikos gribētos biežāk (piemēram, vakara stundā no Rīgas uz
Vecumniekiem kursē tikai 20:00 un 22:15, kas ir vēlu, būtu vēl 21:00. )
Jaunais atkritumu apsaimniekotājs briesmīgs, vari gaidīt atkritumu izvešanu nedēļām.
Mazo tirgotāju pakalpojumi morāli un visādi citādi novecojuši. Veikals ir tikai pārtika, neko citu īsti nopirkt
nevar.
Aktīvās atpūtas iespējas- ļoti ierobežotas, var teikt, ka principā nav.
Ceļu stāvoklis briesmīgs, īpaši Vecumnieki-Bauska ceļš. Bedru-bedres gadiem.
Nu par kādu nodarbinātību var būt runa, ja gandrīz visi novadā dzīvojošie (izņemot tie kas strādā skolās,
pašvaldībā un veikalos) dodas strādāt uz Rīgu un citām tuvējām pašvaldībām? Novads tīri kā guļamrajons,
nav vispār attīstīta nekāda nodarbinātība, darbavietu nav.
Pirmskolai ir jābūt atsevišķi no skolas, ar savu vadītāju un metodiķi, kas darbojas pedagogu un galvenais
bērnu interesēs! Esošā situācija, ka PII ir "zem" skolas nav optimāla tieši pirmsskolniekiem, jo lielākā daļa
finanses tiek tērētas skolas vajadzībām. PII būtu jāizveido metodiskais kabinets ar dažādiem materiāliem,
uzskates līdzekļiem u.c., kā arī zinošu, aktīvu metodiķi (kas atrodas uz vietas), lai nodrošinātu bērniem
pienācīgu pirmskolas izglītības ieguvi.
Sporta skolai būtu jāpiedāvā daudzveidīgāks nodarbību klāsts un arī mazākiem bērniem (3-4 gadi).
Gājēju ietves- ziemas laikā tās netiek tīrītas regulāri. Ja sniegs uzsnieg nedēļas nogalēs vai svētkos, tad
tīrīts tiek tikai nākošajā darba dienā, turklāt ne vienmēr, kad tas nepieciešams ir nokaisīts ar pretslīdes
līdzekļiem. Būtu jārīko iepirkums, varbūt kāda firma ir gatava vairāk darboties iedzīvotāju labā par tādām
pašām izmaksām.
Mazumtirdzniecība - atļaut/uzaicināt populāros veikalus- Rimi, Maxima, lai cilvēki, kam nav iespējas tik uz
pilsētu, varētu iepirkties izdevīgi.
Sabiedriskā ēdināšana- nav vietas, kur skaistā, mierīgā gaisotnē ieturēt maltīti vai kafiju ar tuviem
cilvēkiem. Īpašs deficīts ir ģimenei draudzīga vieta...!!
Sadzīves pakalpojumi- trūkst kurpnieks un atslēgu darbnīca.
Nodarbinātība- trūkst darba vietu.
Nav sabiedriskā transporta uz Bausku, ceļu stāvoklis varētu būt labāks, maz darbavietu pagastā
Sociālais darbs - visi atbildīgie sēž mierīgi, kamēr mazu bērnu vecāki piekopj piedauzīgu dzīvesveidu.
Saietu nams- ļoti pasīva darbošanās.
Ceļus nošķūrē, kad jau vairs lāga pabraukt nevar.
Ielu apgaismojumu nevajadzētu izslēgt pa nakti, centrā ir tumšs kā peklē. Tik daudz jau cilvēki ir
nopelnījuši.

28

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM
























Novadā 4 vidusskolas ir klaja naudas izsaimniekošana. Absolūti! Atkritumiem vajag šķirošanas laukumu,
iespēju nodot lielgabarīta atkritumus.
Lauku ceļu stāvoklis ir ļoti neapmierinošs
Atkritumi - pilnīgi garām jaunais izvedējs no lauku teritorijas, soc. dienests - raksta papīrus, konstatē, bet
reālu palīdzību īpaši veciem ļaudīm, tai skaitā represētajiem nulle-tieciet galā paši, pat nesazinās un
neizprot situāciju, tikai atrakstās ar MK vai saistošajiem noteikumiem. Siltumapgādei fantastiskas-augstas
cenas. Sabiedriskās kārtības dienests- nav komentāru-atrunājas ,ka šis un tas nav viņu pienākums,
neredzu jēgu ,kāpēc viņiem jāmaksā alga no mūsu nodokļiem .
Tik daudz kas neapmierina vai daļēji apmierina. Tas jau liecina par nesakārtotību ļoti daudzās jomās, kas
ir skumji. Es domāju, ka vairāk ir jādomā par vidi, kurā katru dienu uzturas bērni un nauda jāiegulda skolā,
nevis pašvaldības administrācijas ēku remontēšanu un pilnīgi nevajadzīga tūrisma centra izbūvē. Obligāta
vadības maiņa skolā un sporta skolā. Vairāk pasākumus jauniem cilvēkiem, nekā pensionāriem un
pašdarbniekiem.
Sabiedriskais transports - briesmīgs! Mikroautobusi, no rīta vienmēr kavē, ziemā jāsalst pieturā (tā jau ir
ņirgāšanās par cilvēkiem), mikriņi ir ļoti neērti un piebāzti. Nordeka autobusi ērti, kursē precīzi, vienīgi
diezgan reti, it īpaši no Skaistkalnes puses braucot. Nodarbinātība ir niecīga, lielākai daļai iedzīvotāju ir
jātērē savs laiks un nauda, lai nokļūtu uz darbu citās pilsētās.
Pakalpojums pieejams, bet vēlētos plašāku pieejamību.
Pirmkārt un galvenokārt - ceļi un to stāvoklis Vecumnieku novadā. Pārējais jau ir sekundārs, jo nav tādu
pašvaldību, kurās visi iedzīvotāji būtu apmierināti ar visām jomām. Pārējais nav nekas ārkārtējs, taču
vienmēr ir, kur augt un piestrādāt, tāpēc arī tik daudz “daļēji piekrītu”.
Vecumnieku slimnīcā nav pieejams LOGOPĒDA pakalpojums. Ja netiec pirmskolas izglītības iestādē pie
logopēda, tad jābrauc uz Bausku vai Rīgu. Ceļi māju pagalmos bedrēs, nav pat aizbērtas ar akmeņiem.
Neapmierina arī tas, ka vietējās ēdnīcās netiek cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos, un līdz ar to mammas
ar bērnu ratiem arī netiek.
PII Cielaviņa bērni pēcpusdienā netiek vesti ārā pastaigāties, pa dienu tiek piesēdināti pie datora skatīties
multfilmas, tā vietā, lai ar bērniem paspēlētu kādas spēles. Vallē pasākumi notiek ļoti reti, vai citu mēnesi
nenotiek nemaz salīdzinoši ar citiem pagastiem. Ir pasākumi, kuros kultūras darba organizatore pati
vispār neierodas, piemēram, deju kolektīvu pasākumi. Vallē ir ļoti netīras gājēju ietves. Nezinu, kam ir
jānozāģē tās nokaltušās egles Valles centrā, bet tās tur stāv jau vairākus gadus un pagastam tās godu
nedara...
Neapmierina kanalizācijas. Katrai mājai ir privāti. Būtu ļoti ērti, ja visiem Vecumniekiem būtu kopējā
kanalizācijas sistēma kā lielpilsētās.
Pirmsskolas izglītība - 1. septembris Latvijā nav brīvdiena, bet bērnus bērnudārzā atstāt nevar, nav
paredzēts, tā ir tikai svētku diena. Ēdināšana - ja launagā ir paredzēta bulka vai kēkss, bērni nav paēduši.
Pārsvarā tās ir cietas un nav garšīgas. Daudzas audzinātājas ieinteresētas, lai skolas brīvlaikā pēc iespējas
mazāk bērnus vestu uz bērnudārzu. Bērniem tiek iestāstīts, ka viņiem nepieciešama atpūta un ka pelnījuši
brīvdienas. Bērnudārza teritorijā trūkst rotaļu laukumi. Teritorijā var iekļūt jebkurš, bērnudārzam ir ļoti
daudz ieejas, visas durvis ir vaļā, nav drošības sistēmu. Stāvlaukums ir daudz par mazu - mazdārziņu vietā
būtu jāpaplašina stāvlaukums.
Vispārējā izglītība - nav ne normāla sporta laukuma, ne skapīši drēbēm. Ir tikai atrunas, ka nav naudas.
Skapīšiem neesot vietas. Kāda ir skola? Pa šiem gadiem direktors ko ir izdarījis, lai uzlabotu skolas
kopskatu? Pat bruģi gar skolu nav noorganizējis.... Gaida tikai uz jauno skolu. Brīvstundās bērniem jāsēž
koridoros uz zemes, jo solu, krēslu nav. Skolas zālē uzgaidīt nevar, jo paliks taču netīra. Ēdināšana skolā
būtu jāuzlabo. Lai pamācās no Valles skolas. Direktoru būtu jāmaina. Esošais nav ieinteresēts, lai kaut ko
uzlabotu skolēnu labā.
Ceļi - zem savas kritikas. Slikti. Pašvaldībai tie ir mazsvarīgi. Netiek domāts par ceļu infrastruktūru
ciematos, kaut gan tas būtu galvenais, kam būtu jābūt kārtībā, lai noturētu iedzīvotājus palikt novadā.
Sakoptība - ir sakopts tikai pats centrs.
Nodarbinātība - nav darbavietu. Lielākais darba devējs ir novada dome.
Nav vecu cilvēku aprūpe organizēta, jāmeklē, kas pieskatīs, nav pirts, duša tādiem, kam nav kur
nomazgāties
Nav darba vietu. Cilvēkiem jādodas darba meklējumos ārpus novada.
Sabiedriskā transporta pakalpojumi - ne vienmēr pieejami vēlamajā laikā, cenšos pielāgoties. Ielu
apgaismojums-dažreiz naktī pietrūkst
Vecumniekos pirmsskolas un skolas telpu trūkums, vasarā bērniem netika nodrošināta normāla telpu
temperatūra, pašvaldība neveica tūlītēju un efektīvu (pārvietojamu gaisa kondicionieri) risinājumu visas
karstās vasaras laikā! Jaunās skolas projekta uzsākšana Vecumniekos tā arī netiek īstenota, kas jaunajām
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ģimenēm ir atgrūdošs faktors, lai veidotu savu dzīvesvietu šeit.
Zemes ceļu un asfalta uzturēšana ir sliktā stāvoklī.
Ceļi briesmīgi, apkārtējā vide nesakārtota.
Neapmierina veselības centrā pieejamie jeb drīzāk nepieejamie pakalpojumi un speciālisti
Nevar tikt uz novadu un sapratīgā laika atgriezties, ar zirgu sanāktu ātrāk nekā ar autobusu.
Pirmsskola un skola savu pakalpojumu kopumā sniedz atbilstoši lauku variantam. Pirmsskolai trūkst
attīstošu rotaļlietu. Bērni tiek kaut kā pieskatīti, kaut kā pabaroti. Logi vaļā, caurvējš. Silts, auksts, lietains,
dubļains - ejam ārā svaigā gaisā. Tas nekas, ka pēc tam puse grupiņas bērnu ir slimi, puņķaini un klepaini.
Audzinātājas nav motivētas lai būtu pēc iespējas vairāk bērnu grupiņā. Ir daudzas lietas, kas būtu
nepieciešams iegādāties grupās, bet prasīt baidās direktoram. Tā tam nevajadzētu būt! Direktoram
neinteresē, kas nepieciešams mazajā skoliņā.
Vecumniekos skolai nav vadītāja, kam interesētu skolas izskats, skolnieku vajadzības - dzeramais ūdens,
skapīši drēbēm, soli gaiteņos..... Domāju, ka nepieciešama direktora maiņa vai arī direktoru rotācija pa
novada skolām.
Ceļi ir šausmīgi slikti. Vecumniekos ir tikai dažas normālas ielas - Līvānu, Dīķa, Upes. Ceļi tiek reti
greiderēti. Tie tiek greiderēti kā vannas, tā ka ceļš zemāk pa apmalēm. Nav veikts normāls ieguldījums
ciemata ielās. Viss iet uz grunti. Visur tiek ieguldīts tikai ne ceļos. Ķeguma ceļš nav pašvaldības, bet tas ir
šausmīgs ciemata teritorijā. Dubļu laikā nokļūt uz "Jauno bērnudārzu" ir liels pārbaudījums.
Nepieciešama ietve vai kāds cits risinājums šim mazajam posmam no Vecumnieku autoostas līdz Liepu
ielai.
Darba iespējas Vecumnieku novadā ir mazas. Ir jābraukā uz pilsētu.
Darba iespēju maz
Valles pagastā notiek tikai dejotāju sadanči un formāli svētku pasākumi. Sociālais darbinieks - formāla
pienākumu izpilde un neieinteresētība, bieži vien bezspēcība dažādu jautājumu risināšanā.
Sabiedriskais kārtībnieks vispār nav redzams, nav sasniedzams. Jaunieši vakaros dara visu, kas vien ienāk
prātā, pirmsskolas vecuma bērni ir nepieskatīti un vēlās nakts stundās klīst pa Valles pagasta jauno māju
pagalmiem ( vasaras sezonā), nevienam gar to nav daļas.
Sabiedriskais transports neapmierinošs, trūkst mikroautobusu maršrutu līdz Rīgai un atpakaļ. No rīta nav
iespējams ar sabiedrisko autobusu no Rīgas atbraukt uz Valli.
Ielu apgaismošanā vēl daudz darāmā. Liepu ielas sākums pie Rīgas - Neretas ceļa līdz internāta ceļa galam
ir pilnīgā tumsā. Valles centrā aplī uz vienas gājēju pārejas jau gadu nedeg apgaismojums. Stadionā
ziemas sezonā vakaros nevar sportot, jo nav neviena apgaismes elementa.
Ielu / ceļu infrastruktūra Valles pagastā - skaitam bedres vecajā asfaltā Liepu ielā un ziņojam
pārvaldniecei, bet reakcijas nav. Ceļš gar "Vēju" māju līdz skolai gadiem ir dubļains un ar peļķēm, bedrēm.
Nepieciešams asfalts ciema centrā līdz Florabaltam, līdz pagriezienam uz Birzgali, jo apkārtējiem
iedzīvotājiem ir "jārij" putekļi.
Vide - bērnu laukums Liepu ielā ir morāli un fiziski nokalpojis, skumji skatīties, ka bērni atrodas šādā vidē.
Pasta pakalpojumi - darba dienā darba laiks Valles pasta nodaļā ir tāds, ka darba cilvēkam nav pieejams.
Nav pietiekošā daudzumā labi apmaksātu darba vietu. Jaunas darba vietas parādās tikai Domē.
Nav daudz darbavietas, nav daudz sporta pasākumi, ēdināšana varētu būt nedaudz labāka, lielākas
porcijas, nav pārāk daudz iespējas attīstīt mākslu un mūziku. Vajag lielāku nodrošinājumu sporta lietam,
Darba vietas ir vajadzīgas, lai būtu, kur strādāt, it īpaši pa vasaru.
Vecumnieku ceļiem jābūt sakārtotiem, lai būtu cilvēki, kas strādātu Vecumnieku novadā un dzīvotu tur.
Nav jaunu iestāžu, kas varētu piedāvāt jaunas darba vietas.
Maz darbavietu, dārgs ūdens, novada centra tautas namā reti rīkoti pasākumi, pagastos īss pasta darba
laiks.
Aktīvā atpūta nav, darbavietas nav, sociālā palīdzība tik dzērājiem un bomžiem.
sports: Varbūt neesmu ievērojis un tādas jau ir, bet Vecumnieku pagastā varētu tikt organizētas ģimeņu
sporta dienas, vairāk kopīgas sportiskas aktivitātes ģimenēm un bērniem (zinu, ka ir ikgadējie izbraukumi
ar riteņiem, labi!)
atkritumi: ziemā pie atkritumu savākšanas punkta PMK Vecumnieku pagastā atkušņa laikā vairākas
dienas bija ledus, slidens, smiltis netika kaisītas, ir brīži, kad konteineri ir pārpildīti, varbūt nākotnē varētu
plānot PMK gala atkritumu punkta sakārtošanu, lietainā laikā tur ir dubļi, jo ir mīksts zemes segums.
atpūta: Vecumnieku Vecajā ezerā vasarās ir supa dēļi, labi! Gribētos jau arī kādu pastaigu taku vai vēl
kaut ko interesantu.
nodarbinātība: iespēju robežās jādomā par jaunām darba vietām, jāatbalsta uzņēmēji utt.
Ceļi ir briesmīgi, rudenī pavasarī neizbraucami. Darba iespēju maz, jo īpaši sievietēm. Stelpē nav gājēju
ietves. Ārpus skolas izglītība lauku cilvēkiem grūti pieejama, nav transporta.
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Ceļi, ielas ir sliktā stāvoklī, ir vēl daudz nesakoptu vietu pagastā, darba vietu vispār nav un netiek par to
domāts, sociālā palīdzība? - kas tā tāda?
Sporta pasākumi tiek organizēti tikai konkrētām grupām.
Veselības aprūpes pakalpojumi - plašāks pakalpojumu klāsts, pieejams biežāk fizioterapeits, masieris,
atsevišķu speciālistu trūkums - piemēram, psihiatrs, LOR.
Sociālā palīdzība - praktiski netiek piedāvāti sociālie pakalpojumi. Ar ģimenēm strādā tikai sociālais
darbinieks. Personām ar funkcionāliem traucējumiem nav integrācijas sabiedrībā.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana - zem katras kritikas, kārtībnieki neatrodas visiem zināmos jauniešu
un citu personu pulcēšanās vietās, neievieš respektu. Kā prioritāti izvirza sodīt pensionārus pie veikala,
kuri tirgojas izdzīvošanai, nevis nodrošina drošību visos pagastos. Nekomunikabli.
Ielu infrastruktūra - Vecumnieku pagasta centrā kā prioritāte ir jānodrošina visu zemes ceļu asfaltēšanu
vai ar cita seguma pārklāšanu. Nav pieļaujami milzīgie putekļi, jo satiksmes intensitāte aug. Ir jāpanāk
sadarbība, lai pārklātu ar segumu zemes ceļus, kuri savieno centru ar citiem pagastiem - Misa, Stelpe,
Kurmene. Bauskas ielas posms, kur atrodas jaunais bērnudārzs - reizēm neizbraucams, nemaz nerunājot
par jaunajām māmiņām ar ratiņiem. Novērots, ka pēc seguma uzklāšanas uz Upes un Liepu ielām, tur ir
pieaugusi satiksmes intensitāte, praktiski neviens neievēro Dzīvojamās zonas ātrumu ierobežojumu, tai
skaitā, atsevišķi Domes darbinieki, kuri brauc pa šo ceļu uz darbu.
Gājēju ietves - no Vecumnieku Līvānu ielas uz dzelzceļa pusi ir nepieciešams gājēju celiņš.
Ielu apgaismojums - jānomaina uz ekonomiskām spuldzēm un mūsdienīgiem elektrības stabiem.
Atkritumu savākšana - jaunais pakalpojumu sniedzējs nav draudzīgs iedzīvotājiem, neievēro izvešanas
grafiku.
Ūdensapgāde un kanalizācija - daudzdzīvokļu mājām ir lieli ūdens zudumi, kas būtiski paaugstina rēķinus.
Apsaimniekotājs problēmu risina standartizēti.
Centralizētā siltumapgāde - nesaprotamas izmaksas, nevienmērīga siltumapgāde, novecojušas sistēmas.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi - esošajai ēdnīcai nepieciešams uzlabot ventilāciju/nosūci, pēc
apmeklējuma drēbes ir savilkušās ar ēdiena/eļļas smaku. Nav reprezentablas vietas, kur paēdināt novada
viesus.
Aktīvās atpūtas pasākumi - pietrūkst izklaides vietas, kur atpūsties/darboties ziemas/rudens/pavasara
sezonās.
Nodarbinātība - novadā ir stagnācija uz attīstību. Netiek izmantots resurss - dzelzceļš/krautuve
Vecumniekos. Jāizmanto pierobeža, var attīstīt, piemēram, noliktavas Vecumnieku ražošanas teritorijā.
Par sabiedrisko transportu jau izklāstīju, kultūras pasākumi notiek ļoti maz pārsvarā notiek vidusskolas
pasākumi, paldies vidusskolai! Padomāt, kā Skaistkalnē pabeigt izbūvēt kanalizāciju Smilšu un Zaļajā ielā.
Skaistkalnē nav bērnudārza, tikai pieskatīšanas grupa, kurā arī trūkst vietas. Centralizētais sabiedriskās
kārtības dienests ne vienmēr var nodrošināt palīdzību pārkāpumu izdarīšanas brīdī - lai gan parasti
ierodas ļoti ātri, pārkāpēji jau ir aizbēguši, vai beiguši darbības.
Atkritumu izvešanas firma slikti strādā
Novada muzeju aktivitātes - diemžēl maz informācijas par novadpētniecību - Vecumniekiem, Vecmuižu,
neugouth;
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana-Ceļa posmā no Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas līdz
Vecumnieku vidusskolai un Vecumnieku mākslas un mūzikas skolai nepieciešams uzlabot drošības
jautājumus- video novērošana un trotuāru, jo tā ir " artēriju" pa kuru plūst bērnu masas;
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi- Vecumnieku pirmskolai nepieciešams risināt drošības jautājumu ar
bērnu pārvietošanos no pirmskolas vērtiem līdz pirmsskolai- no rītiem teritorijā brauc skolas darbinieki
un pārtikas piegādātāji, kas apdraud bērnu pārvietošanos (Mans ieteikums- izveidot paralēli ietvi,
apstādījumu vietā )
Vienkārši, ja neapmierina, tad jāuzlabo...
Nav labi apmaksātu darba vietu.
Ļoti daudzi jautājumi daļēji apmierina.
Vecumniekos vajadzētu asfalta klājumu Bauskas ielai Ķeguma virzienā, Jaunajai un Bērzu ielai, lielceļa uz
Beibežiem asfalta klājuma uzklāšana, turpināt labiekārtot Jaunā ezera teritoriju - gājēju celiņa
pabeigšana, soliņi utt.
Nepatīk, ka PII pakalpojumi ir sadalīti pa divām ēkām. Sporta laukums ir nepieejams un sliktā stāvoklī,
ziemā netika laicīgi noorganizēts hokeja turnīrs un tā laukums ir vasarā neizmantojams, piem., kā florbola
laukums. Nav informācija par acu ārstu bērniem, vietas parasti ir aizņemtas. Joprojām pie veikala sēž
dzērāju bari. Nepietiek gājēju ietves un esošās ir grūti izbraucamas piem. ar bērnu ratiem to sliktā
stāvokļa dēļ. Ielu apgaismojums naktī nebija un iekšpagalmos tā vispār nav. No 1. februāra regulāri
atkritumu tvertnes ir pārpildītas (pozitīvi ir tas, ka tiek organizēta elektrotehnikas un stikla izvešanas bm

