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Vecumnieku novada domes
deputāte
Oktobris - klāt otrais rudens mēnesis, kad
Miķeļdiena ir aizvadīta, lauku darbi apdarīti,
raža savākta apcirkņos, kad varam svinēt
apkūlības, kā to darīja mūsu senči.

R

udens –pārdomu un paveiktā vērtēšanas
laiks. Tas ir laiks, kad svarīgi saprast un
izvērtēt sevi un savas vēlmes, lai nekļūtu
par apkārtējās vides upuri, bet dienu pēc
dienas tuvotos izvirzītajam mērķim. Tas
ir periods, kad jāapkopo rezultāti un jāatver sirdi
kam jaunam un nezināmam.
Par spīti visām krīzes sekām, šis laiks ir arī iespēju laiks. Iespēja mainīt novecojušu sistēmu un
būvēt jaunu, ilgtspējīgu, balstītu gan attiecībā
uz ekonomiku, gan arī attiecībā uz vidi.
Covid-19 krīzes laikā mūsu dzīve krasi mainījās
– tika ierobežota mūsu saskare ar apkārtējiem
cilvēkiem, bija jāpārorientējas uz darbu attālināti, tika ierobežotas tādas tiesības kā brīva
pārvietošanās un pasākumu rīkošana un apmeklēšana. Covid-19 krīze un līdzīgas krīzes kopumā
visvairāk ietekmē jauniešus, kā mazāk aizsargāto sabiedrības daļu. Lai gan jaunieši mazāk cieta
no vīrusa, viņus smagi skāra krīzes ekonomiskās
un sociālās sekas, mainījās dzīvesstils, daudzi
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nes, lai atcerētos savas
senču saknes. Atbraukušie sakopa savas dzimtās
mājas, kāds stādīja dārzus, kāds izraka dīķi, tātad
zināmi naudas līdzekļi palika uz vietas. Šis laiks
varbūt kādam lika pārdomāt, vai vērts atgriezties
mītnes zemēs.
Izmaiņas ekonomikā un straujās inovācijas tehnoloģijās maina to, kā un kur cilvēki strādā un
arī dzīvo. Ir jāatbalsta jaunie uzņēmēji, kuri vēlas
attīstīt savas biznesa idejas, lai piedāvātu dažādus pakalpojumus lauku teritorijās. Pakalpojumu
pieejamība rada stabilitāti, samazinot iedzīvotāju
aizplūšanu no lauku teritorijām.
Joprojām esam Covid-19 ieskauti, peldam no
«pirmā viļņa» uz «otro vilni».
Ir veļu laiks - nāk veļi, lai mums atgādinātu cieņu
pret saviem vecākiem un senčiem un dāsnumu
pret apkārtējiem. Cieņa un dāsnums dara krietnu cilvēku. Būsim šeit uz Zemes kā labi saimnieki, novērtēsim to, kas mums tagad dots!

Nosvinētas Apjumības Vecumnieku novadā

LASIET 5. LPP

Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvi atklās jauno sezonu
30.oktobrī plkst. 20.00 Vecumnieku novada
tautas un saieta namos svinīgi tiks atklāta
jaunā kultūras sezona. Vecumnieku novada
amatiermākslas kolektīvi, kā ierasts, dižosies
ar saviem daudzveidīgajiem priekšnesumiem,
atklājot jauno sezonu ar koncertu «Par spīti
visam... »

Ņ

emot vērā epidemioloģiskās drošības
pasākumus šogad novada kultūras organizatori nolēma sezonas atklāšanu organizēt visos namos vienā un tajā pašā
datumā un laikā, taču katrs savā pulkā.

Sezonas atklāšanas pasākumi

Vecumniekos kopā ar amatiermākslas kolektīviem SDK «Ozols», VPDK «Vēveri», SDDK «Rudens
Rozes», JK «Maldugunis», AT «Vecmuiža», sieviešu kori «Via Stella», SK «Atbalss» darbu sāks arī
floristikas studija. Šajā dienā Vecumnieku tautas
namu piedziedās, piedejos un pieskandinās
amatierkolektīvu sagatavotie priekšnesumi.
Misā sezonas atklāšanas pasākumā piedalīsies
Misas amatiermākslas kolektīvi, kā arī vieskolektīvi no Baldones - vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Degsme» un senioru deju kolektīvs «Deglis».
Stelpē priecāsimies kopā ar VPDK «Stelpe»,
vadītāja Lāsma Skābuliņa, SVA «Nianse», vadītāja Iveta Grantiņa, amatierteātri «Re, mēs te!»,
režisore Māra Lagzdiņa. Dalīsimies atmiņās par
kopā pavadītiem 11 gadiem. Atcerēsimies spilgtākos, nozīmīgākos un amizantākos notikumus.
Stāstīsim par saviem vaļaspriekiem, būs neliela

izstāde. Katrs kolektīvs būs sagatavojis apsveikumu pārējiem dalībniekiem. Dejosim un
dziedāsim. Tā kā Stelpes skolas zāle nav liela,
tad sarīkojumā piedalīsies tikai amatiermākslas
kolektīvi un viņu tuvinieki vai draugi.
Bārbelē pašdarbnieku sezonas atklāšanas koncertā piedalīsies visi
nama kolektīvi – JDK «Rakari», VPDK
«Bārbele», FK «Tīrums», kapela «Savējie», AT «Bārbelīši», floristikas
pulciņš. Floristi palīdzēs telpu noformēšanā.
Skaistkalnē sezonu atklās amtiermākslas kolektīvu – pūtēju orķestra
«Skaistkalne», bērnu vokālā ansambļa «Domino», amatierteātra
«Gadījums» un divu jaunu kolektīvu
sniegums, bet ar tiem apmēklētāji
varēs iepazīties pasākuma laikā. Tiek
saglabāta intriga.
Kurmenē piedalīsies Kurmenes amatierteātris ar uzvedumu kā arī vingrošanas pulciņš būs sagatavojis atraktīvu priekšnesumu. Viesosies Kaspars
Bikavs un dziesminieks Aleksandrs
Kamaldiņš. Vakars paredzēts brīvā
atmosfērā pie galdiņiem.
Vallē viesosies Staburaga muzikālā
apvienība «Daudz par maz», koncertu papildinās Valles amatiermākslas
kolektīvi - AT «Briedīši», VPDK «Valle»
un SDK «SenValle».
Esiet laipni aicināti Vecumnieku no-

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

vada kultūras pasākumos un amatierkolektīvos
rudens sezonā!
Jana Goževica,
Vecumnieku tautas nama vadītāja

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Čaklas rokas un
pašvaldības atbalsts

Alīna Žukauska,

Attīstības plānošanas
nodaļas projektu
koordinatore
Ja tautā runā, ka cāļus skaita rudenī, tad šo
parunu varam attiecināt arī uz iedzīvotāju
projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi»,
kas tika īstenots vasaras mēnešos, un nu varam
novērtēt paveikto.

K

onkurss norisinājās jau astoto gadu, un
iedzīvotāju interese par iespēju sakārtot
savu tuvāko apkārtni nav mazinājusies.
Uzzinot, ka kaimiņos notiek rosība un blakus mājas apkārtne vai kāpņu telpa tiek
saposta, arī citi iedzīvotāji tiek ieinteresēti par iespēju ar pašvaldības finansiālu atbalstu un savām
čaklajām rokām sakārtot savu dzīves vietu. Ik gadu
pašvaldība atbalsta 12 labākos projektus, šogad
gan tika realizēti tikai 11 projekti, jo viena projekta
īstenošana tika aizkavēta tehniskās dokumentācijas saskaņošanas posmā. Taču iecerēto projektu –
tiltiņa izbūvi pāri Taļķes upei posmā starp Līvānu
ielas mājām un estrādi un Jauno ezeru, plānots
tomēr īstenot, piesaistot pašvaldības finansējumu.
Projektu konkursa noteiktais termiņš projektu
īstenošanai ir trīs vasaras mēneši, kā ietvaros
iedzīvotāju darba grupas plāno un organizē

TRĪS VASARAS MĒNEŠOS
IEDZĪVOTĀJI PLĀNO,
ORGANIZĒ UN ĪSTENO
DARBUS.
darbus, lai veiksmīgi īstenotu iecerēto – kāpņu
telpu remontu, automašīnu stāvlaukuma izveidi
vai mājai piegulošā gājēju celiņa atjaunošanu.
Šogad netrūka arī projektu plašākam iedzīvotāju
lokam, par ko ir īpašs prieks, jo labiekārtotā atpūtas vieta Ānes-Mēmeles parkā, jaunizveidotā
atpūtas vieta Misā, Māliņkalnā, kā arī izveidotais
celiņš uz Vecumnieku evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcu un koši izkrāsotais trotuārs
«Taciņa priekam» Vecumniekos, ir pieejams un
brīvi izmantojams ikvienam iedzīvotājam.
Paldies visiem projekta dalībniekiem, kas šovasar aktīvi darbojās, lai vēl kāds stūrītis mūsu
novadā taptu skaistāks, košāks, sakoptāks!
Reizē ar iedzīvotāju projektu konkursa dalībnieku sveikšanu šoruden, 23.oktobrī, plānots arī
uzņēmēju godināšanas pasākums, kura norise
sākotnēji bija paredzēta šā gada 20. martā,
taču tika atcelta Covid-19 izraisītās epidēmijas
dēļ. Pasākumā tiks sveikti konkursu «Uzņēmēju
gada balva 2019» un «Esi uzņēmējs Vecumnieku
novadā 2019» dalībnieki.

