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Ko lēma Domes sēdē

Iespēja uzlabot dzīvesvidi

Vecumnieku novada
uzņēmēju gada balva

Flautas pieskandina
Vecumniekus
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Sociālie tīkli kā darba
instruments

Jana Goževica
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

No jaunā gada sākuma aizritējuši vairāki
pasākumi jaunās komandas sastāvā. Tas ir
bijis liels izaicinājums gan man, gan maniem
kolēģiem. Daudziem pasākumiem ir zināmas
iestrādes, bet vēlamies ienest jaunas vēsmas
pasākumu formātos un tas uzliek papildu
pienākumus, tāpēc darba ir pilnas rokas.

V

iens no lielākajiem aizvadītajiem pasākumiem bija «Meteņi Vecumnieku
novadā», kas ir kļuvis par tradicionāliem Vecumnieku novada svētkiem
un prasa daudz enerģijas to plānošanā. Tagad, atskatoties uz padarīto, ir neviltots
prieks. Manuprāt, mums ļoti labi izdevās visas
aktivitātes noorganizēt un īstenot iecerētās
idejas, par ko mums liels gandarījums. Noteikti
vēlos uzsvērt, ka šie svētki ir komandas darbs,
tāpēc, paldies, saku visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā un strādāja ar mums plecu
pie pleca – folkloras kopai «Tīrums» un svētku
vadītājai Iritai Vimbai, floristikas studijas meitenēm un vadītājai Līgai Lauriņai, Vecumnieku
novada tautas namu vadītājām, kas darbojās
aktivitāšu stacijās Jaunā ezera krastā, Mārītei
Vītolai un Vēsmai Petrušēvicai, kas piedalījās
putras dalīšanā, Vecumnieku novada Jauniešu
domei un visām
sētām, kas
VĒLAMIES IENEST lauku
uzņēma budēļus.
JAUNAS VĒSMAS Īpaši uzsvērt gribu
Saimniecības noTRADICIONĀLO
daļas puišus, kuNOVADA
ri vienmēr sniedz
mums palīdzīgu
PASĀKUMU
roku, ne tikai šajos
PLĀNOŠANĀ.
svētkos, bet arī ikdienas darbos un,
protams, tautas
nama komandai.

Noskaidroti Uzņēmēju konkursa dalībnieki

Piedalies un izsaki viedokli

Arī pēc Meteņiem darbi turpinās. Plānojam lielos
pasākumus. Pavisam drīz jau Lieldienas. Šogad
šajos gadskārtas svētkos būs vairākas aktivitātes,
kuras norisināsies Vecumnieku tirgus laukumā.
Paralēli tam organizēsim «Lielo talku», kas
šogad noslēgsies ar «Diskoballi» Vecumnieku
tautas namā.
Pamazām top arī Liliju svētku programma, kas
šogad Vecumnieku novadā notiks 17., 18.jūlijā.
Pasākuma plāns ir gana plašs un daudzveidīgs,
tādēļ es vēlos aicināt Vecumnieku novada iedzīvotājus sekot līdzi tautas nama darbībai ne tikai
Vecumnieku novada domes mājas lapā, bet arī
Facebook lapā «Vecumnieku tautas nams», kur
var iepazīties ar jaunumiem,sekot līdzi aktualitātēm un sazināties ar mums.
Sūtu saulainus pavasara sveicienus!
Lai radoši darbi un bagātīgas idejas šajā darba
cēlienā!
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2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Pašvaldībai svarīgs
ikviens viedoklis

Guntis Kalniņš

Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs

Joprojām aktuāls un droši vien vēl
pusotru gadu būs aktuāls jautājums par
Administratīvi teritoriālo reformu.

Z

inu, ka viedokļi gan starp iedzīvotājiem,
gan dažādiem mūsu pagastiem ir atšķirīgi. No viedokļa, ka - «sen bija laiks un
tie liekēži ir jālikvidē», līdz viedoklim, kas
pauž vēlmi saglabāt esošo novada teritoriju, izveidojušos kopienu, tradīcijas, kopējos pasākumus, saglabājot zināmā mērā katra pagasta
identitāti un lemšanu par pagastā darāmajiem
darbiem.
Mans viedoklis – jo lielāks novads, jo mazāka
iespēja visu manis iepriekš teikto - kopīgo un
katram pagastam unikālo - saglabāt. Līdzšinējā
reformas apspriešanas procesā ir bijušas vairākas tikšanās un sarunas gan Latvijas Pašvaldību savienībā, gan, tiekoties novada Domes
deputātiem ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvjiem, gan pēdējāSaeimas komisijā, kopā ar pārējiem Zemgales
novada pašvaldību vadītājiem. Tajā paudu viedokli, ka mēs doREFORMAS
mājam, runājam un
saskatām nepiecieLIKUMPROJEKTS
šamību pēc šīs reTIEK BĪDĪTS
formas rezultātiem
gandrīz visi vienādi,
TĀLĀK,
bet kad zīmējam,
ATSAKOTIES NO
rakstām vai balsoVISIEM SĀKOTNĒJI jam, tad atšķirīgi.
Loģiku mūsu novaIZVIRZĪTIEM
da pievienošanai
Bauskas novadam,
KRITĒRIJIEM
jeb Bauskas, IecaUN MĒRĶIEM.
vas, Vecumnieku un
Rundāles novadu
IZŅEMOT VIENU
apvienošanai it kā
- LATVIJAS
nesaskata neviens,
ja nu vienīgi viens.
TERITORIJAS
Visi saprot VecumPOLITISKAS
nieku un Iecavas
PĀRDALES.
novada iedzīvotāju
kustību gan darba,
gan ikdienas, gan
citās aktivitātēs uz Rīgu, Pierīgu. Ir saprotams, ka
nav iespējams ērti nokļūt Bauskā ne ar privāto,
ne sabiedrisko transportu, ka nav daudz tādu
pakalpojumu Bauskā, ko nevarētu saņemt uz
vietas novadā, Rīgā, Jelgavā - sevišķi veselības
aprūpe. Bet reformas likumprojekts tiek bīdīts
tālāk ar vienkāršu koalīcijas balsu vairākumu,
atsakoties no visiem sākotnēji izvirzītajiem
reformas kritērijiem un sasniedzamajiem mērķiem, izņemot vienu, tiecoties pēc vienīgā mērķa
- politiskas Latvijas teritorijas pārdales.
Gan šajā virzītajā reformas modelī, gan jebkurā
citā, arī izskanējušajā Baldones un Iecavas
novada priekšlikumā, par Baldones un Iecavas
novadu, un Vecumnieku pagasta un vēl kāda
pagasta apvienošanu, lai tikai sasniegtu nepieciešamo iedzīvotāju skaitu, nepieciešams
iedzīvotāju viedoklis, katra pagasta iedzīvotāju
viedoklis. Skaidrojums par to, kas tiks sasniegts
vai zaudēts. Izšķiršanās iespēja pārējiem mūsu
novada pagastu iedzīvotājiem, tā kā to paredz
Eiropas vietējo pašvaldību Harta un demokrātiskas valsts principi.
Ja reiz šī reforma ir svarīgākā, no kuras atkarīgas
visas pārējās reformas, tad tā nevar būt sasteigts
brāķis, līdzīgi kā daudzi līdzšinējie projekti. Kā
piemērs: e- veselība. Solīta visos gadījumos tiek
lejputrija, bet pēc 4-5 gadiem čiks vien iznāk.
Esiet modri un gudri, iesaistieties šo jautājumu
apspriešanā, izsakiet viedokli, lai arī kāds tas
būtu, mums tas ir svarīgs.
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Domes sēdes apskats

Vecumnieku novada Domes sēdē
26.februārī tika izskatīti 32 pamata darba
kārtības jautājumi un 7 papildjautājumi.

Pašvaldība organizē projektu konkursu
«Iedzīvotāji veido savu vidi»

Vecumnieku novada dome no 2013. gada organizē projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi»
ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada
iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes
uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā
darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību,
pašvaldību un uzņēmējiem.
Domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu. Ar to var iepazīties pašvaldības mājas lapā.
Nolikumā noteikts, ka konkursa dalībniekiem
jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts
ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Vecumnieku
novadā un kas īstenojams pašu spēkiem.
Konkursa projektu izvērtēšanas komisija atlasīs
12 labākos projektus. Katru projektu atbalstīs
ar naudas summu līdz 800,00 eiro apmērā.
Projekta darba grupa var nodrošināt projekta
līdzfinansējumu.
Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz
publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, vai publisku pasākumu rīkošanu,
piemēram:
– bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
– sporta laukuma ierīkošana;
– dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas
izveide;
– dažādu pasākumu, nometņu organizēšana;
– peldvietu labiekārtošana;
– daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai
apkārtnes labiekārtošana;
– automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu,
taciņu uzlabošana.

Apstiprina noteikumus par iekšējās
trauksmes celšanu

Atbilstoši likumam, pašvaldībām ir jāapstiprina
iekšējie noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu. Sie noteikumi definē, kādā kārtībā
pašvaldības iestāžu darbinieki var rakstīt ziņojumu, ja ir radušās aizdomas par iespējamu kaitējumu, kas tiek nodarīta pašvaldībai vai sabiedrībai
kopumā. Ziņojumi noteiktā kārtībā tiek izskatīti
speciāli izveidotā komisijā un par šādu dokumentu
apriti atbildīgs konkrēts speciālists pašvaldībā.

