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Vecumnieku novada
informatīvā izdevuma
lasītāj!

Guntis Kalniņš,

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs, deputāts
Uzrunāju jūs atkal mums visiem diezgan
satraucošā laikā, kad ierasto dzīves ritmu izjauc
un korekcijas ievieš satraucošā COVID- 19 vīrusa
izplatība un ar to saistītie pieņemtie valdības
lēmumi un ierobežojumi.

V

ienīgā atšķirība no pavasara ir tā, ka tas
nav negaidīti. Jau pēc ārkārtas situācijas atcelšanas jūnijā, epidemiologi un
dienesti brīdināja par krīzes iespējamību rudenī, bet, acīmredzot, neviens to
neuztvēra nopietni un tai negatavojās vai neticēja. Vainojams, droši vien, ir arī sabiedrības nogurums no šādiem apstākļiem. Tāpēc arī tagad
šie satraucošie skaitļi katru dienu un pieņemtie
lēmumi mums ir nepatīkami. Daudzi uzskata, ka
nepamatoti ierobežo. Tiek izvirzītas visdažādākās
sazvērestības teorijas, rakstīti dažādi komentāri
par lēmumu pieņēmējiem un to izpildītājiem.
Man liekas, ka tas ir nevietā un diez vai tie var
kaut ko mainīt vai atrisināt šajā situācijā. Uzskatu, ka vienīgais ceļš un risinājums ir uzticēties
speciālistu viedoklim, izturēties ar sapratni pret
pasākumiem situācijas normalizēšanai un vienam pret otru. Ir ļoti daudzas valstis, mūsu sapņu valstis, kur lietas ir sakārtotas,
MUMS KATRAM
kur mēs, varbūt,
gribētu strādāt
VAJADZĒTU DOT
un dzīvot - un tur
SAVU ARTAVU,
situācija ir smagāSAVU IEGULDĪJUMU ka. Tiek ieviestas
komandantstunVISPIRMS
das, daudz drasJAU PILDOT
tiskāki ierobežoNORĀDĪJUMUS, KO jumi un neloģiski
ir domāt, ka arī
IESAKA SPECIĀLISTI viņi nesaprot, ko
dara, jeb rīkojas
PAR MASKĀM,
pēc sazvērestības
PAR PULCĒŠANĀS
teorijām.
Es domāju, ka
IEROBEŽOJUMIEM
katram, kas iePASĀKUMOS. TAM saistīts šajā procesā, ir vislabāIR REZULTĀTS, JA
kie nodomi pret
IEVĒRO VISI.
saviem līdzcilvēkiem, vispirms jau
pret tiem, kam šī
slimība ir visbīstamākā. Tāpēc mums katram
vajadzētu dot savu artavu, savu ieguldījumu,
pildot tos norādījumus, ko iesaka speciālisti: par
maskām, par pulcēšanos, par ierobežojumiem
pasākumos utt. Un saprast, ka tam ir rezultāts,
ja ievēro visi, vai vismaz lielākā daļa. Tad
tas ir īslaicīgi (1-2 mēneši), savādāk tā ir cīņa
ar vējdzirnavām, un
ilgtermiņā.
TURPINĀJUMS 3. LPP.
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LASIET 6.LPP

Lāčplēša dienas pasākums Vecumniekos
11. novembrī Vecumnieku novadā svinēsim
Lāčplēša dienu kopā ar tautiešiem Latvijā un
ārpus valsts robežām.

L

āčplēša dienas vakarā ikviens dalībnieks ir
aicināts ņemt līdzi lāpu, lai jau plkst. 18.00
dotos svinīgā lāpu gājienā. Pulcēšanās gājienam notiks pie Vecumnieku sākumskolas (Kalna ielā 13A) un noslēgsies parkā pie
piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem
«PAR LATVIJU», kur svinīgo uzrunu teiks Vecumnieku novada domes pārstāvis kā arī Vecumnieku
pagasta Novadpētniecības centra krājumu glabātāja Rita Kovala. Pasākumā plānots, ka svinīgo
zvērestu nodos Vecumnieku Jaunsargu vienības
jaunie dalībnieki.

sveci trauciņā ar vāciņu, lai kopā ar Vecumnieku
tautas nama komandu varētu izveidot «Lilijas
ziedu» (stāvvietā pie tautas nama), kurš simbo-

GAISMAS CEĻŠ SIMBOLIZĒS
NOVADA VIENOTĪBU UN
PATEICĪBU NOVADNIEKIEM,
KAS CĪNĪJUŠIES, LAI ŠODIEN
LATVIJA BŪTU MŪSU MĀJAS.

lizēs mūsu novada vienotību un pateicību tiem
novadniekiem, kuri ir cīnījušies, lai šodien Latvija varētu būt mūsu mājas, spēks un vienotība!
Jau tradicionāli no plkst. 18.00 – 21.00 būs
skatāma arī gaismas un mūzikas performance
«Staro Vecumnieki!»
Atzīmēsim un godināsim šos svētkus kopā!
Aicinām iedzīvotājus būs sociāli atbildīgiem.
Pirms doties uz pasākumu, izvērtēt riskus un
pieņemt lēmumu atbildīgi, kā arī ievērot valstī
noteiktos piesardzības pasākumus!
Vecumnieku tautas nams

Plkst. 19.00 parkā aiz Vecumnieku tautas nama
notiks Lāčplēša dienai veltīts koncerts ar dziesminieka Renāra Veļičko piedalīšanos. Koncertā
varēsiet dzirdēt arī karavīru/strēlnieku vēstuļu
un dzejas emocionālu lasījumu. Pasākums veidots, lai radītu patriotisku un svinīgu gaisotni
visiem pasākuma apmeklētājiem.

Sveču gaismas ornamenti

Paralēli tam Vecumieku parkā būs iedegti dažādi
sveču gaismas ornamenti, veidojot «Gaismas
ceļu», kura vēstījums ir pieminēt un godināt
Latvijas Brīvības cīņās kritušos varoņus. «Gaismas ceļa» veidošanā būs iespēja piedalīties ikvienam, tādēļ aicinām iedzīvotājus, apmeklējot
pasākumu, ņemt līdzi vienu baltu vai sarkanu

Informācija par pasākumu var mainīties, ja būs noteikti jauni drošības pasākumi COVID-19
infekcijas izplatības ierobežošanai publiskajos pasākumos.
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2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Dzīvoju un priecājos par
katru dienu

Vija Strautiņa,

Vecumnieku novada
pensionāre
Čakli pasākumu apmeklētāji novadā ir seniori –
gan koncertos, gan tirgū, gan citās sabiedriskās
aktivitātēs. Smaidīgi, priecīgi par sauli, dienu,
satikšanos vienam ar otru – par visu, kas vien
dzīvē spēj sagādāt cilvēkam prieku, novērtējot
iespējas.