SVARĪGI
Jauniešu biznesa ideju mācību «Laukiem
būt!» pirmā tikšanās šogad visā Latvijā notika vienlaikus – 9. oktobrī. Šo pasākumu jau
devīto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKC).
Nākamās piecas mācību dienas tiks veltītas, biznesa idejas pilnveidošanai un individuālo biznesa plānu/ideju aprakstu izstrādei.
Mācību noslēgumā dalībnieki prezentēs
savas biznesa idejas. Visi dalībnieki, kas ir
aizstāvējuši savas biznesa idejas un iesnieguši
aizpildītas projekta idejas formas, saņems
sertifikātus, kas ļaus startēt konkursā.
Biznesa ideju konkurss «Laukiem būt!» tiks
rīkots 2021. gada pavasarī.

2020. gada 13.oktobrī

Lēmums «Par SIA «Mūsu saimnieks» siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu apstiprināšanu»

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 23. septembrī
(Protokols Nr. 17, 7. §)

Nr. 1-4/2020/337

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Mūsu saimnieks», reģistrācijas Nr. 43603018936, (turpmāk
– SIA «Mūsu saimnieks») 2020. gada 17. augustā
Vecumnieku novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar
izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk –
tarifa projekts) un paziņojumu par tarifa projektu
publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju
informēšanai. Tarifa projekts sagatavots saskaņā
ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7
«Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodika» principiem.
Vecumnieku novada Dome konstatē un secina:
1) SIA «Mūsu saimnieks» ir publiskas personas
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas
pieder vienai publiskai personai – Vecumnieku
novada domei;
2) pēc SIA «Mūsu saimnieks» iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā
gada faktiskais kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms
4408,75 MWh ir mazāks par 5000 MWh/gadā,
tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas
ir noteikti normatīvajos aktos – Ministru kabineta
2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos Nr.
1227 «Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem»;
3) saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta pirmās daļas 14. punkta «d» apakšpunktu
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju;

4) saskaņā ar 2018. gada 27. jūnija Vecumnieku
novada Domes saistošo noteikumu Nr. 6 «Vecumnieku novada pašvaldības nolikums» 23.4.
apakšpunktu dot priekšlikumus un atzinumus
par nodokļu, nodevu, tarifu, nomas, īres, maksas
pakalpojumu u. tml. apmēriem, atvieglojumiem
un piemērošanas kārtību ir Vecumnieku novada
Domes Finanšu komitejas kompetencē;
5) tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010.
gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7
«Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas» principiem, tādējādi
tā izvērtēšanā lietderīgi piemērot attiecīgā normatīvā akta regulējuma principus.
SIA «Mūsu saimnieks» paziņojums par tarifa
projektu (ar ražošanas, pārvades un tirdzniecības
tarifa aprēķinu un tarifa aprēķina kopsavilkumu
pielikumā) publicēts 2020. gada 21. augustā
Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv. Siltumenerģijas
lietotāji un interesenti iepazīties ar tarifa projektā
vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas
ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu tika aicināti un varēja SIA «Mūsu saimnieks»
birojā, sazinoties pa norādītajiem tālruņiem, kā
arī sūtot tos rakstveidā vai elektroniski 20 dienu
laikā no šī paziņojuma publicēšanas.
Iesniegtais tarifa projekts tika izskatīts Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas 2020.gada
19. augusta sēdē.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības
lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA «Mūsu
saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājus par SIA «Mūsu saimnieks» iesniegto
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Vecumnieku novada Dome 2020. gada 2.
septembrī plkst. 18.30 Vecumnieku tautas namā
organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Pakalpojumu
lietotāju priekšlikumi un ieteikumi par tarifa

projektu nav saņemti.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta pirmās daļas 14. punkta «d» apakšpunktu,
kā arī ņemot vērā Vecumnieku novada Domes
Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Guntis Kalniņš, Iveta
Lavrinoviča, Anna Balgalve, Anita Smilškalne,
Roberts Cešeiko, Māris Āķis, Dagmāra Venclova,
Mārtiņš Mediņš, Dainis Rijkuris, Diāna Ruģele,
Vēsma Petruševica, Jānis Kalniņš, Aija Jurova,
Jānis Bračka, Jānis Kovals); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vecumnieku novada Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA «Mūsu saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 44,96 EUR/
MWh;
1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu
17,22 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 2,22
EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 64,40 EUR/
MWh.
2. Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas
spēkā no 2020. gada 1. novembra.
3. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
4. Lēmumu publicēt:
4.1. Vecumnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas»;
4.2. Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietā – Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Kovals

Lēmums «Par SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu apstiprināšanu»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 23. septembrī Nr. 1-4/2020/323
(Protokols Nr. 17, 5. §)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Kūdrinieks»,
vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371,
juridiskā adrese: «Misas Kūdra 17», Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906
(turpmāk – SIA «Kūdrinieks»), 2020. gada 13.
jūlijā Vecumnieku novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza pieteikumu tarifa palielināšanai.
Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts
iesniegts kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifu projekts).
Līdzšinējais – spēkā esošais tarifs (bez pievienotās
vērtības nodokļa) aukstā ūdens ražošanai un
piegādei Misas ciemā ir 0,72 EUR par kubikmetru,
Beibežu ciemā – 1,32 EUR par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojuma tarifs Misas ciemā
ir 1,27 EUR par kubikmetru, Beibežu ciemā – 2,19
EUR par kubikmetru.
Plānotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu
aprēķins paredz vienādu maksas apmēru visiem
SIA «Kūdrinieks» lietotājiem – aukstā ūdens
ražošanai un piegādei (bez pievienotās vērtības
nodokļa) 0,97 EUR par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumu – 1,49 EUR.
Tarifu izmaiņas SIA «Kūdrinieks» pamatojusi ar
šādiem viedokļiem un argumentiem:
a) Pēdējais ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifs Misā un Beibežos apstiprināts 2018.gadā;
b) Vecumnieku novada Domes ierosinājums
noteikt vienotu tarifu. Tā kā ūdenssaimniecības
lietotāju skaits Beibežos ir mazāks nekā Misā,
tad 1 vienības izmaksas Beibežos ir augstākas;
c) Tarifa izmaiņas saistītas arī ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu
pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem
nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.
Vecumnieku novada Dome, uzsākot tarifa projekta izvērtēšanu, konstatē un secina:

a) SIA «Kūdrinieks» ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder vienai
publiskai personai – Vecumnieku novada domei.
b) Pēc SIA «Kūdrinieks» iesniegtās informācijas
kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā gada
faktiskais kopējais sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms katrā veidā
nepārsniedz 100 000 kubikmetrus gadā, tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem, kas ir
noteikti normatīvajos aktos – Ministru kabineta
2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos Nr.
1227 «Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem».
c) Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta pirmās daļas 14. punkta «c» apakšpunktu
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.
d) Saskaņā ar 2018. gada 27. jūnija Vecumnieku
novada Domes saistošo noteikumu Nr. 6 «Vecumnieku novada pašvaldības nolikums» 23.4.
apakšpunktu dot priekšlikumus un atzinumus
par nodokļu, nodevu, tarifu, nomas, īres, maksas
pakalpojumu u.tml. apmēriem, atvieglojumiem
un piemērošanas kārtību ir Vecumnieku novada
Domes Finanšu komitejas kompetencē.
e) Tarifu projekts ir veidots saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 1/2 «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika» (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma
«Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 20.
pantam.
Jautājums «Par SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu» tika skatīts
Vecumnieku novada Domes Attīstības komitejas
2020. gada 15. jūlija sēdē.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības
lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicināja
iedzīvotājus un SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli
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par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektu. Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome 2020. gada
6. augustā plkst. 18 Misas tautas namā, adrese:
«Tautas nams Misā», Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3906, organizēja uzklausīšanas
sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis bija
informēt SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā
ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu, sniegt atbildes ar tarifu projektu saistītajiem
jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju
ieteikumus, kā arī priekšlikumus. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un
ieteikumi par tarifa projektu netika saņemti.
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta
pirmās daļas 14. punkta «c» apakšpunktu dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. Savukārt Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta otrā daļa teic, ka vietējās pašvaldības dome nosaka maksu par komersanta
sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ja komersanta sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms
katrā veidā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus
gadā. Nosakot maksu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vietējā pašvaldība
piemēro likumā «Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem» noteiktos sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas pamatprincipus.
Pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21.
panta pirmās daļas 14. punkta «c» apakšpunktu,
kā arī ņemot vērā Vecumnieku novada Domes
Finanšu komitejas 16.09.2020. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Guntis Kalniņš, Iveta
Lavrinoviča, Anna Balgalve, Anita Smilškalne,
Roberts Cešeiko, Māris Āķis, Dagmāra Venclova,
Mārtiņš Mediņš, Dainis Rijkuris, Diāna Ruģele,
Vēsma Petruševica,
Jānis Kalniņš, Aija
TURPINĀJUMS 3. LPP.