Apstiprina Vecumnieku Veselības centra
maksas pakalpojumu cenrādi

Vecumnieku novada Dome 2020.gada 22.janvārī
pieņēma lēmumu «Par Vecumnieku Veselības
centra maksas pakalpojumu cenrādi», ar kuru
tika apstiprināti ne tikai iesniegumā minētie,
bet cenrādis visiem iestādē sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, tai skaitā pakalpojumiem, kuru
maksa netiek mainīta.
Saskaņā ar MK noteikumiem «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība» noteikts pacienta līdzmaksājums par
ambulatori veiktajiem rentgenoloģiskiem izmeklējumiem (3 eiro), tāpēc šī maksa nav
iekļaujama iestādes maksas pakalpojumu cenrādī un nepieciešams veikt izmaiņas 22.janvārī
pieņemtajā lēmumā. No valsts budžeta neapmaksā veselības pārbaudes, kas nepieciešamas
darbam vai speciālu atļauju saņemšanai, kā arī
veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un profilaktiskās pārbaudes.
Domes sēdē apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas:
Ultraskaņas izmeklējumi:
– ginekoloģija 24.00 eiro;
– vēdera dobums 21.00 eiro;
– vairogdziedzeris 20.00 eiro;
– prostata 28.00 eiro.
Plaušu rentgens (profilaktiskās pārbaudes u.c.
saskaņā ar MK noteikumiem)
– pacientiem līdz 40 gadiem 7,00 eiro;
– pacientiem virs 40 gadiem 9,00 eiro;
– asins paraugu ņemšana no vēnas 3.00 eiro;
– trauciņš analīzēm 0.30 eiro.

Apstiprina novada Attīstības
programmu

Lēmums par Attīstības programmas 2020.– 2026.

gadam izstrādes uzsākšanu pašvaldībā tika pieņemts 2018.gada 27.decembrī. Saskaņā ar darba
uzdevumu un noslēgto līgumu SIA «Konsorts»
ir izstrādājis šo dokumentu. Dokuments sastāv
no trīs daļām: esošās situācijas raksturojuma un
analīzes, stratēģiskās daļas un pārskata par sabiedrības līdzdalību. Laika posmā no 2019.gada
28.novembra līdz 30.decembrim ir notikusi Vecumnieku novada Attīstības programmas 2020.2026.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.
2019.gada 17.decembrī sabiedriskās apspriedes
laikā izteiktie iebildumi un priekšlikumi ir iestrādāti dokumenta gala variantā.
Deputāti Domes sēdē apstiprināja Attīstības
programmas 2020.– 2026.gadam gala redakciju.
Novada Attīstības programma pēc domes sēdes
tiek publicēta pašvaldības mājas lapā, nosūtīta
Zemgales plānošanas reģionam un publicēta
vienotajā sistēmā TAPIS.

Veiks izmaiņas vienotajā Autoceļu
reģistrā

Deputāti apstiprināja divu ceļu iekļaušanu un
viena ceļa izslēgšanu no Latvijas Autoceļu reģistra. Visi ceļi atrodas uz pašvaldībai piederošas
zemes.
Autoceļu reģistrā tiks iekļauts 0,17 km garš grunts
seguma ceļa posms no Avotkroga līdz Sēravotam,
nosaucot to par Sēravota ceļu un nosakot tam D
uzturēšanas klasi, tādējādi veicinot tūrisma attīstību un atvieglojot tūristu piekļuvi Sēravotam
Bārbeles pagastā.
Autoceļu reģistrā tiks iekļauts ceļš Mazbirzzemnieki - Mīlgrāvji 1,02 km garumā, ar grunts segumu
un nosakot tam D uzturēšanas klasi. Šajā ceļa
posmā atrodas 4 mājsaimniecības, atrodas mežu
un lauku īpašumi, dzīvo skolas vecuma bērni.
No Autoceļu reģistra tiks izņemts Strazdiņu ceļa
330 m garš ceļa posms, jo tas nav pabeigts un
ir maz izmantots. Kopējais ceļa garums ir 1,79
km. Autoceļu reģistrā paliks 1,46 km atlikušais
posms. Izņemtajam ceļu posmam saglabās D
uzturēšanas klasi.

Saskaņo Stelpes pamatskolas Attīstības
plānu

Deputāti sēdē saskaņoja Vecumnieku novada
Stelpes pamatskolas Attīstības plānu 2020. –
2023.gadam. Šajā dokumentā sniegts gan skolas
vides vispārējais raksturojums, gan mācību
programmu apraksts, gan īpašie piedāvājumi,
gan aktivitātes.
Skolas Attīstības plānā definēts mērķis: vispārējā
izglītība, lai katrs skolēns iegūtu mūs-dienās
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, izmantojot Montesori metodi un strādājot
ar Montesori materiāliem.
Attīstības plānā atrodami turpmākās darbības
virzieni un konkrētas aktivitātes gan mācību
apguves metožu dažādošanā, gan pedagogu
profesionālās izaugsmes veicināšanā.

Apstiprina pašvaldības 2019.gada
pamatbudžeta un speciālā budžeta
izpildi

Kā noteikts likumā «Par pašvaldībām» novada
Dome apstiprina gan pašvaldības budžetu, gan
tā izpildi. Šajā domes sēdē deputāti apstiprināja
pagājušā gada budžeta izpildi. Janvāra Domes
sēdē deputāti apstiprināja budžetu šim gadam.
2019.gada pamatbudžeta izpilde:
Ieņēmumos – 11 193 557 eiro
(plāns 10 606 037 eiro);
Izdevumos – 9 300 446 eiro
(plāns 9 811 620 eiro);
Atlikums uz 01.01.2020. 1 144 102 eiro.
2019. gada speciālā budžeta izpilde:
Ieņēmumos – 269 956 eiro (plāns 272 655 eiro);
Izdevumos – 343 962 eiro (plāns 346 661 eiro);
Atlikums – 52 430 eiro pārcelts uz pamatbudžetu.

Apstiprina uzturēšanās izmaksas
pansionātā

Veicot Vecumnieku novada Domes sociālās aprūpes iestādes – veco ļaužu un invalīdu pansionāta «Atvasara» grāmatvedības datu analīzi un
balstoties uz iepriekšējo kārtību, kādā tika veikti
pašvaldību savstarpējie norēķini par sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
deputāti pieņēma lēmumu par pansionāta iemītnieka uzturēšanās izmaksu paaugstināšanu

no 613.22 eiro pagājušā gadā uz 685.36 eiro
šogad.
Izmaksu pieaugums saistīts ar pansionāta darbinieku atalgojuma pieaugumu, izmaiņām štatu
sarakstā, pieaugušas pārtikas produktu cenas,
kā arī plānots telpu remonts un samazināta
iemītnieku pensijas daļa (no 90% uz 85%), kas
paliek pansionātam.

Finansiāli atbalsta filmu «Dēli un tēvi»

Pašvaldība saņēmusi režisora Renāra Vimbas
iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt no
Vecumnieku novada Domes 2020.gada budžeta
līdzekļiem pilnmetrāžas dokumentālās filmas
«Dēli un tēvi» veidošanu. Režisors lūdzis pašvaldībai 2000 eiro. Filmas kopējās izmaksas ir
85000 eiro. Režisors savā iesniegumā atzīmējis,
ka filma tiek veidota par Bārbeles Zēnu pamatskolu, tās audzēkņiem un skolotājiem, uzsverot
tēvu un dēlu attiecību tēmu. Filmu paredzēts
izrādīt Latvijas kinoteātros un filmu festivālos
visā pasaulē.
Šobrīd pabeigta filmas «Dēli un tēvi» pirmā
posma filmēšana Bārbeles pamatskolas pirmajā
mācību gadā (2018./2019.), ieguldot projektā
Studijas privātos līdzekļus. Vēl būs otrais filmēšanas posms, kas ilgs līdz 2020. gada jūnijam,
iemūžinot skolas otro mācību 2019./2020.gadu.
Tam sekos filmas montāžas un pēcapstrādes
process.
Deputāti lēma, ka šī iniciatīva tiek atbalstīta
ar 500 eiro, līdzekļus piešķirot no budžeta
sadaļas «Novada teritorijas apsaimniekošanas
izdevumi».

Pašvaldībā īstenos jaunatnes iniciatīvu
projektus

Deputāti atbalstīja pašvaldības dalību projektā
«PUMPURS» – «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos». Tas ir Izglītības kvalitātes
valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā
fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai», kura sadarbības
partneris ir Vecumnieku novada Dome. Konkursa specifiskā atbalsta mērķis ir «Samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus».
Projektu konkursā paredzēts atbalstīt jaunatnes
organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic
darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju vai
biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar
jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu
projektus, lai nodrošinātu nolikuma minēto
mērķu sasniegšanu.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no Eiropas Sociālā fonda budžeta līdzekļiem
ir 4600,00 eiro. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti trīs projekti, kas tiks īstenoti
pašvaldībā.
Projekts 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda, šogad projektu skaits palielināts,
jo pagājušajā gadā bija iespēja finansēt divus
projektus. Konkursa nolikums nav mainīts.
Iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs ar izpilddirektora rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija.

Atbalsta Bārbeles Zēnu skolas iesaisti
projektā

Deputāti atbalstīja Bārbeles Zēnu pamatskolas
«Saknes un spārni» vadības lūgumu, iekļaut
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» aktivitātēs, kas tiek īstenots darbības programmā «Izaugsme un nodarbinātība».
ESF projektā šobrīd ir iesaistīta Misas un Skaistkalnes vidusskola un Stelpes pamatskola, kur
tiek nodrošināta individuālā priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plāna
izstrāde un tajā ietverto atbalsta pasākumu
īstenošana, tostarp nepieciešamo speciālistu
(pedagoga, psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, speciālās izglītības pedagoga,
surdotulka, asistenta, logopēda, ergoterapeita)
konsultācijas un atbalsts.

Misas ciemā būs divas jaunas ielas

Lai sakārtotu novada adresācijas sistēmu, deputāti Domes sēdē pieņēma lēmumu par divu
jaunu ielu nosaukumiem Misas ciemā. Iela,
kas atrodas paralēli
TURPINĀJUMS 3. LPP.
dzelzceļam, tagad ie-
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Pašvaldībā 3

2020. gada 11.martā
TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

guvusi nosaukumu «Stacijas iela» (tika diskutēts
arī par nosaukumu Dzelzceļa vai Iecavas iela).
Savukārt ielai, kas atrodas pie Misas pamatskolas
tagad dots saulainais un gaišais «Saules ielas»
vārds. Jaunizveidotajām ielām tiks piesaistīti
īpašumi, kam tiks dotas jaunas adreses.

Teritoriālo plānojumu: veicināt sabiedrības atpūtu brīvā dabā un aktīvo un mierīgo brīvdabas
atpūtu, savienojot tās ar kultūras un izklaides
aktivitātēm.