«

Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja aktīvo, darbīgo Vecumnieku pagasta pensionāri Viju Strautiņu, vaicājot kas dod spēku senioram ikdienā un kā dzīvojas šajā
savādajā laikā.
– Dzīvoju un priecājos par katru dienu. Mūsu
paaudze savā laikā pārlaidusi daudz grūtākus
laikus. Bijis karš, izsūtījumi, pēckara grūtie laiki,
trūkums. Esam raduši saviem spēkiem pārvarēt
grūtības un negausties.
Par sevi runājot – man katra diena ir aizņemta
ar dažādiem darbiem. Gan mājas rosību un lapu
grābšanu, gan arī saviesīgas iziešanas no mājas,
kas baro sirdi un dvēseli. Esmu iemācījusies priecāties par ikdienas mazajām veiksmēm, priecāties par savām draudzenēm un amatierkolektīvu
biedriem dāmu deju kopā «Rudens rozes» un
senioru korī «Atbalsis». Mēs esam visi kā viena
ģimene, tik daudzus gadus kopā darbojoties.
Un vēl – pavisam
nesen cienīgā veMŪSU PAAUDZE,
cumā apprecējās
SAVĀ LAIKĀ,
mūsu draugi – abi
seniori. Nu vai tas
PĀRLAIDUSI
prieks? Bija
DAUDZ GRŪTĀKUS nav
kāzas. Nekas neLAIKUS. BIJIS
apstājas.
KARŠ, IZSŪTĪJUMI, Vienu gan varu
pateikt pavisam
PĒCKARA GRŪTIE
droši – daudz atkarīgs no paša cilLAIKI, TRŪKUMS.
vēka. Domāju, ka
ESAM RADUŠI
man ir paveicies,
ka dzīvoju privātSAVIEM SPĒKIEM
mājā un kopā ar
PĀRVARĒT
savu ģimeni, svētībā. Man ir brīnišGRŪTĪBAS UN
ķīgs mazdēls un
NEGAUSTIES.
man tak jātur līdzi!
Es nevaru panīkt
un čīkstēt.
Grūtāk, droši vien, būtu daudzdzīvokļu mājā,
kur nevar rosīties ap savu īpašumu, atliek vien
novērot un «inspicēt».
Es esmu ar dzīvi apmierināta, nav ko čīkstēt.
Jāpielāgojas, jāmācās un jātur līdzi, kamēr var.
Nākamā gada martā man būs jau 80 gadu, bet
es tā nejūtos.
Prieks nemaksā naudu – ne pašam priecāties,
ne par citu priecāties.
Vijas kundze saviem vienaudžiem novēl labu
veselību un izturību šajā interesantajā laikā.
Prieku katrā dienā!
Var apbrīnot Vijas kundzes dāsno dabu un prieku
un arī brīnišķīgo humora izjūtu. Arī «Vecumnieku Novada Ziņas» ik pa laikam saņem Vijas
kundzes rakstītas ziņas par senioru aktivitātēm.
Kad vaicāju par foto – saņēmu priecīgu atbildi,
ka viņa nu neesot fotogēniska «ņe po čom» (nu
nekādi). Tomēr portrets sanāca – mazdēla bildēts
un elektroniski atsūtīts.

Vecumnieku Novada Ziņu
nākamais numurs iznāks 13.novembrī
izdevums lasāms arī internetā
www.vecumnieki.lv

2020. gada 30.oktobrī

Domes sēdes apskats
Vecumnieku novada domes sēdē 28. oktobrī
tika izskatīts 21 pamata darba kārtības
jautājums un trīs papildu darba kārtības
jautājumi.

sākumcena 1600 EUR. Ar izsoles noteikumiem
iespējams iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv sadaļā
«Nekustamais īpašums/izsoles.»

Pašvaldības izpilddirektora informācija

Izsolē pārdos pašvaldībai piederošu
traktortehniku ar piekabi

Pabeigti autostāvvietas labojumu darbi pie Vecumnieku pirmsskolas jaunatvērtajām moduļu
ēkām. Sakārtots atdalošo līniju novietojums un
automašīnu novietošana ir droša.
Turpinās darbi visās trīs projekta kārtās pie
Vecumnieku Sarkanās skolas – tiek veikti telpu
iekšdarbi, ārdarbi un apkārtnes labiekārtošana.
Uz priekšu pavirzījušies darbi pie Stelpes estrādes
jumta nomaiņas. Noņemtas bojātās konstrukcijas, jumts tiek nostiprināts, lai varētu uzklāt jauno
segumu. Paredzēts, ka līdz Lāčplēša dienai darbi
tiks pabeigti.
Stelpes-Iecavas ceļam uzlieti 6km asfalta. Gājēju
celiņš gan pagaidām būs bez asfalta. No 6.novembra līdz pavasarim paredzēta tehniskā pauze.
Kurmenē pabeigta volejbola un basketbola laukuma sakārtošana.
Izpilddirektore Aiga Saldābola uzsvēra, ka Covidsituācijas dēļ ierobežota kultūras pasākumu norise,
tādēļ jāseko līdzi izmaiņām.
Deputāts Mārtiņš Mediņš uzdeva precizējošus
jautājumus par novada ceļu uzturēšanu. Uz šiem
jautājumiem atbildes sniedza izpilddirektora
vietnieks Guntars Veismanis.
Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja
deputātus par notikušajām sanāksmēm Administratīvi teritoriālās reformas sakarā – notikušas
gan vadības līmeņa tikšanās, gan struktūrvienību
speciālistu sanāksmes.

Uzsāk plānošanas dokumentu izstrādi

Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu uzsākt
jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi.
Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novadiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
«Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība» un «Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» ir jāizstrādā kopīgi jaunizveidojamā
Bauskas novada plānošanas dokumenti, ievērojot
šajos noteikumos noteikto izstrādes procedūru.
Lai nodrošinātu Vecumnieku novada teritorijas
turpmāku mērķtiecīgu attīstību, kā arī novada
interešu ievērtēšanu un atspoguļošanu, izveidotas divas Vecumnieku novadu pārstāvošas darba
grupas, kuru sastāvā ietilpst Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš, priekšsēdētāja
vietnieks J.Kovals, Domes deputāti M.Mediņš un
D.Rijkuris, kā arī Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja D.Šileika.
Darba grupas uzdevumos ietilpst dalība jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtermiņa plānošanas dokumenta «Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija» izstrādē un spēkā esošās
Vecumnieku novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam integrēšana kopīgā vidēja
termiņa plānošanas dokumentā «Bauskas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam»
sadarbībā ar Bauskas, Iecavas un Rundāles
novadu.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
tiks noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums,
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīva, ņemot vērā
visu iesaistīto novadu teritorijas plānojumus,
attīstības plānošanas dokumentus, kaimiņu
novadu attīstības plānošanas dokumentus,
Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, kā arī Latvijas ilgtermiņa
attīstības programmu.
Attīstības stratēģiju izstrāde tiks uzsākta 2020.
gada novembrī, to apstiprināšana plānota 2021.
gada oktobrī.