Informācija 3
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Jurova, Jānis Bračka, Jānis Kovals);

PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vecumnieku novada Dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Kūdrinieks», vienotais reģistrācijas numurs
53603009371, šādu sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumam (ūdens ražo-

šana un piegāde) – 0,97 EUR/m³ (bez pievienotās
vērtības nodokļa);
1.2. kanalizācijas pakalpojumam – 1,49 EUR/
m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2. Noteikt, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā no
2020. gada 1. novembra.
3. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
4. Lēmumu publicēt:
4.1. Vecumnieku novada pašvaldības informa-

tīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas»;
4.2. Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.vecumnieki.lv.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietā – Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Kovals

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻAS INFORMĀCIJA
Septembrī kopumā apkalpoti 45 izsaukumi
(Vecumnieku pagastā - 31 izsaukums, Skaistkalnes pagastā - 4 izsaukumi, Valles pagastā - 4
izsaukumi, Kurmenes pagastā – 1 izsaukums,
Bārbeles pagastā – 1 izsaukums un Stelpes
pagastā – 4 izsaukumi, t.sk. apkalpots 21 Valsts
policijas izsaukums. 11 reizes sniegts atbalsts
Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai. 3 reizes
reaģēts uz pašvaldības ēkās nostrādājušo signalizāciju (trauksmes un ugunsdzēsības).
Sniegta palīdzība Valsts policijas darbiniekiem
vienas personas aizturēšanā.
Sniegta palīdzība Lietuvas pilsonei, kurai braucot
ar automašīnu diennakts tumšajā laikā notika

sadursme ar meža dzīvnieku, kā arī vēl divas
reizes izbraukts uz izsaukumu, ja notriekts meža
dzīvnieks.
12 personām izteikti aizrādījumi par sabiedriskās
kārtības noteikumu pārkāpumiem.
7 personām, kas bija alkohola reibumā vai kurām bija veselības problēmas, palīdzēts nokļūt
dzīvesvietā.
Pēc informācijas saņemšanas par nesprāgušu
munīciju Zvirgzdes meža masīvā, ziņots Valsts
policijai un munīcijas atrašanās vieta uzrādīta
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības
karavīriem, kuri munīciju neitralizēja.
Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neat-

liekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c.
sniegta 19 reizes.
Izsaukumi joprojām pamatā tie paši, kas iepriekš, t.i., konflikti ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi, trokšņošana,
alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā,
palīdzības sniegšana personām, kuras saviem
spēkiem nevar nokļūt dzīvesvietā.
Saņemti 2 personu iesniegumi un sniegtas
atbildes uz iesniegumiem.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Asfaltēts ielas posms un iestādīti koki
Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Vecumnieku pagasta iedzīvotāji ievērojuši,
ka Sporta ielas posms no Ceriņu ielas līdz
elektrības transformatoram aptuveni 130 m
garumā no septembra vidus ticis pie jauna
asfalta seguma. Tiešām šis ieguvums arī mums
bija «kā aklai vistai grauds».

V

isiem zināms, ka tika remontēts valsts
autoceļš P89 Ķekava - Skaistkalne.
17.septembrī tehnoloģisku iemeslu dēļ
darbu veicējs SIA «Strabag» nevarēja
izlietot visu atvesto asfaltbetonu. Uzņēmējs un Vecumnieku novada dome panāca vienošanos, ka minēto asfaltbetonu uzklās uz tuvumā esoša vajadzīga objekta. Izvērtējot vajadzības
un iespējas, tika nolemts noasfaltēt minēto Sporta ielas posmu. Tas ievērojami uzlaboja šīs ielas
posma slikto stāvokli, lai pa to pārvietotos bērni
starp abām skolām un atvieglo pārējo gājēju nokļūšanu Vecumnieku centrā. Piedāvātais apjoms
nebija tik liels, lai varētu uzlabot citu ielu virskārtu,
pa kurām notiek daudz lielāka automašīnu satiksme. Šajā ielas posmā iecerēts uzlabot apgaismojumu, lai būtu ērti un droši pārvietoties gājējiem.
Arī uz pārējiem novada ceļiem notiek aktīva
darbība, ceļi tiek gan greiderēti, gan arī atjaunotas brauktuves virsmas ar dolomīta šķembām.
Uz Kurmenes pagasta ceļiem norit sāngrāvju
atjaunošana. Esam iesākuši šajā gadā otro reizi
appļaut ceļmalas un atjaunojuši daļu nolietotās
vai neeksistējošās ceļa zīmes. Šajā gadā ir veik-

tas arī visu novada pārziņā esošo tiltu inspekcija,
kur esam saņēmuši speciālistu atzinumus par
tiltu tehnisko stāvokli, un nepieciešamajiem
darbiem, lai varētu tos ekspluatēt arī turpmāk.
Augustā ziņojām, ka ir pabeigts auto stāvlaukums pie bērnudārza Kalna ielā Vecumniekos.
Izmantojot to praksē un uzklausot iedzīvotāju
viedokli, esam nonākuši pie secinājuma, ka
automašīnu izvietojums nav praktisks. Panākta
vienošanās ar laukuma būvniekiem, ka oktobrī
tiks mainīts automašīnu izvietojuma modelis uz
minētā laukuma. Tāpēc aicinu pievērst uzmanību automašīnu novietošanas apzīmējumiem.

Meža dienu aktivitāte Vecumniekos

nolemts izveidot jaunu smilšu kasti bērniem.
Kopumā iegādāts 21 augs, kas tika iestādīti
parkā. Smilšu kaste tiks uzstādīta nedaudz vēlāk, jo pašreiz notiek tās izgatavošana. Projekta
rezultātā parka attīstībā tiks ieguldīti 700,00
EUR. Liels paldies jāsaka Vecumnieku vidusskolas
8.klases skolēniem (skolotāja Ingrīda Segliņa),
kas atsaucās uzaicinājumam un aktīvi piedalījās koku stādīšanā, līdz ar to arī izprotot dabas
nozīmīgumu mums apkārt. Tāpat paldies Meža
konsultāciju pakalpojumu centra Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultantei Ritai
Daščiorai, kas neskopojās ar padomiem augu
stādīšanā un kopšanā. Pēc labi padarīta darba
bērni baudīja kliņģeri un sulu un spēlēja atraktī-

7.oktobrī Vecumnieku Centra parkā bija
vērojamas aktivitātes, kurās piedalījās
skolēni.
Šogad Vecumnieku novada dome
iesaistījās projektā «Meža dienas
2020», kas tiek
rīkotas ar Meža
attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Šogad Meža dienu
moto ir «Veidosim
d a u d z ve i d ī g ā k u
Latviju un tīkamu
tās ainavu!» Projekta ietvaros bija
iespēja iegādāties
dažādus augus, kokus, krūmus, kā arī
aprīkojumu parku 8.klases audzēkņi čakli stādīja košumaugus Vecumnieku parkā.
ainavu veidošanai.
Iesaistoties Vecumnieku pagasta dārzniecei Līgai
vu atjautības spēli par dabu, ko bija sagatavojusi
Veismanei, tika izraudzīti koki un krūmi, kā arī
R.Daščiora.

PATEICĪBA
Vairākus gadus Rīgas ielā 40 pie Mārītes Vītolas neliela pensionāru grupiņa atzīmē atvasaras dienu un rudens atnākšanu.
Visi bijām priecīgi par uzaicinājumu un sanākšanu vienkopus.
Diena bija sevišķi labvēlīga ar labiem laikapstākļiem. Tikām
cienātas ar Mārītes uz ugunskura vārīto gardo sēņu zupu un
pašu sanestiem cienastiem. Bija uzaicināta arī folkloras kopas
«Tīrums» vadītāja Irita Vimba, kas savukārt papildināja visu
kopā būšanu ar akordeona spēli un sadziedāšanos.
Paldies sakām Mārītei, jo tikai tā ir jāprot priecāties un saglabāt labu omu šai riskantajā Covid laikā.
Atbilstīgi ir dziesmas vārdi:
«Prieks jau nedzimst katru mirkli To ir jāprot rast,
Mēs caur dziesmu
Tik daudz gūstam
To pat nesaprast.»
Pārējo vārdā – V. Strautiņa

Par mutes un deguna aizsegu lietošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
«Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» 6.3.1 punktu, kas paredz,
ka no 2020. gada 7. oktobra līdz 6.
novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13
gadu vecumam, lieto mutes un deguna
aizsegus (medicīniskās, nemedicīniskās
jeb higiēniskās maskas, vizieri, sejas
vairogi),
1. nosaku, ka MK noteikumu Nr.360
6.3.1 punktā noteiktajā termiņā pašvaldības autobusu vai transportlīdzekļu
ar vismaz 8 sēdvietām pasažieriem,
izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam,

jālieto mutes un deguna aizsegi;
2.uzdodu pašvaldības transportlīdzekļu
šoferiem:
2.1. atteikt iekāpšanu 1.punktā minētajā pašvaldības transportlīdzeklī
pieaugušajiem, kuri nelieto mutes un
deguna aizsegu;
2.2. ja izglītojamajam, kurš sasniedzis
13 gadu vecumu, nav mutes un deguna
aizsega, pirmreizēji viņam izsniegt
medicīnisko sejas masku un informēt
par šo gadījumu attiecīgās izglītības
iestādes vadītāju vai tā pilnvaroto
personu.
Izpilddirektore
A.Saldābola
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SVARĪGI
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
Bārbeles pagasta pārvaldē
15.oktobrī plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
16.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
22.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
29.oktobrī plkst. 10.00-12.00.

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:
Kurmenes pagasta pārvaldē
15.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
22.oktobrī no plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
23. oktobrī no plkst. 10.00-12.00.
Valles pagasta pārvaldē;
29.oktobrī no plkst. 10.00-12.00.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Septembrī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 5 bērniņu dzimšanas –
3 puikas, 2 meitenītes.
– reģistrētas 4 laulības.
– sastādīti 4 miršanas reģistri:

Vecumnieku pagasts

Ināra Stariņa
(1937.gada 15.aprīlis – 2020.gada 6.septembris)
Melita Sakne
(1946.gada 30.augusts – 2020.gada 22.septembris)

Stelpes pagasts

Minolija Lilija Pilkauskaite
(1924.gada 5.oktobris – 2020.gada 17.septembris)

Skaistkalnes pagasts

Antoņina Puziņa
(1932.gada 3.februāris – 2020.gada 26.septembris)
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