31

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM




















akcijas). Nav daudzveidība aktīvās atpūtas pakalpojumos un nav skaidra informācija par tūrisma objektu
pieejamību.
Izglītības kvalitāte novada skolās nav īpaši augsta. Bērni, kuri var - dodas prom mācīties uz Rīgu, plašākas
iespējas.
Nepieciešams plašāks veselības aprūpes maksas pakalpojumu apjoms, kā arī Vecumnieku veselības
centrā var norēķināties tikai ar skaidru naudu, un centram nav noslēgts sadarbības līgums ar Iekšlietu
ministrijas veselības un sporta centru. Vecumniekos dzīvo pietiekami daudz iekšlietu nozarē strādājošo
amatpersonu. Tikt pie zobārsta vispār ir problēma. Bet strādājošie, vispār netiek, jo darba laiks ir
identisks.
Ielu, ceļu uzturēšana - ielu segumu atjaunošana, bedru "aizlāpīšana", Kalna iela virzienā no baznīcas uz
bērnudārzu pamazām sadrūp. Nepieciešams ielas segumu atjaunot un izveidot gājēju ietvi. Zemes ceļu
segums par Ogres ceļu vai uz Misu ir dramatisks.
Kārtībnieki tikai braukā pa ceļiem, reālu darbu nevar redzēt. Tur, kur pulcējas jauniešu bari, tāpat nekas
nenotiek. Laikam paši baidās...
Pakalpojumu sniedzēji - frizētavas u.c. trūkst pielāgotu telpu sō pakalpojumu nodrošināšanai.
Darba vietu problēma visā Latvijā. Lielākā daļa Vecumnieku iedzīvotāju strādā ārpus novada teritorijas, jo
vietējie uzņēmēji nevar nodrošināt tādu atalgojumu, par kādu strādā citur, ja vien tā nav pašvaldība vai
tās iestāde. Veikalos pārdevējām - minimālā alga -par nenormālām darba stundām. un kur vēl runa par
atvaļinājumiem....
Nav bērnudārza Skaistkalnē, ir tikai pieskatīšanas grupa, kur nav nodrošināts viss nepieciešamais mazu
bērnu uzņemšanai, neapmierinoša ēdināšana. Skaistkalnes un Stelpes skolās bērniem nav pienācīgas
sporta halles, Kurmenes bērniem tālu līdz skolai. MMS vajadzētu organizēt filiāli vai izbraukuma
apmācības Skaistkalnē, jo braukāt dārgi un laikietilpīgi. Sabiedriskā kārtība - nepieciešama pašvaldības
policija ar plašākām funkcijām, lai var aizturēt personas un arī pārbaudīt autotransportu. Sliktas kvalitātes
pašvaldības ceļi, daudz netīrītu grāvju, ceļi slapjā laikā neizbraucami. Gājēju ietves - Skaistkalnē ziemas
periodā bija netīrītas, vajadzīgs guļošais policists. Ielu apgaismojums nepieciešams visā tumšajā laikā.
Vides sakoptība - daudz neapkoptu pašvaldības īpašumu. Kanalizācija nav pieejama visā Skaistkalnes
ciemā.
Vecumniekos trūkst vietas bērnudārzos.
Nav vērsti uz sabiedrību
Sab. kārtībnieki tikai pabraukā pa ielām, bet reāli jēgas no tā nav.
Trūkst sakārtotības un pašreiz ir milzīga lieka naudas tērēšana. Kārtībniekiem gadā 100 000?!?! Kas vispār
ir sabiedriskās attiecības - tā avīze?!?! Un domē sēdošie 5x jāpārskata-daudzu lietderība...
Ļoti maz ņem vērā iedzīvotāju viedokli
Mani neapmierina basketbola spēlēšanas iespējas vasarā Vecumniekos. Kāpēc, piemēram, Misā var
izveidot laukumu, bet Vecumniekos nevar? Visu vasaru jāspēlē uz "laukuma" Līvānu ielā, kur groza
augstums piemērots sākumskolas bērniem. Nesen uzliktie grozi pie Sporta skolas sporta zāles arī nav tādi,
uz kuriem pilnvērtīgi un droši varētu spēlēt basketbolu. Pirmkārt, ļoti bieži tur auto tiek novietoti tā, ka
bail mest pa grozu. Otrkārt, segums ir parasts asfalts ar smiltīm, akmeņiem un bedrēm. Treškārt viens no
groziem ir par zemu, otrs krietni par lielu. Laukumu, kas atrodas skolas stadionā varētu nodēvēt par
smilšukasti ar grozu, nevis basketbola laukumu!
Vecumniekos nekas netiek darīts lai attīstītu uzņēmējdarbību vai domātu par iedzīvotājiem - tikai dome
iekārto darbā savus radiniekus - besī tas ģimenes uzņēmums
Skola apmierina daļēji, jo uzskatu ka valsts līmeni programma bērniem ir smaga un grūta .
Skolotāju attieksme un audzinātāju reizēm ir dikti briesmīga
Pirmskolas izglītība, mazajos pagastiņos bērniem par maz aktivitāšu bērnudārzos, pastaigas ārā par maz.
Vispārējā izglītība - nav pārliecības ka skolas ir gatavas strādāt mūsdienīgi, ņemot vērā bērnu aktivitātes
un veselību. Veselības aprūpe - pagastos ir viens ģimenes ārsts un cilvēkiem nav izvēles iespēju, bieži
ārsta vienkārši nav. Soc. palīdzība un pakalpojumi vairāk resursu, atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Centralizētā apkure par dārgu. Ceļi šogad ok, bet vajadzētu domāt par papildus labošanu. Pasts - darba
laiks nav samērojams ar cilvēkiem kas strādā.
Daudzas jomas nav kārtībā!
Mani ļoti neapmierina sporta jautājums tieši Vecumniekos.
Vecumniekos ir daudz, talantīgi jaunieši, bet viņiem pat nav normāls stadions, lai varētu pilnvērtīgi
sacensties ar labākajiem Latvijas sportistiem, tā vietā mūsējiem jābraukā uz Baldoni, Kuldīgu, Sāremā un
pat Portugāli, lai varētu kaut cik būt apritē!
Ļoti neapmierina tas, ka jau nezin cik gadus sola, sola to stadionu, bet nav. Esmu vīlusies, ka mana sporta
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karjera neattīstījās, kaut vai bija solīts, ka būs stadions (tad, kad es sāku mācīties), bet tagad nu jau ir pa
vēlu!
Gribētu arī vairāk tautas sporta pasākumus, ne tikai volejbolu
Smird tas vāciešu dīķis
Vismaz reizi mēnesī bibliotēkai būtu jābūt atvērtai arī 6diena, jo daudzi strādā Rīgā un nevar apmeklēt
bibliotēkas to darba laikā. Tāpat ir ar frizieru u.tml. Pakalpojumiem. Aktīvā atpūta Valles pagastā
pieejama ļoti minimālā apjoma. Darba vietas pieejamas tikai "savējiem". Kas attiecas uz kanalizāciju, tad
pagrabā mums nav jau gadiem, jo tas ir applūdis.
Ir ļoti maz pasākumi, balles Vecumniekos. Nesakopti ceļi.
Salīdzinot ar citiem novadiem daudz kā pietrūkst... Apkures cenas neadekvātas.
Skolās sniegtā izglītības kvalitāte ir vāja, trūkst jaunu un slējjgu skolotāju. Sporta aktivitàtēm nav
kvalitatīvi aprīkoti sporta laukumi, novadā nav peldbaseins. Ziemā nav labiekārtotas slēpošanas trases,
sporta skolas direktora un atsevišķu treneru attieksme ir nepieņemama. Ceļu remontam darbiniekiem
pietrūkst kompetences. Bārbelē atjaunotais ūdensapgādes tīkls ir sliktā kvalitātē, jo regulādi tīklà ir
bojājumi gan ūdensvadā, gan kanalizācijas tīklā.
piespiedu līguma noslēgšana ar Ecobaltia
Vispārējās izglītības pakalpojumi - pedagogu un direktora nevēlēšanās un neprofesionalitāte risinot
vienkāršus jautājumus. Skolas direktors ir "aizsēdējies" pārāk ilgi - ilglaicīga skolas vadības
nenomainīšanās ir liela problēma.
- Veselības aprūpes pakalpojumi - nepieejamība ārpus darba laika.
- Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - iedzīvotāju neinformēšana par viņu tiesībām un iespējām.
- samazināt apgaismojumu, atstājot degt tikai dažas laternas.
Atkritumu savākšana/izvešana - bieži atkritumu konteineri ir pārpildīti.
Nodarbinātība (darbavietas) - ja lielākajai daļai iedzīvotāju darba vietas ir ārpus novada, tad ar
nodarbinātību novadā ir ne pārāk labi. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana - "apgaitas" pa ciematu ir
formālas, lai nodrošinātu izpildi - pašu kārtībnieku neieinteresētība (ja nav ticis paziņots par sabiedriskās
kārtības noteikumu pārkāpšanu) pašiem uzņemties iniciatīvu un pabraucot vienkārši "ar aizvērtām acīm"
garām publiskā vietā alkoholu lietojošam kompānijām, nav pareiza rīcība.
- Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana - grunts ceļi vienkārši katastrofālā stāvoklī. Ceļu uzturēšana
neprofesionāla - rezultātā ceļa segumi atrodas zemākā līmenī kā ceļu nomales, veidojot mākslīgas
"upes". Ielas (asfaltētas) ziemas laikā netiek laicīgi uzkoptas - rezultātā viss pārklājās ar ~5cm ledus kārtu.
Bedres uz ielām sāk labot tikai tad, kad "Bez tabu" saņem ziņu, konstatē, ka pie viena priekšnieka mājām
ielai bedres ir salabotas
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml. - ļoti pietrūkst trotuāra uz Bauskas ielas. Iela pati par sevi ir
šaura. Tas ir ceļš arī uz poliklīniku.
Ielu apgaismojums - Izejot ārā naktī neomulīgi, jo ielu apgaismojums pa nakti nedeg. Tā vietā arī tagad
(neaktīvajā sezonā) apgaismojums pilnā apmērā deg stāvlaukumā pie ezera un arī citur, kur būtu
lietderīgi
Pirmskolas izglītības iestādei netiek pievērsta pietiekama uzmanība, piemēram, nav nožogojums
teritorijai, mazas telpas, utt.
Ceļu infrastruktūra ir sakārtota centros, pārējais atstāts iedzīvotāju pašu ziņā.
Darba iespējas - par niecīgu samaksu vai mazkvalificētiem darbiem.
Ceļi, sports.
Atkritumi novadā netiek apsaimniekoti.
Novadā ir daži muzeji, par kuriem ir dzirdēts.
Vispārējās izglītības jomā trūkst mūsdienīgas skolas infrastruktūras ar modernu aprīkojumu un jauniem,
perspektīviem pasniedzējiem. Kā arī sporta piedāvājums bērniem ārpus sporta skolas programmas ir
niecīgs. Tautas namu kultūras piedāvājums varētu būt interesantāks un vispusīgāks, ne tikai senioru
auditorijai piemērota kultūras programma. Reizēm liekas, ka kultūra Vecumnieku novadā ir tikai
pensionāriem un pašdarbniekiem. Vēlētos lielāku dažādību un mākslinieku piesaisti pasākumos no Rīgas
vai citiem novadiem un pilsētām. No novada muzeju aktivitātēm liekas, ka vislielākais pasākumu klāsts ir
Vecumnieku mazajam muzejam un vienreiz gadā aktieru Amtmaņu piemiņas pasākums Valles muzejā
(neesmu pārāk aktīvs muzeju apmeklētājs, bet tā man liekas). Sabiedriskā kārtība, manuprāt, novadā
strādā labi, kameras varētu būt vairāk īpaši vietās, kur pulcējas bērni un jaunieši. Piemēram, pie
Vecumnieku sporta laukuma, kur paši pieaugušie plēš žogu, lai varētu savu bērnu ielaist slidot laukumā.
Protams, ka vēlētos vairāk asfaltētas ielas Vecumniekos un citos pagastos. Gājēju ietves gan ir svarīgas
pagastu centros, it īpaši bērnu drošībai, lai var ar kājām nokļūt mierīgi uz skolām, medicīnas iestādēm un
citur. Ne visi pārvietojas ar automašīnām ir arī seniori un jaunās ģimenes ar ratiņiem, kuriem droša
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pārvietošanās ir ļoti aktuāla. Ielu apgaismojums - liekas, ka ir minimālais iespējamais. Mazumtirdzniecības
iestādes, iespējams, nemaz nevēlas konkurēt ar lielpilsētas kvalitāti, jo nereti piedāvā tikai pašas lētākās
preces ar izteiktu vienveidību plauktos. Sabiedriskās ēdināšanas jomā domāju, ka trūkst kādas kvalitatīvas
omulīgas atpūtas vietas vakariem. Sadzīves pakalpojumu klāstā ir jābūt pašiem speciālistiem - būs spējīgs
moderns frizieris būs arī apmeklētāji. Novadā trūkst kurpnieka, remontmeistaru vai saimniecības darbu
veicēju. Nav pakalpojumu kaut vai kas piedāvātu vasarā zāli nopļaut vai kādu citu saimniecības darbu
veikt par samaksu u.tml. Protams, trūkst aktīvu uzņēmēju, kas paši aktīvi darbojas, attīsta
uzņēmējdarbību un arī nodarbina citus. Darbs galvenokārt jāmeklē tuvāk Rīgai.
Mani daļēji apmierina tautas nama pasākumi, jo tur reti notiek kaut kādi interesanti pasākumi bērniem.
Vēl neapmierina ceļi, ietves, jo ietvju mums gandrīz Vecumnieku novadā nav, lielākoties ceļi ir bedraini.
Vide dažās vietās sakopta, bet citur nav sakopta. Vecumniekos vajadzētu vairāk aktīvās atpūtas
pasākumus, jo aktīvās atpūtas pasākumu principā nav.
Skolās ir nepieciešami skolotāju palīgi, kas strādā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un
uzvedības problēmas.
Muzejiem jābūt vairāk orientētiem uz jaunās paaudzes iesaistīšanu aktivitātēs un izglītošanā.
Neprasmīgas greiderēšanas rezultātā ceļi ātri nolietojas un ir akūta nepieciešamība pēc remonta (grants
un šķembas regulāri tiek nošķūrētas grāvjos, noplicinot ceļu segumu, kā rezultātā veidojas smilšu bedres,
kur stāv ūdens)
Vallē Līvānu tipa māju ielā trūkst katras otrās apgaismojuma laternas - ir lieli neapgaismoti posmi starp
laternām! Nav ņemts vērā lūgums uzstādīt apgaismojuma laternas Kurmenē pie pieturas un pretī
daudzdzīvokļu mājai "Silmači" (ieliņa gar māju ir pilnīgā tumsā)
Atkritumu izvešana nav regulāra, informāciju firma nesniedz par kavēšanos, vai neizvešanu, ja pats klients
neinteresējas.
Visas prioritātes ir atvēlētas Vecumniekiem, sākumā domā par sevi un pēc tam par pārējiem pagastiem!
Nekvalitatīvi ceļu segumi. Gājēju pāreja pie aptiekas ir bīstama.
1 vietā skolas piebūve tas daudz atrisinātu...
Bērnudārzam ir nepieciešams savs sporta laukums un aprīkota sporta zāle!; Vecumnieku skolai vajag
jauns telpas, esošās ir nepiemērotas lielākam skolēnu skaitam.
Sporta skola nekā neveido savu tēlu, nepiedalās nekādos novada pasākumos. Kārtībnieki varētu vairāk
uzmanības pievērst jauniešu kompānijām vakaros pie veikaliem, arī pie ūdenstorņa ir īsts midzenis.
Tumšos vakaros nav patīkami no mājām iziet.
Tautas nama rīkotie pasākumi ir ļoti vienveidīgi - paši sevi slavē pasākumos, kuros tikai paši arī piedalās.
Turklāt, ja pašos Vecumniekos tur vismaz kaut kas notiek, tad pārējos pagastos tie tautas nami vispār ir
lieki.
Kāpēc vajadzēja mainīt atkritumu izvešanas pakalpojumu sniedzēju? Iepriekšējais strādāja ātri un precīzi,
šie mēnesi adresi nevar atrast un pa lauku ceļiem nemāk braukt.
Ceļu uzturēšanu novadā vispār pat kritizēt nav vērts. Novads varētu vairāk iesaistīties kvalitātes kontrolē
valsts uzturēto autoceļu stāvoklim.