Izsolīs vairākus pašvaldības
nekustamos īpašumus

Pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdoti Vecumnieku novada pašvaldības nekustamie
īpašumi – zemes vienības Skaistkalnes pagasta
Strauta ielā 6 - sākumcena 1800 EUR, Strauta
ielā 8 - sākumcena 2300 EUR, Strauta ielā
10 – sākumcena 2100 EUR un Strauta ielā 12 -

Pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli tiks
pārdots 1978. izlaiduma gada traktors MTZ-50,
valsts reģistrācijas Nr. T7132LC un 1987. izlaiduma gada traktora piekabe 2PTS 4, valsts reģistrācijas Nr. P2274LK. Kustamās mantas nosacītā
cena attiecīgi 2500 EUR un 1000 EUR. Ar izsoles
noteikumiem iespējams iepazīties Vecumnieku
novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv sadaļā «Nekustamais īpašums/izsoles.»
Piešķirts finansējums divu Vecumnieku novada
bērnu ārstniecības izdevumu segšanai
Vienam no bērniem tiks finansēti nepieciešamie ceļa izdevumi 120 EUR mēnesī apmērā no
pašreizējās uzturēšanās vietas - «Grašu bērnu
ciemata» bērnunama uz Jumpravas Valdemāra
pamatskolu, kurā bērnam iespējams nodrošināt
atbilstošu mācību vidi. Vecumnieku novada
dome jau maksā 25 EUR diennaktī par bērna uzturēšanos bērnunamā. Otram bērnam piešķirts
vienreizējs finansiāls atbalsts 1050 EUR apmērā
ārstēšanās izdevumu segšanai.

Vecumnieku Veselības centrā būs
pieejams jauns maksas pakalpojums

Vecumnieku veselības centra vadītāja lūgusi
Vecumnieku novada Domes deputātus maksas
pakalpojumu cenrādī apstiprināt jaunu pakalpojumu – ultrasonogrāfijas izmeklējumus arī
virspusējām struktūrām (zemādas veidojumi,
kakla, cirkšņu, paduses limfmezgli, sēklinieki), izmantojot esošā ultrasonogrāfijas (USG)
aparāta jaudu un veiktspēju, kā arī pieejamo
darbaspēku. Šāda pakalpojuma maksa būs 20
EUR, cena aprēķināta, ņemot vērā darbinieka
algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, USG aparāta uzturēšanas izmaksas,
elektrības izmaksas, amortizācija, kā arī citus
izdevumus. Līdz šim veselības centrā bija pieejami ultraskaņas izmeklējumi ginekoloģijā, kā
arī ultraskaņas izmeklējumi vairogdziedzerim,
vēdera dobuma orgāniem un prostatai.
Vecumnieku novada dzīvojamo māju palīgēkām 2021. gadā netiks piemērots nekustamā
īpašuma nodoklis
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
1.panta otrās daļas 9.1 punkts piešķir pašvaldībām tiesības savā administratīvajā teritorijā,
izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, lemt
par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli.
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa
slogu Vecumnieku novada iedzīvotājiem, veicinātu teritorijas attīstību un sakārtotību, kā arī
ņemot vērā, ka daudzos gadījumos Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām
pilnībā neatbilst dabā esošajam stāvoklim,
un lai arī turpmāk īstenotu pašvaldībām
piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa
noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie noteikumi
«Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
dzīvojamo māju palīgēkām 2021.gadā». Tie
paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja to platība
nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas. Saistošie
noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1.janvārī.

Apstiprināta Vecumnieku novada
budžeta izstrādes, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība

Šī kārtība nosaka Vecumnieku novada pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtību, atbildību budžeta vadības
procesā, ciktāl to nenosaka «Likums par budžetu
un finanšu vadību» , likums «Par pašvaldību budžetiem» un citi Latvijas Republikas normatīvie
akti. Šī kārtība ir saistoša budžeta finansētajām
institūcijām un pašvaldības kapitālsabiedrībām,
ja tām piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi,
tajās ieguldīta pašvaldības manta vai to nosaka
Domes lēmumi.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība
veido un plāno nākamā gada budžetu, kā notiek
projekta izvērtēšana un apspriešana, kā budžetu
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sastāda un iesniedz iestādes, kā notiek budžeta
izpildes kontrole. Šie noteikumi ietver arī citus
būtiskus nosacījumus un definīcijas budžeta
pārvaldīšanā.
Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžets ir jāizstrādā
un jāiesniedz apstiprināšanai Domei ne vēlāk
kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts
budžeta likuma izsludināšanas.
Budžeta izstrādāšanas un izlietošanas process
ir atklāts.

Piešķirts finansējums sportistam

Latvijas Svarabumbu Celšanas Asociācija lūgusi
finansiāli – 250 EUR apmērā atbalstīt Vecumnieku
novada iedzīvotāju – sportistu, dalībai Pasaules
Čempionātā. 2019. gada Pasaules čempionāta
garajā ciklā izcīnījis 2. vietu, Eiropas čempionātā
- 1. un 2. vietu. 2018. gada Pasaules čempionāta
garajā ciklā izcīnījis 3. vietu, Eiropas čempionātā
- 3. vietu un Latvijas čempionātā 1. vietu.
Sportistam piešķirti Latvijas Svarabumbu asociācijas lūgtie 250 EUR. Tā kā sportists ir iekļauts
Latvijas izlases sastāvā, viņš atbilst Vecumnieku
novada Domes 24.02.2016. nolikuma “Kārtība, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku
novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
3.1.2.apakšpunktam, tādējādi maksimālais atbalsta apmērs ir 800 EUR.