4 Sabiedrība

2020. gada 13. oktobrī

D

iskusiju rīkoja Valsts Lauku tīkla Sekretariāts, moderatora lomu pildīja Latvijas lauku konsultāciju centra Bauskas
nodaļas lauku attīstības konsultants
Kristaps Stallīts.
Darba grupas diskusijas iesākumā Valsts Lauku
tīkla Sekretariāta projektu vadītāja Zanda Dimanta-Svilpe detalizētāk iepazīstināja klātesošos ar
viedā ciema būtību un labākajiem tā piemēriem
citviet Eiropā, tai skaitā vienu no pirmajiem viedajiem ciemiem Latvijā – Alsungu.
Alsungas ciems piedalās Eiropas Komisijas atbalstītajā projektā «Smart Rural 21», kura mērķis
ir attīstīt tajā un vēl 20 citos Eiropas ciemos
viedā ciema stratēģiju. Pateicoties Zandai Dimantai-Svilpei, kas ir arī projekta «Smart Rural 21»
koordinatore Latvijā, kā arī LLKC Bauskas biroja
vadītājai Dacei Griķei, radusies ideja Vecumnieku
novada Kurmenes un Skaistkalnes pagastā attīstīt
nākamo Latvijas viedo ciemu.
Bet kas tad īsti ir vieds ciems? Viedā jeb gudrā
ciema (angļu valodas termins «smart village»)
pamatā ir cilvēks - lauku teritoriju kopienas, kas
inovatīvā veidā risina izaicinājumus, ar ko tās
saskaras, pārzinot teritorijas/kopienas stiprās
puses un «cīņā» gudri izmantojot vietējās iespējas. Viedā ciema svarīgākā sastāvdaļa ir tā
kopiena – iedzīvotāji, kas aktīvi iesaistās savas
dzīves kvalitātes uzlabošanā, vēlas uzlabot teritorijas ekonomisko, sociālo un/vai vides stāvokli.
Neatņemama šī procesa sastāvdaļa ir arī digitālo
tehnoloģiju iekļaušana.
Viedā ciema darba grupas seminārā savu redzējumu par Kurmenes-Skaistkalnes iespējām kļūt

Agnese Čikule, Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

VIEDOKLIS

Bārbeles aktivitātes Feisbukā - ieskaties
Aizvien lielāku lomu savstarpējā komunikācijā
ieņem sociālie tīkli. Arī kaimiņattiecībās, ciema
aktivitātēs, informācijas apmaiņā, andeles
ziņās, atrastu un pazudušu lietu meklēšanā,
ideju biedru meklēšanā talkā nāk sociālie tīkli.
Protams, šīs aktivitātes aizsākšanā, uzturēšanā
un pārvaldīšanā ir vajadzīgs uzņēmīgs cilvēks.
Bārbeliešiem ir sava domubiedru grupa sociālajos tīklos. Šogad izveidota.
«Vecumnieku Novada Ziņas uzrunāja Teiksmu
Briedi», kas ir šīs aktivitātes iniciatore un
uzturētāja.

«

Dzīvojot Rīgā, biju pieradusi pie apkaimju Facebook grupām. Tajās vietējie iedzīvotāji aktīvi komunicē - dalās ar noderīgu informāciju, rod risinājumus dažādos
jautājumos, ziņo par atrastām/pazaudētām lietām, meklē
domubiedrus un vēl,
un vēl… Ko tikai visu tur nevar uzzināt!
Uzziņu dienesti un
sludinājumu portāli
ar šādām apkaimju
grupām nespēj sacensties. Tāda lielas
ģimenes sajūta, kur
viens otru atbalsta.
Atnākot dzīvot uz
Bārbeli, atklāju, ka
Teiksma Briede
šeit no tā visa nekā
nav… Un kur lai ātri
noskaidro dažādus jautājumus? Kur lai uzzina
par aktualitātēm?

Nolēmu riskēt un grupu izveidot pati

Nu jau Facebook Bārbeles info grupa darbojas
piekto mēnesi. Šajā laikā ir noorganizēts pirmais
grupas biedru konkurss, rasti ieteikumi dažādām
vajadzībām un pat kopīgiem spēkiem realizēta
neliela mini-projekta ideja.
Ierakstu ziņā gan - ar aktivitāti mums pagaidām
ir kā ir,- lielākoties laika joslu pilda mani ieraksti. Cilvēki, šķiet, vēl nav apjautuši šo lielisko
iespēju, nav pieraduši tādā veidā komunicēt.
(Vai arī dažādu iemeslu dēļ kautrējas, nevēlas
atklāti izteikties.) Taču pamazām, šķiet, tas sāk
mainīties un pirmos ieguvumus no grupas var
sākt just arī praktiski. Piemēram, personīgs
ieguvums – cilvēks padalījās ar informāciju, kur
par zemu cenu tirgo un piegādā labas briketes.
Varbūt noderēja vēl kādam? Kāds ar grupas
palīdzību ir atradis palīgu saimniecības darbos,
uzzinājis par vietējām kūku cepējām, par iespēju
iegādāties mājas vistu olas… Varbūt šķietami
sīkumi, taču sīkumus kopā ņemot,- cilvēki kādā
ziņā kļuvuši laimīgāki.
Gribu minēt arī nelielo mini-projektu «Celms»
(par kuru, kā izrādījās, daudzi bija iedomājušies,
bet līdz realizācijai kaut kā nedaudz pietrūcis).
Ne tādēļ, ka tas būtu kas ļoti iespaidīgs (ideja
– izdrupušā celma vidū iestādīt puķes), bet - tā
ir pirmā ideja, kuru, pateicoties Bārbeles info
grupai, kopīgiem spēkiem izdevies realizēt.
Vienam ir zeme, ko pildīt, kādam citam - puķes,
vēl kādam – laiks un vēlme darboties.
Ticu, ka šādā veidā organizējoties, iedzīvotāji var
paveikt arī tiešām nozīmīgas lietas! Galvenais,
lai ir kopīgs mērķis un vēlme to realizēt.
Teiksma Briede

«Ozols, tā ir vienotība dejā un priekā. Tas ir
smags darbs, kurš atspoguļojas panākumos un
saliedētībā. Sešdesmit priekpilni, pašaizliedzīgi
gadi, lai kolektīvs augtu un šodien teiku – jā,
šie gadi ir bijuši piepildīti ar gandarījumu,»
26. septembrī Vecumnieku tautas namā tika
atklāts Vecumnieku tautas nama senioru deju
kolektīva «Ozols» 60 darbības gadu jubilejas
pasākums «Kad es gadiem pāri skatos.»

V

ecākās paaudzes deju kolektīvu «Ozols»
1960.gada aprīlī dibinājusi Mirdza Narunovska. Skatēs kolektīvs vienmēr guvis
godalgotas vietas. Dejotāji piedalījušies
sezonas skatēs – Ogrē, Jelgavā, Stučkā
(tagadējā Aizkraukle), Tukumā un Jēkabpilī. Kopš
1965. gada kolektīvs piedalījies Deju svētkos Rīgā
kā arī divas reizes piedalījies Deju svētkos Igaunijā un Lietuvā.
Kolektīvs svētkus svinēja šaurā lokā. Jubilejas

svarīgākā lieta, ko var mācīties no šī kolektīva
ir - drosme. Drosme nebaidīties, uzdrīkstēties un
pieņemt izaicinājumus.
Kolektīvs īpašu paldies sacīja visiem dejotājiem,
kuri ar savu degsmi un aizrautību piedalījušies
SDK «Ozols» arī iepriekšējos gados: Mārītei
Vēsmai, Antonam Butkevičam, Eduardam Ūdrim, Ziedonim Ozolam, Spodrai Ozoliņai, Jānim
Sprukulim, Mārim Zanbergam, Valdim, Kuzmam,
Aldonai Jozei, Jānim Kļaviņam, Antonijai Mačukānei, Ainai Gusārei, Andrim Zanbergam, Līgai
Zanbergai, Ikaram Vitoldam, Mārītei Vītolai, Lilijai
Podēnei, Borisam Podēnam, Jānim Janišonam un
Vizmai Janišonei.
Pateicību saņēma arī iepriekšējo gadu kolektīvu
vadītājas - Austra Zalcmane, Sarmīte Vēvere un
Baiba Škrjaba.
Kolektīvu sveica Vecumnieku novada domes
pārstāvji suminot jubilārus ar skaistiem pateicības
vārdiem, veltījumiem un novēlējumiem.
FOTO:INGA RAKUSOVA

30. septembrī Kurmenē notika kārtējā KurmenesSkaistkalnes viedā ciema attīstības darba grupas
sanāksme, kurā tika analizētas iespējas uzlabot
Kurmenes un Skaistkalnes teritoriju iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, iesaistot vietējo kopienu.

par viedu ciemu klātesošajiem prezentēja arī
uzaicinātie eksperti:
Eleonora Maisaka (lauku tūrisma saimniecības
Z/S «Upescelmiņi» vadītāja) - par vietējās teritorijas vērtībām;
Laima Indriķe (vides gide, biedrības «Skaistkalnes
sieviešu klubs Mēmelīte» vadītāja) – par Skaistkalnes sieviešu kluba īstenotajām aktivitātēm
un projektiem;
Sarmīte Ķīse (Kurmenes tautas nama vadītāja) –
par iedzīvotāju līdzdalību kultūras un sabiedrisko
pasākumu rīkošanā Kurmenē.
Sanāksmes otrajā – praktiskajā daļā eksperti kopā
ar sanākušajiem pašvaldības iestāžu, vietējo uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
daloties grupās, veica SVID analīzi Kurmenes un
Skaistkalnes ciemiem, kura atklāja gan teritoriju
stiprās puses, gan izaicinājumus, kas deva pamatu tālāko attīstības soļu plānošanā.
Pēc abām darba grupas tikšanās reizēm secināts, ka gan Kurmenes, gan Skaistkalnes
ciemati saskaras ar identiskiem izaicinājumiem:
iedzīvotāju novecošanās, jauno ģimeņu un jauniešu piesaiste, nesakārtots «iekšējo» ceļu tīkls,
tuvojošās administratīvi teritoriālās reformas
ietekme uz nomales teritoriju, lauksaimniecības
zemes pieejamība, naktsmītņu un ēdināšanas
pakalpojumu, kā arī izklaides vietu piedāvājums,
kā arī sabiedriskā transporta un citu sabiedrisko
pakalpojumu trūkums.
Galvenais viedā ciema izveides un pārvaldības
princips izaicinājumu risināšanā ir esošo stipro
īpašību un vērtību izmantošana. Gan Skaistkalnes, gan Kurmenes stiprās puses ir ekoloģiski tīra
vide, Mēmeles upe, robeža ar Lietuvas Republiku,
lauksaimniecība/mežsaimniecība, tūrisms un
pats galvenais – aktīvās vietējās biedrības un
personības.
Darba grupa turpmāk tiksies katru mēnesi,
tās galvenais uzdevums būs izveidot Kurmenes-Skaistkalnes viedā ciema stratēģiju. Nākamā
tikšanās reize paredzēta Skaistkalnē, un tās darba
kārtībā būs arī jautājums par elektroniskā vietējo
uzņēmēju kataloga izveidi. Pievienoties aicināts
jebkurš interesents!