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ir kvalitatīvs piedāvājums garšas ziņā, bet ļoti bēdīgs telpu
stāvoklis. Nezinu gan, kā to novads varētu ietekmēt.
Sporta skolas atsevišķu pedagogu attieksme pret bērniem nav korekta. Reizēm tā tiek izprovocēta, un
bērns nostādīts vainīgā lomā, lai gan pedagogs pats ir veicinājis konflikta situāciju.
Tautas namu pasākumi ir tiešām atbalstoši, bet piedāvātais atsevišķu pasākumu laiks pilnīgi noteikti nav
piemērots ārpus novada strādājošiem.
Bibliotēkas ir pieejamas tikai darba laikā gan no pieejamības viedokļa, gan rīkoto pasākumu viedokļa,
turklāt maz tiek iesaistīta jaunā paaudze.
Sabiedriskais transports nomales cilvēkiem ir pilnīgi nepieejams. Šajā jautājumā jau globāli ir bardaks. Ja
rīta stundā vēl varētu kaut kur salikt laikus, lai tiktu ārpus novada, tad mājās tikšana ir nopietna
problēma.
Ceļu infrastruktūra - te komentāri ir lieki. Šī problēma ir gadu garumā ievilkusies un kā iedzīvotājs
neredzu šeit risinājumu. Būs tikai sliktāk.
Mazumtirdzniecībā vienīgais vājais punkts ir preču dažādība, kopumā ņemot primārās vajadzības ir
apmierinātas.
Pasta pakalpojumi ir pieejami tikai noteiktu laiku darba laikā. Ārpus novada strādājošiem pasts nav
pieejams. Pēc būtības tas ir pakalpojums tikai tiem novada iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas saņemt
pakalpojumu nekādā citā veidā.
Novada teritorijā wi-fi pārklājums ir nevienmērīgs. Visiem novada iedzīvotājiem šo pakalpojumu varētu
piedāvāt vairāk pieejamu. Pārsvarā izmantoju maksas internetu.
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Nodarbinātība novadā nav. Ir tikai daži uzņēmēji, kuriem darba vietas ir stipri ierobežotā daudzumā,
pārsvarā tehnoloģijas spēj aizstāt cilvēku resursus. Izglītotiem cilvēkiem novadā darba nav.
Trūkst darba vietu, savukārt trūkst arī atbildīgi darba ņēmēji
Ceļu kvalitāte vienkārši briesmīga, uz jauno bērnudārzu vecāki brien pa dubļiem , j
* Sporta skolas pakalpojumi un pasākumi - sporta veidu dažādība (piem. basketbols, florbols plašākā
mērogā dažādām vecuma grupām), kā arī sporta nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem
*Gājēju ietves, celiņi, pārejas- Vecumniekos Bauskas ielas posms no Rīgas ielas līdz pagriezienam uz
veselības centru un pansionātu... kritiski... iela pati ir ļoti šaura, prasītos gājēju ietve vai kaut vai
norobežojums, jo pa ielu iet skolnieki uz/no sākumskolas, kā arī pansionāta iemītnieki, tai skaitā ar
invalīdu ratiņiem... lielākā daļa cilvēku un pansionāta iemītnieki uz veselības centru iet gar baznīcu un
veco skolu- tur pārvietošanās iespējas, sevišķi, ziemā un lietus periodos ir diezgan problemātiska...
Noderētu arī gājēju pāreja no veikala "Elvi" uz kafejnīcu "Vesko", sevišķi tirgus dienās...
*Kanalizācija un ūdensapgāde- derētu nākotnē padomāt par centralizētu kanalizāciju un ūdensapgādi
Vecumniekos Rīgas ielā, sadarbojoties, protams, ar privātmāju īpašniekiem...
Tā pati problēma ir virzienā pa Bauskas ielu uz Ķeguma pusi- uz jauno bērnudārzu Liepu ielā... Ar nožēlu
jānoskatās, kā mokās māmiņas ar ratiņiem un vēl vienu vai 2 bērneļiem pie rokas, brienot dubļus slapjā
laikā un rijot putekļus. Bet tā, protams, ir arī valstiska problēma, jo ceļš nepieder pagastam, bet der
aizdomāties!
*Sabiedriskā ēdināšana- ir, bet, izejot no visām ēstuvēm Vecumniekos, visu atlikušo dienu ir jāstaigā ar
ēstuves smakas mākonīti apkārt... Ventilācijas sistēmas!!! Tā atkal ir stingra sadarbība ar ēdinātāju,
telpu īpašnieku un pagasta vadību un uzstādījumiem! Ļoti prasītos restorāna tipa ēstuve.
Šīs būtu tās jomas pie kurām būtu jāpiedomā un jāpiestrādā!
Pašvaldībai būtu jāpalielina finansējums pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Vai domes vadība, kas pieņēma lēmumu izslēgt naktīs apgaismoju ir aprēķinājusi, kāds ietaupījums no tā
rodas?
Nav vienotas sistēmas kā tiek uzturēti ceļi.
Varbūt, lai attīstītu uzņēmējdarbību, pašvaldība varētu vairāk sevi reklamēt, Vecumnieku novads ir tuvu
Rīgai un LT.
Neapmierinātības iemesls - 1.darba laiki, kas nav draudzīgi strādājošiem cilvēkiem (trūkst pakalpojumu
pēc 18:00). 2. pakalpojumu sasniedzamība, ja nav personiskā transporta un nedzīvo Vecumniekos, piem.,
- izņemt pastā paciņu - lai no Misas ar sabiedrisko transportu aizbrauktu, izņemtu, atbrauktu - praktiski
jāvelta visa diena.. 3.Par sporta skolu un pašdarbību - ja nav personiskā transporta - nodarbības nav
pieejamas... Daudz ko ierobežo ceļu kvalitāte - no Misas 4 ceļi visos virzienos ap 8 km zemes cēli, kas
rudeņos/pavasaros gandrīz neizbraucami...
4. sabiedriskais transports - nesabalansēti laiki un cena: lietas, ko ar personisko auto var izdarīt aptuveni
2 stundās (piem., Bauskas PID vai poliklīnika), minimāli kavējot skolu vai darbu, ar sabiedrisko prasa
gandrīz visu dienu - ceļā vien pavadot katra virzienā vairāk par stundu un cenas pielīdzināmas
ekonomiskam vieglajam auto...
Mani tik daudz kas neapmierina vai apmierina daļēji... Ir tik daudz nesakoptu vietu - pat pašvaldībai
piederošās. Pašvaldības vadītājs pats izdomā un realizē atkritumu norakšanu zem zemes milzīgos
apmēros. Sabiedriskās kārtības nodaļa uz pārkāpumiem nereaģē - atkritumu dedzināšanas laikā sola
atzvanīt, bet tā arī nekad to neizdara. Pašvaldības vadošie darbinieki pilda tikai savu amatvietu sargu
lomu - komunikācijas prasmes ir zem katras kritikas. Kaut cik jēdzīgas iespējas ir tikai Vecumniekos - visas
pārējās vietas vienkārši iznīkst. Novada domei un administrācijas darbiniekiem diez ko neinteresē novada
attīstība - visu laiku dzīvojam "nav naudas" režīmā....
Sporta skolas pakalpojumi un pasākumi - vēlos parunāt par Vecumnieku stadionu. Nezinu, kādu iemeslu
dēļ pa visiem šiem gadiem nav atrasti līdzekļi, lai to savestu kārtībā ?!?!, bet ne par to stāsts. Kāpēc tas ir
tik kritiskā stāvoklī? Skrejceļš ir aizaudzis un, atvainojos, pretīgs. Tas neprasa nekādu tūkstošu
ieguldījumu, bet vienkāršu sporta skolotāju cieņu pret savu galveno darbības zonu. Man ir tiešām kauns
viņu vietā. Kāpēc netiek organizēta skrejceļa uzturēšana kārtībā? Kad trenēja P.Lungevičs un G.Vēveris,
jauniešiem, kas nepiedalījās sportā, tika lūgts ar grābekļiem vai citiem instrumentiem to līdzināt. Un tas
izskatījās kopts. Kāpēc skolas talka koncentrējas tikai uz pliku lapu grābšanu parkā vai ābeļdārzā? Kāpēc
nevar paņemt un skolēnu spēkiem nu kaut nedaudz "uzfrišināt" sporta laukumu. Tiešām es nezinu, kas
šobrīd ir sporta skolotāji Vecumnieku vidusskolā, bet vēlos izteikt tiem lielu fuj.
Gājēju ietves un celiņi - ko tur daudz komentēt. Sadrupuši un pretīgi visā Vecumnieku "augšgalā",
piemēram, visā Ceriņu ielas garumā. Pa to nav iespējams pārvietoties, jo tas arī ir par šauru. Mammas ar
bērnu ratiņiem ir spiestas pārvietoties pa brauktuvi.
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Bibliotēkās vēlētos vairāk praktiski izglītojošo literatūru. Literatūru par pozitīvu un radošu bērnu attīstības
veidošanu. Sporta pasākumos vēlētos piedalīties arī ar ļoti maziem bērniem.
Maz darbavietu novadā
Maz darba vietu
Līdzīgi kā citos novados arī Vecumnieku novadā ceļu stāvoklis bieži ir grūti izbraucams, trūkst informācijas
par ceļu apsaimniekošanu - turklāt ceļi ir pārspīlēti plati un saprotams, ka tāpēc prasa vairāk
apsaimniekošanas līdzekļu, kā arī norisēm nozarē, tā arī solītais asfalta liešanas projekts Stelpes pagastā ir
noklusis - būs, nebūs? Atzinīgi jānovērtē Mūzikas un mākslas skolas pasākumi, kā arī aktivitātes tautas
namos un pagastu bibliotēkās, tomēr muzeju darbība ir nemanāma un raisa šaubas par līdzekļu saprātīgi
izlietojumu - interesanti, kāds ir apmeklētāju skaits? - Un cik aktīvi muzeji piesaista apmeklētājus (šis
aizrādījums gan neskar brāļu Amtmaņu muzeju)? Arī veselības aprūpes jautājums, domājot par novada
ilgtermiņa attīstību, noteikti ir uzlabojams.
Neapmierina jaunās atkritumu izvešanas firmas darbs!
Būtu ļoti svarīgi tas, kā KOPĀ attīstāmies. Taču tas nenotiek. Radies iespaids, ka notiek haotiskas darbības
kādu savtīgu interešu apmierināšanai, nevis iedzīvotāju labā.
Nav pārliecība par novada pašpietiekamību.
Krēslus aizņem amatam neatbilstošas, tam neizglītotas personas (gan kultūrā, gan Domes vadošajos
amatos). Netiek ņemti vērā vēlēšanu rezultāti, tiek ignorēta ļoti liela iedzīvotāju daļa.
Biežāk sporta pasākumus. Biežāk sabiedrisko transportu no Valles un Misas uz Vecumniekiem. Grants
ceļu uzturēšanu kārtībā. Izvest atkritumus laicīgi. Aktīvās atpūtas organizēšana.
Misas ciematā vakaros nav kārtībnieka. Ceļu stāvoklis uz Vecumniekiem ir sliktā stāvoklī. Ciematā daudz
lapu un veci krūmi. Ēdnīcas pakalpojumus reti izmantoju.
Pasta darba laiks.
Ceļu stāvoklis.
Sabiedriskās kārtības uzlabošanā vērojama aktīva darbība (videonovērošana, signalizācija). Arī
iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem. Vecumniekos Bauskas iela (līdz baznīcai) būtu jāsaved kārtībā.
Pieejamības iespējas. Pie mums (Misā) sabiedriskā kārtība ir pašu ziņā.
Vide nav pietiekami sakopta.
Rūsains ūdens (reizēm)
Pašdarbnieku jomā žēl, ka nav deju kolektīvi.
Centrā celiņi ir sliktā stāvoklī.
Ceļi joprojām nav uzlaboti.
Visiem vairāk jāiesaistās un jārūpējas par vides sakoptību, ceļš uz Vecumniekiem briesmīgs, mašīnu
laušana!
Organizēt pēc iespējas vairāk reidus, lai būtu kārtība!
Nav kārtīga sabiedriskās kārtības nodrošināšana, it īpaši vasaras mēnešos, jaunieši dzer stadionā, izmētā
pudeles, atkritumus.
It kā tiek nodrošinātas, bet ļoti jūtama "savējo" un draugu priekšrocība, kā arī salīdzinoši maza iespēja
izteikties iedzīvotājiem.
Misā slimam cilvēkam jābrauc uz Vecumniekiem, grūti tikt pie ārsta. Neredzu kārtībnieku darbu, kad
jaunieši bez tiesībām braukā ar auto vai pīpē.
Sabiedriskais transports - nav ērti pakalpojuma laiki.
Ceļš- zem katras kritikas, mašīnas regulāri jātaisa, jo ceļi netiek pareizi uzturēti. Derētu atbildīgajiem
paskatīties, kā tiek greiderēts.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi nepietiekami, nepieciešams dienas centrs; Sabiedriskā
transporta pakalpojumi nenodrošina skolēnu pārvadājumus, iedzīvotāju nokļūšanu uz novada centru;
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana nepieciešams visas ielas ciematos noasfaltēt
Kādi pakalpojumi vai iespējas Jums pietrūkst novadā?
Pieejamo darba vietu skaits.
Kurpnieka pakalpojumi, ķīmiskā tīrītava, auto mazgātava.
Bērniem kvalitatīvs logopēda pakalpojums. Zobārsts ne tikai Vecumniekos. Psihologa vai psihoterapeita
pakalpojums.
Attīstīt sociālos pakalpojumus,
Lielveikali, kafejnīcas
Vetārsta pakalpojumi
Vairāk sporta aktivitātes, kuras var apmeklēt pēc darba. Ne tikai zumba, un peldēšana, uz kuru parasti
vietu nav.
Sporta aktivitātes pieaugušajiem un bērniem.
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Sabiedriskais transports, bērnu jauniešu centri
Baseins
Novadā esmu reti, nemācēšu komentēt, kas pietrūkst.
sadzīves pakalpojumu-ķīmiskā tīrītava, apavu labošana, sadzīves tehnikas remonts, skaistumkopšanas
pakalpojumi
It kā viss ir. Nevaru iedomāties.
Krodziņš, tējnīca vai vieta, kur gribētos pakavēties ar draugiem vai ģimeni.
Novadā nē, bet pagastos gan. Ja par bērniem runā, tad sporta aktivitātes utt.
Krodziņš, automazgātuve.
Kurpnieks; ķīmiskā tīrītava
Bērnu šūpoles
Sabiedriskais transports ar sakarīgiem atiešanas laikiem. Vēl plašāki un lielāki rotaļu laukumi bērniem.
Trenažieri, baseins, bērniem no 4; 5 gadu vecuma sporta nodarbības.
cienīga ēstuve
Moderna izglītības iestāde novada centrā; vides objekti novadā, kā arī iepriekšējā jautājumā uzskaitītās
nepilnības
Trūkst kvalitatīvas skaistumkopšanas iespējas.
Normāla sporta zāle kā Baldone... Un stadions jāsaved beidzot kartība
Sporta sacensību trūkums, veselības aprūpes inventāra uzlabošana (un jaunu iekārtu iegādāšanās
Jurists civillietās.
Veselības veicināšanas pasākumi norisinās atsevišķos ciemos. Misas ciemā tādu nav.
Salabot ceļus (galvenos un iebraucamos pie daudzdzīvokļu mājām)
Jāuzlabo esošie pakalpojumi un iespējas, citas nevajag
sadzīves pakalpojumi... kurpnieka, ķīmiskā tīrīšana, utt.
Vecumnieku Sporta laukums (stadionu vajag pārtaisīt).
Restorāns, ēdienu piegāde mājās
Ir cilvēki, kas labprāt izmantotu veļas mājas pakalpojumus, ķīmisko tīrītavu, pirts pakalpojumus,
kurpnieka pakalpojumus.
Droša vieta, kur gājējiem šķērsot dzelzceļu Misā, gājējiem pieejamā attālumā, t.i., pretī pagriezienam uz
Misas vidusskolu, kur ir jau gadiem iestaigāta taciņa, kur cilvēki regulāri šķērso vairākas sliežu rindas un
regulāri lien cauri tur stāvošajiem vagoniem. Manuprāt, tas ir kaut kā jārisina. Vietējie pensionāri, kas tur
pārvietojas, fiziski nav spējīgi apiet vairāk nekā kilometru līkumu līdz pārbrauktuvei, nerunājot par
bērniem.
Jaunas darba vietas, lai nav jābraukā uz Ķekavu vai Baldoni!
Mūsu novadā trūkst profesionāļu, sākot ar pašvaldības darbiniekiem, beidzot ar privātajiem. ļoti bieži