Nodrošinās ēdināšanu novadā
deklarētiem skolēniem attālināto
mācību laikā

Domes deputāti lēmuši, ka attālināto mācību
gadījumā, Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem no
pusotra gada līdz sešu gadu vecumam (ja apgūst
pirmsskolas izglītību klātienē) un klātienes mācību programmas apgūstošajiem izglītojamiem
līdz 19 gadu vecumam (neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas).
1.-4. klašu ēdināšanai piešķirs pārtikas produktus
(pakas) par summu 1.50 EUR mācību dienā, bet
pārējiem izglītojamajiem pārtikas produktu iegādes talonus par 1.50 EUR mācību dienā.
Ēdināšanu finansēs no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs un 2.2. valsts budžeta
dotācijas izglītojamo brīvpusdienām atbilstoši
Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360
«Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai» noteiktajam.
Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni līdz 6. klasei
šobrīd mācās klātienē, savukārt 7.-12. klašu skolēni no 26. oktobra mācās attālināti, 27. oktobrī
valdība lēma attālinātās mācības šajā vecuma
posmā pagarināt līdz 13. novembrim.

Pansionāta «Atvasara» telpas nomās
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests

Pēc Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un
invalīdu pansionāta «Atvasara» iesnieguma,
Vecumnieku novada Dome devusi saskaņojumu
slēgt nedzīvojamo telpu (117 m² platībā) nomas
līgumu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības
(NMP) dienestu. NMPD telpas šajā iestādē nomāja arī līdz šim.
NMP dienests ir veselības ministra pakļautībā
esoša tiešās pārvaldes iestāde. NMP dienests
organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un
kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību
saslimušajiem un cietušajiem veselībai un
dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas
situācijās visā Latvijā. Dienesta darbības mērķis
ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās
medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas
jomā.

Nodrošinās siltuma piegādi Kurmenes
skolai

Pēc fonda «Saknes un spārni» lūguma tiks nodrošināta siltuma piegāde fondam piederošajai ēkai
«Kurmenes skola» 2020/2021. apkures sezonai
un sagatavots līgumu par apkures pieslēgšanu.
Minēto ēku fonds iegādājās 2020. gadā un
līdz apkures sezonai nav paguvuši ierīkot savu
apkures sistēmu. Siltuma piegādes maksas
cenrādis Kurmenes skolai būs 68,09 EUR/MWh
(bez PVN).
Sabiedrisko attiecību nodaļa.
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Arī Vecumnieku
novada dome
strādā, ievērojot drošības pasākumus. Prasot to
ievērot saviem darbiniekiem un arī apmeklētājiem, klientiem.
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

Paldies novada iedzīvotājiem, ka esat saprotoši un apzinīgi šo ierobežojumu ievērošanā. Aicinu
darīt to arī turpmāk un aktīvāk šo ierobežojumu
ieviešanā iesaistīties uzņēmējiem, pakalpojumu
sniedzējiem, prasot tos ievērot pakalpojumu
sniegšanas vietās. Jo pateicoties tam mūsu

novada teritorijā šī situācija nav salīdzinoši tik
ekstrēma, kā varbūt bija Vecpiebalgā, Kuldīgā
un Daugavpilī, tagad arī Jēkabpilī. Jo tas noved
pie vēl lielākiem ierobežojumiem un ikdienas
ierastā ritma sarežģījumiem.

Par novadu reformu

Dažādos formātos, gan klātienē, gan attālināti, ir
uzsākušās sarunas starp jaunveidojamā Bauskas
novada četru patšreizējo novadu vadību, nodaļu
un struktūrvienību vadītājiem, par administratīvo struktūru un attīstības dokumentu izstrādi.
Viedokļi ir dažādi. No daļas pašvaldību funkciju

veikšanas un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas
saglabāšanas uz vietas, esošajās teritorijās - līdz
pilnīgai centralizācijai. Ceru, ka kopēji nonāksim
pie optimālākajiem risinājumiem, lai sākotnēji
vismaz saglabātu esošo pakalpojumu sniegšanu
uz vietas pagastos, nepasliktinot to kvalitāti.
Ja veiksmīgi un pārdomāti tiks izstrādāti realizējami attīstības dokumenti visam novadam,
tad tuvākā vai tālākā nākotnē varēsim sagaidīt
savas dzīves telpas un apstākļu uzlabošanos
visās pašvaldības kompetences un funkciju
realizēšanas jomās.

Vecumnieku novada domes
apmeklētāju ievērībai
No 2. novembra Covid-19 izplatības dēļ
Vecumnieku novada domes administrācija,
domes iestādes un struktūrvienības apmeklētājus pieņems tikai pēc iepriekšēja
pieteikuma (pa tālruni vai e-pastā).

Lūdzam apmeklētājus
iespēju robežās:

••jautājumus risināt attālināti;
••maksājumus veikt bezskaidrā
naudā;
••ierodoties pašvaldību ēkās lietot
sejas aizsargmaskas;
•• sekot līdzi izvietotajai informācijai;
••iesniegumus vai citus svarīgus
dokumentus, kas adresēti domei, lūdzam sūtīt
elektroniski vai ievietot pie ēkām esošajās dokumentu kastītēs;
••iestāžu, struktūrvienību un administrācijas
darbinieku kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Novadā deklarētajiem 7.-12.klašu
skolēniem

Attālināto mācību laikā
(26.10.2020.-13.11.2020.) tiks nodrošināti
taloni pārtikas iegādei.
••Vecumnieku novada Dome lēmusi attālināto
mācību laikā piešķirt talonus pārtikas iegādei

visiem novadā deklarētajiem 7.-12. klašu skolēniem par summu 1.50 EUR mācību dienā.
••Talonus, iegādājoties pārtikas preces vai silto
ēdienu, būs iespējams izpirkt novada veikalos
un kafejnīcās, ar kurām pašvaldībai noslēgts
līgums.
••Taloni tiks izsniegti arī attālināto mācību pagarināšanas gadījumā, kā arī, ja attālinātās mācības tiks noteiktas bērniem no pusotra gada līdz
sešu gadu vecumam (ja apgūst pirmsskolas izglītību klātienē) un 5. un 6. klašu izglītojamajiem.
••Savukārt 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanai paredzētas pārtikas produktus (pakas) par summu
1.50 EUR mācību dienā.
••Pārtikas taloni tiks finansēti no pašvaldības
budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai
pašvaldības izglītības iestādēs.
••Pārtikas pakas tiks finansētas no valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām un
pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienu
nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs.

vai pie pagastu pārvaldēm izvietotajās dokumentu kastēs.
••iesniegumu iespējams aizpildīt arī klātienē, iepriekš piesakoties pie speciālistiem un ievērojot
valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Iesnieguma elektroniskā forma pieejama pašvaldības
mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Lai pieteiktos talonu
saņemšanai

••skolēna vecākam (vai likumīgajam aizbildnim),
jāaizpilda iesniegums;
••iesniegumu elektroniskā formātā lūgums sūtīt
Sociālā dienesta vadītājai Inai Jankevičai uz
ina.jankevica@vecumnieki.lv vai tā drukāto
versiju ievietot Sociālā dienesta pasta kastītē