Sešdesmit priekpilni deju gadi

Deju kolektīva «Ozols» dalībnieki un vadītāja Agita Seglicka sešdesmitgades pasākumā.

koncertu atklāja paši jubilāri ar sagatavoto priekšnesumu - sendienu valsi, pirms kura svinīgi tika
mastā uzvilkts deju kolektīva karogs.
Kolektīva vadītāja Agita Seglicka uzsvēra, ka
viņai no šiem sešdesmit gadiem pieder viena
12 daļa, jo viņa ar kolektīvu kopā ir 5 gadus.
Lai gan sākumā bijusi nedrošība, vai kolektīvs
viņu pieņems un respektēs, tagad viņa atzīst, ka

Jubilārkolektīvu skaistajos svētkos sveica arī draugu kolektīvi un Vecumnieku tautas nama kolektīvs. Svētkos kolektīvam tika dāvāti ne tikai ziedi
un dāvanas, bet arī ar dejas, dziesmas, uzvedumi
un pat video apsveikums no Rundāles novada
senioru deju kolektīva «Šurpu Turpu».
Inga Rakusova, Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskā vadītāja

Vecumnieku vidusskolas absolvente iegūst
piemiņas stipendiju
Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas
stipendijas ieguvēja 2020./2021. akadēmiskajā
gadā - Vecumnieku vidusskolas, Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas absolvente Marta
Zirnīte šogad uzsākusi studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura
studiju programmas «Informācijas pārvaldība»
1. kursā.

«

Esmu Vecumnieku novada patriote, ar
sirdi un dvēseli nesusi šī novada vārdu
ārpus tā robežām. Pirmsskolas izglītības
iestāde Cielaviņa, Valles pamatskola, Vecumnieku vidusskola kā arī Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola daudzu gadu garumā
man ir devušas zināšanas, pieredzi un iedrošinājumu, lai es varētu turpināt mācības augstskolā
un krāt akadēmisko pieredzi LU,» stāsta M. Zirnīte.
Jaunā Latvijas Universitātes studente iesākumā
šaubījusies par pieteikšanos stipendijai, taču
nolēmusi pamēģināt un atskārtusi, ka viss ir
iespējams. Stipendija ļaus gada garumā koncentrēties uz studiju darbu, neuztraucoties par
papildu ienākumu meklēšanu.
Stipendijas pirmsākumi meklējami 1942. gadā,
kad mecenāte Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs (1860-1943) Latvijas Universitātei (LU)
testamentāri novēlēja daļu sava nama Rīgā, K.
Barona ielā, lai no peļņas tiktu veidots stipendiju
fonds latviešu izcelsmes LU pamatstudiju 1. kursa
studentiem, mācībās un ārpusskolas aktivitātēs
centīgiem un talantīgiem vidusskolu beidzējiem.
Līdz 2015. gadam stipendijas saņēmuši jau vairāk
kā 200 jauniešu.
Marta Zirnīte visaugstāk sevī un citos vērtē pazemību, izpalīdzību un cieņu. Viņasprāt, spēks, kas
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apvienoja pagātni, tagadni
un arī nākotni,
ir Vecumnieku
novada skolotāji un izglītības iestāžu
darbinieki,
kuri ar stipru
gribasspēku,
pacietību un
iejūtību, iemācīja noticēt saviem spēkiem
- «Cienījamie Marta Zirnīte
pedagogi,
paldies par jūsu pašaizliedzību, par iecietību
un mīlestību, ko jūs man dāvājāt šo gadu
garumā. Laikā, kad pasaule ir tik ļoti digitalizējusies un materializējusies, arī savstarpējā
komunikācijā mēs nereti aizmirstam vārdu
patieso spēku, bet tieši vārds spēj iemiesot
patiesumu un var atklāt to valodu, kurā runā
tūkstošiem siržu. Tuvojoties Skolotāju dienai,
bijušie, esošie, tagadējie pedagogi un mācību
spēki novēlu jums ar degsmi turpināt veikt
savu misiju un iedegt ticības gaismu ikviena
audzēkņa sirdī,» vēl absolvente.
Uzsākot spraigo studiju posmu, M. Zirnīte ir
pateicīga savai atbalsta komandai - ģimenei,
dzimtajam novadam un visām novada mācību
iestādēm. «Solos sev un citiem ar lepnumu nest
Vecumnieku, Latvijas Universitātes un M.M.V.
Petkevičs vārdu Latvijā un pasaulē,» sola jaunā
stipendiāte.
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Ar lustīgām dziesmām un dejām, dāsnu rudens
ražas andeli, konkursu un labdarības akciju
sestdien, 10.oktobrī, Vecumnieku tirgus laukumā
izskanēja Jumīša svētki.

R

ažas un citu lauku labumu tirgus sākās
jau rīta agrumā un pircēju netrūka. Cilvēki
labprāt iegādājās gan ikdienas dārzeņus –
kartupeļus, sīpolus, kāļus, kāpostus, gan
dažādus stādus, labprāt pirka ķirbjus un
cidonijas. Liela piekrišana bija Lādzēnu dzīvajiem
vēžiem. Vēžu tirgotājs Einis Asaris sacīja, ka tirgot
atvedis ap trīsdesmit kilogramu četrgadīgu vēžu.
Pāris stundu laikā tie bija izpirkti.
Uz rudenīgi iekārtotas skatuves Jumīša svētku
laikā visus priecēja gan Jumja konkursam «Raženākais Jumis» iesniegtās rudens dārzeņu kompozīcijas, gan novada amatiermākslas kolektīvi:
senioru koris «Atbalss», senioru deju kolektīvs
«Ozols», senioru dāmu deju kolektīvs «Rudens
rozes», amatierteātris «Vecmuiža» un Vēsmas
Petruševicas solo.

Zīļuka akcija zoodārzam

Raženākais Jumis

«Raženākajam Jumim» konkursā bija kopumā
iesniegtas septiņas kompozīcijas, kuru autori bija
likuši lietā gan mājās izaudzētos rudens labumus,
gan fantāziju un izdomu. Žūrija, kurā darbojās
Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis un Vecumnieku
tirgus vadītājs Ingus Liepa izvērtēja iesniegtos
raženos Jumjus un lēma par balvu piešķiršanu.
Trešo vietu un pārsteiguma balvu no uzņēmuma
SIA «KEEFA» ieguva komandas «Pludmale» darbs,
otrajā vietā un balvu no SIA «Ābolis» ieguva
«Ģimenīte», pirmajā vietā - «Dāsnais rudens» un
komandai balva no Rīgas Zoodārza. Visi dalībnieki
saņēma saldas balvas no tradicionālā sponsora
veikala «Elvi».
«Elvi» saldās veltes saņēma arī amatierkolektīvi,
kas dzestrajā rudens rītā priecēja svētku apmeklētājus. Pēc pasākuma ikviens varēja baudīt
skābu kāpostu zupu, kuru sarūpējis Vecumnieku
tautas nams, Aija Dreimane un Mārīte Vītola.

Tirgus laukumā novietotā ziedojumu piekabīte pamazām pildījās ar veltēm.
FOTO:AGNESE ČIKULE
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Īpašu labestības un dāsnuma noskaņu visā
pasākumā radīja akcija «ZooZīļuks 2020», kuras
laikā ikviens varēja ziedot dārzeņus vai zīles

uzmanības un Reiņa māmiņa Daiga Sviriņa sacīja,
ka ģimene ir ļoti gandarīta par šo dāvanu, jo mazā
māsa pavisam nesen izteikusi vēlēšanos doties uz
Zoodārzu. Tagad šis prieks ir brāļa godam nopelnīts un tuvākajā laikā ģimene brīvbiļeti izmantos.

FOTO:AGNESE ČIKULE

Paldies saku Jumītim par labo rudentiņu

Svētki 5

Pirmajā vietā - «Dāsnais rudens» un komandai balva no Rīgas Zoodārza.

Rīgas Zooloģiskā dārza iemītniekiem. Tirgus laukumā novietotā ziedojumu piekabīte pamazām
pildījās ar veltēm. Saziedotas bija gan zīles, gan
kāposti un bietes, pa kādam varenam ķirbim un
kāpostam, selerijas un citi labumi. Īpaši savus
ziedojumus zvēriņiem bija noformējuši mācību
iestāžu audzēkņi, kas, skolotāju mudināti, bija
čakli vākuši zīles. Ziedojumu kravā bija saredzama Vecumnieku pirmsskolas izglītības iestādes
grupiņas «Mārītes» veikums, Vecumnieku vidusskolas 2.c klases bērnu dāvinājums, Stelpes
pamatskolas 5., 6., 8., un 9. klases bērnu vākums,
Reiņa Sviriņa salasītās zīles u.c. ziedojumi. Katrs
ziedotājs saņēma loterijas numuriņu, kurš pasākuma noslēgumā tika izlozēts un balvā saņēma
ģimenes brīvbiļeti Zoodārza apmeklējumam.
Loterijas rezultātā no stikla trauciņa tika izvilkts
sestais numurs, kura īpašnieks bija Reinis Sviriņš.
Viņš arī saņēma brīnišķīgo balvu – brīvbiļeti
Zoodārza apmeklējumam. «Vecumnieku Novada
Ziņām» Reinis sacīja, ka zīles meklējis zem lielā
mājas ozola un, palīdzot Zoodārza zvēriņiem,
ļoti cerējis saņemt loterijā dāvāto biļeti. Reinis
bija apmulsis no veiksmes un viņam pievērstās

Skābos kāpostus lielajam svētku mielastam
ziedoja Edvards Žotovs, kam paldies tika sacīts,
pasniedzot saldo balvu.