Kurmenes parkā būs plīvurpūču
novietne

Atbalstot Vecumnieku novada domes Tūrisma
informācijas konsultantes Airas Odingas ierosinājumu, deputāti lēma par Vecumnieku novada
pašvaldības iestāšanos Zemgales Tūrisma asociācijā (ZTA).
Vecumnieku novada Tūrisma stratēģijā 2018.2023.gadam ir iekļauta cieša sadarbība ar ZTA,
kā arī Vecumnieku novada pārstāvniecība dažādās ZTA organizētās un uz sadarbību vērstās
aktivitātēs.
Zemgales Tūrisma asociācijas mērķis ir veicināt
tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt
mūsdienīgas, vidi saudzējošas tūrisma nozares,
attīstību Zemgalē.

Pašvaldība saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts
dot saskaņojumu par savvaļas dzīvnieku novietnes izvietošanu Kurmenes parkā. Novietnē
paredzēts izvietot plīvurpūču pāri. Plīvurpūču
izvietošana parkā saskaņota ar Kurmenes Romas katoļu draudzes baznīcas parka attīstības
plāniem sabiedrības iesaistē un izglītošanā.
Novietne paredzēta līdz 25 m2 platībā ar ieraktiem stabiem un apvilkta ar sietu. Iesniedzējs
informē, ka plīvurpūču izvietošana Kurmenes
parkā palīdzēs sasniegt Kurmenes parka mērķus
un izmantošanu saskaņā ar Vecumnieku novada

Pašvaldība iestāsies Zemgales Tūrisma
asociācijā

Iestāšanās maksa ir 15 eiro, ikgadējā biedra
nauda-60 eiro.

Sludinājums par izsoli

Veic grozījumus noteikumos par
finansiālu atbalstu sportistiem

Vecumnieku novada Dome paziņo, ka 2020.
gada 8.aprīlī plkst.10 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes
sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks
pašvaldības nekustamā īpašuma «Kurmenes skola», Kurmenē, Kurmenes pagastā
Vecumnieku novadā, otrā mutiskā izsole ar
augšupejošu soli un pretendentu atlasi.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
mērķis 10 gadus pēc īpašuma iegūšanas ir
sociālās, izglītības vai veselības aprūpes joma
pakalpojumu organizēšana un sniegšana.
Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 3823 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090211
un divas būves ar kadastra apzīmējumiem
32620090193001 un 32620090193002.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada Domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā darba
dienās no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14,
kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152693 vai
29188880 (Jānis Sils).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada
Domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no
plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14. Reģistrācija
tiek izbeigta 8.aprīlī plkst. 9.30.

Ņemot vērā Domes deputātu ierosinājumus
vadībai pašvaldības budžeta plānošanas procesā, veiktas izmaiņas noteikumos «Kārtība,
kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada
sportistiem dalībai sporta pasākumos».
Sportists pašvaldības finansiālu atbalstu dalībai
sacensībās varēs saņemt reizi kalendārajā gadā.
Piešķīruma apmērs atkarīgs no punktu kopsummas vērtēšanas kritēriju apkopojumā.
Par atbalstu nolikumā neminētajām kategorijām
lems Dome pēc Izglītības, kultūras un jaunatnes
lietu komitejas ieteikuma.
Šādi noteikumu papildinājumi ļaus pilnvērtīgāk
un vispusīgāk lemt par pašvaldības līdzekļu
piešķiršanu sportistu atbalstam.

Iespēja uzlabot dzīvesvidi
Pašvaldība izsludina projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2020»
Vecumnieku novada Dome izsludina projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi 2020».

P

rojektu konkurss tiek organizēts jau 8.
gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību
par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā,
attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Projektu konkurss paredzēts
Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām,
lai īstenotu dažādus publiski pieejamās teritorijas
labiekārtošanas projektus, uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātu sporta aktivitātes.
Projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 9600,00 eiro. Kopējais atbalstāmo projektu skaits ir 12 projekti, katram
projekta īstenošanai piešķiramais atbalsts ir
līdz 800,00 eiro.
Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz pub-

liski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu
un attīstīšanu vai publisku pasākumu rīkošanu,
piemēram:
• daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai
apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana;
• dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide;
• bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
• sporta laukuma ierīkošana;
• dažādu pasākumu, nometņu organizēšana;
• peldvietu labiekārtošana.
Gadījumā, ja augstāk minētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiks atbalstīti
ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz koplietošanas
telpu remontu.
Projekta pieteikumi, atbilstoši nolikumam, jāiesniedz no š.g 1.aprīļa līdz 30. aprīlim, plkst.14.00,
Vecumnieku novada Domē personīgi, nosūtot pa
pastu, vai nosūtot parakstītu un ieskenētu pieteikumu uz e-pastu alina.zukauska@vecumnieki.lv
vai dace.sileika@vecumnieki.lv.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
vecumnieki.lv un Vecumnieku novada domes
administrācijas ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos.
Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai
iespējams saņemt Vecumnieku novada Domē
katru darba dienu, darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci Šileiku vai projektu
koordinatori Alīnu Žukausku, tālr. 63920596,
e-pasts: dace.sileika@vecumnieki.lv vai
alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Domes projektu koordinatore

Sludinājums par izsoli

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas
palielināšanai
Vecumnieku novada Dome aicina biedrības/
nodibinājumus, kas veic darbu ar
jaunatni, līdz 2020.gada 31.martam iesniegt
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
mācī bu priekšlaicīgas pārtraukšanas
mazināšanai.

P

rojektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības
iestādēm Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai».
Projektā «PuMPuRS»* tiks atbalstīti jauniešu
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
• palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt
izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē;
• iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs
un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un
mācību vietai.
Papildu individuālajam atbalstam, ko jau
saņem skolēni projekta «PuMPuRS» ietvaros,
tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.
«PuMPuRS» projekti ir vērsti uz izglītojamo
motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie
jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi,
kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu

aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī
to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās
izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz
4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno
paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes
organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas
veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais
finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 %
tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS»
līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera
apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un
īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā
norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2020.gada 31.martam.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks
paziņoti līdz 2020.gada 30.aprīlim.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no
01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums
no 3 līdz 18 mēnešiem.Vairāk informācijas par
projektu:
www.pumpurs.lv
Projektus var iesniegt:
• personīgi Vecumnieku
novada Domē, Rīgas

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 32000 eiro.
Izsoles solis – 500 eiro. Nodrošinājums - 3200
eiro. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada
Domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas
kontā Nr. LV54HABA0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi
par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta
bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā viena
mēneša laikā pēc izsoles vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem.

ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā,
Vecumnieku novadā;
• pasta sūtījumā, adresējot: Vecumnieku novada
dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933;
• elektroniski kā elektronisku dokumentu sūtot
uz e-pastu: vecumnieki@vecumnieki.lv
Papildu informācija pieejama pie Attīstības
plānošanas nodaļas vadītājas – projektu vadītājas Daces Šileikas, e-pasts: dace.sileika@
vecumnieki.lv, tālr.63920596.
Projekta konkursa nolikums ar pielikumiem un
cita saistoša informācija par izsludināto konkursu pieejama pašvaldības mājas lapā www.
vecumnieki.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz
2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz
12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Dace Šileika,
Attīstības-plānošanas nodaļas vadītāja
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Vecumnieku novada Dome paziņo, ka 2020.
gada 23.martā, plkst. 10.00 Rīgas ielā 29A,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
Domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā)
notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu
Nr.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ēkā «Liepu iela
15» Valles pagastā nomas tiesību atkārtota
mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu:
Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;
Adrese – Liepu 15, Valles pagasts, Vecumnieku
novads, LV-5106;
Kadastra apzīmējums – 3290 008 0387 001;
Telpu platība – 149,4 m2;
Zemes platība – 1494/17331 telpām proporcionāli attiecināmās domājamā daļa no zemes
gabala 1,0333ha platībā.
Lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.
Maksimālais iznomāšanas termiņš līdz 2024.gada 31.oktobrim.
Izsoles nosacītā cena bez PVN – 41 eiro mēnesī.
Izsoles solis – 1 eiro.
Zemes nomas maksa 28 eiro gadā.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties Vecumnieku
novada pašvaldības interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv, kā arī, reģistrējoties izsolei
Vecumnieku novada Domē, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.
kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 14.
Reģistrācija tiek izbeigta 19.martā plkst.14.00
Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties pa
tālruni: 65152893 vai 26668961 (Iveta Radziņa).

Neaizmirsīsim izkārt karogu martā
Saskaņā ar likumu
«Par Latvijas valsts
karogu»
– 25.martā – komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā pie iestādēm un
dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā.

4 Aktuāli

Sludinājums par
automašīnas MAZDA 6
atsavināšanu

Vecumnieku novada Dome 2020.gada 23.martā plkst.10.30 rīkos kustamās mantas – transportlīdzekļa MAZDA 6 (valsts reģistrācijas Nr.
GH8835) – atsavināšanu, pārdodot to atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli.
Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.
Nosacītā cena – 900 euro.
Izsoles nodrošinājuma nauda – 90 euro.
Izsoles solis – 50 euro.
Izsoles norises vieta un laiks – mutiska izsole
notiek 2020. gada 23.martā plkst. 10.30, Vecumnieku novada Domes sēžu zāles telpā (pagraba
stāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.
Informācija par atsavināmo mantu:
marka, modelis – MAZDA 6;
tips – vieglā pasažieru;
pirmreizējās reģistrācijas gads – 2007.;
krāsa – tumši brūna;
dzinēja tilpums – 2261 cm3;
odometra rādījums – 315693km.
Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars
Petruševics).
Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2020.gada
19.marta plkst.14.00, vienā no šādiem veidiem:
1) klātienē – Vecumnieku novada Domē, Rīgas
ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
2) nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada Dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV- 3933;
3) nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem
aktiem par elektronisko dokumentu noformē-šanu) uz elektroniskā pasta adresi:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 90 euro, kas, ar norādi: «Mantas
izsoles nodrošinājums», jāieskaita Vecumnieku
novada Domes kontā:
Vecumnieku novada Dome, reģistrācijas
Nr.90009115957, bankas konts Nr. LV54HABA
0551025822482, AS «Swedbank», kods: HABALV22.
4) Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas
un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz
2020.gada 19.marta plkst.14.
Izsole notiks saskaņā ar Vecumnieku novada
Domei piederošas kustamās mantas (automašīnas MAZDA 6) atsavināšanas – pārdošanas
izsolē noteikumiem. Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī,
reģistrējoties izsolei Vecumnieku novada Domē,
Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku
novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz
12 un no plkst.13 līdz 14.