nākas saskarties, ka pieņemtais darbinieks no vajadzīgās jomas nesaprot ne grama un tad cieš visa viņa
pārstāvētā joma, kas ir ļoti skumji.
Šķirošana
Pagaidām nepietrūkst...
Stadions un sporta halle
-Pietrūkst iespējas skolas vecuma bērniem pavadīt laiku pēc skolas (dienas centrs), tāpēc daudzi klīst pa
Vecumnieku ielām bezdarbībā.
- sporta zāle
Bērniem pulciņu iespējas ir maz.
Diennakts veikals (uzpildes stacijā)
Vilcinu satiksme, bērnudārzi.
sadzīves pakalpojumi, sporta zāles, strādāt uz vietas
Kārtīga skola, sakopts novads.
Kvalitatīvs skaistumkopšanas salons.
Man nepietrūkst.
kvalitatīva medicīnas aprūpe, šūšanas pakalpojumi
ļoti vēlu notiek mācību stundas, un nevar paspēt uz sabiedrisko transportu, lai bērns izbraukātu no
mājām un no skolas.
Kurpnieks
ķīmiskā tīrītava
Skaistkalnes sporta zāle
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Novadam ir jādomā, kā piesaistīt jaunus uzņēmumus jaunas uzņēmējdarbības, kuras piedāvāt jaunas
darbavietas. Ja novadam tas nav reāli, tad jārada draudzīgi apstākļi jaunām ģimenēm, bērnudārzs, lai
vecāki, atgriežoties no darba, bērnu var izņemt līdz pl.19:00, nevis pl.17:00 un ne tikai Vecumniekos runa
ir par visām apdzīvotās vietām novadā. Vecākiem nav izdevīgi braukāt uz (piem., Rīga) un vēl maksāt
auklei.
Aktivitātes bērniem pulciņi, radošās darbnīcas, dienas centri, sporta sekcijas pēc skolas, lai daudzveidotu
un pilnveidotu bērnu ikdienu! Ar piebildi, ne tikai Vecumnieku bērniem, bērni aug arī Vallē, Skaistkalnē,
Stelpē, Bārbelē un Kurmenē!
Radīt apstākļus, lai bērni tiktu uz šiem pulciņiem!
Šobrīd nenāk prātā
Zolīda atpūtas vieta (bārs) ar stingi kontrolējamu 18+ līdz 40g. ieeju.
ceļu stāvoklis slikts
Pasākumi jauniešiem no 14 gadu vecuma. Pilnvērtīgāka estrādes izmantošana vasaras sezonā.
Vecumnieki ir ļoti liels novads, kas vieniem liekas pašsaprotams, tas otriem ir ekstra. Tā piemēram citur
bērnu laukumiņus gribētos, citur gribās, lai ir kāda tējnīca, kafejnīca, kur aiziet ar draugiem pasēdēt. Bet
domāju, ka daudzi neatteiktos no kādām bezmaksas profesionāļu konsultācijām, kas varētu būt akciju
veidā kaut kādos zināmos datumos. Piem. juristi, advokāti, notāri. Tādi pakalpojumi, ar ko iedzīvotāji
saskaras biežāk ne kā reizi gadā, bet, kas nav pieejams uz vietas novadā.
Nemāku pateikt.
Laba kafejnīca. Labs skaistumkopšanas salons. Viens labs mazumtirdzniecības veikals ar plašu sortimentu.
Pakalpojumi zīdaiņiem (veselības, bezmaksas masāžas, fizioterapijas), iespējas ģimenēm ar maziem
bērniem. Vecumnieku vecajā parkā būtu jauki, ja tiktu izveidots estētisks, moderns bērnu rotaļu laukums,
sakārtotas taciņas, soliņi.
Ceļu uzturēšanas firma
Skaistkalnē trūkst sporta zāles. Labi, ka ir āra basketbola laukums, kur jaunieši spēlē arī florbolu. Tas tiek
izmantots no agra pavasara (pat februārī, marta sākuma) līdz īstam salam, sniegam. Telpu futbolu - tikai
kaimiņu pagastos....
Veselības aprūpes pakalpojumi (vēl bez zobārsta un dažiem ģimenes ārstiem), kurpnieks/remonts
pulksteņiem utt., saimniecības preču veikals, pieejams naktsmītnes-viesu nams.
Izklaides iespējas bērniem, kurpnieks, atslēgu serviss, solārijs
Man nepieciešamie pakalpojumi apmierina
Neredzu lielu jēgu pagasta pārvaldei.
Sportu, pašdarbību atbalsta, bet zveju un medības nē. Kur taisnība? Hobiji ir dažādi...
Ļoti slikti ceļi, nav iekārtoti. Cilvēki piemēram no Misas ar grūtībām tiek līdz ārstam vai tuvāko aptieku.
Tāpat arī varētu pārdomāt sabiedriskā transporta kursēšanas grafikus, reisi varētu būt biežāk.
Labi atmaksātas darba vietas
Pakalpojumi būtu pietiekoši, ja tie tiktu sniegti atbilstošā kvalitātē un nepieciešamajā laikā.
Sporta aktivitātes. Aptieka ar normālu darba laiku. Jaunas asinis pašvaldības amatos. Pensionāriem ir jāiet
pensijā un jāļauj jauniem cilvēkiem tepat uz vietas darboties.
Notāra vai jurista pakalpojumi
Tā kā katru dienu braucu uz Rīgu, tad varu arī tur izmantot tos pakalpojumus, kas nav Vecumnieku nov.
Sociālo pakalpojumu centrs
Novadā jau nedzīvoju pāris gadus, taču esmu šeit deklarēta un tik, cik iespējas atļauj, pavadu laiku šeit.
Manuprāt, būtu ļoti vērtīgi, ja maksimāli tiktu domāts par jauniešiem, vairāk iespēju, piemēram, dažādu
projektu veidošanai ar pašvaldības atbalstu, tas dotu iespēju darboties un pierādīt sevi, nākotnē attīstīt
savu uzņēmējdarbību, kā rezultātā attīstīt biznesu tieši novadā, radot jaunas darba vietas.
Logopēda pakalpojums. Pietrūks mājīgas kafejnīcas, kur tiek visas sociālās grupas t.sk. cilvēki ratiņkrēslā!
Mikroautobuss no Rīgas līdz Vallei un atpakaļ.
Veikali ar lielāku sortimentu, manikīrs, pulciņi, nodarbības maziem bērniem. Trūkst informācija par
auklītēm Vecumniekos.
kurpnieks, automazgātava
Kvalitatīva veselība aprūpe
darba vietas maz, tikai skola, ciems, veikals, nav ražotnes, kur varētu strādāt vecākas sievietes, visi jau
nevar aizbraukt uz Rīgu utt.
Pašapkalpošanās automazgātava, Vecumnieku centrā trūkst autostāvvietu.
Ķīmiskā tīrītava, kurpnieks
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Labas un kvalitatīvas ēdināšanas iespējas, kas tuvu restorānu līmenim. Atbraukušos ciemiņus nav kur
aizvest vai ar ģimeni ieturēt svētku vakariņas. Tuvākais ir Bauska, Iecava vai Ķekava.
netrūkst
Darba vietas vai vismaz izbraucami ceļi (tas par Nīzeri, Stelpi)
Konkrēti Vecumniekos kvalitatīvāki veselības aprūpes pakalpojumi
Satiksme, kultūras iestādes novada centrā
Kurpnieks, šuvējs, automazgātava.
Jauniešu centrs - centrā, skolas tuvumā, kas būtu vaļā līdz vakaram!
Sporta halles
Mikroautobusa maršruti līdz Rīgai (pusdienlaikā)!
Esmu tajā vecumā, kad vēl spēju aizbraukt uz pilsētu, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus.
Ēdiena piegāde
Attīstīt savu prasmi sporta.
Poliklīnika
Fitnesa zāles.
Vietas, kur sabiedrība var ikdienā savākties (kāda tirdzniecības centra vai kultūras centra)
Nemācēšu teikt, vietas un iespējas jauniešiem.
Aktīvas atpūtas vietas kas dotu kā darba vietas, tā arī tūristi vairāk apmeklētu šo vietu.
Sportošanas iespējas pieaugušajiem, izņemot volejbolu, nekā nav, jeb, ja ir, tad nav info
vietas bērnudārzā, atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, integrēšana sabiedrībā (dienas centrs),
speciālisti (vēl viens psihologs, BEA un CAP grupu nodarbības) un pasākumi ģimeņu, kurās ir vardarbība,
alkohols u.c. riski funkcionēšanas uzlabošanai. Vecumnieku vidusskolā speciālais pedagogs, mācību
programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
Sporta halle
Sporta klubs.
Manā pagastā trūkst kultūras pasākumi.
Ciematos ir ļoti ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumi - nav pieejams zobārsts, ginekologs.
Kafejnīcu
kurpnieka nav
Kurpnieks un ķīmiskā tīrītava
kurpnieks
Labi ceļi
gados jauns ģimenes ārsta palīgs Bārbelē
Restorāns, kafejnīca, parks, kurā būtu kulturāli soliņi, strūklaka, tenisa korti, stadions
Ieteikums - izveidot velonomas punktu un ļoti gaidu kad atvērs TIC.
Dzīves vietā nav veikala
Visvairāk - frizētavas un veselības pakalpojumi pēc darba laika.
TIC
Vajadzētu profesionāli apmācītas bērnu auklītes, tas būtu risinājums, jo bērnudārzā trūkst brīvu vietu.
Vairāk aktivitātes bērniem vasarā
Dienas Centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un aprūpe mājās.
Kvalitatīvi kultūras pasākumi
Sportiskas aktivitātes
par cik strādāju ārpus novada, tad grūti teikt. Kurpnieka pakalpojumi un ķīmiskā tīrītava?
Pirmsskolai OBLIGĀTI jābūt atsevišķai iestādei ar savu budžetu un vadītāju, jo jau daudzkārt pierādījies un
daudziem redzams, ka A.Ķinķevskim dārziņš neeksistē!
Darba vietas
Vecumniekos - basketbola spēlēšanas iespējas vasarā.
Mani neapmierina basketbola spēlēšanas iespējas vasarā Vecumniekos. Kāpēc, piemēram, Misā var
izveidot laukumu, bet Vecumniekos nevar? Visu vasaru jāspēlē uz "laukuma" Līvānu ielā, kur groza
augstums piemērots sākumskolas bērniem. Nesen uzliktie grozi pie Sporta skolas sporta zāles arī nav
tādas, uz kuriem pilnvērtīgi un droši varētu spēlēt basketbolu. Pirmkārt, ļoti bieži tur auto tiek novietoti
tā, ka bail mest pa grozu. Otrkārt, segums ir parasts asfalts ar smiltīm, akmeņiem un bedrēm. Treškārt
viens no groziem ir par zemu, otrs krietni par lielu. Laukumu, kas atrodas skolas stadionā varētu nodēvēt
par smilšukasti ar grozu, nevis basketbola laukumu!
Ēdināšana, atpūta, sadzīves pakalpojumi, normāla pašvaldības policija, nevis tā parodija ar domes
ielikteni priekšgalā, politika kas domā par jauniešiem un ģimenēm
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Lētāki veikali, piemēram, Maxima.
Vairāk vajadzētu domāt par jauniešiem, par vidi un kultūru
Bērniem nodarbības vasarā, sportiskas, saistītas ar mākslu utt.
Ceļu kārtība, pasākumi maz pašos Vecumniekos.
Vieta, kur vakarā aiziet ar draugiem.
asfaltēts ceļš
Peldēšana
Jāsakārto ceļi, Misā celiņi briesmīgi, kājas var izlauzt
Nav sporta nodarbības attiecīga vecuma bērniem normālā laikā. Ir jādomā par bērniem.
Asfalta ceļš no Vecumniekiem uz Misu. Ģitārspēles nodarbības Vecumnieku mūzikas skolā. Futbola
treniņi Vecumnieku sporta skolā. Labāka ēstuve.
sporta pasākumi bērniem un iedzīvotājiem
Tīrs gaiss
Brīva laika saturīga pavadīšana.
Balles, pasākumi, normāls bankomāts, vairāk apskates vietas, atpūtas vietas.
Valsts policija
Aktivitātes bērniem un vecākiem, kāds no lielveikalu tīkliem
Vajadzētu kādu jauniešu centru.
Baseins, atjaunota vidusskola Vecumniekos, fizioterapeits bērniem un pieaugušajiem
zobārsts pagastā
Novadu kontrolieris līdzīgi kā Latvijas Republikas Valsts kontrole. VARAM nepietiekami kontrolē novada
domes un tās pakļautībā esošo iestāžu darbību.
Sakārtots tirgus laukums Vecumniekos, ēdināšanas iestādes, modernizēta (restaurēta) bibliotēka,
atjaunota Mūzikas un mākslas skola, atbilstošas vispārizglītojošās iestādes.
Darba iespējas.
Basketbola laukums
Tikšanās vieta pieaugušajiem
Novadā trūkst fiziskās aktivitātes veselības uzlabošanai gan bērniem, gan pieaugušajiem (fizioterapija,
ārstnieciskā vingrošana u.tml.) Novadā praktiski nav attīstīta rehabilitācijas joma.
Vajadzētu vairāk sporta treniņu iespējas. vairāk tirdzniecības pakalpojumus.
Sociālais dienas centrs, vēlams vēl vienu psihologu novadā.
darbavietas
interešu izglītības pasākumi, pasākumi kur satiekas daudzi cilvēki no mūsu novada pagastiem.
Zobu protezēšana.
Kurpnieks, ķīm. tīrīšanas punkts, kas pieņem.
Būtu labi uzlabot sabiedrisko pakalpojumu klāstu - gan kvalitatīvs frizieris, gan manikīrs, arī šūšanas un
apģērbu labošanas, apavu labošanas pakalpojumi.
Ja ciešāk ieskatās afišās, tad novadā pasākumu ir pietiekami. Lielāku uzmanību varētu veltīt nevis
pasākumam kā tādam, bet iedzīvotāju iesaistīšanai aktīvākās darbībās. Ļoti patīk pēdējā laika tendence meistarklases.
Apavu labošana, apģērbu ķīmiskā tīrīšana
Skaistumkopšanas saloni, ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums, zobu higiēnista pakalpojumi.
Vasaras laikā noliet zemes ceļus ar pretputekļu līdzekli (vismaz Vecumnieku centrā)
Ķīmiskā tīrītava, pašapkalpošanās automazgātava
Pašvaldības policija
Daudzus pakalpojumus izmantoju ārpus novada
Trūkst pieklājīgas kafejnīcas
veloceliņi - gan bērnus droši palaist uz skolu, gan veselības uzlabošanas nolūkā droši izbraukt; veselības
sporta grupas cilvēkiem ap 45 - vakaros
Stelpē pietrūkst skaistas pastaigu vietas (parka) un ūdens rekreācijas iespēja. Pietrūkst iespēja braukt pa
ceļiem ar tīru auto un bez raizēm. Pietrūkst pieaugušo interešu klubu un brīvdabas vingrošanas zāļu (visā
Latvijā pa Eiropas naudām tādi izvietoti).
Pietrūkst aktivitātes bērniem. Un tieši aktivitātes, ne koncertiņi vai izrādes, kuras tikai vērot no malas.
Kaut kas aktīvs un laikam līdzi ejošs. Varbūt kas tāds ir bijis un esmu palaidusi garām, tad atvainojos, bet
pirmais, kas nāk prātā - kāds "treasure hunt" parkā, piemēram, ar šifrētu karti, punktiem, kas jāizpilda,
meklējot nākamās norādes. Pliku muzeja apmeklējumu vietā veidot stacijas pa Vecumnieku nozīmīgiem
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vēstures objektiem, izdzīvojot attiecīgu stāstu. Ļoti vispārīgas idejas, bet pašvaldībai būtu vairāk jādomā,
kā veicināt un iesaistīt bērnus jēgpilnās aktivitātēs, kas viņiem patiesi patiktu.
APAVU REMONTS.
Iespējas ikdienā nodarboties ar sportu kvalitatīvā līmenī
Bērnu fizioterapeits. Nav rokdarbnieču veikaliņa.
Dabūt darbu
Darba iespējas
Darbavietu trūkums ir lielākais novada trūkums.
Vienīgais pakalpojums novadā - nodokļu iekasēšana, lai dalītos ar lielajām algām briestošajam aparātam
Aptieka
Medicīnas pakalpojumi. Aptiekas darba laiks.
Medicīnas pakalpojumi. Aptiekas darba laiks. Sporta aktivitātes.
Vairāk radošo nodarbību/pulciņu mazajās skolās. Zinošākus pārstāvjus domē, kas ir informēti par
mazajiem uzņēmumiem, nevis visu laiku tikai atbalsta lielos un atdeve pārējiem nodokļu maksātājiem no
tā pilnīgi nekāda.
Sabiedriskā transporta pakalpojums uz Rīgu un no Rīgas Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes.

Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas
pašvaldībai jārisina?






















Novadu reforma.
Nedrīkstētu atkāpties no domas par Vecumnieku vidusskolas un stadiona renovāciju. Degradēto ēku
sakārtošana un esošās infrastruktūras pakāpeniska atjaunošana. Pastiprināt pašvaldības ietekmi uz ceļu
infrastruktūras sakārtošanu. Svarīgi būtu parūpēties par to daļu, kuri paši to vairs nevar izdarīt kompleksi jādomā par kapsētu sakārtošanu, kapličas uzbūvēšanu novadā.
Izvērtēt ieceru lietderību: 1) Vecumnieku vsk. piebūve un 2) sarkanās skolas rekonstrukcija, lai izveidotu
dienas centru. Abos izmaksas ir lielas. Varianti - ieguldot vsk. piebūvei paredzēto naudu kādā citā novada
skolā, piem., Vallē, labs ceļš, no Vecumniekiem apm.15 km, atliek nodrošināt pirmklasīgus pedagogus, lai
skolēni būtu ieinteresēti braukt un atvērt Mūzikas skolas filiāli. Jo daļa skolēnu mācās Vecumniekos,
tāpēc ka tur ir Mūzikas un mākslas skola.
Attīstīt sociālos pakalpojumus
Jāsakārto lauku ceļi.
Autoceļi, atkritumi.
Sporta komplekss Skaistkalnē un pašvaldību ceļi
Ceļu sakopšana
Ceļu stāvokļa uzlabošana
Savest braukšanas kārtībā ceļu uz Misu.
Jāizdomā, kā paplašināt stāvvietu mazās skolas lietotājiem; sporta zāle mazajā skolā, lai bērniem nav
jāskraida; motivēt kvalificētu pedagogu ienākšanu Vecumnieku vidusskolā
Regulārāk (nevis pāris reizes gadā) nogreiderētu grants ceļus un ielas.
Būtu jāpiestrādā pie ielu apgaismojumiem, lai deg pa naktīm, bet gaišajā diennakts laikā izslēgtu.
Ļoti apsveicama ir ierīkotā taka pie Jaunā ezera - viena no skaistākajām pastaigu vietām Vecumniekos.
Varbūt varētu pabeigt līdz galam, lai varētu apiet apkārt visam ezeram?!
Vecumnieku centra vienota stila radīšana, vai skaista dizaina elementa centrā uzstādīšana, kas to
padarītu tīkamāku.
Sakopt, nopļaut ceļa malas kas atrodas Bārbeles pašā centrā, arī virzienā uz Bauskas pusi. Katrs kopj savu
īpašumu un vēl mazliet. Nevis iedalīt - tam mēs pļausim un grābāsim, bet tam nē. Ja tiek runāts par šo
problēmu, tad atrunas, ka Vecumnieku dome to neļaujot. Bārbeles pagastā strādā gan bezdarbnieki, gan
skolnieki pa vasaru. Lūdzu, nauda tiek maksāta no mūsu nodokļiem, tad lūdzu gaidām arī pretī pienācīgu
apkalpošanu, nevis skatīt pēc acīm-tie mums patīk, tiem apkopsim, tie nepatīk, tiem neapkopsim. Runa ir
īpaši par to ceļa daļu uz Bausku, sākot no pieturas pie kultūras nama.
Komunikācija ar iedzīvotājiem, informācijas sniegšana, sadarbība ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Telpu trūkuma problēmu risināšana - iedzīvotājiem, uzņēmējiem un kultūras pasākumu organizētājiem.
Zemes ceļu remonts
Ceļa remonts Vecumniekos, ceļa remonts posmā Vecumnieki - Valle. Jāatjauno pasažieru vilcienu
satiksme. Varētu vairāk atbalstīt daudzbērnu ģimenes, pašlaik nav nekāda īpaša atbalsta daudzbērnu
ģimenēm.
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Drošība, sabiedriskā kārtība, bērnu dārza rindas samazināšana.
Steidzamākie darbi - Vecumnieku vsk piebūve, Skaistkalnes sporta halles būvniecība, kā bija solīts.
Nepieciešamas papildu telpas, kur tikties uzņēmējiem, jauniešiem, viesiem utt.
Problēmas - pašvaldība nemāk lepoties ar saviem iedzīvotājiem, kuri to ir pelnījuši, nemāk lepoties ar
saviem labajiem darbiem. Nespēj labo vēsti iznest ārpus novada, jo baidās paši no savas ēnas!
Modernas vidusskolas uzbūvēšana Vecumniekos, Vecumnieku vsk. sporta laukuma renovācija, Mūzikas
un mākslas skolas telpu paplašināšana, noslogotāko pašvaldības ielu sakārtošana ar dubultās virsmas
apstrādes metodi
Atkritumu apsaimniekotāju maiņa! Ieteiktu arī domāt par Bauskas ielas ceļu. Novērots, ka, pavasarim
sākoties, tur pastaigājas daudz jauno māmiņu, bet trotuāra tur nav.
Zemes celi privāto māju sektorā.
Jaunu ceļu būvēšana
Vecumnieku vidusskolas paplašināšana, renovācija (arī vadības)
Lūdzu, sakārtojiet ceļu posmus: Vecumnieki-Misa, Misa-Zvirgzde, Iecava-Misa. Sadarbojoties ar kaimiņu
novadiem, ja ceļa posmi nav pašvaldības pārvaldījumā.
Ceļu remonts
Ceļa uzturēšana starp pagastiem
ielu un ceļu sakārtošana, intensīvāks kārtībnieku darbs
Vecumnieku balto skolu jāizremontē+stadions
Jāsamazina darbinieku skaits
Ielu stāvokļa sakārtošana Vecumniekos
Lūdzu pievērst uzmanību maniem iepriekšējos punktos minētajiem ierosinājumiem/problēmām.
Dzīvojamo platību jautājums Vecumniekos par saprāta cenām un piešķirot to ģimenēm, kurām tas tiešām
ir nepieciešams, nevis Misā, Vallē vai kur citur, bet tieši Vecumniekos!
Pašvaldībai ir jāpiesaista jauni speciālisti-PROFESIONĀĻI, protams par pienācīgu samaksu, jo nenoliegsimalgas mūsu novadā ir ļoti zemas. Vēl jāspēj NOVĒRTĒT esošie nozares profesionāļi, un jādara viss, lai viņi
nepamet mūsu novadu-zemas algas vai nejēdzību dēļ. Ļoti skumji
Noteikti ir jādomā par novada tēla spodrināšanu (soc. tīklos, sapulcēs, semināros utt.), jo uz doto mirkli
esam kļuvuši par kašķīgu ļaužu novadu, kur "deķi" katrs velk uz savu pusi un pie kompromisiem nespējam
nonākt.
Ceļi
Ceļi...
Ceļu savešana kārtībā
CEĻI!!!!!!!!!!
Nav normāla māju apsaimniekošana.
Ceļu stāvoklis jāuzlabo, jāatstāj apgaismojums visu nakti.
kritiskais pašvaldības ceļu stāvoklis.
Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana, Pagastos Sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Sabiedriskā
transporta pakalpojumi (Nav iespējams tikt no pagasta uz pagastu (piem., Skaistkalne - Kurmene),
Sakārtot skolu7 un pirmsskolu tīklu. Vai Kurmenē ir vajadzīga dažiem bērniem bērnu dārzu grupa, ja ir
blakus pagastos un vai tas finansiāli prātīgi?
SKOLA, CEĻI
Ceļu stāvoklis. Pirmsskolas vecuma bērnu vietas dārziņā (vēlās, lai attīstās demogrāfija, bet nepadomā
par galveno kā tā attīstīsies, ja jau bērniņa otrajā dzīves gadā viņam nav vietas).
Skolas piebūves celtniecības Vecumniekos, sporta laukuma atjaunošana turpat. Bauskas ielas
sakārtošana.
novadā ir pārāk daudz vidusskolas
Vienotība visā novadā!!! Katrā ciemā viss savādāk......
komunikācija - DOME - PAGASTA PĀRVALDES - IEDZĪVOTĀJI
Ceļi jāuzlabo
jāatbalsta vietējie uzņēmēji (nevis ārvalstu)
Digestāta krātuves smaka - nu tas nav normāli! (vai esiet ievērojuši, ka vienā krātuves pusē visu laiku ir
slapjš - kas tur vispār kontrolē kaut ko). Šo digestātu ved pa ceļiem un visu bojā.
Skaistkalnes sporta zāle!
Kas ir ar Skaistkalnes sporta halli? Rast iespēju attīstīt skolas, nevis slēgt! Sporta laukums Vecumniekos!
Autoceļu uzturēšana;
Novads jāuztver kā vienots veselums, nevis Vecumnieki un pārējā teritorija.
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Ārstu nomaiņa....diagnoze:''manai kaimiņiene ir tas pats, un viņa vēl ir dzīva..'' galīgi nekam neder.
Grantēto ceļu atjaunošana. Pa 30 gadiem ne kas nav bērts virsū (viens ''Kamaz'' 'neskaitās), un ir tikai
greiderēts...nav izbūvēti/izrakti notekgrāvji gar ceļa malu, lai pavasaros ceļš ātrāk izžūtu.
sakārtot kanalizāciju, ūdensapgādi
Nezinu
Autoceļu uzturēšana, ielu apgaismojums.
Jānomaina atkritumu apsaimniekotājs un jāsalabo ceļi.
Ceļu jautājumi
Samazināt "mazos" kultūras pasākumus. Tie lielākoties ir gana bezjēdzīgi. Labāk mazāk, bet kvalitatīvākus
pasākumus.
Nezinu kādā veidā, bet jārisina nodarbinātības problēmas pašvaldības iedzīvotājiem. Piedāvāt
nevalstiskajām organizācijām piedalīšanos NVO projektu konkursos (piemēram, piedāvājot finansējumu
EUR 2000, kā to dara citas pašvaldības) pašvaldības līmenī, tādējādi motivējot, aktivizējot NVO darbību.
Pašvaldībā būtu jāveic mājdzīvnieku reģistrs (kā tas notiek citās pašvaldībās) un jākontrolē, lai visi
mājdzīvnieki tādējādi tiktu čipēti.
Ceļš Vecumnieki-Bāliņi-Beibeži-Misa
Skaistkalnes sporta zāle!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nodarbinātība, ceļu infrastruktūra.
Pašvaldībai (arī kapitālsabiedrībām) ir jāreaģē uz katru nosūtīto dokumentu ( vēlams arī uz e-pastu),
turklāt laicīgi (normatīvo aktu noteiktajā kārtībā)!
Tūrisma informācijas centrs nav nepieciešams!!! Vecumnieku novada teritorijā nav tik daudz tūrisma
objekti. Tā vietā labāk būtu bijis izveidot kaut ko bērniem!
Sliktais ceļu stāvoklis
Ceļu uzturēšana un izglītības nodrošināšana tuvāk mājām.
Atkritumu savākšana ar bonusu sistēmu par šķirošanu.
Drausmīgs transporta ceļu stāvoklis
Auto stāvlaukuma izbūve Stelpes centrā, jaunas darba vietas, lai piesaistītu cilvēkus doties atpakaļ dzīvot
uz novadu
Veco ļaužu apzināšana aprūpe, pienācīga palīdzība viņiem.
Vecumnieku vidusskolas atjaunošana vai uzbūvēšana. Stadions ir katastrofa.
Pašvaldības ceļu remonts. Ceļu remonta veikšanai nepieciešams piesaistīt kvalificētus speciālistus (nevis
uz māla pamatnes uzbērt smalkas frakcijas granti un uzskatīt, ka ceļš būs izbraucams visos gadalaikos)
Nodarbinātības problēmas, vasarā ļoti traucē lauksaimnieku neizdarības, piemēram, apstrādājot zemes
gabalus ar mēslojumu un tādējādi iedzīvotājiem traucē normāli dzīvot, tas tiešām ir necilvēcīgi.
Jauniešiem ir vajadzīgi sporta laukumi, kur lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Kārtībniekiem vairāk būtu
jāuzrauga nepilngadīgie, lai naktīs neatrastos uz ielas un nelietotu alkoholu, nesmēķētu. Pašvaldība
varētu arī vairāk izglītot iedzīvotājus par dažādām tēmām, rīkot lekcijas, nodarbības.
Vajadzētu izveidot pašvaldības policiju
Ceļi un to bēdīgais stāvoklis.
Jāsakārto ceļi.
Sakopt vismaz pagasta centru, lai nav kauns no caurbraucējiem, un arī pašiem iedzīvotājiem būtu prieks.
Ceļu infrastruktūra!!! Graustus jāremontē kad ceļi ir savesti kārtībā.
Vecumnieku vidusskolā nepieciešama direktora maiņa.
Ielu stāvoklis, jaunas darba vietas novadā!
daudz vecu cilvēku, ārsta pakalpojumi arī nav vienmēr pieejami, maz darba vietu
Ceļi un neceļi uz Veco ezeri ir neapskaužamā stāvoklī. Ceļu uzlabošana Vecumniekos. Vecumnieku VSK
ēkas un teritorijas sakopšana. Ērtas vides radīšana skolas telpās. Skolēnu dienas centra izveide
Vecumniekos (bērnu nodarbināšana pēc skolas.)
Pašvaldības ceļu remonts
Beidzot uzcelt sen solīto skolu Vecumniekos. Lai bērnudārzā pietiek telpas un ir jauna skola, kur būtu
patīkami mācīties. Nevis uz ciemiņu jautājumu: kas tā par briesmīgu ēku? Nebūtu jāatbild - skola.
Sakārtojot skolas jautājumu, tiktu piesaistītas daudzas jaunās ģimenes, kas gribētu šeit pārcelties.
Palielinoties iedzīvotāju skaitam attīstītos visas nozares - būvniecība, uzņēmējdarbība u.c.
ceļi
Vajadzētu likt sakārtot un sakopt graustus. Tie paši ceļi briesmīgi.
Protams, ka ceļu kvalitāte
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Vai nu visi pakalpojumi (poliklīnika, visādas reģistrācijas utt.) jāpārceļ uz Vecumniekiem, vai Vecumnieki
jāpārceļ uz Bausku.
Jāsakārto ceļi, ielas Vecumniekos.
Vairāk pasākumu klubā jauniešiem
Bērnu laukuma demontāža un labiekārtošana.
Apgaismojuma jautājumu risināšana.
Ceļu remonts.
Atlaist lielāko daļu pašvaldības administrācijas darbiniekus
Jānodrošina skolēniem darba vietas pa vasaru.
Infrastruktūras attīstība
Nav
Darba vietas un kultūras objekti
Vides sakopšana, visu nepieciešamo atkritumu konteineru nodrošināšana.
Jaunu uzņēmēju, uzņēmumu piesaiste, lai būtu jaunas darba vietas, Sociālas sfērā, palīdzība veciem
cilvēkiem,
Ielu stāvoklis zem jebkādas kritikas, viena noasfaltēta iela 20 gados...
tūrisms, aktīvā atpūta, sociālie pakalpojumi
Jāsakārto ceļi, lai bērni droši var pārvietoties uz un no skolas!
Ceļi! Darba vietas! Jauniešu atgriešana dzīvei laukos! Sabiedrība noveco!
Sporta halle Skaistkalnē
Ceļa infrastruktūra, īpaši Misa un Stelpe, kura ir pietiekami tuva Rīgai un Iecavai, līdz ar to ir pievilcīgas
dzīvesvietas izvēlei. Tomēr tas netiek izvēlēts, jo ceļi katastrofālā stāvoklī. Ar to varētu piesaistīt
iedzīvotājus, uzņēmējus, pieaugtu nekustamā īpašuma cena.
Vecumniekos ir jāatrisina problēmas pašvaldības kapitālsabiedrībā "Mūsu saimnieks". Ļoti nepatīkamas
baumas, kā arī likumsakarības un neizdarības, vadības nekompetentā komunikācija - tas viss ietekmē
Domes prestižu.
Domei ir vajadzīga savlaicīga komunikācija ar iedzīvotājiem - ļoti daudzi jaunumi tiek uzzināti sākumā no
Bauskas dzīves nevis vietējās informēšanas sistēmas.
Sabiedriskais transports, vajadzētu padomāt, kā tieši dienas laikā, vienu reizi dienā nodrošināt satiksmi no
Rīgas līdz Skaistkalnei. Ļoti labs risinājums būtu, ja Liepājas mikroautobusa parka mikroautobuss
maršrutu pagarinātu līdz Skaistkalnei. Tagad viņš no Rīgas attiec 14;10 un Bārbelē ir 15:20.
Lai cilvēki neaizplūstu no laukiem, veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, iespēju un likuma robežās
palīdzot infrastruktūras, pieejamības nodrošināšanā, kā arī izveidojot dažādus atbalsta "mehānismus"
(daudzpakāpju nodokļu atlaides, grantus u.tml.)
Ceļi
ceļu jautājums
Ceļu stāvoklis, policijas darbs
Ceļu stāvoklis.
Ceļa būvniecība
Vecā asfalta seguma nomaiņa Kalna, Lazdu ielā Vecumniekos
Optimizēt pašvaldības darbinieku skaitu. Pārāk lieli administratīvie izdevi pašvaldībai, kura dzīvo no
izlīdzināšanas fonda un lieliem valsts aizņēmumiem.
Gājēju ietve no centra uz Pansionātu "Atvasara".
Ēku remonti, ko skāris laika zobs
Ceļi, vispārizglītojošās izglītības iestādes
nezinu
Pašvaldības autoceļi un darbs ar LVC par valsts ceļu uzlabošanu, asfalts uz Misu, Kurmeni, Stelpi
infrastruktūra un drošība
Sporta iela ar bedrēm, Kļavu iela puse ir neapgaismota!
Nav tādu
Ielas bedrainas.
Ielu un ietvju atjaunošana un sakopšana.
Ceļu stāvoklis
auto ceļu sliktais stāvoklis.
Jānomaina Kovals un Ķinķevskis
Bērnudārza drošība, rotaļlietas bērniem.
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Normāla basketbola (strītbola) laukuma izveide. Ar groziem piemērotos augstumos, segumu, kurš nav
autostāvietas bedrainais asfalts.
Nopietna basketbola laukuma izveide Vecumniekos!!!
Jāsakārto ceļi novadā un jāstrādā iedzīvotājiem un viņu vajadzībām
apgaismojums atsevišķās vietas un ceļu stāvoklis.
Pašvaldība vispār neko nerisina un nedomā, pārāk maz palīdz novadam un pagastam, vairāk vajag domāt
par vidi, par to, kas derētu un patiktu bērniem
Darbs ar izglītības iestāžu pedagogiem, tie tantuki nav sapratuši, ka padomju laiks sen kā pagājis.
Ceļu kārtība
Ceļu stāvoklis novadā un ap to. Salabot ne tikai "galveno " Vecumnieku ielu, bet arī ceļus, kas ved uz
Vecumniekiem un mazās Vecumnieku ieliņas kā Kļavu ielu. + Laternas, tās arī noderētu vairāk
Asfaltēts ceļš
Viennozīmīgi STADIONS!
Jāsakārto ceļi.
Atalgojuma sistēma. Un beidzot jābeidz draugu draugu vilkt uz siltu krēslu (pagastu strādāt)
Ceļu kvalitāte
Ielas, bedres, ceļi
Sakārtot smirdošo digestātu lagūnu
Ceļi - ne tikai nozīmīgie, bet arī ielas, kas iet gar mājām, pagalmi.
Ceļi! Un attiecīgajiem sociālajiem darbiniekiem iesaku daudz cītīgāk izskatīt visas “nelabvēlīgās” ģimenes
un kārtīgi apdomāt, vai bērni var augt šādos apstākļos! Vecumniekos pilnas malas ar ģimenēm, kur
patiešām ir problēmas un pēc likuma bērni tādās ģimenēs nemaz nedrīkst dzīvot..
Jaunas darbavietas, uzņēmēju piesaiste. Ceļi
SKOLA!!!
Ceļi un bedres.
Vecumnieku vidusskolas būve un ceļu stāvoklis
Maznodrošinātie pensionāri
Ceļu katastrofālais stāvoklis ir viena no galvenajām problēmām. Ja reģionālās reformas laikā tiek
apvienoti Vecumnieku no vads ar Bauskas novadu, primārais nepieciešamais ir asfaltēts ceļš līdz novada
centram, kas visticamāk, nebūs Vecumnieki, bet gan Bauska.
Izglītības iestāžu sakārtošana, ceļu infrastruktūras sakārtošana un saimnieciska attieksme visos
jautājumos, vērstu uz attīstību.
Sabiedriskā transporta pieturu stāvoklis Bārbelē.
Basketbola laukums
Vidusskolas
Ļoti svarīgs ir ceļu stāvoklis novadā, gan valsts ceļu stāvoklis, gan pašvaldības ziņā esošo ielu stāvoklis un
drošības ziņā galvenais uzlabot un izveidot gājēju ietves. Svarīga daudzdzīvokļu māju pagalmu stāvokļa
uzlabošana. Bērniem uzlabot skolas infrastruktūru, īpaši, Vecumnieku vidusskolā un arī mācību kvalitātes
uzlabošana ar jaunu, interesantu un mācīt ieinteresētu skolotāju piesaisti.
Steidzamākās problēmas kas ir jāatrisina ir bedrainie ceļi, jo braucot ar mašīnu, ir tāda sajūta ka tu brauc
pa kalniem un lejām, nevis pa normālu ceļu.
Pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšana un uzlabošana (katastrofāls stāvoklis)
domes sastāvs
Nepievilt savus iedzīvotājus (šajā gadījumā skaistkalniešus), piemēram, par mūsu ''solīto'' SPORTA HALLI.
Jāizveido gājēju ietve līdz Veselības centram un gar kapiem līdz baznīcai Vecumnieku pagastā.
skola stadions.....par to tiešām kauns....lai veicas...
Nav skaidrs, vai pašvaldībai ir skaidrs nākotnes redzējums izglītības attīstības jomā - kuras skolas novadā
saglabāt un attīstīt un kuras vienreiz slēgt un nemocīt vairāk. Un ceļu jautājums - briesmīgi ir gan valsts,
gan pašvaldības pārziņā esošie ceļi.
Ceļu infrastruktūra. Dzīvojamā fonda sakārtošana - novada dzīvojamās telpas ir katastrofa. Bibliotēku un
pasta pieejamība pēc darba laika (kaut vai viens vakars nedēļā).
Pašvaldības autoceļu sakārtošana, ceļu klātnes uzlabošana
Vidusskolas celtniecība
Sakārtot novada ceļus, uzliet asfaltu līdz Vecajam ezeram
Pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem jāstāsta un jāstāsta par plānotajiem darbiem, to specifiku un termiņiem.
Cilvēkiem ir īstermiņa atmiņa!
Prasītos publiskās tualetes Vecumnieku centrā!
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skolu struktūras sakārtošana
2) sporta infrastruktūras uzlabošana un esošās uzturēšana
3)pati galvenā lieta jaunas skolas būvniecība, jo izglītojamo skaits katru gadu aug un klases būs pārpildītas
4) savstarpēja komunikācija starp kolēģiem pagastu darbiniekiem, jo tā ir ļoti nekāda
Ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošana
Pārdomāti sakārtot skolēnu pārvadājumus.
Sakārtot ceļus, ielas, ieslēgt naktī apgaismojumu.
tā gan nav pašvaldības problēma - bet zemes CEĻU kvalitāte. Rīga ir pietiekoši tuvu, bet ceļu kvalitāte ir
būtisks mīnuss, ja nedzīvo asfaltētās šosejas tiešā tuvumā
Steidzami ir nepieciešams mainīt vai nu savu attieksmi pret klientiem (novada iedzīvotājiem, kas nav
nodarbināti domē), vai mainīt amatpersonas. Izstrādāt projektus (pašiem darbiniekiem, ne
ārpakalpojuma veicējiem), iegūstot finansējumu infrastruktūras objektu atjaunošanā, pilnveidošanā,
izveidē.
BĒRNUDĀRZS, KĀPĒC IR RINDAS, JA NESEN ATVĒRA JAUNU BĒRNUDĀRZU????
Jānomaina tie, kas "kustina" lietas. Jo nu, būsim atklāti - nekas nekustās. Runāju par pašiem
Vecumniekiem. Tāda sajūta, ka neesat ieinteresēti iet līdzi laikam. Domes ik dienas kafijas paužu vietā,
kurās tantuki klačojās, labāk sintezējiet idejas, kā uzlabot iedzīvotāju labklājību
Darba vietu trūkums t. i. ražošana.
Ceļu infrastruktūra. Pamatskolu un vidusskolu saglabāšanas izvērtēšana
Auto stāvlaukuma izveidošana pie veikala Lats un Mūzikas un mākslas skolas. Patreizējais iekārtojums ļoti
neapmierina.
Pašvaldību ceļu kvalitāte, sabiedriskā kārtība novadā, piesārņoto teritoriju (ceļmalu, mežu utt.)
sakopšana, iedzīvotāju bezdarba mazināšana, iedzīvotāju drošības paaugstināšana.
Darba vietas
Cilvēku darba iespējas
Ir jārisina ceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumi - šogad pavasaris ir sauss un ceļu stāvoklis ir
salīdzinoši labs, tas gan nenozīmē, ka šajā jautājumā var zaudēt modrību. Infrastruktūra ir svarīgs novada
attīstības stūrakmens.
Jārūpējas ne tikai par centra ielām un ceļiem, bet arī par attālākajiem nostūriem!
Jāsatuvinās ar novada iedzīvotājiem
Ceļu sakārtošana
Ceļu stāvoklis. Sabiedrisko kārtību Misas ciematā.
Ceļu stāvoklis.
Valsts ceļi - par tiem jau ir runāts, bet nekas nemainās.. Beidzot jāsāk rīkoties!!!
Ceļi. Infrastruktūra
Tie paši ceļi, ja tie būtu sakārtotāki, tad viss noritētu veiksmīgāk.
Jāvienojas par ceļu sakārtošanu Misa-Vecumnieki, Misa-Iecava
Misas ciematiņā sakārtot novārtā atstātās jaunceltnes. Jauniešu sliktās uzvedības vieta.
Pagasta skolu aktivitātes, ģimeņu atbalsts, mazo uzņēmēju atbalsts
Ceļi, vienlīdzīgās iespējas veselības aprūpē visās apdzīvotās vietās.
Ceļu jautājums.
Vecumnieku vidusskolas piebūve; Sociālais dienas centrs Vecumniekos, Skaistkalnē sporta zāle;
Vecumniekos stadiona pārbūve.

Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai








Veicamo darbu prioritāte.
Stiprināt kārtības un sabiedrisko attiecību nodaļu darbu!
spēt sadzirdēt iedzīvotāju viedokli; bieži administrācijas vai vadības pārstāvji noklausās, bet ignorē teikto;
2) darīt jēgpilni - ja tiek rakstīts kāds plānošanas dokuments, t.sk. arī šis, tad rakstīt jēgpilni, nevis ķekša
pēc un lai pēc tam to izmantotu kā darba plānu; 3) pārskatīt darbu apjomu darbiniekiem pagastos un
optimizēt, nevis lai samazinātu, bet izmantotu lietderīgāk. 4) noteikt atbildību par nepadarītu vai
nekvalitatīvi paveiktu darbu - ja priekšsēdētāja vietnieks nav izpildījis darbu (stāsts par izglītības
stratēģiju), kāda ir viņa atbildība?
Pašvaldība strādā savu iespēju un varēšanu robežās pietiekami labi
Komunicēt ar iedzīvotājiem
Šobrīd - liels paldies par atsaucību ierodoties pagastā - visu paskaidro, palīdz problēmas atrisināt!
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Pašvaldība kopā ar būvinspektoru Vecumnieku centrā esošajiem uzņēmējiem vēstulē varētu lūgt
reklāmas izvietot pēc vienota stila. Ko novadam izstrādājis profesionālis, lai novada vizītkarte centrs ir
skaists.
Risināt problēmas, nevis likt priekšā 100 argumentus, kāpēc nevar palīdzēt cilvēkiem, aizbildinoties ar
naudas trūkumu un citām lietām.
Samazināt Domes darbinieku skaitu.
Mazāk filozofēt un atrunas meklēt, bet piedāvāt reālus risinājumus, lai, kopīgi strādājot, un sadarbojoties
varam risināt problēmas.
Likvidējot Valles vidusskolu, administratīvi un arī praktiski savienot to ar bērnudārzu Cielaviņa.
Bērnudārza telpas izīrēt, pārdot vai nojaukt.
Ātrāk ievietot informāciju mājaslapā, lai cilvēki pirmie tiktu informēti no savas mājaslapas nevis no
“Bauskas Dzìves”.
Pašvaldības vadībai beidzot jāsaprot, ka ir jāstrādā komandā!
Jāveido komunikācija ar sabiedrību, vairāk jāskaidro pašvaldības darbs, pienākumi, pieņemtie lēmumi,
sniegt godīgas atbildes.
Plašāk skaidrot pieņemtos lēmumus. Uzlabot dokumentu apriti, kā arī pilnveidot sistēmas, lai
iedzīvotājiem ērti būtu samaksāt par nomas zemēm (nomas maksa un nekustamā īpašuma maksa vienā
rēķinā). Izveidot reģistru ar pašvaldībai piederošajiem brīvajiem zemes gabaliem un iespējām tos
iznomāt.
Parādiet, pasakiet publiski, ko jūs izdarāt, nevis rakstiet protokolus, ne visiem ir laiks tos izlasīt.
Sadarbība savā starpā
Darbu caurspīdīgums.
Vairāk komunicēt un izbraukt pie cilvēkiem tālākos nostūros
Viss ok
Manuprāt, pašvaldības darbs ir apmierinošs
Uzklausīt cilvēkus individuāli un rast kompromisu!
Mēģināt strādāt vienotā sistēmā, proti, ja vadība kaut ko nolemj, tad visi pārējie to godprātīgi izdara,
nevis atmet ar roku. Manāmi netiek ievērota subordinācija, kas liecina par neprofesionalitāti.
Izvērtēt prioritātes. Varbūt ir vērts pāris darbus izpildīt kvalitatīvi nekā visus apmierinoši....
korupcijas apkarošana
Vairāk pievērst uzmanības sociāliem jautājumiem
Ieklausieties un sadarbojaties vairāk ar iedzīvotājiem.
Manuprāt, pašvaldībai pirms pieņem lēmumu, kurš tieši skar iedzīvotājus, būtu jāveic aptauja, jo tomēr
iedzīvotāji ir tie, kas šo novadu veido. Nevis jārīkojas uz savu galvu: gribam izslēdzam laternas, gribam
nomainām atkritumu apsaimniekotāju.
Ir jūtams pašvaldības darbs, problēmas jau uzskaitīju.
nav ieteikumu
Sākt strādāt, nevis tikai solīt! Lielāku izlēmību pie atklātiem jautājumiem.
pieminēti jau 1. punktā
Dot iespēju strādāt tiem, kas to vēlas darīt nevis visu laiku runāt par to, ka nav naudas, nav variantu, nav
piedāvājuma utt. Neizveidot jaunas nodaļas, kuru lietderība ir apšaubāma, un administratīvie līdzekļi
"noēd" novada naudu!
Ieklausīties iedzīvotājos un komunicēt ar tiem.
Kadru maiņa ja netiek izpildīts noteiktais darbs. Stingra uzraudzība naudas līdzekļu/budžeta izlietojumam.
Komunikācijas uzlabošana ar iedzīvotājiem
Biežāk tikties ar novada iedzīvotājiem, lai uzklausītu viņu vajadzības, vienotos par darbiem vai risinātu
problēmas kopīgi. Reizi mēnesī kādā no novada centriem un rezultāts būs redzams, jo tuvāk pašvaldības
cilvēki būs saviem iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji būs saprotošāki, atsaucīgāki un izpalīdzīgāki sadarbībai.
Veikt darbinieku izvērtēšanu.
Deleģēt nevalstiskajām organizācijām pakalpojumu sniegšanu, pirkt pakalpojumus no NVO
Atzīt un izpildīt solījumus par Skaistkalnes sporta zāli.
Ziemā atvieglināt pārvietošanos pa trotuāru.
Turpināt labi iesāktos darbus.
Ilgtermiņa plānošana, ciešāka sadarbība ar kaimiņu novadiem, intensīvāka ES fondu atbalsta
izmantošana.
Ir jāceļ pašvaldības prestižs! Vairāk jāiegulda Vecumnieku vārda popularizēšanai! Nevar paļauties tikai uz
uzņēmējiem, sportistiem, mūziķiem.
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Vairāk sadarboties ar cilvēkiem.
Uzklausīt un piedomāt vairāk pie novada iedzīvotāju domām un priekšlikumiem par aktuālām tēmām
Ieklausīties tajā, par ko runā tauta un ņemt vērā
Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem. Neatrunāties un neapvainoties par kritiku, bet meklēt un rast
konstruktīvu risinājumu, ne tikai saistošo noteikumu ietvaros, bet arī no cilvēcīgā faktora raugoties!
Attīstībai ir vajadzīgi papildspēki. Manuprāt samazinot sabiedrisko attiecību speciālistu skaitu, varētu
izveidot darba vietu jaunam projektu vadītājam, kurš piesaistītu ES fondu finansējumu vairāk.
Vairāk darbu, mazāk solījumu.
Nepieciešams piesaistīt lielākus resursus nodokļu un citu parādu piedziņai
Domāt mūsdienīgi, uz nākotni un ilgtermiņu vērsti.
Padomājiet par visām sociālām grupām, jo līdz pakalpojumam netiek uz mazumtirdzniecības vietām,
ēdnīcām!
Nomainīt Valles pārvaldnieci uz cilvēku, kurš redz tālāk par savu krēslu.
Neizdomāt jaunus amatus un nepieņemt vēl papildus darbiniekus....
tagad jau ir labāk ar to darba laika paplašināšanu
Izvērtēt pirms projektu īstenošanas, kā tas uzlabos dzīvi novada iedzīvotājiem.
Nav ieteikumu
Nebaidīties uzsākt vērienīgus projektus, kas ir nepieciešami labākas dzīves nodrošināšanai Vecumnieku
iedzīvotājiem. Projektu naudu izmantot lietderīgi - izveidot bērnudārza teritorijā rotaļu laukumu, nevis
Upes ielas parku, kas ir pilnīgi nepraktisks un īsti nav vajadzīgs. Tur pat nav soliņi vai kādas aktivitātes
bērniem.
Vairāk apbraukt un parunāt ar iedzīvotājus.
Precīzi nezinu, kad zināšu, tad iešu par deputātu.
Nekādi
Būtu jauki, ja Dome atcerētos to, ka Vecumnieku novads nesastāv tikai no Vecumniekiem.
Nemiet vērā ieteikumus no pagasta cilvēkiem.
Nav.
Augstākas ambīcijas kultūras pasākumu ziņā
Skatīties tālāk un vairāk novada attīstībai.
Uzstādiet augstus mērķus, atmetiet savas privātās intereses...
Attīstīt pakalpojumus sabiedrības sociālā riska slānim, jo cik stiprs ir sabiedrības vājākais posms tik stipra
ir sabiedrība. Pulkstenis Vecumnieku pagasta centā
samazināt domes darbinieku skaitu!
Optimizēt darba vietas, samazināt administratīvo aparātu, izmantojot mūsdienīgās tehnoloģiskās
iespējas.
Pirms Domes deputāti lemj jautājumus, izskatīt tos no visiem aspektiem - galvenokārt ekonomiskiem,
nevis balstītiem uz emocijām vai patikšanu/nepatikšanu.
Pagastu pārvalžu likvidēšana, jo uzskatu, ka Skaistkalnē pagasta pārvaldes vadītāja ir lieka, jo parasti
tāpat visi jautājumi jārisina novada domē. Pietiktu ar vienoto klientu apkalpojošo centru.
Vairāk jāieklausās iedzīvotāju viedokļos.
Atcerēties, ka Vecumnieku novads ir ne tikai dome un tās darbinieki
Nomainīt pašvaldības sastāvu
Rīkot novada visu deputātu regulāras tikšanās, piem., reizi pusgadā katrā pagastā ar iedzīvotājiem
Neiekrist pašslavināšanā, bet padomāt paškritiskāk par savu darbu! Un novāciet tos BRIESMĪGOS,
BEZGAUMĪGOS ziņojumu dēļus no pagasta centra. (Var tak uztaisīt skaistākus). Šobrīd izskatās kā
atkāpušies esam uz padomju laikiem.
Atbildēt uz iedzīvotāju e-pastiem.
Neveidot pašvaldību par radinieku un īpaši pietuvinātu personu kantori.
nezinu
Uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, vairāk ieklausīties
Pašvaldība strādā normāli.
Viss ok
Kontrolēt sab. kārtībnieku darbu, lai atskaitās, ko katru dienu ir paveikuši, vai tikai pavizinājušies pa
ielām.
Izanalizēt domē visu amatu lietderību un reālu nepieciešamību
Nomainiet skolas direktoru par daudz aizsēdējies.
Lūdzu izveidojiet laukumu, kurā var spēlēt basketbolu!

48

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM









































Samazināt darbinieku administrācijā un efektivizēt pašvaldības iestāžu darbu, finansējumu virzīt attīstībai
un piesaistīt uzņēmējus kas rada jaunas darba vietas
Uztaisīt vēl ko interesantu bērniem, vai atjaunot kādu skaistu vietu, kur var patīkami atpūsties
Beidziet bāzt nodokļu maksātāju naudu kabatā!
Es vēlētos ieteikt, lai pašvaldība nesola pirms tam iedzīvotājiem kaut ko, ja tas ir jāgaida jau 20 gadus, un
vēl aizvien nezina, kad tas būs!
Samazināt algas un vairāk strādāt iedzīvotāju laba nevis par sevi domāt, kā gūt kādu labumu
Neatļaut smirdīgo dīķi
Dot vairāk darbu Vecumnieku iedzīvotājiem.
Ir ok
Vairāk uzklausīt un sniegt info par paveikto, publiskajā telpā vismaz reizi ceturksnī
Pašvaldībā ir pārāk daudz personīgo interešu un pārāk ilglaicīga novada lēmējvaras nenomainīšanās.
Palielināt atalgojumu un nomainīt vadību.
Jaunatnes uzklausīšana
Piem., Bārbelē un ne tikai: pārvaldes, tautas nama un bibliotēkas sadarbība.
Vairāk aptaujāt iedzīvotājus par viņu interesēm un vēlmēm.
grūti teikt...nu vismaz cenšaties...nekad jau nebūs tā...kad visiem patiks....jūsu darbi un nedarbi....bet par
to skolu...un bērnu dārzu gan tā vairāk padomājiet....lai veicas
Vairāk risināt tās sasāpējušās lietas, kas sāp iedzīvotājam un kurās pašvaldībai ir reāla iespēja palīdzēt, un
globālos projektus virzīt un realizēt ar ilgtermiņa pamatojumu un izvērtēt tā nepieciešamību un
pielietojumu nākotnē.
Nepieciešams veikt dažādus mājokļu uzturēšanas remontdarbus
Pašvaldība jau dara ļoti daudz labu lietu! Vairāk sadarboties savā starpā!
Komunikācijas uzlabošana starp darba kolēģiem
Uzskatu, ka vadībai ir jābūt izglītotai, jāpārzina visu darbu specifika, kas šobrīd nav novērojams.
Pašvaldībai jāspēj sabiedrībai saprotamā veidā skaidrot pieņemtos lēmumus, vairāk jākomunicē, jo šobrīd
daudzi lēmumi tiek pieņemti politiskā līmenī.
Beidzot sākt domāt par novada attīstību nevis politiskajām spēlēm. Paklausoties domes sēžu ierakstus,
paliek kauns!
nebaidīties no nepopulāriem lēmumiem, kas ilgtermiņā ir loģiski un finansiāli izdevīgi. Vairāk skaidrot
lēmumus - sakārtot sabiedriskās attiecības
Ievērot valsts un pašu radītos saistošos normatīvos aktus. Pildīt amata pienākumus. Amata vietas aizpildīt
ar kompetentākajiem speciālistiem, nevis vieglāk "locāmajiem" tipiņiem. Pret novada iedzīvotājiem
izturēties kā pret klientiem! Izbeigt padomju laiku stila apbalvošanas un cildināšanas pasākumus, VNZ
rakstīt objektīvu informāciju.
Aizveriet savas kafijas pauzes un strādājiet
Mazāk prezentēties, vairāk patiesi strādāt iedzīvotāju interesēs.
Vairāk palīdzēt cilvēkiem
Ir svarīgi informēt sabiedrību, plānojot publiskās apspriešanas vai novada domes darbinieku tikšanās ar
pagastu iedzīvotājiem, ņemt vērā, ka daļa no novada iedzīvotājiem tās spēj apmeklēt vien vakaros vai
nedēļas nogalēs, ne agrās pēcpusdienās.
Lielāku atbalstu jaunajiem uzņēmējiem!
Jāgaida jaunā reforma
Strādāt
Gribētos, lai būtu vairāk pretimnākoši
Katram jādara tas, kas padodas!
Apmierina
Radīt pēc iespējas vairāk darba vietu.
Ieklausīties iedzīvotāju priekšlikumos