Pēc pozitīviem iespaidiem

Jumīša tirgus apmeklētāja bārbeliete Brigita
Kārkliņa sacīja, ka šurp devusies pēc iespaidiem
un labprāt iegādāsies arī vēžus. Tirgus dienā var
sastapt paziņas un sirsnīgi izrunāties.
Piemājas saimniecības «Gravas» saimniece Nora
Zimka sacīja, ka šis gan nav ļoti liels tirgus toties
sirsnīgs un rosīgs. Kūpinājumu tirdzniecība gāja
no rokas. Daži tirgus apmeklētāji, jokojot atzina,
ka šogad labi padevusies arī čību un zeķu raža,
kuru tirgū bija pārpārēm.
Baušķeniece Silvija «Vecumnieku Novada Ziņām» sacīja, ka atbraukusi pie bijušās kolēģes
un izlēmušas nelaist garām šo svētku dienu un
atnākt uz tirgu. «Sastapu senas paziņas, arī baušķeniekus, sirsnīgi izsmējāmies, izrunājāmies,
noklausījāmies koncertu un dziedājām līdzi «Nāk
rudentiņis, būs barga ziema»».

Cilvēki labprāt iegādājās gan ikdienas dārzeņus – kartupeļus, sīpolus, kāļus, kāpostus, gan dažādus stādus.

Latviešu tautas ticējumi:

••Jumis ir zemes un auglības zīme;
••Jumim viss padodas dubultā;
••Rudenī Jumis kopā ar ražu dodas klētī, tāpēc visbiežāk klēts
jumtā redzama Jumīša zīme;
••Ja sieviete apēd Jumi, viņai var piedzimt dvīņi;
••Ja vīrietis apēd Jumi, viņam viss padodas dubultā;
••Apjumībās cep maizi un savu daļu noliek arī Jumītim, lai dāsns gads.

Andra Matuļenko, VNZ redaktore

Vecumnieku tautas nams aicina visus jaunos dziedāt gribētājus pievienoties
Bērnu un jauniešu vokālajai studijai «Zīļuki»! (vadītāja Sindija Druva)

••Studijā uzņem bērnus un jauniešus vecumā no 5 līdz 12 gadiem!
(dziedātāji tiks dalīti vecuma grupās).
Studija piedāvā gan grupas, gan individuālās nodarbības, kurās
paplašināt bērnu balss diapazonu, pilnveidot iemaņas patstāvīgai
dziedāšanai ar un bez pavadījuma, mācīties ieklausīties savā un
citu dziedājumā, attīstīt muzikālo dzirdi, ritma izjūtu kā arī veidot
iemaņas izpildīt dažādu stilu mūziku pie mikrofona.
••Nodarbības notiek trešdienās Vecumnieku tautas namā.
••Nodarbības ir bez maksas.
Sīkāka informācija un pieteikšanās zvanot studijas vadītājai Sindijai Druvai pa tālr.
26344225 vai rakstot e-pastu sindijadruva@gmail.com.
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Astoto reizi aizvadīts Kurmenes skrējiens

«Orientēšanās nakts 2020» Vecumnieku novadā

Kurmenē Eiropas Sporta nedēļas ietvaros jau
astoto gadu tika rīkots Kurmenes skrējiens.
Tas pierādīja, ka aktīvi pavadīt laiku var ikviens,
neatkarīgi no vecuma, fiziskajām spējām un
interesēm.

25. septembrī 13 Latvijas pilsētās aizvadīja
Latvijas orientēšanās nakti, vienlaikus dodot
startu vairāk kā 2700 dalībniekiem trīs stundu
rogaininga distancēs. Pasākums notika Eiropas
sporta nedēļas ietvaros.

Skrējiena rezultāti

Vecumā grupa līdz 10 gadiem
meitenēm
1. Leonora Čudare
2. Agnete Meteņko
3. Amanda Bikava
zēniem
1. Reinis Zālmanis
2. Dinārs Burcevs
3. Rainers Letkovskis
Vecuma grupā no 11-13 gadiem
meitenēm
1. Inguna Sakne
2. Anda Zariņa
3. Nora Veismane
zēniem
1. Pēteris Balgalvis
2. Linards Cerauksts
3. Adrians Bikavs
Vecuma grupa 16+
sievietēm
1. Sintija Saldābola
2. Ieva Linde
3. Jana Sakne
vīriešiem
1. Aivis Siliņš
2. Aivars Mašēns
3. Jānis Kristiāns Kaktiņš.

V

ecumniekos Latvijas orientēšanās nakts
risinājās ceturto reizi un tā tiek organizēta no aktivitātes tapšanas pirmsākumiem, kad 2017. gadā Latvijas orientēšanās nakts norisinājās vien sešās pilsētās,
pulcējot ap 800 dalībnieku. Ik gadu Vecumniekos
pulcējam ap 100 dalībnieku, kas mazākajai pašvaldībai starp visām, kas rīko orientēšanās nakti,
nemaz nav slikti. Ik gadu lielākā daļa dalībnieku
ir no Vecumnieku novada, par ko īpašs prieks, taču dalībnieki piedalās arī no pārējās Latvijas, lielākoties no Rīgas, Bauskas un Iecavas.

uzmundrināja un fotografēja tiesnešu brigāde galvenais organizators sacensību dienā Mārtiņš
Šteinalts un fotogrāfs Ainārs Ķienis.
Finišā komandas tika gaidītas no 22.20 un drīz
jau pirmās komandās ieradās, kuras tika aicinātas
uz komandas kopbildi un siltu tēju sporta zālē.
Pēdējā komanda finišā ieradās ar 27 minūšu
nokavēšanos.
Pjedestāla komandas ieguva dažādas garšīgas
un citādi lieliskas balvas no vietējiem ražotājiem,
kā arī skaistas lielas medaļas un dāvanu kartes.

Rezultāti:

Ģimeņu grupā:
1. v. - komanda «Marko@Co» (Beibeži); 2. v. komanda «Neredzamie» (Vecumnieki);
3. v. - komanda «Badžaļi» (Misa).
Veterānu grupā:
FOTO: AINARS ĶIENIS

S

Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas nama vadītāja

FOTO: ZITA SAULE

acensībām reģistrējās trīsdesmit pieci
skrējēji, pulcinot vēl tikpat līdzjutēju. Uzrunājot skrējiena dalībniekus, Kurmenes
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils novēlēja sportisku garu, vēlmi ne tikai piedalīties ,bet arī uzvarēt.
Sacensību galvenais tiesnesis Ivars Sproģis
pulksten divpadsmitos aicināja uz startu astoņpadsmit mazos skrējējus, kuriem bija jāveic
viena kilometra distance. Kopā ar pašiem mazākajiem-divu un trīs gadu veciem bērniņiem
skrēja viņu vecāki.
Trīs kilometru distancē devās septiņpadsmit
dalībnieki. Pēc skrējiena visi cienājās ar gardo
rudens zupu, Drezovu ģimenes sarūpēto ābolu
sulu un āboliem. Visus šos gadus skrējienu organizēšanā ir piedalījušās Kristīne Krēgere un
Egita Meteņko. Arī šogad dalībnieku reģistrācija,
diplomu rakstīšana un apbalvošana bija viņu
un Ivara Sproģa pārziņā. Skrējiena laikā trasi
uzraudzīja riteņbraucēji Sandijs Siliņš un Ralfs
Vidovskis.
Visi sportisti saņēma balvas-atzinības rakstus,šokolādes medaļas, saldumus, kausus un
diplomus.
Pēc apbalvošanas bērnus un vecākus tautas namā ar uzvedumu «Tiki taki pulkstenītis» priecēja
mākslinieki Iveta un Jānis Kraševski.
Tā kā septembris bija arī dzejas mēnesis, tad
vakarpusē tautas namā varēja baudīt dzejas

un mūzikas uzvedumu «Miglā ievītā mīla», kas
ir trīs radošu cilvēku-Kaspara Bikava, Arnitas
Kaufmanes un Aleksandra Kamaldiņa kopdarbs.

Paveikuši, piekusuši, gandarīti - laimīgi! Komanda atpūšas Vecumnieku vidusskolas sporta zālē.

Šogad par starta vietu bija izvēlēta Vecumnieku
Sporta skolas zāle un kontrolpunkti izvietoti Vecumnieku centrā, kā arī virzienā no Vecumnieku
centra uz Misu un Rīgu un ap Vecumnieku Jauno
un Veco ezeru. Kopā 40 kontrolpunkti ar optimālo
maršrutu pa gaisa līniju 17 km. Maksimālā punktu summa apmeklējot visus kontrolpunktus bija
211 punkti, kurus ieguva 2 no 34 komandām.

Trīs stundas naktī

Visi sportisti saņēma balvas-atzinības rakstus, šokolādes medaļas, saldumus, kausus un diplomus.
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Sporta skolas sacensību kalendārs pusgadam
pilnībā aizpildīts
Vecumnieku novada Domes Sporta skolā
uzsācies spraigs mācību gads. Septembrī
vieglatlētikā noslēdzas vasaras sacensību
posms, savukārt volejbolā sākas jaunā sezona.