Pašvaldības vadība uzklausa
novada iedzīvotājus

Stiprinot saikni ar iedzīvotājiem, kā arī lai
uzklausītu viedokļus aktuālu jautājumu
risināšanā un dotu iespēju katram interesentam sniegt savus priekšlikumus novada
attīstībai, novada Domes vadība ik mēnesi
pieņem iedzīvotājus individuāli pagastu
pārvaldēs.

2020. gada 11.martā

Noskaidroti Uzņēmēju konkursa
dalībnieki
Vecumnieku novada Dome ceturto gadu rīko
konkursu «Vecumnieku novada uzņēmēju
gada balva». Konkursa mērķis ir apzināt un
godināt Vecumnieku novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā
nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides
attīstību novadā, veicināt Vecumnieku
novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Vecumnieku novadā un stiprināt
lokālpatriotismu un piederības sajūtu.

U

zņēmēju izvirzīšana konkursam notika laika posmā no 1. līdz 31. janvārim, kad iedzīvotāji un uzņēmēji tika
aicināti pieteikt uzņēmumus 6 nominācijās:
• «Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»;
• «Gada pakalpojumu sniedzējs»;
• «Gada lauksaimnieks»;
• «Gada darba devējs»;
• «Čaklās rokas»;
• «Gada ražotājs».
Pašvaldības iestādes varēja pieteikt uzņēmumus nominācijā «Gada labdaris» un izvirzīt
uzņēmumus, ar kuriem bijusi veiksmīga sadarbība projektu realizēšanā, pasākumu rīkošanā
un saņemts citāda veida atbalsts.
Šogad iedzīvotāji un uzņēmēji kopumā iesnieguši 28 anketas. Konkursam pieteikta 31 fiziska
vai juridiska persona, kas Vecumnieku novadā
nodarbojas ar uzņēmējdarbību.
Visvairāk pieteikto uzņēmēju ir nominācijās
«Gada pakalpojumu sniedzējs» (pieteikti 10
uzņēmēji) un «Gada lauksaimnieks» (pieteikti
6 uzņēmēji), nominācijās «Čaklās rokas», Gada
ražotājs» un «Gada labdaris» pieteikti katrā pa
5 uzņēmējiem. «Gada darba devēja» nominācijai izvirzīti 4 uzņēmumi, bet «Gada jaunietis
uzņēmējdarbībā» - 1 uzņēmums. Šogad bez
vērtēšanas paliks nominācija «Gada jaunietis
uzņēmējdarbībā» jo vienīgais šai nominācijai
izvirzītais uzņēmējs savu dalību konkursā
atteica.
Dalību konkursā apstiprinājuši 12 uzņēmēji.
Visplašāk pārstāvētā nominācija būs «Gada
pakalpojumu sniedzējs» – uz galveno balvu
šajā nominācijā pretendēs 4 nominanti. Nominācijās «Čaklās rokas», «Gada darba devējs»
un «Gada ražotājs» piedalīsies katrā pa diviem
pretendentiem, savukārt nominācijās «Gada

Guntars Veismanis

Izpilddirektore Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

12.martā plkst. 10.00-12.00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
19.martā no plkst. 10.00-12.00 Bārbeles
pagasta pārvaldē;
20.martā no plkst. 10.00-12.00 Skaistkalnes
pagasta pārvaldē;
26.martā no plkst. 10.00-12.00 Valles pagasta
pārvaldē.

pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

2020.gada martu Vecumnieku novada
Dome iesākusi ar vairākiem izsludinātiem
iepirkumiem, lai laicīgi varētu sākt
celtniecības darbus, kuri ir paredzēti šajā
gadā.

K

ā vienu no svarīgākajiem varu minēt
izsludināto iepirkumu par moduļu tipa piebūvi pie Vecumnieku vidusskolas
pirmskolas izglītības iestādes Kalna ielā 13 A, vai, kā mēs to visi dēvējam, pie
Vecumnieku bērnudārza.
Lai atvieglotu esošā bērnudārza telpu noslodzi
un spētu rudenī uzņemt visus mazos pirmsskolas bērnus, Vecumnieku novada Dome un
deputāti ir lēmuši par nepieciešamību izbūvēt
moduļu tipa piebūvi, kurā varēsim izmitināt

Pasākumu vadīs populārais televīzijas raidījumu
vadītājs un moderators Haralds Burkovskis, par
muzikālo noskaņu rūpēsies Alise Kante.
Pašvaldība ielūdz visus Vecumnieku novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz konkursa
noslēguma pasākumu!
Dalību lūgums apstiprināt līdz 17. martam,
zvanot pa tālruni 63920596, vai rakstot e-pastā:
alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada Domes projektu koordinatore

«Vecumnieku novada uzņēmēju gada balva» pretendenti
Nr.

Uzņēmums/ uzņēmējs

Nominācija

1

Drava 85, SIA

Gada pakalpojumu sniedzējs

2

7 maņas, biedrība; Rolial – W, SIA

Gada pakalpojumu sniedzējs

3

Vītoli, ZS (Pie lielās karotes)

Gada pakalpojumu sniedzējs

4

Pīlādzis, Tehnisko sporta veidu klubs

Gada pakalpojumu sniedzējs

5

ALDESIGN rokdarbnīca, IK

Čaklās rokas

6

PINU, SIA

Čaklās rokas

7

Māris Lasmanis (Roņuku olas)

Gada ražotājs

8

GRAUDS AR DVĒSELI, IK

Gada ražotājs

9

Florabalt SIA

Gada darba devējs

10

Pienjāņi SIA

Gada darba devējs

11

Bogdani, ZS

Gada lauksaimnieks

12

Andrejs Rūtiņš Rūtenbergs

Gada labdaris

Izsludināti vairāki svarīgi iepirkumi būvniecībai

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:

12.martā no plkst.10.00-12.00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
13.martā no plkst.10.00-12.00 Skaistkalnes
pagasta pārvaldē;
19.martā no plkst.10.00-12.00 Kurmenes
pagasta pārvaldē;
26.martā no plkst.10.00-12.00 Stelpes pagasta
pārvaldē.

lauksaimnieks» un «Gada labdaris» piedalīsies
katrā pa vienam dalībniekam.
Konkursa vērtēšanas komisija devās pie uzņēmējiem 3. un 5. martā, lai klātienē iepazītos ar
visiem konkursa dalībniekiem un izzinātu katra
uzņēmēja darba specifiku un uzklausītu pieredzes stāstus. Uzvarētāji tiks paziņoti konkursa
noslēguma pasākumā. Savukārt viens no konkursa pieteikuma anketas iesniedzējiem izlozē
laimēs veicināšanas balvu - grozu ar novada
vietējo ražotāju SIA «Ābolis», SIA «KEEFA», PS
«Gravas», IK «Dzintarlāse», «Roņuku olas» un IK
«Grauds ar Dvēseli» ražoto produkciju.
20. martā plkst. 19.00 Bārbeles tautas namā tiks
godināti visi konkursa dalībnieki un noteikti uzvarētāji nominācijās. Pasākuma laikā tiks sveikti
arī konkursa «Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā

2019» uzvarētāji:
• Mārtiņš Mediņš;
• Ināra Strēle;
• Māris Lasmanis un Inese Gulbe
– Lasmane (Roņuku olas);
• SIA «Rolial-W»;
• SIA «LaRoute»;
• IK «ALDESIGN» rokdarbnīca;
•Dace Krūmiņa (Vecumnieku sadzīves pakalpojumu centrs).

divas bērnudārza audzēkņu grupas, kā arī iegūsim
vēl telpu dažādām aktivitātēm. Esošo piebūvi
esam paredzējuši nodot ekspluatācijā līdz nākamā mācību gada sākumam, tādēļ veltīsim daudz
uzmanības un pūļu, lai doto solījumu turētu.
Paralēli tam ir izsludināti vēl vairāki iepirkumi
pašvaldības īpašumu sakārtošanai gan Vecumnieku pagastā, gan arī Stelpē. Gribu minēt, ka
tuvākajā laikā tiks izsludināti iepirkumi gājēju
celiņa izbūvei no Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas uz Sporta ielu, kā arī stāvlaukuma izbūvei
pie Vecumnieku bērnudārza Kalna ielā 13A.
Novada iedzīvotāji ir ievērojuši, ka liela rosība
notiek pie Vecumnieku Sarkanās skolas. Pēc ilgas
pauzes un pārdomu brīža, ko darīt ar šo skaisto
un vēsturisko būvi ir lemts, ka tā tiks pārbūvēta
par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru.
Pārbūvi veiks par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta un Vecumnieku novada
piesaistītiem līdzekļiem. Ēkas pārbūvi veic SIA
«Kvintets M» un pārbūves laikā tiks saglabāts tās
vēsturiskais mantojums. Ļoti ceru, ka nepaies ilgs
laiks un mēs šo skaisto un Vecumnieku pagastā
tik iemīlēto ēku ieraudzīsim pavisam svaigā un
atjaunotā veidolā.
Aktivitāte Vecumnieku novadā ir sākusies ne tikai
būvniecības jomā, bet arī uz ceļiem.
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Cik laika apstākļi ļauj, Vecumnieku novada
ceļu uzturētāji SIA «Jaunolis» vairākkārtīgi ir
greiderējuši novada ceļus. Vallē Liepu ielas
posmam ir noņemts apaugums un tiks atjaunots novadgrāvis ielas malā, pēc tā ar šķembu
segumu tiks atjaunota ielas virsma. Labvēlīgos
laika apstākļos tiks salabotas arī asfalta segumā
izveidojušās bīstamās bedres .
Baudot šo patīkamo pavasara tuvošanos, visiem
Vecumnieku novada iedzīvotājiem vēlu rosīgu
un darbīgu šo laiku!