Lūdzu, norādiet, ar ko lepojaties, dzīvojot novadā



Par cilvēkiem, kas lepojas par savu novadu.
Lepojos ar izglītību, kultūru un sporta tradīcijām novadā. Plašs un daudzveidīgs klāsts pašdarbības
kolektīvu, kur iedzīvotājiem iespējas satikties, pavadīt brīvo laiku, stiprināt Dziesmu un deju svētku
tradīcijas. Kolektīvu vadītāji - entuziasti. Kultūras pasākumu izvēle dažādām gaumēm, reizēm grūti izdarīt
izvēli, jo tie ir vienlaicīgi. Sporta aktivitātes daudzveidīgas - no sporta skolas profesionālajām
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programmām līdz tautas sportam - katrā pagastā vēsturiski tiek saglabātas sporta tradīcijas konkrētos
sporta veidos. Mūsu novada izglītības iestādes ir unikālas - katra ar savu nozīmi un vietu attiecīgā novada
pagastā. Priecē, ka novadā ir Mūzikas un mākslas skola, kas dod iespēju tuvu dzīvesvietai apgūt
profesionāli šīs nozares programmas un redzami ietekmēt novada kultūras vidi.
Vēl lepojos ar Vecumnieku novada Attīstības nodaļas darbu!
Daba, uzņēmīgi cilvēki
Ar skaisto dabu
Ar plašo tradīciju un kultūras notikumu klāstu, ar pagasta sakoptību.
Lepojos ar novada uzņēmējiem un viņu sasniegumiem.
attīstīta infrastruktūra, daba, jauki cilvēki
Vecais ezers un Jaunais ezers - sakopti (ceru, ka kādreiz pabeigs Jaunā ezera pastaigu taku arī aiz slūžām).
Interesanti un daudzveidīgi pasākumi, tikai vajag gribēt apmeklēt.
Ļoti laba sporta skola un treneri - attieksme, darbs, spēja sastrādāties un iedrošināt bērnus.
Sociālais dienests - ja ir problēmas, tad cenšas palīdzēt atrisināt iespēju robežās.
Lepojos ar skaistajām peldvietām, tūrisma objektiem, sakopto vidi novadā un to, ka katru gadu novadā
tiek paveiktas jaunas lietas infrastruktūras labiekārtošanā. Lepojos ar piešķirtajām skolnieku
brīvpusdienām, iespēju piedalīties konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi". Lepojos, ka dzīvoju Vecumnieku
novadā!
Skaistkalnes baznīca.
Ar sakopto apkārtni. Divi ezeri un skaistā daba.
Lepojos ar skaisto vietu, ar pasākumiem, kas notiek novadā, ar aizrautīgiem un talantīgiem cilvēkiem, kas
šeit dzīvo, strādā un popularizē novadu.
Ar visu Misas ciemu
Amtmaņu muzejs, patīk, ka tādā miestā kā Valle bērniem ir, ko darīt - ir stadions, rotaļu laukumi u.tml.
Valle ir skaista vieta! Un vēl mūsu novadā ir absolūti unikālā Skaistkalnes baznīca, kas pati par sevi ir
Valsts nozīmes kultūras piemineklis, bet arī atsevišķas tās daļas ir iekļautas valsts aizsargājamu kultūras
pieminekļu sarakstā.
Ka gadu no gada tiek vairāk sakopta novada teritorija.
Lepojos ar Lieni Batņu un Via Stella, Mūzikas un mākslas skolu, Tēvu Jāni un Skaistkalnes baznīcu, aktīvās
atpūtas vietu pie Vecā ezera.
Lepoties novadā var ar sakārtotu vidi, iedzīvotājiem un viņu paveiktajiem darbiem.
Sakopts novads!
Sporta sasniegumiem un milzīgo teritoriju
Skaisto dabu, mežu platībām
Priecājos par to, ka novadā it kā atdzimst kultūra un sports.
Ar cilvēkiem, kuri šeit dzīvo
Mūsu novads ir kustīgs
Ar visu, kas Vecumnieku novadā ir paveikts, izveidots, sakārtots un kas vēl tiks izdarīts
Lepojos ar visiem jaunajiem cilvēkiem, kas cenšas un dara un strādā tepat Latvijā, Vecumnieku novadā
par spīti visām grūtībām.
Lepojos ka dzīvoju tieši Vecumniekos šeit ir skaista daba, Vecumnieki ir ļoti izmainījušies uz labo pusi ir
bērnu laukums ielas sakoptas, cilvēki laipni, izpalīdzīgi, bet vēlētos arī šeit palikt dzīvot jo nekur nav tik
labi kā mājās tāpēc nevēlos ar ģimeni pārcelties uz ārzemēm vai citu ciemu dzīvot, jo pietrūks visa. Šo
vietu es saucu par mājām jo tādas tās arī ir un kurš gan vēlētos pamest savas mājas lai labāk dzīvotu !
Lepojos ar to, ka uz Vecumnieku novadu kā uz savām mājām, atgriežas tie, kuri šeit ir mācījušies. Mūsu
novads ir ļoti laba vieta, lai veidotu savu ģimenes ligzdu. To par savām mājām izvēlas jaunas ģimenes, kas
liecina, ka te ir pieejams viss nepieciešamais-bērnudārzi, skolas, interešu izglītības iestādes utt. Tātad
mums tas viss ir jākopj un jāuzlabo un tad būsim viens varens novads!
Kārtība
Ar MMS un sportistu sasniegumiem
Ar novada sportistu panākumiem.
Lepojos
diemžēl nav
ar Skaistkalnes vidusskolu, sakārtotu vidi
Vecumnieku mūzikas skolu, un tautas namu, to aktīvo dzīvi, pasākumu un koncertu rīkošanā.
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Lepojos ar skaisti iekārtotiem ezeriem. Ar iedzīvotājiem, kuri ceļ novada slavu un atpazīstamību citviet
Latvijā un arī ārzemēs (sportistiem, dejotājiem, koristiem, māksliniekiem u.c.) Paldies, par to, kas jau ir
paveikts!
Aktīvi rosās tautas nami, rodas jauni uzņēmēji un uzņēmumi, aizvien vairāk parādās jauni iedzīvotāji.
Sakārtotāka vide.
Ar tīru, sakoptu vidi, dabu.
Ar sava pagasta sakopto vidi.
Ar tiem cilvēkiem, kuri vēl nav aizbēguši no šejienes
Ar mūzikas skolu
ar vietējiem uzņēmējiem, kas aktīvi darbojas
lepojos ar to, ka ir muzeji gan valsts, gan privātie, kas darbojas
Lepojos ar Vecumnieku novada cilvēkiem, kas rūpējas par novada attīstību, kopj novadu. Lepojos ar
cilvēkiem, kas neraugoties uz kopējo situāciju novadā turpina būt pozitīvi un skatīties ar gaišu skatu
nākotnē.
Puslīdz sakopta vide.
Ar talantīgiem iedzīvotājiem, ar skaistu dabu, ar skolu sasniegumiem.
Ir mūzikas skola, vidusskola un mākslas skola, kas ir izcilā līmenī ar superīgiem pedagogiem. Ir floristikas
pulciņš, ar ko varam lepoties visas Latvijas ietvaros. Ir nenormāli enerģiskas kultūras darbinieces, kas ir
spējīgas noorganizēt tādus pasākumus, par ko runā visa Latvija. Par to milzīgs Paldies Vitai Vēverei, par
neizsmeļamo enerģijas avotu un Līgai Lauriņai, kas aizsāka Vecumnieku novada svētku tradīciju. Paldies
par foršajiem pavasara un rudens velo braucieniem. Par lieliskajām mākslas izstādēm un koncertiem. Un
paldies par visām citām lieliskajām lietām, kas padara mūsu ikdienu un dzīvi krāsaināku. Kā arī paldies
tiem cilvēkiem, citos mūsu novada nostūros, kas iet un dara un palīdz vairot dzīvesprieku mūsu visu
novadnieku dzīvēs un pat aiz novada robežām.
Mūzikas un mākslas skola ar tās kolektīviem.
Mierīgu, skaistu dabu. Mierīgu dzīvi. Rīgas tuvumu.
Lepojos ar jaukiem, sirsnīgiem, aktīviem cilvēkiem, ar to, ka dzīvoju Vecumniekos. Lepojos, ka skolā, PII ir
brīvpusdienas, ar Liliju svētkiem, Dziesmu svētkiem. Priecājos, ka mums ir Mūzikas un mākslas skola,
aktīva Pensionāru biedrība. Nezinu kā citos pagastos, bet Vecumniekos katrs pensionārs var izvēlēties sev
atbilstošu aktivitāti.
Ar:
-sakoptu skolas apkārtni, pagasta centru,
-pārveidoto skolas dzīvi, materiāli tehnisko nodrošinājumu kabinetos, kas padara izglītības darbu
interesantu, rezultatīvu,
-skolas ēku, telpu remontiem, trenažieru zālīti, pagraba telpu racionālu izmantošanu skolēnu
vajadzībām, Darbmācības kabinetiem,
- skolas Zaļo karogu,
- pozitīvi, ka pagastā var satikt novada vadību... Paldies Aigai Saldābolai!
- skaisto ceļu Bārbele- Skaistkalne.
- pavasara un rudens, iknedēļas tirgus dienām, Kanepenes svētkiem,
- apsveikumiem dzīves lielajās jubilejās, arī lielajās kāzu gadadienās,
Ar uzņēmējiem, pašdarbnieku kolektīviem, cilvēkiem, kas nes novada vārdu Latvijā un pasaulē!
Var lepoties ar darbīgiem cilvēkiem, sakoptām vietām
Ar to, ka maz ķīniešu, vjetnamiešu un krievi cenšas runāt latviski.
Skaista daba
Ar Vk Vecumnieki
Grūti nosaukt kādu lietu. Ar savu darba jomu noteikti -sportu.
Mūsu novadā valda ļoti liela birokrātija. Tāpēc man ir grūti ar kaut ko lepoties. Mums ir ļoti gudra jaunā
paaudze.
Ar ģerboni, ar gaumīgi apzaļumoto novada centru.
Cilvēkiem
Lepojos ar dabas bagātībām
Priecājos un lepojos, ka mūsu novads ir tik zaļš.
Sporta aktivitāšu izvēli bērniem!
Lepojos ar visiem novada kultūras pasākumiem, ar darbīgiem cilvēkiem, kuri padara mūsu novadu
skaistu, kuri tiek sumināti valsts svētkos, ar sakoptajiem īpašumiem, ar uzņēmīgiem uzņēmējiem, ar
sportistiem, ar mūzikas un mākslas skolēnu sasniegumiem, ar zemniekiem, kuri arvien vairāk sakopj mūsu
novada aizaugušo zemi.
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Ar vides sakoptību un laipniem, pretimnākošiem iedzīvotājiem
Ar svaigu gaisu.
lepojos ar skaisto vietu, baznīcu, muzejs (varētu būt plašāks, vēsturiskākā vietā)
Novērtēju Vecumnieku Mākslas skolu, ainavu pie Vecā ezera, Aizupes ielas parku, Skaistkalnes ciematu
un Kaņepeni augustā, kultūras darbinieku un pašdarbnieku paveikto.
Muzejiem, pasākumiem
Ar skaistu dabu, sakoptu ezeru apkārtni, mūzikas skolas un sporta panākumiem.
Īsti ne ar ko, pat neērti citu priekšā par nesakoptību.
Normālās vidusskolas, tikai pamaz, pa tālu. Rīgā nav tālu.
Skolu
Veikals Agroapgāds, Valles ev.lut.Baznīca, A.Amtmaņa Briedīša muzejs "Zvanītāju Bukas", PII "Cielaviņa",
Valles vidusskola, Valles pagasta bibliotēka
Ar skaisto dabu, sakopta.
Ar Meteņu tradīcijām.
Mierīga un klusa vide.
Ir atsevišķas ļoti skaisti sakoptas vietas, pieejami veikali.
Pīlādžu mototrase un koka figūru pagalms.
Nav ar ko
Vecumnieku pagastā: sakopta vide, apgaismojums, ezeri, baznīca, satiksme, iespēja iepirkties, jaunāko
filmu rādīšana tautas namā, ikgadējie riteņbraucieni, iespēja paēst siltas pusdienas,
Ar bagātīgu kultūras dzīvi.
Ar cilvēkiem, kuri šeit dzīvo un vēl kaut ko dara!
Ar Skaistkalnes skolu
Ar Vecumnieku novada iedzīvotājiem, ar Vecumnieku kliņģeri, ar ģeogrāfisko vietu.
Ar sakoptu vidi.
Lepojos ar skaistām un ievērojamām vietām, bagātu kultūras dzīvi, sportiskajām un veselības aktivitātēm.
ar mežiem
Ar Meteņiem un skaisto dabu
Ar cilvēkiem.
Tuvu Lietuvas robežai
kultūras tradīcijām: dziedātāji, kapela "Savējie", dejotāji, amatierteātri; neskarta daba, interesanti dabas,
vēstures un arhitektūras objekti, Liliju, Kanepenes, Pēterdienas, dziesmu un deju svētki, Sējas un Ražas
svētki; sportistu panākumi u.c.
Ir lietas, kuras patīk, apmierina, taču lepoties īsti nav ar ko!
Ar atsevišķu iedzīvotāju izpalīdzību. Ar kultūras programmas daudzveidību.
Ar skaisto dabu un apkārtni, ar darbīgiem cilvēkiem
Ar kultūras dzīvi. Tā tiešām ir bagāta.
Ar tūrisma objektiem, dabu, Skaistkalnes ciemu
Sakārtota apkārtējā vide, ir labiekārtotas atpūtas vietas.
Par to ka novads attīstās it īpaši Vecumnieki
Sakārtotas atpūtas vietas pie ezeriem.
Ar to, ka mana ģimene vēl nav aizbraukusi!
Mūzikas skola
Pats ar sevi! Pietiek slavēt tikai volejbolu - tā kā nekā cita novadā nebūtu
Ar skolām - gan vidusskolu, gan pamatskolu, jo bērniem tiek piedāvāti dažādi pulciņi un nodarbības
Ar skolu un bērnu laukumu
Ar fantastiskajiem priežu mežiem, dabu, ezeriem, sakoptajām teritorijām.
Ar ciematu pašu, pasākumiem bārbele..
Es lepojos ar to, ka mums, neskatoties uz šausmīgo stadionu, ir bezmaksas sporta nodarbības, ko citur
nevar atrast.
Nav tādu lietu, jo viss, kas bija solīts, nav izdarīts. Piemēram, trotuārs no viena gala līdz otram, tīri
drošībai bērniem. Kur ir???
Vecumnieku mūzikas skola. Vecā ezera pludmale
Mana sēta
Lepojos, ka mums ir divi skaisti ezeri! :)
Jaunajām ģimenēm
Ar lagūnu
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Lepojos ar bērniem un jauniešiem, kuri ir aktīvi un sasniedz teicamus rezultātus visdažādākajās jomās.
Ar zemu noziedzības līmeni, sakārtotu ārējo izskatu.
Svaigs gaiss
Ausekļa dzirnavas
Lepojos ar novada sakoptību un atpūtas vietām vasarā.
Es lepojos ar mūsu diviem ezeriem, pie kuriem var atpūsties. Vēl es lepojos ar mūsu skolas bērniem, jo
viņi cenšas būt starp gudrākajiem un radošākajiem skolēniem Latvijā.
Ar to, ka vienmēr pieejama kvalitatīva informācija par notiekošo novadā. Ar tradīciju kopšanu un
uzturēšanu. Ar to, ka bērni mūsu novadā ir prioritāte!
Skaists, neliels novads. Tiek rīkoti daudz dažādi pasākumi, tiek iepazīti dažādi cilvēki no citiem pagastiem.
Tīrība, jauki cilvēki
Novadā vēl ir tīra, dabīga un neskarta vide.
Dabas resursi, kultūras iestāžu izaugsme un attīstība, augsts pašdarbības līmenis, vides sakoptība un
regulāra teritoriju uzlabošana, pilnveidošana
Ar sakopto vidi, ar kultūras pasākumiem. Ar to, ka novadā ir skolas, bērnudārzi, Mūzikas un mākslas
skolas, bibliotēkas un baznīcas. Visiem viss ir, tikai jāprot izmantot un novērtēt!
Pīlādžu mototrase, kur nu jau notiek pasaules mēroga sacensības!
Tēvs Jānis no Skaistkalnes
Ar talantīgiem bērniem un jauniešiem
cilvēki - atvērtība un atsaucība; gadskārtu svētki - meteņi, sējas un pļaujas svētki, Kanepene; koris “Via
Stella”, SO Draugi, mūzikas skola; pašvaldības atbalsts skolēniem un kultūrai; skolēnu iesaiste kopienas
dzīvē - tas kas Rīgā ir unikāls projekts šeit ir normāla ikdienas sastāvdaļa (skolēnu iesaiste pašdarbībā,
kaķu māju būvēšana, kapu apkopšana utt.)
Neteiktu, ka lepojos, taču svarīgs ir Rīgas tuvums.
Sakopta vide un kultūras pasākumi.
Ar kuplo pašdarbnieku skaitu. Ar Jūras skaistajām mājiņām iebraucot Vecumniekos. Ka nav daudz nolaistu
un pamestu viensētu un māju. Daba un apkārtne diezgan sakopta. Tā tik turpināt.
Draugiem, dabu, sevi:)
Tas, kas ir labs, ar to lepojās
Ar to kas labs
Lepojos ar skaistām ainavām un pasākumiem, kas spēj pulcēt ne vien vietējos novada ļaudis, bet arī
tālākus interesentus - īpaši atzinīgi vērtējot pasākumus K.Ulmaņa Āboļdārzā, kā arī gadskārtu svētkus
Vecumniekos, lai arī neesmu mērķauditorija, priecājos par panākumiem Pīlādža mototrasē, nedēļas
nogalēs, kad noris sacensības, novadu jūt pa īstam dzīvu esam.
Skaistkalnes centra sakoptība.
Ausekļu dzirnavu brīvdabas muzejs
Ar klusumu, mieru un dabu.
Par sporta laukumu un sasniegumiem
Laba kultūrvide
Lepojos ar cilvēkiem un viņu darbiem, kas veicina novada atpazīstamību.
Ir ļoti daudz profesionālu un atbildīgu speciālistu dažādās jomās.
Novadā ir daudz labu cilvēku, kuri nes novada vārdu Latvijā un ārpus tās robežām.
Ar sporta pasākumiem
Dejotāji, dziedātāji, kino!
Nejūtamies "kā savējie", bet būtu jauki tā justies, redzot, kas notiek kaimiņu pašvaldībās.
Daudzveidīga daba un tās izmantošanas iespējas. Daudz radošu un aktīvu cilvēku kultūrā, darbā, sportā.
Ar cilvēkiem, kas kaut ko dara, lai prieks pašiem un citiem būtu, jo sevišķi kultūras jomā. Bibliotēka un
kultūras nams.
Ar čakliem, rosīgiem iedzīvotājiem, tūrisma objektiem (Skaistkalnes baznīca, Ausekļu dzirnavas, Pīlādžu
mototrase, Vecumnieku ezers).
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PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam publiskā apspriešana notika no
28.11.2019. līdz 30.12.2019., publiskās apspriešanas sanāksme notika 17.12.2019. Vecumnieku
tautas namā. Skat. zemāk sanāksmes protokolu.

Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
PROTOKOLS
Vieta: Vecumnieku tautas nams
Laiks: 2019. gada 17. decembris plkst. 19:00
Sanāksmi vada: D. Šileika, Vecumnieku novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Uzstājas: K.Timofejevs, SIA „Konsorts” valdes loceklis, Vecumnieku novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam izstrādes vadītājs
Piedalās: 19 dalībnieki. Dalībnieku saraksts pieejams Vecumnieku novada domē

DŠ ievadvārdi par to, ka notiek Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam (AP)
izstrāde un šobrīd sabiedrības vērtējumam ir nodota AP 1.redakcija.
KT prezentācija par AP 1.redakciju. Klātesošie tiek informēti par AP izstrādes gaitu, sniegts īss
Vecumnieku novada esošās situācijas raksturojums un informācija par novada attīstības stratēģisko
ietvaru un tam pakārtoto investīciju plānu.
Sanāksmes dalībnieki tiek aicināti uzdot jautājumus.
Diskusijas gaita.
Iedzīvotājs: Runājot par Investīciju plānā (IP) minēto projektu finansēšanu, daudz kas ir atkarīgs no
ES fondiem, kuru pieejamība nav zināma. Var būt tā, ka ir pieejami tikai pašvaldības līdzekļi. Vai ir
domāts par projektu maksimumu un minimumu? Kas ir pamatlietas un kas ir papildlietas?
KT: Tādā griezumā netika skatīts. AP ir apzinātas vajadzības un iespējas atbilstoši noteiktajām
prioritātēm. Jautājums par projektu maksimumu un minimumu ir skatāms katra kārtējā budžeta
kontekstā atkarībā no katra projekta gatavības stadijas un nepieciešamības.
DŠ: Šobrīd AP ir iekļauts maksimums, t.sk. arī bāzes izdevumi, t.i., aktivitātes, kas notiek katru gadu,
piem., pašvaldības mājokļu uzturēšana. Attiecībā uz projektiem, kam ir pieejams ES finansējums,
šobrīd nav zināms, kādiem projektiem tas būs pieejams nākamgad. Ja ir izsludināti Ministru
kabineta (MK) noteikumi, kuri paredz iespēju, ka Vecumnieku novada dome var piedalīties
konkursā, projekta pieteikumā, tiek norādīta atsauce uz IP. Kā prioritārie projekti IP norādīti 4 lielie
investīciju projekti, par kuriem ir diskutējuši deputāti un pieņēmuši lēmumu par to nepieciešamību.
IP var grozīt ar Vecumnieku novada domes lēmumu.
Iedzīvotājs: Jautājums bija par to, vai domei ir zināmas prioritātes. Vai mums tās katru gadu ir
jāpārskata?
DŠ: Jā, ir noteiktas. Tie ir 4 lielie projekti. Un arī šos projektus bez kredītsaistībām nav iespējams
realizēt.
Iedzīvotājs: Tātad, ja mums nav ES naudas, tad mums ir izdzīvošanas stratēģija, tiklīdz parādās ES
nauda, mums ir skaidras prioritātes.
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DŠ: Jā. Bet arī ES naudas saņemšana ir garš process, kurā visi aspekti tiek izvērtēti, un ir jāpierāda,
kāpēc projekts ir vajadzīgs. Ja projekts ir iekļauts IP, parādoties iespējai piesaistīt ES finansējumu,
tas ir vienkāršāk izdarāms.
Iedzīvotājs: Kā nonāca pie šīm veicamajām darbībām un pie konkrētajiem investīciju projektiem?
Lasot AP, nav redzama vienota ķēdīte, t.i., nav skaidra problēma, kam seko risinājums. Abas daļas ir
atrautas viena no otras. Piem., sadaļā interešu izglītības pieejamība tehniskā jaunrade nekur
neparādās. Pavasarī tika veikta skolēnu vecāku aptauja, un tehniskā jaunrade tika atzīta par
vajadzīgu. Mulsina, ka IP ir iekļauti divi Vecumnieku stadioni ar atšķirīgām projektu izmaksām, bet
Misas stadions, kas ir minēts Izglītības stratēģijā, vispār neparādās.
KT: IP tiks precizēts.
DŠ: Par lielajiem projektiem lēma deputāti, Misas stadions nav prioritāšu sarakstā. Kas attiecas uz
abu AP daļu sasaisti, izstrādātāji to noformulēs.
Iedzīvotājs: AP nav sasaistes ar izglītības stratēģiju. Misas stadions ir iekļauts šajā stratēģijā, Vai tā ir
jāgroza? Turklāt runa ir par stadiona uzturēšanu, meliorācijas sakārtošanu, nevis pārbūvi.
DŠ: Varam ielikt IP, bet, diskutējot IP Attīstības komitejas un Domes sēdē, tas tika izņemts ārā.
Deputāts: Sporta infrastruktūra ir jāvērtē novadā kopumā. Misā ir laba sporta infrastruktūra, ir
ieguldīti lieli kredītlīdzekļi, veicot uzlabojumus. Bet Skaistkalnes vidusskolā vispār nav sporta zāles
un citas sporta infrastruktūras, izņemot sporta laukumu. Nepiesaistot ES līdzekļus un izmantojot
tikai novada finanšu iespējas, projektu realizācija attālinās, jo budžeta iespējas ir ierobežotas, un ar
esošo 10 miljonu EUR budžetu fiziski visas būves nav iespējams īstenot.
Iedzīvotājs: Ja šobrīd nevaram uzturēt esošo sporta infrastruktūru, kā mēs varēsim uzturēt vēl
Skaistkalnes sporta zāli?
Deputāts: Misā ir ieguldīti lieli līdzekļi. Nav tā, ka tur nekas netiek darīts.
Iedzīvotājs: Nav runa par to, ka nekas netiek darīts, bet gan par to, ka objekts iet bojā nesakārtotas
meliorācijas dēļ, kas nemaksā lielu naudu. To izņemt ārā no IP šī iemesla dēļ nav pamatoti.
DŠ: Tātad jāsakārto meliorācija, nevis jārekonstruē stadions.
Iedzīvotājs: Jā, tā ir minēts novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijā (IAS), un tas būtu jāsaglabā.
GK: Tā nav tikai meliorācijas un žoga sakārtošana, faktiski tas nozīmē būvēt jaunu stadionu.
Iedzīvotājs: Nav sasaistes starp visiem plānošanas dokumentiem ne tikai attiecībā uz Misas
stadionu. Kaut kas tiek nolemts, un tad kādā brīdī viss tiek mainīts.
Deputāts: Situācija mainās. Pirms dažiem gadiem Mūzikas un mākslas skolas (MMS) paplašināšana
nebija aktuāla. Šobrīd trūkst telpu. Prioritātes tiek pārvērtētas.
DŠ: Plānojot budžetu, jābalstās uz AP. Ilgtermiņa vīzija ir jāredz, bet daudzas lietas mainās, piem.,
Valles vidusskola ir kļuvusi par pamatskolu, MMS pieaug bērnu skaits, un trūkst telpu. Misas
stadionam ir vajadzīgi līdzekļi, bet jāskatās, vai tā tiešām ir prioritāte. Kā izskanēja sanāksmēs, būtu
labi, ja novada teritorija attīstītos vienmērīgi.
Iedzīvotājs: Runājot par IP maksimumu un minimumu, aprakstošajā sadaļā neparādās problēmas. Ir
tikai minēti stadioni, bet nekas nav teikts par to problēmām.
KT: To jau mēs sapratām no saņemtajiem komentāriem un ņemsim vērā.
DŠ: Izglītības stratēģijā šīs problēmas ir minētas. Diez vai visu vajadzētu pārkopēt AP.
Iedzīvotājs: Vismaz pieminēt vajadzētu.
KT: Mēģināsim nodrošināt, lai AP būtu atsevišķi lasāma un saprotama.
KT: Varbūt IP ir vērts papildināt ar meliorāciju?
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Iedzīvotājs: Mani uztrauc tas, ka ir izstrādātas dažādas stratēģijas, kas savstarpēji nesakrīt vai
konfliktē.
GK: Tūrisma un visas pārējās stratēģijas ir pakārtotas AP, bet galvenajiem uzstādījumiem visās
stratēģijās būtu jāsakrīt.
Iedzīvotājs: Problēma AP ir tā, ka ir uzskaitītas tikai labās lietas un ir investīcijas, bet tās nesaistās
savā starpā, jo nav minētas risināmās problēmas.
Deputāts: Problēma ir tā, ka nav skaidri zināms, kurā brīdī būs pieejama nauda, un līdz ar to ir grūti
plānot projektu finansēšanu.
Deputāts: IP ir jāprecizē ceļu nosaukumi.
U 2.1.3. trešā aktivitāte ir “Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana”, bet paskaidrojumā ir minēts
pirmsskolas izglītības iestādes (PII). Novadā ir tikai PII “Cielaviņa”. Vai tad pārējo izglītības iestāžu
teritorijas netiks labiekārtotas? Vajadzētu precizēt.
Iedzīvotājs: Jāprecizē (jāmaina terminoloģija): Pašvaldības labiekārtošana. Aktivitātes nosaukums U
3.4.1. ir “Pilnveidot Vecumnieku novada publiskās teritorijas”, bet investīcijas ir paredzētas tikai
pludmaļu uzturēšanai.
Iedzīvotājs: Kāpēc U 2.1.4. minēta ir tikai sporta interešu izglītība? Vajadzētu papildināt ar citām
atbilstoši pavasarī notikušajai vecāku aptaujai un Izglītības stratēģijai.
DŠ: Visi ieteikumi ir korekti. AP tiks precizēta. Bet ne Tūrisma stratēģija, ne Izglītības stratēģija nav
atceltas.
Iedzīvotājs. Tā kā mūžizglītība jau šobrīd tiek nodrošināta, varbūt U.2.1.1. jāprecizē “Esošās
mūžizglītības uzturēšana”?
Iedzīvotājs: Par ielām un ietvēm daudzfunkcionālā centra projekta ietvaros. Vai ir domāts par
piekļuvi šai teritorijai?
DŠ: Šodien saņēmām ziņu, ka projekta III kārta nav apstiprināta.
Iedzīvotājs: Vai ir jēgpilni sakārtot, ja nevar piekļūt? Vai būs apmeklētāji, ja piekļuve tam ir
apgrūtināta?
Deputāts: Projekts nav apstiprināts. Dome meklē līdzekļus un iespējas teritorijas labiekārtošanai. IP
minētajās investīcijās ir iekļauta labiekārtošana.
Iedzīvotājs: Var darītajam ir loģiska ķēdīte? Informācija ir jāiekļauj AP aprakstošajā daļā, lai projekti
izrietētu no aprakstošajā daļā minētajām problēmām.
Deputāts: Ja novadā infrastruktūra vairāk attīstīsies, jo vieglāk būs Latvijas Valsts ceļiem pierādīt, ka
mums ir vajadzīga ceļu sakārtošana.
Iedzīvotājs: Jautājums AP izstrādātājiem - ar ko jūsuprāt novads varētu lepoties?
KT: Daudz mežu, daudz kūdras purvu.
DŠ: Skats no malas par Vecumnieku novadu ir, ka pie mums viss ir sakopts, viss ir.
Iedzīvotājs: Ar ko atšķiras ekoloģisks un bioloģisks (minēts U 1.1.4)?
Deputāts: Bioloģiskas saimniecības ir reģistrētas, tām ir sertifikāts. Ekoloģiskajām saimniecībām nav
sertifikāta.
KT: Ekoloģisks ir plašāks jēdziens.
DŠ: IP ir jālieto plašāks jēdziens, piem., izglītības iestādes, nevis tikai PII.
Iedzīvotājs: Minētie rezultatīvie rādītāji nav saistīti ar darbībām. Kāds ir sasniedzamais rezultatīvais
rādītājs? Visiem rādītājiem ir jābūt izmērāmiem.
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DŠ: Ja tiek strikti ierakstīts, ka sasniedzamais skaits ir, piem., 1200 skolēni, un tas netiek izdarīts,
seko sankcijas.
Iedzīvotājs: Rezultāts nevar būt novada teritorijas sakārtošana, jo nav skaidri saprotams, vai tas ir
sasniegts.
DŠ noslēdz sanāksmi rezumējot, ka ir prieks par aktīvajiem novada iedzīvotājiem, skumji, ka paši
darbinieki tik maz iesaistās dokumenta izstrādē vai arī iesaistās tikai beigās. Iespējas iesaistīties ir,
bet cilvēkiem neinteresē, kas notiek novadā.
Iedzīvotāji: Pietrūkst informācijas par to, kāpēc tas ir svarīgi man tagad.
KT: Vēl joprojām visiem ir iespēja iesaistīties dokumenta papildināšanā un precizēšanā. Līdz 30.
decembrim tiek gaidīti rakstiski ierosinājumi, precizējumi un papildinājumi AP, kas tiks apkopoti un
iestrādāti.
Iedzīvotājs: Ja iedzīvotāji sajutīs, ka kaut kas no viņu teiktā tiek sadzirdēts, viņi kļūs aktīvāki.
KT: Slikta pieredze ir tikai viena puse. Varbūt daudzus daudz kas apmierina, un novadā nav lielu
problēmu.
GK: Kamēr AP gala redakcija nav apstiprināta Attīstības komitejā, visu var labot.
DŠ: Nevajadzētu mainīt stratēģisko ietvaru, par ko tiks sniegts Zemgales plānošanas reģiona
atzinums.
Iedzīvotājs: Aprakstošajā daļā ir jāmin problēmas, lai pēc tam IP būtu redzams, ka tās tiek risinātas.
GK: Vai ir informācija par to, ka pēdējo 2 mēnešu laikā VARAM ir saskaņotas citas AP? Vai netiek
speciāli kavēta AP apstiprināšana?
KT: Kokneses AP ir apstiprināta. Ogres novads ir izsludinājis AP izstrādi.
DŠ: Ir jāievēro esošā likumdošana. Likums par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nav mainīts.

Sanāksme beidzas 20:25
Sanāksmes vadītājs: D. Šileika
Protokolēja: I. Freidenfelde

Sabiedriskās apspriešanas laikā novada iedzīvotāja LJ bija ļoti rūpīgi iepazinusies ar Attīstības
programmas pirmo redakciju un izteikusi daudzus priekšlikumus komentāru veidā, kā dokuments
būtu pilnveidojams.
Vecumnieku novada domes Attīstības komitejas sēdē 13.01.2020., kurā tika izskatīti publiskās
apspriešanas laikā saņemtie komentāri, piedalījās arī komentāru sniedzēja LJ. Klātienē tika panākta
vienošanās, kuri no komentāriem būtu iekļaujami AP gala redakcijā.
Būtiskākie no tiem, kas ir iekļauti AP gala redakcijā:






AP aprakstošā daļa tika papildināta ar risināmajam problēmām, kuras tālāk atspoguļojas
rīcības un investīciju plānā;
Rīcības plānā tur, kur tas ir iespējams, mainīts rīcību formulējums, lai plānotās darbības
būtu izmērāmas un precīzāk atspoguļotu veicamos uzdevumus;
Investīciju plānā ir iekļauta Misas stadiona rekonstrukcija;
kā arī daudzi redakcionāli labojumi;
u.c.

Citi rakstiski priekšlikumi no iedzīvotājiem netika saņemti.
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PUBLIKĀCIJAS VECUMNIEKU NOVADA MASU MEDIJOS PAR
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI
1. Publikācija “Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādi” Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv
03.01.2019 (skat. Attēls 5.1);
2. Publikācija “Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādi” 2019. gada janvāra Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā
“Vecumnieku Novada Ziņas” (skat. Attēls 5.2);
3. Publikācija “Piedalies aptaujā par Vecumnieku novada attīstību” Vecumnieku novada
pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 03.04.2019. (skat. Attēls 5.3);
4. Publikācija “Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē“
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 10.04.2019. (skat.
Attēls 5.4);
5. Publikācija “Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē“
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 02.08.2019. (skat.
Attēls 5.5);
6. Publikācija “Aicina iesaistīties attīstības programmas izstrādē” 2019. gada augusta
Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas” (skat.
Attēls 5.6);
7. Publikācija “Šonedēļ Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.
redakcijas publiskā apspriešana” Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
www.vecumnieki.lv 15.12.2019. (skat. Attēls 5.7);
8. Publikācija “Publiskajā apspriešanā diskutē par Vecumnieku novada attīstības
programmu 2020. - 2026. gadam" Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
www.vecumnieki.lv 18.12.2019. (skat. Attēls 5.8).
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Attēls 5.1. Publikācija “Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādi” Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 03.01.2019.
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Attēls 5.2. Publikācija “Paziņojums par Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādi” 2019. gada janvāra Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā
“Vecumnieku Novada Ziņas”

Attēls 5.3. Publikācija “Piedalies aptaujā par Vecumnieku novada attīstību” Vecumnieku novada
pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 03.04.2019.
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Attēls 5.4. Publikācija “Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē“
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 10.04.2019.
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Attēls 5.5. Publikācija “Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties novada attīstības programmas izstrādē“
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv 02.08.2019.
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Attēls 5.6. Publikācija “Aicina iesaistīties attīstības programmas izstrādē” 2019. gada augusta
Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas”
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Attēls 5.7. Publikācija “Šonedēļ Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 1.
redakcijas publiskā apspriešana” Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv
15.12.2019.
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Attēls 5.8. Publikācija “Publiskajā apspriešanā diskutē par Vecumnieku novada attīstības
programmu 2020. - 2026. gadam" Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv
18.12.2019.
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