V

ieglatlētikā aizvadītas četras Latvijas
mēroga sacensības, kurās audzēkņi uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus visās
vecuma grupās. Volejbolisti uzsāka sacensības ar atzīstamu sniegumu Latvijas Volejbola federācijas jaunās sezonas rīkotajā
Jaunatnes čempionātā U-14 un U-16 vecuma grupām un Rudens kausa izcīņā. Kā arī aizvadītas trīs
Vecumnieku novada skolēnu sacensības – futbolā
un vieglatlētikā visām vecuma grupām. Paldies
Vecumnieku novada vispārizglītojošo skolu direktoriem, īpaši Valles pamatskolas direktorei Gitai
Eriņai par uzņemšanu skolas sporta bāzē.
Šajā mācību gadā Vecumnieku novada Domes
Sporta skolā treniņu process notiek 11 profesionālās ievirzes grupās - piecās volejbola un sešās
vieglatlētikas grupās. Savukārt interešu izglītības
nodarbības notiek basketbolā un pirmsskolas iz-

glītības programmā «Sporta virpulis». Šogad jauni audzēkņi tika uzņemti sākuma sagatavošanas
grupā vieglatlētikā. Sporta skolā ar jaunajiem
sportistiem strādā treneri: Gunita Pačkajeva,
Rolands Plēsnieks un Rinalds Zariņš volejbola
programmā, Līga Macarovska, Gita Briņķe, Raivis
Melgailis un Pēteris Lungevičs vieglatlētikā, un
Timurs Muļars basketbolā.
Volejbolā, vieglatlētikā un basketbolā sacensību
kalendārs ir aizpildīts šim mācību pusgadam, ļoti
ceram, ka šos plānus varēs realizēt. Lai audzēkņi
varētu trenēties sporta skolā ir jāizpilda Ministru
Kabineta noteikumos minētie rezultativitātes
kritēriji. Treniņu procesā jāapgūst prasmes un
iemaņas, jāizpilda normatīvi un katrā vecuma
grupā jāpiedalās noteiktā skaitā sacensību.
Jāuzrāda rezultāti, kas atspoguļo audzēkņu
gatavību iekļauties noteiktā vecuma mācību
treniņu grupā.
Lai sports iedvesmo, vieno un motivē augstiem
sasniegumiem!
Vecumnieku novada Domes Sporta skolas
administrācija

Kopā sacensībās piedalījās 97 dalībnieki - 34
komandas. Pēc organizatoru instruktāžas un
neliela pozitīva prāta treniņa tuvojās starta brīdis,
kur pēc laika atskaites, visiem dalībniekiem klātesot, tika dots starts. Sevis izplānotajās distancēs
devās no pašiem mazākiem pirmsskolēniem līdz
60 + veterāniem.
No nakts nav jābaidās, no tumsas nav jābaidās,
kā atzina absolūtā uzvarētāju komanda no Rīgas,
viņus izbrīnījis, ka visu ceļu nav traucējuši nepiesieti suņi - par to paldies Vecumnieku novada iedzīvotājiem. Protams, iespēju robežās, sacensību
organizatori sazinājās ar mājas sargu īpašniekiem.
Dalībnieku komandām plānojumi ir dažādi, kā
paredz rogaininga sacensību noteikumi, brīvi
izvēlētā maršrutā komandas kontropunktus var
apmeklēt jebkādā secībā un cik vēlas, mēģinot
iekļauties trīs stundu kontrollaikā. Sacensību
laikā neiztika arī bez starpgadījumiem, tāpat komandas ziņoja, ka viena komanda pārvietojas ar
auto, kas ir sacensību pārkāpums, jo rogaininga
sacensību noteikumi nosaka, ka pārvietošanās
notiek tikai ar kājām. Kopš starta komandas

Dalībnieku komentāri:

Ieva Mediņa: «Ar orientēšanos pirmo reizi
saskāros bērnībā, kad mana mamma aktīvi
orientējās un es maziņa skrēju līdzi. Skriešana
ļoti nogurdināja, bet prieks par atrastiem sarkanbaltajiem karodziņu kontrolpunktiem bija
neaprakstāms. 2018. gadā atgriezos orientēšanās sportā, piedaloties otrajās Latvijas orientēšanās nakts sacensībās Vecumniekos kopā ar
ģimeni un ģimenes draugiem. Arī 2019. gadā
startējām kā ģimenes komanda, bet šogad
nolēmām ar draudzenēm skriet sieviešu grupā.
Man ļoti patika, jo tā ir laba atslēgšanās no
ikdienas, sava novada apkārtnes iepazīšana un
kopā būšanas prieks! Paldies, Mārtiņam, ka or-
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1.v. - komanda «Septiņjūdžu keda»
(Bauska/Iecava).
Sieviešu grupā:
1. v. - komanda «JSK Gaita» (Vecumnieki);
2. v. - komanda «Sisis Vijoļkājis» (Misa);
3. v. - «Ļoti pa mierīgo» (Misa/Rīga).
Open grupā:
1. v.- «Zuduši traukā» (Rīga); 2. v. - «Neovimba»
(Misa); 3. v. - «Kurmji».

Pasākuma atbalstītāji

Pateicamies Latvijas Orientēšanās federācijai
un Latvijas orientēšanās nakts 2020 sadarbības
partneriem un atbalstītajiem: Vecumnieku novada domei par lielo atbalstu; Vecumnieku novada
Sporta skolai par telpām; «Eko O» organizatoru
komandai – rezultātu tiesnesim Jānim Meldrājam, Agnesei Balodei un Ingrīdai Vaisjunei, kas
darbojās reģistrācijā un apbalvošanā, kā arī nodrošināja dalībniekiem tēju; fotogrāfam Aināram
Ķienim; plašo lauku pļavu īpašniekiem Mārim
Veidem, Ingaram Zaķim un citiem. Pateicamies
Reinim Macervoskim par marķējumu ierīkošanu
pļavās, kā arī citiem iesaistītajiem, veiksmīgajā
sacensību tapšanā un realizācijā.
Liels paldies dalībniekiem par drosmi un vēlmi
piedalīties sacensībās. Pasākums izdevies par
visiem 99 % viens procents lai paliek, jo vienmēr var labāk. Uz tikšanos 2021. gada pēdējā
septembra piektdienā!
Mārtiņš Šteinalts (Eko O), Orientēšanās
nakts 2020 Vecumniekos galvenais
tiesnesis, distanču plānotājs
ganizē, piesaisti un aizrauj mani (mūs visus) ar
orientēšanās sportu! Biežāk tādus pasākumus.»
Veterānu grupas dalībnieks Ainārs Bērziņš
no Bauskas: «Lielais orientēšanas piektdienas
rogaininga vakars bija izdevies lieliski. Kontrolpunktu plānojums ļoti labs - bija arī kur
padomāt un nokļūdīties. Žēl, ka veterāniem no
55+ gadi nebija Vecumniekos konkurences, tajā
pašā laikā gandarījums, ka, veterāniem esot,
spējām ierindoties 14. vietā no 33 komandām.
Piedalīsimies atkal un tiem, kuri nepiedalījās,
novēlam nebaidīties no tumsas - piedzīvojums
ir tā vērts! Paldies organizētajiem.»
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Uz asfalta uzrakstīts dzejolis

«

Tik spraigi, intensīvi un satraucoši uzsākts
jaunais mācību gads Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolā sen nebija piedzīvots! Pirmkārt,
mūs sajūsmināja klātienes atkalredzēšanās
prieks pēc vasaras un attālināti notikušajām
mācībām. Otrkārt, mūs pārsteidza milzīgā bērnu
un vecāku interese uzsākt mācības mūzikas un
mākslas sagatavošanas programmā. Treškārt
– audzēkņi jau paguvuši aktīvi piedalīties
konkursos Un ceturtkārt – mēs piedzīvojām
skolas akreditācijas noslēdzošo fāzi.
ācību gada uzsākšanas pirmais mēnesis vienmēr ir spraigs. Šis septembris tomēr atšķīrās, jo mācību procesu un skolas sadzīvi apgrūtināja
jaunie epidemioloģiskās drošības
noteikumi, kas paredz lielāku skolotāju, tehnisko
darbinieku un pašu audzēkņu atbildību. Un pāri visam septembri mēs pavadījām akreditācijas zīmē.
Skolas akreditācija tika sadalīta vairākos posmos

Stelpes pamatskolas audzēkņu veikums - ābolu dzejas rindas. Kopā ar literatūras skolotāju Sandru Neliusu.

kādu līdz šim nedzirdētu dzejoli, uzzināt ko jaunu
par kādu līdz šim nezināmu dzejnieku. Dzejas dienu laiks ir tas brīdis, kad reizēm arī paši ļaujamies
dzejas radīšanas brīnumam. Valles pamatskolas
skolēni savu mīļāko dzejoli šogad citiem ļāva iepazīt nevis skandējot klases vai skolas priekšā, bet
gan nedaudz netradicionālā veidā - uzrakstītu sko-

Valles pamatskolas audzēkņi pie sava dzejas citāta uz
asfalta.