ĪSUMĀ
Jau trešo gadu novadā notiek rogainings. Šogad
pirmās sacensības 29.martā Bārbelē. Reģistrācija līdz 25.martam.
Vairāk informācijas www.vecumnieki.lv

6.martā parakstīts sadarbības līgums par projekta «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!» īstenošanu
2020. gadā.
Arī šogad būs iespēja laimēt vērtīgas balvas, ja
apmeklēsiet konkrētus tūrisma objektus.
Vairāk lasiet www.vecumnieki.lv

2020. gada 11.martā

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA INFORMĒ
Sabiedriskās kārtības nodaļa lūdz iedzīvotāju palīdzību

Kādi bijuši izsaukumi

Konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem,
klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi, iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumi, ko veikuši izglītojamie
izglītības iestādēs.
Saņemti piecu personu iesniegumi, un tikpat
sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem.
Sniegts atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesas darbiniekiem, apsekojot viņu uzraudzībā
esošās ģimenes. Pēc Valsts policijas darbinieku
lūguma vairākkārt apsekotas meklēšanā esošu
personu dzīvesvietas un iespējamās uzturēšanās
vietas. Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem
aizturētas trīs personas, kuras neizpildīja Valsts
policijas darbinieku likumīgās prasības.
Februārī Sabiedriskās kārtības nodaļā divas
reizes saņemta informācija par atrastiem, nesprāgušiem kara laika lādiņiem, Vecumnieku
un Skaistkalnes pagastā. Apsekota lādiņu atrašanās vieta, ziņots Valsts policijai un Nacionālo
Bruņoto spēku sapieriem. Lādiņi tika neitralizēti.
Veikts profilaktisks darbs izglītības iestādēs, kā

rezultātā atklāti seši nepilngadīgo personu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumi.
Visos gadījumos nepilngadīgajām personām
uzsāktā lietvedība administratīvā pārkāpuma
lietā nodota Vecumnieku novada domes Administratīvajai komisijai par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļa piemērošanu bērniem.
Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tika veikts
profilaktiskais darbs ar personām, kurām nav
noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi,
vai kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas
noteikumus pie koplietošanas konteineriem.
Vienai personai uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta otrās daļas, bet
divām personām nosūtītas brīdinājuma vēstules
ar aicinājumu novērst
pārkāpumus.
Vienai personai noformēts administratīvā
pārkāpuma protokols
pēc Vecumnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 4
«Vecumnieku novada
sabiedriskās kārtības
noteikumi» 26. punkta,
par sabiedriskas vietas
piegružošanu, bet vienai personai uzsākta
lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā,
par iepriekš minēto
pārkāpumu.
Par gaisa, zemes, mežu

Var sākt aizpildīt platību
maksājumu provizorisko
iesniegumu

vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām,
tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām,
materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai
citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot
pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām
personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma
izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez
konfiskācijas.
Andris Caune, Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītāja p.i

FOTO –ANDRIS CAUNE

Februārī kopumā apkalpoti 39 izsaukumi (Vecumnieku pagastā - 26 izsaukumi, Stelpes
pagastā - 5 izsaukumi, Bārbeles pagastā - 5
izsaukumi, Skaistkalnes pagastā - 1, Kurmenes
pagastā - 1, Valles pagastā - 1 izsaukums), t.sk.
apkalpoti 11 Valsts policijas izsaukumi. Pārkāpumu profilaksei veikti 8 reidi. Sabiedriskā kārtība
nodrošināta 4 publiskos pasākumos, kur kopumā
nostrādātas 19 stundas. Astoņas reizes sniegts
atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai, 9
gadījumos izteikti aizrādījumi par sabiedriskās
kārtības pārkāpumiem. Četrām personām, kas
bija alkohola reibumā vai kurām bija veselības
problēmas, palīdzēts nokļūt dzīvesvietā. Fiziska
palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās
medicīnas palīdzības dienestam u.c. sniegta 16
reizes. Izķerts 31 klaiņojošs mājdzīvnieks (30
kaķi, 1 suns).
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Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centra Bauskas birojs rīko semināru
grāmatvedībā

Sabiedriskās kārtības nodaļa lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu personu, kura
atveda un izgāza lietotas automašīnu riepas Stelpes pagastā, pie mājām «Zālītes-2».
Lūgums ziņot t.25477131, 63920587.
Par iepriekš minēto pārkāpumu paredzēta administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.panta. Vides piesārņošana un piegružošana.

«

«Šeit būs ne tikai picērija. Picu gatavošana būs tikai viens no piedāvātajiem pakalpojumiem. Esmu iecerējis atvērt ēdināšanas
uzņēmumu, kur cilvēks varēs nopirkt vienkāršu
mājas ēdienu, bez īpašām ekstrām – garšīgu un
sātīgu. Cepsim arī konditorejas izstrādājumus,
piedāvāsim banketa galda klājumu,» stāstīja
Normunds, kas ēdināšanas biznesā ir jau
piecpadsmito gadu un ēdināšanas uzņēmums
Vecumniekos nav «Ribkas» vienīgā pakalpojumu
sniegšanas vieta.
Saimnieks atklāja, ka iecerējis ik pa laikam veidot lekciju vakarus, kad tiks uzaicināti vieslektori
par cilvēku interesējošām tēmām par dzīves
būtību, par veselīgu dzīves veidu, veselību
u.c. Būs arī mūzikas vakari, kur varēs klausīties
«dzīvo mūziku».
Jautāts par to, cik tālu tikts ar telpu sagata-

vošanu, Normunds
sa-ka, ka atrodas
«slaucīšanas sta-dijā» un priekšā vēl
krietns pusotrs mēnesis dažādu darbu.
Kopējā apgūstamā
platība ir 100 kvadrātmetru.
Uzņēmējs atzina,
ka, tuvojoties remontdarbu noslēgumam, tiks meklēti arī ēdināšanas
speciā-listi un Vecumnieki iegūs vairākas dar-ba vietas.
Normunds atzina,
ka pats ir veģetārietis un viņam vislabāk garšo veģetārā
pica. Kā īpašu ideju Kā atzina uzņēmējs - telpas atrodas «slaucīšanas stadijā». Darba vēl daudz.
viņš izcēla, ka jaunoteikti!»
najā ēstuvē būvēs malkas krāsni un ēdiens tiks
Andra Matuļenko,
gatavots arī malkas krāsnī. «Tad visam ir pavi«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore
sam cita garša. Mēģināsim tā gatavot. Jāsanāk

DZIMTSARAKSTU NODAĻA INFORMĒ
Februārī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrētas 4 bērniņu dzimšanas – 2 puikas, 2
meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 1 laulība.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 7 miršanas
reģistri:

Stelpes pagastā

Lidija Ganceļejeva (1935.gada 3.maijs –
2020.gada 4.februāris)

Vecumnieku pagastā

Elza Dzintra Brunere (1929.gada 7.oktobris –

2020.gada 11.februāris)
Silvija Straupe (1936.gada 9.aprīlis –
2020.gada 12.februāris)
Marija Mackēviča (1940.gada 2.augusts –
2020.gada 13.februārī)
Ilga Vaičule (1939.gada 9.jūlijs –
2020.gada 19.februāris)
Dmitrijs Pavlovs (1942.gada 5.februāris –
2020.gada 19.februāris)
Pēteris Azarstarps (1941.gada 19.jūnijs 2020.gada 23.februāris).
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

FOTO –AIRA ODINGA

Top kultūrmuzikāla picērija Vecumnieku centrā
Jau kādu laiku Rīgas ielā 34, Vecumniekos
manāmi rosāmies cilvēki, kas remontē
telpas – tātad drīz varam gaidīt ko jaunu
novada centrā.
Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja
telpu saimnieku, uzņēmēju Normundu
Ermanoviču-Hermanoviču, kas ir arī SIA
«Ribka» īpašnieks.

No februāra vidus ikviens lauksaimnieks var
aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku
atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai
padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tagad
to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt,
vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības.
EPS šī iesnieguma forma norādīta kā «Provizoriskais iesniegums».
Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs
no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma
koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīlī dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu
iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kam
nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par
semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību maksājumu sezonā nav.
Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos» (BDUZ), pārējos pasākumos
jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par
vienu gadu pagarināt esošās saistības.
Sagatavots pēc Lauku
atbalsta dienesta informācijas

19. martā, Vecumnieku novadā, Bārbelē,
Bārbeles tautas namā plkst 10.00.
Semināru vadīs:
Inguna Leibus Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un
grāmatvedības institūta profesore
Semināra tēmas:
Nodokļu aktualitātes IIN maksātājiem (pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem):
1. Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem
2020. gadā;
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma;
3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
4.Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem
5. Atbildes uz jautājumiem
Vēlams iepriekš pieteikties –
tālr.20267734, kristaps.stallits@llkc.lv,
kristaps.stallits@vecumnieki.lv.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Līdz 1.aprīlim lauksaimnieki var iesniegt pieprasījumus lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanai.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad,
ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību vai pievienot jaunus ainavas elementus.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja
izveidot lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas
par 0,1 hektāru vai 2% no lauku bloka platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu, celmu, kūlas u.c.
Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā
un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības
apsekošana. Piemēri sakoptai un nesakoptai
platībai.
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums
platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos
platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot
to, varēs pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku
bloka platību, kas ir vismaz 0.30 ha.
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Kurmenes tautas namā svin
Aizgavēņa dienu
Meteņu tradīcijas turpinot, Kurmenes tautas
namā 25.februārī notika Aizgavēņa balle.
Pasākuma rosinātājs bija Kurmenes katoļu
draudze.

P

Interesanti:

Šo dienu svin visā Pasaulē kā Madri Gras vai
Resno Otrdienu, tā ir karnevālu kulminācijas
diena, pēdējā neprāta/izvirtību diena pirms Lielā
gavēņa. Šajā dienā pieņemts ēst pankūkas.
Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas nama vadītāja

Trīs Vecumnieku novada dižģimenes saņēmušas
pārsteigumu no konkursa lieldrauga
Februārī trīs Vecumnieku novada daudzbērnu
ģimenes saņēmušas pārsteigumu no
konkursa «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2019» lieldrauga – tirdzniecības centra
«Alfa», kas papildināja katras ģimenes
bankas kontu par 500 eiro.