2020. gada 23. septembrī Nr.7
(Protokols Nr. 17, 10. §)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.
gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 «Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vecumnieku novada Domes saistošajiem
noteikumiem «Neapbūvēta zemesgabala
nomas maksa»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 23. septembrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Vecumnieku novada Domes 2013. gada 27. decembra saistošie noteikumi Nr. 17 «Neapbūvēta
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtība» (turpmāk – SN Nr. 17) noteica kārtību,
kādā pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu
par pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem. Saistošajos noteikumos iekļautās
tiesību normas regulēja nomas maksas minimālo apmēru, lai attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā
vērtība un iznomājamā platība ir neliela, tiktu
nodrošināti (segti) administrēšanas izdevumi.
2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 «Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi»
(turpmāk – MK Nr. 350). Saskaņā ar šo noteikumu
139. punktu – pašvaldībām jāizvērtē saistošie

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.
90009115957, juridiskā adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod atklātā pirmā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādus
nekustamos īpašumus:
••Strauta iela 6, Skaistkalnes pag., kad.apz.
40800020681, izsoles sākumcena – 1800,00
EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums
– 180,00 EUR, izsole 08.12.2020. plkst.10.00,
pieteikšanās līdz 08.12.2020. plkst.9.30;
••Strauta iela 8, Skaistkalnes pag., kad.apz.
40800020682, izsoles sākumcena – 2300,00
EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums
– 230,00 EUR, izsole 08.12.2020. plkst.10.30,
pieteikšanās līdz 08.12.2020. plkst.9.30;
••Strauta iela 10, Skaistkalnes pag., kad.
apz. 40800020683, izsoles sākumcena –
2100,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums – 210,00 EUR, izsole 08.12.2020.
plkst.11.00, pieteikšanās līdz 08.12.2020.
plkst.9.30;

Sludinājums par izsoli

Neapbūvēta zemesgabala nomas maksa
noteikumi» 31. punktu

Sludinājums

••Strauta iela 12, Skaistkalnes pag., kad.
apz. 40800020684, izsoles sākumcena –
1600,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums – 160,00 EUR, izsole 08.12.2020.
plkst.11.30, pieteikšanās līdz 08.12.2020.
plkst.9.30;
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00. Nodrošinājums jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.vecumnieki.lv. Pirkuma
apmaksa: tūlītēja samaksa, samaksa divu
nedēļu laikā. Informācija par apskati pa tālr.
63976401.

Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vecumnieku novada Vecumnieku
pagastā

IZSOLES

1. Vecumnieku novada pašvaldības neapbūvēta
zemesgabala, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
«Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvido» 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam

kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas
maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 5 euro gadā).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Vecumnieku novada Domes 2013. gada 27. decembra saistošos
noteikumus Nr. 17 «Neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtība».
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietā –
Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Kovals

noteikumu, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr.
735 «Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu» 18. punktu un nepieciešamības gadījumā jāizdod jauni saistošie noteikumi.
Ievērojot minēto, tika pārskatīti SN Nr. 17 un
konstatēts, ka grozījumi ir nepieciešami un to
apjoms pārsniedz vairāk par pusi no spēkā esošo
normu apjoma, līdz ar to ir nepieciešams izdot
jaunus saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Vecumnieku novada pašvaldības neapbūvēta
zemesgabala, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma
«Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku
apvidos» 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas
maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 5 euro gadā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt ze-

mes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts
nomas maksas administrēšanai nepieciešamo
līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu
izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz
pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešamības veidot jaunas amata vietas,
un saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņa
ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 «Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi» 31. punktu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar pašvaldības speciālistiem un
Domes deputātiem.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētāja vietā – Domes
priekšsēdētāja vietnieks J. Kovals

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.
gada 8.decembrī plkst.15 Rīgas ielā 29A
Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā
(domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)
notiks pašvaldības nekustamā īpašuma
Liepu iela 13 – 26, Vallē, Valles pagastā
Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole
ar augšupejošu soli.
Īpašuma sastāvu veido dzīvoklis Nr.26, 586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no būves
(kadastra apzīmējums 32900080241001) un
586/21888 kopīpašuma domājamās daļas no
zemes (kadastra apzīmējums 32900080241).
Daudzdzīvokļu mājai Liepu ielā 13, Vallē,
veikta energoefektivitātes paaugstināšana.
Kredītmaksājums par mājas siltināšanu,
atjaunošanu 1.09 EUR/m² (līdz 2039.gada
15.maijam).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00, kā arī Vecumnieku novada
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 29489385
(Ziedonis Jankužs).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā
Vecumnieku novadā, 4. ka¬binetā, darba
dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no plkst. 13.00
līdz 14.00 Reģistrācija tiek izbeigta 8.decembrī
plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 4000 EUR.
Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums – 400
EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Mak-sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas
summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz
2020.gada 21.decembrim.
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Praktiski ieteikumi vīrusu laikā
Lai gan pasaulē un mūsu valstī situācija ir
saspringta saistībā ar Covid-19 vīrusu, iestājoties
vēsajam laikam, nākas saskarties arī ar citām
saslimšanām. Īpaši uzņēmīgi pret vīrusiem ir
bērni, kā arī pieaugušie ar pazeminātu imunitāti.

B

ērnu klīniskās universitātes slimnīca un
Slimību profilakses un kontroles centrs
ir izstrādājies ieteikumus, kā rīkoties
vecākiem mājas apstākļos, kad bērns
ir saslimis:

Ja bērnam ir temperatūra virs 38,5° C

Jāuzņem šķidrums - piedāvājiet padzerties
vairākas reizes stundā. Ieteicams sekot šādai
formulai: puse no bērna svara mililitros ik 5 minūtes (piemēram, ja bērna svars ir 14 kg, tad ik
pēc 5 minūtēm vajadzētu izdzert 7 ml šķidruma).
Jāseko līdzi urinācijai - jābūt vismaz vienu reizi
sešās stundās. Mazākiem bērniem var piedāvāt
padzerties spēlējot rotaļu - no mazas glāzītes,
spicītes, ar salmiņu, ar karotīti.
Līdzekļi temperatūras samazināšanai - iedodiet paracetamolu vai ibuprofēnu, bērna vecumam atbilstošu daudzumu. Ja bērnam iepriekš
bijuši krampji pie paaugstinātas temperatūras,
dodiet zāles, kad temperatūra pakāpjas līdz
37,5°C. Medikamenti neiedarbojas uzreiz, tāpēc
atkārtoti temperatūru mēriet pēc 30-40 minūtēm.
Atvēsināšana - izmantojiet vēsas, mitras kompreses uz pieres vai samitriniet savas rokas
remdenā ūdenī un noslaukiet ar to bērna ķermeni
(auksts ūdens bērnam radīs stipru diskomfortu).
Uzvelciet bērnam plānu, elpojošu apģērbu, nevelciet autiņbiksītes.
Dodieties uz slimnīcu ja:
••paaugstināta ķermeņa temperatūra ir zīdainim
līdz 3 mēnešu vecumam (temperatūra mērīta
padusē);
••paaugstināta ķermeņa temperatūra virs 38,5°C
nemazinās pēc medikamentu lietošanas, vai tam
ir īslaicīgs efekts;
••drudzis ar spēcīgām galvassāpēm;
••drudzis ilgāk par 5 dienām.