nebiju darījusi». Par Dzejas dienu aktivitāti savu
secinājumu pauž Armands Strautnieks: «Patika
pavadīt laiku ar klases biedriem.»
Dzejas dienu darbu nofotografēja un nosūtīja
organizatoriem arī Misas pamatskolas audzēkņi.
Lūk viņu atzinumi: «Darbs bija interesants, priecājos, ka šo dzejoli izlasot kāds padomās par dabas
saglabāšanu, tikai žēl, ka tas ir tik īslaicīgi, un
lietus aizskalos visus vārdus…», Patrīcija Felicita
Pavāre 7. klases audzēkne.
«Nezināju, ka dzeju var rakstīt arī uz betona
plāksnes. Man patika,» atzina Deivids Zariņš no
7.klases. «Arī tāds var būt KLUSUMS… Ar krītu uz
asfalta.. », Aleksis Karpovs 9.klases audzēknis.
Devītklasniece Kitija Firleja: «O. Vācieša dzejolis
ir par ceļu pie sevis, pie savām domām, jūtām un
ilgām! Nākamajās dzejas dienās rakstīsim atkal!»
Viena no konkursa organizatorēm Katrīna Lavrinoviča atzīst, ka kopumā konkursu var uzskatīt
par izdevušos, kaut gan bija gaidīta lielāka
atsaucība no skolēniem. Liels prieks par Valles,
Misas un Stelpes jauniešiem. Šādi var redzēt radošumu, mūsdienu vienaudžos. Prieks, ka novada
latviešu valodas un literatūras pedagogi atbalsta
Vecumnieku novada Jauniešu domes darbību un
iedvesmo savus skolēnus
Jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Pačkajevas
vērtējumā šis laiks visiem ir saspringts un nezināms, bet tas neliedz mums kopā Vecumnieku
novadā veidot pasākumus. «Īpašu paldies gribu

Misas pamatskolas skolēni gandarīti par lietderīgi kopā pavadītu laiku.

las priekšā uz asfalta. Tas skolēniem sagādāja neviltotu sajūsmu un radīšanas sajūtu,» Dzejas dienu aktivitāti vērtēja Valles pamatskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja Daina Trantovska.
Stelpes pamatskolas jaunieši dzejas rindas bija
«uzrakstījuši» ar āboliem zālājā. Skolotāja Sand-

teikt Sandrai Neliusai no Stelpes, Gitai Eriņai
no Valles un Sarmītei Kovalei no Misas, kuras
iedrošināja jauniešus».
Viedokļus apkopoja Andra Matuļenko
VNZ redaktore

vērotas, vērtētas, analizētas akreditācijas process
nebija viegls», uzsver Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča. Par
skolas akreditācijas rezultātiem ziņosim kādā
no nākamajiem «Vecumnieku Novada Ziņu»
izdevumiem, kad būsim saņēmuši kontroles un
vērtējuma rezultātus.

Audzēkņu sasniegumi

Lai arī skolotājiem šis ir bijis saspringts mēnesis,
ļoti aktīvi un radoši šajā laikā ir darbojušies
mākslas programmas audzēkņi. Skolas vestibilā
un gaiteņos eksponētas vairākas audzēkņu darbu
izstādes un kaut mācību gads tikko sācies, skolas
mākslinieki jau paguvuši piedalīties konkursos un
uzrādījuši rezultātus, ar ko lepojamies!
37 jaunie mākslinieki, skolotājas Andas Sproģes
mudināti, piedalījās Mūzikas un mākslas festivāla
«Bildes 2020» rīkotajā akcijā «ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!», apgleznojot pastkastes vai veidojot
māksliniecisku pastkastīšu maketus.
Mākslas programmas audzēkņi iepriekšējā mācību
gada klātienes mācību perioda izskaņā piedalījās interesantā projektā jauno mākslinieku
konkursā «STĪGO,
RADI BOLDERĀJĀ», kura ietvaros
rad ī ja māk slas
darbus, klausoties
komponista Jēkaba
Nīmaņa skaņdarbus. 8 audzēkņi
(Sofija Dukāte,
Patriks Kalitjuks,
Sofija Dukāte, Patriks Kalitjuks, Toms Logins, Rute Otomere, Elizabete Plūme, Aivars Smilškalns, Toms Logins, Rute
Otomere, ElizabeEnija Zagorska un Agnese Banga piedalīsies konkursa nākamā kārtā.
te Plūme, Aivars
Smilškalns, Enija Zagorska un Agnese Banga)
– neklātienē tika pētīta dokumentācija, informāizvirzīti uz nākamo kārtu un pārstāvēs Vecumciju sistēmās un internetā pieejamā informācija,
notika intervijas ar pedagogiem, skolas adminisnieku Mūzikas un mākslas skolu konkursa finālā
20.oktobrī. Arī šim konkursam audzēkņus sagatrāciju, vecākiem, audzēkņiem un novada domes
pārstāvjiem. To visu jau piedzīvojām iepriekšējā
tavoja A. Sproģe.
mācību gada izskaņā. Septembrī skolas adminisTikko esam saņēmuši III Starptautiskā Vizuālās
mākslas konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa
trācijas un pedagogu darbu kontrolēja klātienē
mīklu minot» rezultātus. 2. klases audzēknei
Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālisti
Zanei Dubinkskai piešķirta Jelgavas novada
un dienesta piesaistītie eksperti mūzikas un
pašvaldības balva par gleznojumu (skolotāja A.
mākslas jomā.
Sproģe), bet 6.klases audzēkne Lība Škrjaba saņēGaidām Izglītības kvalitātes valsts dienesta ziņojumu un akreditācijas komisijas vērtējumu, taču
musi žūrijas Atzinību par darbu grafikā (skolotāja
skolas personālam satraukums ir aiz muguras.
Ligita Ose).Tā kā konkursam kopumā tika iesūtīti
«Es ļoti novērtēju katra skolas darbinieka un
1087 darbi no 3 valstīm, par meiteņu rezultātiem
skolotāja ieguldījumu akreditācijas gaitā. It kā jau
ļoti priecājamies!
ikdiena nemainījās, iespējams, daudzi audzēkņi
pat neizjuta, ka skolā strādā eksperti un vērtē
Zane Onkele, Vecumnieku Mūzikas un
skolas darbību. Bet skolotājiem, kuru stundas tika
mākslas skolas komunikācijas speciāliste

M
FOTO: ANDA SPROĢE

Katru mūsu rudeni īpašu padara daudzas
lietas – rudens lapu zelts, aizlidojošo gājputnu klaigas, 1.septembris un arī Dzejas
dienas. Un tā jau 55.gadu. Dzejas dienas
liek iepazīt mums jaunas emocijas, izlasīt

ra Neliusa atzina, ka asfalts pagaidām Stelpē
uzliets vēl pavisam nedaudz, tādēļ sameklēts
radošs risinājums.
Dzejas rindu rakstītājs Kristians Simsons: «Visgrūtāk dzejoli bija sacerēt un salasīt tik daudz
ābolu, lai dzejoli «uzrakstītu»». Roberts Sprindžuks atzīst, ka viņam bija interesanti domāt.
Savukārt Krists Užulis komentē: «Dzejoli no
āboliem likām trīs stundas. Sākumā bija
grūti, bet beigās parādījās spars. Priecājos, ka
iznākums bija labs». Megija Lukjanova: «Dzejoli
salikt no āboliem bija ļoti interesanti. Nekad to

Jaunie mākslinieki tikuši pie jaudīgas stikla apstrādes
krāsns
Veiksmīgi startējot Valsts kultūrkapitāla
fonda izsludinātajā konkursā, esam saņēmuši 5000 EUR jaunas, jaudīgas stikla
kausēšanas krāsns iegādei Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas stikla apstrādes programmas pilnveidei. Papildinot
summu ar pašvaldības līdzfinansējumu
(2179,41 EUR), varējām iegādāties profesionālu stikla apstrādes krāsni ROHDE FE
250, kas 1000 °C grādu temperatūrā ļaus
kausēt, fakturēt, locīt un veikt citus stikla
apstrādes darbus.
Programmas «Vizuāli plastiskā māksla»
vadītāja Anda Sproģe: «Jaunā krāsns bagātinās un padarīs interesantāku mācību
procesu. Līdz šim stikla apstrādei un keramikas apdedzināšanai skolotājas dalīja
vienu krāsni, kas palēnināja darba gaitu.
Mēs vēlamies veidot stikla darbu izstādes,
organizēt stikla mākslinieku meistarklases, padarīt stikla mākslu skolā dzīvāku un
publiski redzamāku. Jaunā krāsns mums
sniegs šo iespēju!».
Zane Onkele, projekta vadītāja
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Dzejas dienās Vecumnieku Jauniešu dome
vienaudžiem organizēja aktivitāti, kurā
jauniešus aicināja uzrakstīt dzejas rindas uz
asfalta, nofotografēt tās un nosūtīt e-pastā.
Šim aicinājumam atsaucās Valles, Stelpes un
Misas pamatskolas skolēni.

Spraigi iesākts mācību gads Mūzikas un
mākslas skolā

Skolotāja Anda Sproģe ar audzēkņiem pie jaunās stikla krāsns.
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VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••24.oktobrī plkst.13.00 Lielvārdes senioru
biedrības teātris «PAŠI» režisores Skaidrītes
Tilakas vadībā viesosies Vecumnieku tautas namā ar labdarības viesizrādi – komēdiju «Septiņas vecmeitas». Ieeja bezmaksas.
MISAS TAUTAS NAMĀ
••17.oktobrī plkst.13.00 Baldones amatierteātra
«Sudraba Nagla» izrāde Aivars Banka «Meitiņa»;
••30.oktobrī plkst.20.00 amatierkolektīvu sezonas atklāšana un jaunā skatuves ietērpa prezentācijas koncerts. Piedalās Misas tautas nama
amatiermākslas kolektīvi, kā arī Baldones deju
kolektīvi «Degsme» un «Degļi».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
••17.oktobrī plkst.16.00 amatierteātra «Vecsaule» izrāde «Čemergess». Monika Zīle, režisore:
Gunta Siliņa.

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
••17.oktobrī plkst.12 «Latvijas prāta spēles kauss 2020», izklaidējoša komandu erud īcijas spēle, komandas pieteik t prāta spēļu mājaslapā, komandā 4 dalībnieki

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
••17.oktobrī plkst.19.00 trombonista Vaira Nartiša
instrumentālā Stand Up izrāde «PŪT UN PALAID».

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••18.oktobrī plkst.15.00 koncerts «Ar dziesmu
pie draugiem». Bārbeles amatiera teātra- «Bārbelīši» izpildījumā. Režisors Ingus Pavinkšnis.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