P

ērnā gada nogalē noslēdzās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) un Valsts reģionālās attīstības
aģentūras (VRAA) rīkotais konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019».
Apbalvošanas ceremonijā Latvijas Mākslas akadēmijā tika paziņoti konkursa rezultāti: galveno
balvu un titulu «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
Latvijā 2019» ieguva Līvānu novada pašvaldība,
savukārt titulu «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2019» plānošanas reģionu pašvaldību grupā ieguva Ludzas, Iecavas, Grobiņas, Ādažu un Smiltenes
novadu pašvaldības. Balvas citās konkursa nominācijās ieguva vēl septiņas pašvaldības, savukārt
konkursa atbalstītāju, tostarp lieldrauga, balvas
saņēma piecas pašvaldības, viena no kurām bija
Vecumnieku novada pašvaldība.

nē četri bērni ir padziļināti apguvuši mūzikas
pasauli. Ir spēlētas klavieres, pūsta trompete un
skartas kokles stīgas. Vecākā meita gāja klavieru
klasē, bet mēs sākumā nevarējām atļauties
iegādāties klavieres vai sintezatoru. Viņa bija sazīmējusi uz lapas notis – tā notika pirkstu treniņš
bez skaņas. Vēlāk iegādājāmies sintezatoru. Gan
koklētāja, gan trompetes spēlētājs lietoja sintezatoru, taču tas savu laiku jau ir nokalpojis. Arī
mūsu deviņus gadus vecā meita ir izvēlējusies
spēlēt klavieres. Ar t/c «Alfa» atbalstu viņai būs
iespēja iegūt digitālās klavieres ar pedāļiem.
Lai veicinātu ģimenes saliedētību, beidzot
varēsim apmeklēt akvaparku. Pateicamies arī
pašvaldībai par sagādāto pārsteigumu, izvēloties
mūs šai balvai. Ir patīkami apzināties, ka mūsu
ieguldījums bērnos ir novērtēts. Pasākumi, kāds
ir konkurss «Ģimenēm draudzīga pašvaldība», ir
ļoti atbalstāmi arī no citu pašvaldību pieredzes
gūšanas iespējām.»

Septiņu bērnu tētis Roberts Otomers:

«Bijām ļoti pārsteigti par šādu negaidītu dāvanu!
Liels prieks, ka t/c «Alfa» novērtē lielas ģimenes
un tās atbalsta. Sakām paldies par to, ka guvām
iespēju visai ģimenei noorganizēt kopēju atpūtas

Lai arī konkursā «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019»
Vecumnieku
novada pašvaldība netika finālā, novērtējot
tās ieguldījumu
ģimenēm draudzīgas dzīves
vides veidošanā
un godinot pašvaldības centienus ceļā uz ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Latvijā, konkursa lieldraugs
t/c «Alfa» tai
piešķīra īpašu
balvu. «Augstu
vērtējam Vecumnieku novada pašvaldības
rūpes par daudzbērnu ģimenēm un iesaisti Lieldrauga atbalstītā Otomeru ģimene ceļojumā Zviedrijā.
Eiropas ģimeņu
braucienu, dodoties ar prāmi ceļojumā uz Zviedtīklā. Ar lielu prieku atbalstījām šo konkursu, jo
iestājamies par pasākumiem, kas var veicināt
riju, ko tik sen jau bijām vēlējušies izdarīt!»
ģimeņu labklājību Latvijā. Tirdzniecības centrs
«Alfa» atbalstu 1500 eiro apmērā piešķīra VeSešu bērnu mamma Ildita Jansone:
cumnieku novada trīs daudzbērnu ģimenēm.
«Mūsu ģimene šobrīd būvē māju, tādēļ visi
Esam par kuplām un laimīgām saimēm un ceram,
līdzekļi tiek novirzīti tās celtniecībai. Kad bērni
ka mūsu atbalsts palīdzēs šīm ģimenēm īstenot
runā par saviem sapņiem un vēlmēm, viņiem
kādu sen lolotu ieceri!» stāsta t/c «Alfa» vadītāja
nākas dzirdēt atrunu: «Kad uzcelsim māju.» Tas ir
Liene Apine.
ilgs process, tādēļ dažreiz sāp sirds par bērnu nepiepildītajiem sapnīšiem. Šis t/c «Alfa» atbalsts
Vecumnieku novada pašvaldības domes priekšmums ļāva piepildīt dažas no mūsu bērnu vēlsēdētājs Guntis Kalniņš atzīst, ka ir liels prieks un
mēm. Mēs visi kopā pavadījām neaizmirstamu
pagodinājums, ka konkursa «Ģimenei draudzīgādienu t/c «Alfa», apmeklējām kino (parasti tas
notiek ļoti, ļoti reti) un iegādājāmies nepieciekā pašvaldība» vērtēšanas komisija un sadarbības
partneri ir pamanījuši un novērtējuši pašvaldības
šamās lietas. Lai arī tās ir ikdienišķas, mums tās
centienus veidot labvēlīgu dzīves vidi un apstākbija ļoti nepieciešamas: vecākās māsas tika pie
jaunām kleitām – koncertiem mūzikas skolā un
ļus ģimenei ar bērniem, it sevišķi daudzbērnu
bērnudārza izlaidumam – arī brāļi ieguva jaunus
ģimenēm. «Neesam ļoti bagāti ar ģimenēm,
kreklus mūzikas skolai. Ziemassvētkos vecākais
kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bet, nebrālis saņēma skūteri, jaunākajam būtu bijis jāskatoties uz to, izvēle konkursa lieldrauga balvas
piešķiršanai nebija viegla, tāpēc noteicošais fakgaida līdz nākamajiem Ziemassvētkiem, taču arī
šo sapni izdevās piepildīt jau tagad! Bērni ir lieli
tors bija pašu vecāku rūpes par savām atvasēm,
lasītāji, tādēļ iegūto naudu atvēlējām arī grāveiksmīgi turpinot savu ikdienas darba dzīvi un
sabiedrisko aktivitāti. Paldies tirdzniecības centra
matām un dažām galda spēlēm. Atlikusī nauda
«Alfa» administrācijai par sniegto atbalstu mūsu
tiks tērēta brāļiem, lai iegādātos trompetes, lai
ģimenēm! Kopā mēs varam atdzīvināt Latvijas
arī lietotas, tās tik un tā nav lētas. Mūsu ģimeģimeņu pārliecību par ģimenes tradīciju, kuplu
ne ļoti pateicas par šo iespēju, it īpaši – mūsu
ģimeņu veidošanu,» stāsta Vecumnieku novada
laimīgie bērni!»
domes priekšsēdētājs G.Kalniņš.

FOTO -NO OTOMERU ĢIMENES ALBUMA
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riecīgā noskaņojumā zālē pulcējās lieli
un mazi svinību dalībnieki no Kurmenes,Valles, Zalves, Bruknas kopienas,
Bārbeles Zēnu pamatskolas un citiem
pagastiem, līdzi nesot cienastu-pankūkas. Klātesošos uzrunāja priesteris Andrejs Mediņš, novēlot visiem jauki atpūsties un izpriecāties. Par vakara muzikālo izklaidi gādāja tālu ceļu
mērojušie muzikanti-grupa «Rauši» no Ciblas. Tika
spēlētas pašu sacerētas dziesmas, kā arī visiem
zināmas melodijas.
Rotaļas un jautras atrakcijas ar maskošanos
vadīja Andžela Briča. Tika rīkots konkurss par
gardāko pankūku. Iepriekš katrām pankūkām
bija jāizdomā nosaukums, kopā tādu bija 31!
Saskaitot aizpildītās lapiņas, tika noteikti uzvarētāji. Visvairāk balsu ieguva «Bruknas iecienītās»
Annas kundzes ceptās, ar brieža gaļu pildītās

pankūkas.
Kurmeniete Malda Balode lepojās ar piecu veidu
pankūkām. Visi uzvarētāji tika sveikti ar saldām
balvām. Starp rotaļām un dejām pusstundas
atpūtas brīdi varēja noskatīties filmiņu par
Kurmenes baznīcas un parka atjaunošanā paveiktajiem darbiem.
Dejas un jautrība rimās pusnaktī, kad ap simts
lielie un mazie svinētāji devās mājās, lai nākamajā dienā ar jaunu sparu turpinātu iesāktos
darbus. Katra jauna tradīcija padara mūsu ikdienu krāsaināku, arī sarīkojums darbdienas vakarā
nevienam netraucēja otrā dienā laicīgi ierasties
darbā vai skolā. Paldies visiem, kuri piedalījās
pasākuma rīkošanā!

2020. gada 11.martā

Pankūku balles dalībnieki dzīvespriecīgā noskaņojumā labprāt pozēja kopējam foto.

Vecumnieku novadā notiks SIA «Eco Baltia
vide» elektronikas šķirošanas akcija
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA
«Eco Baltia vide» aicina Vecumnieku
novada iedzīvotājus piedalīties nolietotās
un mājsaimniecībā vairs nevajadzīgās
elektronikas bezmaksas nodošanas akcijā,
kas notiks no šā gada 16. līdz 23.martam.