Ja bērnam sāp kakls

Sāpes mazinošus līdzekļus - lielākiem bērniem
sūkājamās tabletes, mazākiem kakla aerosolus,
kas veidoti uz eļļas bāzes. Varat iedot ibuprofenu
vai paracetamolu bērna vecumam un svaram
atbilstošu devu
Uzturs -bērnam būtu jādzer bieži un nelielos
daudzumos. Izvairieties no karstiem dzērieniem.
Papildus uzturā var lietot vēsus, viegli pārstrādājamus ēdienus, piemēram saldējumu vai jogurtu,
tiem mazinās pietūkumu un sāpes kaklā.
Papildu ieteikumi - ja bērns prot, kaklu var skalot ar zāļu tēju (kumelītes, pelašķi, vīgriezes, u.c.).
Neizmantojiet skalošanai sālsūdeni, kas vēl vairāk
kairina sāpošo kaklu. Nevajadzētu kaklu sildīt ar
karstām kompresēm vai ietīties šallē
Dodieties uz slimnīcu ja:
••kakla sāpes pavada netipiska siekalošanās;
••grūtības elpot;
••bērns nevar norīt (kaklā pieaug tūska);
••bērns nevar atvērt muti;
••ja bērns klepo.
Ja nav citu būtisku simptomu un paaugstināta

Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju saslimst ar
koronavīrusu Covid-19. Lai slimības izplatību
ierobežotu, lūdzu atcerēties un ievērot:
Sejas maska obligāti jāvelk visās sabiedriskās
vietās, tajā skaitā publiskajos pasākumos
(koncertos, izrādēs), kurās ir personalizētas sēdvietas, kā arī pakalpojumu saņemšanas vietās,
gan valsts, gan pašvaldību iestādēs. Izņēmums
sejas maskas lietošanai ir tādās vietās, kur tas
nav iespējams, piemēram peldbaseinos, skaistumkopšanas salonos, pirtīs un tml.
Drīkst lietot- auduma sejas masku ( pašdarināta no 3 blīvi austa auduma kārtām), medicīnisko
masku (nopērkamas aptiekā vai veikalā)
Ievēro profilakses un higiēnas pasākumus:
••regulāri mazgā vai dezinficē rokas;
••neaiztiec seju ar netīrām rokām;
••kad klepo vai šķaudi-dari to salvetē vai saliektā elkonī;

temperatūra pāriet 5 dienu laikā, tad jāievēro
mierīgs mājas režīms, jādzer daudz šķidruma,
ja ir drudzis var lietot t° samazinošus līdzekļus
Klepošanas iemels var būt iesnas, tāpēc šādos
gadījumos var palīdzēt iesnu mazinoši līdzekļi.
Kamēr ir sauss klepus un drudzis, nevajadzētu
sildīt bērnam krūšukurvi.
Svarīgi ievērot mājas apstākļos:
••bieži vēdināt telpas un veikt mitro uzkopšanu;
••bērns nedrīkst būt pakļauts tabakas dūmiem;
••jāmācas klepošanas laikā aizklāt muti ar roku,
lietot papīra salvetes, bieži mazgāt rokas, lai
pasargātu citus ģimenes locekļus.
Dodieties pie ģimenes ārsta, ja:
••paaugstināta t° ir ilgāk par 3 dienām;
••sēkšana vai svilpošana krūtīs;
••bērns stipri klepo ilgāk par 2 nedēļām;
••ļoti mokošs, kairinošs klepus;
••zīdainis ilgstoši klepo un bieži atgrūž ēdienu vai
klepo ēšanas laikā.
Dodieties uz slimnīcu ja:
••ir aizdomas, ka bērns varētu būt aizrijies ar
svešķermeni;
••zilas lūpas;
••sāpes krūtīs;
••apgrūtināta vai skaļa elpošana;
••izteikti paātrināta elpošana;
••bērns ir noguris, sanīcis, neparasti miegains,
grūti pamodināms;
••ja bērnam ir šķidra vēdera izeja vai vemšana.
Šķidruma uzņemšana - piedāvāt bērnam dzert
nelieliem malkiem, bet bieži. Var dot ūdeni,
vieglas tējas, atšķaidītu ābolu sulu (1:1), aptiekās
nopērkamos rehidratācijas maisījumus, jebkuru
šķidrumu, ko bērns labprāt dzer, ja tas nesatur
lielu cukura daudzumu.
Ēšana - nespiediet bērnu ēst, kamēr turpinās
vemšana. Ja bērns nav vēmis 2-4 stundas un
pats izrāda, ka grib ēst, tad var piedāvāt vieglu
ēdienu - sausiņi, banāni, ūdenī vārītas putras,
vārīti kartupeļi, makaroni, sausi cepumi.
Medikamenti - šķidras vēdera izejas gadījumā
var lietot Smecta vai Silicia gēlu. Ja ir augsta t°
C, var dot zāles tās pazemināšanai. Probiotiķus
var lietot pēc izvēles, bet pēc tam, kad beigusies
vemšana.
Dodieties uz slimnīcu ja:
••bērns nedzer, ir sausa mute;
••pēdējo 6 stundu laikā nav bijusi urinācija;
••raud bez asarām;
••pukst, sten vai nenomierināmi raud;
••vemšana vai fēces ar asinīm;
••nepārtraukta vemšana vai caureja;
••apziņas traucējumi (ļoti saguris, apātisks,
apjucis, grūti pamodināms);
••zīdainis jaunāks par 3 mēnešiem.