A

kcijas laikā novadniekiem tiks nodrošinātas divas visu diennakti brīvi pieejamas un ar speciāliem konteineriem aprīkotas vietas tehnikas
nodošanai:

1. Ceriņu ielā 17, Vecumniekos;
2. Bauskas ielā 2, Bārbelē, Vecumnieku novadā (pie pagasta pārvaldes).
Akcijas laikā tiek pieņemti savu laiku nokalpojuši
vai mājsaimniecībā vairs neizmantoti ledusskapji, veļas mašīnas, televizori, datori, mikroviļņu
krāsnis, tosteri, fēni un cita tehnika. Tai jābūt
pilnā komplektācijā, ar visām tām piederošajām
sastāvdaļām, piemēram, ledusskapja kompresoru vai datora mātesplati un citām detaļām.
SIA «Eco Baltia vide» šāda veida akcijas savos

darbības reģionos rīko ar mērķi novērst elektronikas, kas ir bīstamie atkritumi, nonākšanu
dabā, kā arī veicinātu to otrreizējo pārstrādi.
Neko no sadzīves tehnikas un elektronikas nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros
vai novietot tiem blakus. Nonākot apkārtējā
vidē, tā agri vai vēlu sāk izdalīt cilvēkam un
dabai kaitīgas vielas.
Veicinot vides ilgtspēju un pareizu atkritumu
šķirošanas paradumu veidošanu gan savos darbības novados, gan valstī kopumā, «Eco Baltia
vide» šogad rīkos arī speciālu akciju - Vislatvijas
«elektronikas šķiratlons». Akcijas ietvaros iedzīvotāji dažādās vietās Latvijā varēs nodot uzkrāto
tehniku, tādējādi gan atbrīvojot vietu savās mājās no nevajadzīgām lietām, gan arī nodrošinot
iespēju bīstamajām iekārtām nonākt pārstrādē.
Vairāk informācijas par elektronikas šķirošanas
akciju Vecumnieku novadā, kā arī citiem SIA «Eco
Baltia vide» pakalpojumiem pieejama, zvanot
pa tālr.8717 vai rakstot e-pastu uz veumnieki@
ecobaltiavide.lv.
Ecobaltiavide

Vecumnieku novada pašvaldība izvirzīja trīs novada ģimenes t/c «Alfa» balvas – 500 eiro – saņemšanai: Vietnieku, Otomeru un Jansonu ģimenei. Pārsteigums visām ģimenēm, uzzinot par
šo atbalstu un saņemot to, bija neaprakstāms.

Sešu bērnu mamma Iveta Vietniece:

«Mūsu ģimene ir ļoti pateicīga par šāda veida
atbalstu! Emocijas bija grūti valdīt. Mūsu ģimeVISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Informācija

Konkurss «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība»
norisinās kopš 2017. gada. Konkursa mērķis
ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā
pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tīmekļvietnē
www.vietagimenei.lv ikviens var iepazīties gan
ar konkursa norises gaitu, gan ar pašvaldību
sniegto informāciju par to piedāvājumu un
atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Ilze Aizsila, projektu vadītāja

Sports, izglītība 7
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au trešo gadu - laikā, kad ziemu nomaina
pavasaris – jaunie mūziķi un viņu skolotāji
kāpj lielajā autobusā, lai dotos koncertēt pie
Vecumnieku senioriem.
Vairāk nekā 50 lieli un mazi mākslinieki
šogad bija sarūpējuši muzikālus sveicienus kuplajai «Atvasaras» saimei. Koncertā «Modinot
pavasari» uzstājās bērnu kora «Via Stella» jaunākā grupa (skolotāja Liene
Batņa), 1.-3. klašu vijolnieku
ansamblis (skolotāja Dace
Rozenberga), koklētāju ansamblis «Skandīne» (skolotāja
Kristīne Jeronoviča), flautisti
(skolotāja Zane Jurēvica) un
skolotāja Aigara Dziļuma audzēkņi – trompetisti ar koncertmeistari Līgu Eglīti.
Skolas direktore Iveta Lavrinoviča stāsta: «Nav uzmanīgākas, vērīgākas un klusākas
publikas par pansionāta iemītniekiem! Šajos koncertos
ir bauda spēlēt un dziedāt
gan bērniem un jauniešiem,
gan viņu pedagogiem, jo katrs
priekšnesums tiek uzklausīts
ar lielu mīļumu un ieinteresē- Sirsnības, prieka un mūzikas skaņu piepildītā «Atvasara».
tību. Publiku ar šādu attieksmi

Flautas pieskandina Vecumniekus
Flautistu sadraudzības koncerts «Mana mīļā
flauta» norisinās jau ceturto gadu. Līdz šim
tajā muzicējuši Salaspils, Ropažu un Bauskas
Mūzikas un mākslas skolu flautas spēles
audzēkņi un skolotājas. Šogad šim pulkam
pievienojās arī Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas jaunie mūziķi, un pirmo reizi
pie mums tika rīkots koncerts.

T

FOTO –AGNESE ČIKULE

ik daudz flautistu vienuviet Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas zāle vēl nebija piedzīvojusi! Tie bija gandrīz 50 mūziķi, kas atskaņoja gan solo skaņdarbus,
gan apvienojās dažādos ansambļos, kā arī
muzicēja kopkorī.
«Aptaujājot audzēkņus par spilgtākajiem koncerta iespaidiem, visi kā viens minēja saspēli
kopkorī. Ikdienā dzirdēt tik grandiozu flautu
radītu skaņu nav iespējams, un būt daļai no
priekšnesuma daudziem bija liels prieks un
lepnums», pēc koncerta stāsta Vecumnieku
un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu flautas
spēles skolotāja Zane Jurēvica. «Audzēkņiem
šāds koncerts ir ļoti vērtīga pieredze – sirsnīgā
atmosfērā uzstāties un dzirdēt muzicējam citus,
smelties pieredzi, iepazīt jaunus, laikmetīgus
flautas spēles paņēmienus, dzirdēt, kā var eksperimentēt ar flautas skaņu.»
Koncerta pirmsākumi un iedvesmas avots ir
Ropažu, Salaspils Bauskas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotājas.
Viņas ir draudzenes gan dzīvē, gan mūzikā.
Skolotājas Santa Grigorjeva, Madara Behmane
un Zane Jurēvica visas ir arī profesionālas mūzi-

ķes un kopā muzicē ansamblī «Svīres». Savulaik
visas dziedājušas arī jauniešu korī «Kamēr…».
«Svīres» ir īpašas – viņu muzicēšana vienlaikus ir laikmetīga un sirsnīgi vienkārša. Viņas
izmanto gan balss, gan instrumenta tehniskās
iespējas, mainot un dažādojot flautas skaņu.
Ansambļa repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – gan
tautas mūzika, gan klasiskā mūzika, populārās
mūzikas apdares un oriģinālskaņdarbi. Savos
priekšnesumos meitenes spēlē arī stabules,
ģitāru, ukuleli, kokli, dažādas perkusijas un citus
mūzikas instrumentus.
Šī brīvā, laikmetīgā, drosmīgā pieeja flautas
spēlei pielīp arī skolotāju audzēkņiem. To varēja
dzirdēt arī koncertā «Mana mīļā flauta».
Zane Jurēvica: «Dzirdēt tik daudz flautu vienuviet var tikai konkursos. Bet tad ir spriedzes un
konkurences apstākļi, kad katrs koncentrējas uz
savu uzstāšanos. Šāds koncerts – festivāls rada
muzicēšanas prieku, kas mūziķim ir galvenais».
Paldies flautistiem par radīto mūzikas notikumu!
Īpašus sveicienus sūtām Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas sagatavošanas un pirmās klases
audzēknēm Anikai Zentelei, Rutei Otomerei un
Danielai Dreviskai, kurām šis bija pirmais flautas
spēles koncerts.
Paldies skolotājām – Santai Grigorjevai, Madarai
Behmanei, Zanei Jurēvicai, Laurai Meždreijai un
koncertmeistarēm – Marlēnai Lapiņai, Dzintrai
Kļaviņai, Annai Kovaļovai un Līgai Opincānei par
audzēkņu sagatavošanu koncertam!
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS komunikācijas peciāliste

Flautas spēles festivāla dalībnieki - prieks par koncertu un kopā būšanu.

25.februārī, Valgundē un Ozolniekos
norisinājās Zemgales reģiona sacensības
volejbolā pamatskolu vecuma grupās.

M

ūsu Valles pamatskolas meitenes un
Vecumnieku vidusskolas zēni cīnījās
atzīstami, iegūstot 3.vietu. Turnīrā
vietu izcīnīja 6 labākās komandas,
savā starpā izspēlējot apli.

Valles pamatskolas meiteņu komandas
panākumi

Jau uzsākot sacensības, Valles pamatskolas
meitenes demonstrēja cīņassparu, pārliecinoši
uzvarot Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju.
Savukārt nākamajā spēlē nācās piekāpties spēlētājām no Kalnciema. Pēdējā spēlē, kad Valles
meitenes tikās ar Kandavas vidusskolas K.Mīlenbaha volejbolistēm, tika izšķirts godalgotās 3.
vietas liktenis. Valles meitenes bija pārākas un
ar rezultātu 2:0 apspēlēja pretinieces.
Medaļu sadalījums:
1. Tukuma 2. vidusskola;
2. Kalnciema vidusskola;
3. Valles pamatskola.
Komandā spēlēja: Annija Anna Arāja, Lilita Ķikure,
Annemarija Rāviņa, Beāte
Baļčune, Zanda Zariņa, Vineta
Grūbe un Lolita Griškeviča.

ceturtajā spēlē grūta darba uzvaras pār Jelgavas
Spīdolas Valsts ģimnāziju un Smārdes pamatskolas komandām ar rezultātu 2:1.
Pēdējā spēlē izšķīrās zelta, sudraba un bronzas
medaļu liktenis, uzvaras gadījumā mūsu zēni
iegūtu zelta medaļas, taču dzīvē viss nenotiek kā
plānots, grūtā un saspringtā cīņā zaudējums ar
1:2 Kalnciema vidusskolai, rezultātā mūsu puiši 6
komandu konkurencē izcīnīja Zemgales bronzu.
Medaļu sadalījums pēc turnīra:
1. Jelgavas Spīdolas valsts Ģimnāzija
2. Kalnciema vidusskolai
3. Vecumnieku vidusskola
Komandā spēlēja: Ričards Čudars, Renārs
Vasiļjevs, Roberts Caune, Kristers Balcers,Niks
Vucāns, Krists Aukstars, Markuss Onzulis un
Lauris Vasiļjevs.
Paldies zēniem, kuri centīgi strādā treniņos un
vēlas sasniegt ko vairāk, paldies zēnu vecākiem
par uzticības kredītu un atbalstu, veiksmi mums
turpinājumā!
Rinalds Zariņš un Rolands Plēsnieks,
sporta skolotāji
FOTO –NO ORGANIZATORU ARHĪVA
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var vēlēties ikviens mākslinieks!».
Paldies omītēm un opīšiem par siltajiem vārdiem, mīļajiem rokasspiedieniem, daudzajiem
jautājumiem «kad jūs atkal atbrauksiet?» un
saldumiņiem, kas sataupīti no Ziemassvētkiem!
Šie koncerti ir laba mācību stunda mums visiem
– gan par to, cik daudz mēs katrs varam vai nevaram dot, gan par to, cik maz vajag, lai radītu
prieku. Viens otram.
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS Komunikācijas speciāliste

FOTO –IVETA LAVRINOVIČA

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņu un skolotāju koncerts pansionāta
«Atvasara» iemītniekiem jau kļuvis par
tradīciju.