VECUMNIEKU VESELĪBAS CENTRĀ
Par medicīnisko masku lietošanu

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām
visus Vecumnieku veselības centra apmeklētājus, ierodoties uz izmeklējumiem vai speciālistu konsultācijām,
nēsāt medicīniskās sejas aizsargmaskas. Lūdzam tās,
lietot arī, vēršoties pie ģimenes ārstiem vai apmeklējot
aptieku.
Sejas maskas – gan blīvākas, gan šķidrākas - var labi
kalpot kā fizisks šķērslis, lai šķidruma pilienus, kuros
varētu būt arī vīrusi, klepojot un šķaudot mēs neizplatītu pārāk tālu no sevis.
Kā un kad nēsāt sejas medicīnisko masku:
••Pirms maskas lietošanas nomazgājiet rokas. Ja tas
nav iespējams, dezinficējiet tās
••Salieciet stiepli virs deguna augšdaļā
••Aizlieciet gumijas aiz ausīm
••Pārliecinieties, ka deguns un mute ir labi nosegti, bez spraugām
••Neaiztieciet masku ar rokām
••Nelietojiet masku ilgāk par divām stundām, neizmantojiet to atkārtoti
••Ja maska kļūst mitra, nomainiet to pret jaunu
••Noņemiet masku no aizmugures (aiz gumijām)
••Neaiztieciet maskas priekšpusi
••Uzreiz to izmetiet slēgtā atkritumu tvertnē
••Nomazgājiet vai dezinficējiet rokas.
Esiet veseli!

Līva Vecvanaga,
Vecumnieku Veselības centra vadītāja

SVARĪGI

Jebkurā gadījumā, kad bērns ir saslimis, sazinieties ar savu ģimenes ārstu. Ja ģimenes
ārsts nav pieejams, ir iespēja zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.
Doties pie dežūrārsta (Bauskas slimnīca Dārza
iela 7/1 63923153; 28356160). Dzīvības apdraudējuma gadījumā zvaniet 113.
Lai mums visiem stipra veselība!
Līva Vecvanaga,
Vecumnieku Veselības centra vadītāja

••ja ir klepus, kakla sāpes vai paaugstināta
ķermeņa temperatūra neapmeklē sabiedriskas
vietas, paliec mājās un sazinies ar ārstu;
••ievēro 2m distanci no citiem;
••izvērtē nepieciešamību doties uz ārvalstīm.

Kad vajadzētu veikt Covid-19 testu:

••ja ir saslimšanas simptomi;
••ja nesen esi bijis ārzemēs;
••ja apmeklēji sabiedriskas vietas, kur nebija
pilnībā iespējams ievērot piesardzības pasākumus.
Ņem vērā, Covid-19 bezmaksas testu varēs
veikt tikai ar ģimenes ārsta vai speciālista
nosūtījumu.
No 30.oktobra privātos pasākumos drīkst pulcēties līdz 10 personām iekštelpās un arī līdz
10 personām ārā. Publiskos pasākumos varēs
pulcēties līdz 300 cilvēkiem.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV
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PAZIŅOJUMS

Pārstāv novada uzņēmējus, tiekoties ar
Valsts prezidentu

Dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam

12.oktobrī darba vizītē Bauskas novadā ieradās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
Vizītes ietvaros Valsts prezidents tikās ar vietējiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem.

P

rezidents uz tikšanos bija aicinājis vietējos uzņēmējus: SIA «LRS Mūsa» valdes
priekšsēdētāju Vigo Vilcānu, SIA «Kronis» valdes locekli Aivaru Svarenieku, LPKS «Saimnieks V» valdes priekšsēdētāju
Mārīti Ķikuri, ZS «Jundas» saimnieci Almu Bērziņu, ZS «Jaunsenči» pārvaldnieci Ligitu Ābelnieci
un ZS «LejasAR» saimnieku Agri Aņūnu. No Vecumnieku novada uz sarunu ar Valsts prezidentu
bija aicināts SIA «KEEFA» valdes priekšsēdētājs
Roberts Cešeiko.
Pēc tikšanās ar Prezidentu «Vecumnieku Novada
Ziņas» uzrunāja Robertu Cešeiko, lai jautātu par
gūtajām atziņām un pašreizējo saimniekošanas
ritmu uzņēmumā.
– Kā klājas uzņēmējam šajā situācijā, kas ir
visādi grūta no daudziem viedokļiem?
Darbojoties savā uzņēmumā, galvu lauzoši
jautājumi un situācijas ir katru brīdi, kas prasa
piepūli gan fiziski gan morāli. Šī situācija, saistībā ar COVID-19, ir vēl viens pārbaudījums. Vai
nu tu izturi vai apstājies. Personīgi es uzskatu,
lai veiksmīgi darbotos ikdienā - darba stundās,
liels darbs jāiegulda pašizaugsmei ārpus tām,
ko es arī daru.
– Ja skaties uz pašreizējo situāciju kā uzņēmējs?
Uzņēmumam vienmēr ir jāmeklē jaunas nišas,
lai tas būtu līmenī. Kopējā situācija pagaidām
nav slikta. Mums ir labas eksporta iespējas uz
Igauniju un Krieviju, kas ir arī noteikta darba un
menedžmenta rezultāts. Pašreiz darām savu
tiešo darbu – pārstrādājam izaudzētās izejvielas, ražojam «Simply Food» produktus, kā arī
strādājam pie jauniem projektiem.
– Uzņēmējam ir svarīgi sajust straumi, ķert
brīdi un pielāgoties tirgus prasībām.
Jā, protams. Esmu procesā. Ikdienā nākas darīt
dažādus darbus, domāt par attīstību un jaunām
iespējām, taču daudz laika tiek veltīts cītīgi

strādājot ražošanas procesos. Cilvēki lielu daļu
no šī darba neredz. Bez tā vienkārši nevar. Zinu,
kā pulsē uzņēmums katru dienu.
– Kādi ir tavi secinājumi pēc tikšanās ar
Valsts prezidentu? Vai šis uzaicinājums bija
negaidīts?
Aicinājums bija tiešām negaidīts. Biju pagodināts, ka cienījamu uzņēmēju pulkā esmu
uzaicināts pārstāvēt savu savu uzņēmumu. Tas
pierāda to, ka esam saredzēti un esam uz pareizā ceļa. Ļoti vērtīgi. Tika diskutēts par būtiskiem
jautājumiem, kuri interesē uzņēmējus ne tikai
Vecumnieku novadā un apkārtējos novados, bet
arī uzņēmējus visā valstī – par nodokļu režīmu,
birokrātiju, ceļu stāvokli, nodarbinātību u.c.
– Vēlos tev pajautāt – kāds ir tavs deputāta
viedoklis par gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu?
Es skatos uz to pozitīvi. Tas tāpat notiks, būs
jāpielāgojas un jāstrādā tālāk. Izmaiņas šī reforma, protams, radīs un tas ir jāpieņem. Taču
sīki un detalizēti pašreiz ir grūti spriest - vai šī
reforma tiešām būs tā, kas uzlabos iedzīvotāju
labklājību, jo informācijas, par to, kā procesi
notiks, ir diezgan maz.
– Vai esi gatavs balotēties nākamās vēlēšanās?
Vēsmas virmo. Taču pēc varas neraujos. Politika
būs vienmēr un tā ir jāņem vērā. Dzīvosim – redzēsim. Turu ausis un acis vaļā.
– Kā vērtē savu deputāta darbu šajos trīsarpus gados?
Deputātu pienākumu pildīšana man bija liels
izaicinājums, jo iepriekš nav bijusi pieredze šādā
jomā. Uzskatu, ka, lai sekmētu novada attīstību,
deputātiem ir jāatmet savas personiskās ambīcijas un jāsadarbojas kā vienai komandai, jo tikai
tad varam nonāk pie kopīgiem mērķiem. Esmu
centies maksimāli apmeklēt komiteju un domes
sēdes un deputāta pienākumus pildīt godprātīgi.
Vēlos pateikt paldies saviem partijas biedriem
un pārējiem deputātiem, kuri ir devuši padomu,
ja kādu diskutēto jautājumu neizpratu, jo tikai
balsot, balsošanas pēc, es nevēlos.
Andra Matuļenko, VNZ redaktore