Zemgales reģiona bronzas medaļnieki

Vecumnieku vidusskolas
zēnu komandas
cīņasspars

Pirmajā spēlē Vecumnieku
vidusskolas zēnu komanda
ar 2:0 uzvarēja Ozolnieku
vidusskolu, otrajā spēlē, pēc
veiksmīgi uzvarēta pirmā
seta, zaudējums Valles pamatskolai ar 1:2, trešajā un Valles pamatskolas meiteņu komanda.

Spraigas emocijas Vecumnieku novada skolēnu
basketbola sacensībās
21. februārī Valles pamatskolas sporta
hallē notika Vecumnieku novada skolēnu
sacensības basketbolā 3:3, kurās sacentās
6.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu grupas meitenēm
un zēniem. Šīs bija viskuplāk apmeklētās
sacensības, kurās piedalījās 28 komandas.

V

ecumnieku vidusskolu pārstāvēja 13
komandas, Misas un Skaistkalnes vidusskolas, kā arī Valles pamatskolu 5
komandas, savukārt Stelpes pamatskolu 1 komanda.
Spēles notika pēc apļa principa. 8.-9.klašu grupā
zēniem, kopumā bija 10 komandas. Sacensību
sākumā sporta skolotājs Rinalds Zariņš atgādināja
spēles noteikumus un aicināja: «censties spēlēt,
nevis strīdēties!»
Sacensību uzdevums ir sekmēt skolēnu iesaistī-šanu ārpusstundu sporta pasākumos, tādējādi
nodrošināt kvalitatīvu sporta stundas mācību
vielas apguvi un sekmēt padziļinātu sporta veidu
prasmju, iemaņu apguvi.

Sacensību rezultāti

6.-7.klašu grupā meitenēm: 1.v. ieguva Misas
vidusskolas komanda, 2. v. ierindojās Valles pamat-skolas komanda un 3. v. Vecumnieku vidusskolas komanda.
6.-7.klašu grupā zēniem: 1.v. Vecumnieku vidusskolas I komandai, 2. v. Misas vidusskolas komandai un 3. v. Vecumnieku vidusskolas II komandai.
8.-9.klašu grupā meitenēm: 1. v. Skaistkalnes vidusskolas komandai, 2. v. Valles pamatskolas ko-mandai un 3.v. Vecumnieku vidusskolas I komandai.
8.-9. klašu grupā zēniem: 1.v. Misas vidusskolas I
komandai, 2. v. Valles pamatskolas I komandai un
3. v. Vecumnieku vidusskolas I komandai
10.-12. klašu grupā zēniem: 1. v. Skaistkalnes vidusskolas I komandai, 2. v. Vecumnieku vidus-skolas II komandai un 3. v. Vecumnieku vidusskolas
III komandai.
Paldies skolēniem par cīņassparu un skolotājiem
par kvalitatīvu sporta stundas mācību vielas
apguvi.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors
FOTO –NO ORGANIZATORU ARHĪVA

Mūzikas skolas audzēkņi modina pavasari Vecumnieku pansionātā

Basketbola sacensību dalībnieki pēc apbalvošanas.
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8 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 13.martā plkst 19.00 filma «Klases salidojums 2»
• 20.martā plkst.19.00 koncertprogramma «Deja.
Dziesma. Teātris.» - Martas Šilovas (Daugavpils
universitāte) bakalaura darbs.
• 21.martā 12.00-15.00 pateicības pasākums
aizbildņiem un audžuģimenēm.
• 27.martā plkst.19.00 Riharda Čerkovska stāvizrāde «Tinder surprise».
VECUMNIEKU PAGASTA NOVADPĒTNIECĪBAS
CENTRĀ
• 25.martā plkst.12.00 Vecumnieku dzelzceļa
stacijā piemiņas brīdis komunistiskā genocīda
upuriem.
VECUMNIEKU BIBLIOTĒKĀ
• 16.martā izstāde. Spilgta, daudzveidīga un pretrunīga personība. (Dzejniecei Aspazijai – 155).
• 18.martā izstāde. Saulains rāmums, klusa
skaidrība, vecās kultūras vītuma smarža un gracioza elegance.(Rakstniecei Elzai Stērstei – 135).
• 25.martā izstāde. Par savu zemi, savām mājām un sev svarīgajām lietām. (Dzejniekam
Guntaram Račam – 55).
• 27.martā izstāde. Dzīvi izspēlēt nenozīmē to
notrallināt, bet gan pierādīt, ka cilvēks ir vairāk
nekā viņš saražo. (Starptautiskā teātra diena).
• 25. – 29.martam «Digitālā nedēļa».
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 13.martā plkst.11.00 Vecumnieku novada skolu
deju kolektīvu skate.
• 14.martā plkst.13.00 Vecumnieku novada
vokālo ansambļu skate. Īpašais
viesis Egils Melbārdis.
• 21.martā plkst.21.00 Vecumnieku novada basketbola turnīra noslēguma pasākums. Apbalvošana un balle.
• 28.martā plkst.17.00 deju kolektīvu «Degsme» un «Degļi»
un Misas pašdarbnieku koncerts.

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
•14.martā plkst.12.00 «Latvijas Prāta spēles
kauss 2020». Izklaidējoša komandu erudīcijas
spēle, dalība bez maksas.
• 20. martā plkst.19.00 amatierteātra «Kurmene»
izrāde «Mazā raganiņa».
• 25.martā plkst.10.00 atceres brīdis pie Sarkanā
terora upuru piemiņas akmens, atmiņu stāsti
pie tējas tases.
• 28.martā plkst.21.00 Teātra dienas sarīkojums
«Šai dzīvē iet kā zaļā pļavā». Viesosies amatierteātri no malu malām, aktiermeistarības stundu
sniegs slavenais Dailes teātra dziedošais aktieris
Artis Robežnieks, dejas spēlēs atraktīvā Manguļu
ģimene-grupa «Meduspods». Ieeja amatierkolektīvu dalībniekiem 1.00 eiro, skatītājiem līdz plkst.
21.00-3.00 eiro, pēc tam 5.00 eiro.

2020. gada 11.martā
• 25.martā plkst. 15.00 atceres pasākums deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem «Tā vienkārši vējā
viss.» Ivetas Pudānes liriskas pārdomas dzejā un
mūzikā.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• 13.martā «Laba miega rokasgrāmata» – miega
dienai veltīta informatīva un interaktīva izstāde
• 23.-27.martā «Digitālā nedēļa».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 13. martā plkst.14.00 leļļu teātra «TIMS» muzikāla
leļļu izrāde bērniem «Mošķu diena». Biļete 1 eiro.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
• 16. -23.martam Literāra izstāde
«Dzejniecei Aspazijai – 155».
• 23.-27.martam «Digitālās nedēļas» ietvaros
«Netērē papīru, dari digitāli!» individuālas konsultācijas iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanai un
plašākai izmantošanai.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
• 14.martā Daugmales amatierteātra «Urga»
izrāde.
• 28.martā «Pavasara iedancis».
TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 2. marta līdz 27.martam literāra izstāde
«Dzejniecei Aspazijai – 155».
• No 23. līdz 27. martam «Digitālā nedēļa».

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 14.martā plkst. 14.00 pūtēju orķestru koncerts
«Ceļā uz Dziesmu svētkiem».

Vecumnieku
vidusskola aicina
pieteikt 2015. gadā
dzimušos bērnus
obligātajai pirmsskolas
apmācībai 2020./2021.
mācību gadam.

MISAS BIBLIOTĒKĀ
• 2.marta-1.aprīlim Līgas Lauriņas izstāde «Kolāžas»
• 23. -27. martam Digitālajā
nedēļā iepazīsimies un praktiski
apgūsim, kā atrast noderīgu
informāciju dažādās datu bāzēs. Sekot līdzi programmai
sociālajās vietnēs: facebook.lv
un draugiem.lv.
• 31.martā radošā darbnīca «Dot
otro iespēju novecojušai grāmatai».

Lai sekmīgi nokomplektētu pirmsskolas grupas, pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 30. aprīlim, Kalna ielā 13A,

BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• 2. – 20. martam literatūras
izstāde
«Dzejniecei Aspazijai -155!»
• 25. – 29. martam Digitālās
nedēļas ietvaros konsultācijas
«Dari digitāli!»
• 27.martā plkst.16.00 Stelpes
pašdarbības
kolektīvu koncerts «Pavasara
saulītē!»
• 2.- 27.martam Dz. Veckaganas rokdarbu izstāde
«Literārie tēli papīrā!»

Vecumniekos, iepriekš sazinoties pa
tālr. 28244004

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 19.martā plkst.10.00 grāmatvedības seminārs.
• 20. martā plkst. 19.00 Vecumnieku novada
Uzņēmēju gada balvas noslēguma pasākums
• 29. martā rogainings Bārbelē.
BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Visu periodu: novadpētniecības materiālu,
literatūras un foto izstāde «Sāpes mūža garumā»
(1949. gada 25. marta represijas pieminot).
• Visu periodu: izstādes ciklā «Mans vaļasprieks»: «Akmentiņi no manas kolekcijas»,
«Apsveikumu kartiņas veidoju pati».
• 1.-19.martam plauktizstāde: «Kad cilvēka
dvēsele palo» (Aspazijai-155).
• 19.martā plkst.15.00 floristikas meistarklase.
• 25.martā plkst. 14.00 literāri-muzikāls piemiņas pasākums «Nolaupītās dzīves».
• 25.-29.martam «Digitālā nedēļa.»
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