Publicējam paziņojumu, ko katram
dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam
sagatavojis SIA «Mūsu saimnieks»
Ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.
408 «Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas
noteikumi» SIA «Mūsu saimnieks» ir veicis
aprēķinus jūsu mājas pārvaldīšanas izdevumiem un jums, kā dzīvojamās mājas dzīvokļa
īpašniekam darām zināmu:
Šogad SIA «Mūsu saimnieks» mainīja dzīvojamo
māju pārvaldīšanas stratēģiju un izvirzīja mērķi
turpmākajiem 5 gadiem – uzlabot dzīvojamo
māju tehnisko stāvokli un veicināt pilsētvides
sakārtošanu, tādējādi vairākām pārvaldīšanā
esošajām dzīvojamām mājām ir veiktas izmaiņas pārvaldīšanas tāmēs un remonta darbu
plānos 2021.gadam.
1. Ar minētajiem noteikumiem un ar aprēķinātajiem pārvaldīšanas izdevumiem nākamajam
2021. kalendāra gadam, līdz 2020.gada 15.novembrim trešdienās no 14.00 līdz 18.30 un
piektdienās no 9.00 līdz 13.30 jūs varat iepazīties savas mājas lietā, SIA «Mūsu saimnieks»
ofisā, Ceriņu ielā 9A, Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

2. Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā tas ir līdz 2020.
gada 30.novembrim dzīvokļu īpašnieku
kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka
sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu
plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu
apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pārvaldnieka
sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā
2021. gada 1. janvārī, ja dzīvokļu īpašnieku
kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai kopsapulcē
nav pieņemts lēmums
3. Pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu
vai noraidīšanu, dzīvokļu īpašnieku kopība nevar
atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību
nodrošināšanas un nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto
dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai
pārbūves darbu veikšanas. Ievērojot Ministru
kabineta Nr.907 noteikumu 17.punktu un sakarā
ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju inženiertīklu
nolietojumu (vidējais kalpošanas laiks 30 gadi)
2021.gadā tiks veikti ārpuskārtas remonti kā
arī ēkas tehniskā apsekošana pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr.529, p.191.
Ivars Staškevičs,
SIA «Mūsu saimnieks» valdes loceklis
Bruno Lunts, namu pārzinis

BĀRBELES PAGASTĀ
Esam sagaidījuši būvniekus mūsu pusē, kā rezultātā Bārbeles pakalpojumu centrā ir ielieta jauna
grīda un Bauskas ielā 5 dzīvojošie iedzīvotāji tikuši pie jauniem logiem.
Sadarbībā ar SIA «Kvēle» arī Bārbeles autobusa novietnē ir nomainīta elektroinstalācija un daļa ielu
laternas tikušas pie jauniem led gaismekļiem.
Bārbeles tautas namā skatuve aprīkota ar aizkaru pacelšanas mehānismu. Kosmētiskais remonts
veikts tautas nama foajē telpās.
Sadarbībā ar Valles aģentūru Bārbeles bibliotēkā un pagasta mazajā zālē nomainīts apgaismojums.
Ņemot vērā esošo situāciju valstī saistībā ar Covid-19, Bārbeles pagasta pārvalde aicina visus Bārbeles pagasta un novada iedzīvotājus būt atbildīgiem pret līdzcilvēkiem un ievērot valstī noteiktās
distancēšanās un higiēnas prasības, kā arī lietot sejas maskas apmeklējot jebkuru sabiedrisku vietu
(veikals, pasts, pārvalde, bibliotēka, pakalpojumu centrs u.c.), neatkarīgi no tās lieluma.
Santa Bračka, pagasta pārvaldes vadītāja

FOTO –EDGARS NAMIĶIS

Posmā no Vecumniekiem līdz Neretas
pagriezienam atjaunots autoceļa segums
Valsts budžeta papildu piešķirto 75 miljonu
eiro ietvaros atjaunots segums uz vairākiem
reģionālo autoceļu posmiem.

B

ūvdarbu ietvaros veikts iesēdumu remonts, profila labošana, virsmas apstrāde vai asfalta virskārtas ieklāšana, ūdens
novades sistēmas sakārtošana, autobusu
pieturvietu atjaunošana, kā arī citi darbi.
Vecumnieku novadā seguma atjaunošanas darbi

Valsts prezidents Egils Levits, Bauskas novada pašvaldības vadītājs Arnolds Jātnieks un augšējā rindā pirmais no
kreisās - Vecumnieku novada uzņēmējs Roberts Cešeiko pie Bauskas rātsnama.

SVARĪGI
Neaizmirsīsim izkārt valsts karogu novembrī
Saskaņā ar likumu «Par Latvijas valsts karogu»
– 11.novembrī – Lāčplēša dienā
– 18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā pie
iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

veikti uz autoceļa Ķekava–Skaistkalne (P89)
posmā no Vecumniekiem līdz krustojumam
ar autoceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73)
(28,13.-35,07. km).
Uz autoceļa Ķekava–Skaistkalne (P89) remonta
posmā vēl palicis ātruma ierobežojums 70 km/h
līdz saķeres koeficienta mērījumu veikšanai,
citur satiksmes ierobežojumi ir atcelti.
VAS Latvijas Valsts ceļi un Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību nodaļa

6 Tūrisms

2020. gada 30. oktobrī

LĪVAI ĶIRSONEI, kuru tā saņēma no Domes
priekšēdētāja Gunta Kalniņa. Izlozes procesā
katram akcijas dalībniekam tika piešķirts unikāls
numurs un balvas tika noteiktas ar datorprogrammas palīdzību.

Par Akciju

24.oktobrī ar balvu pasniegšanu noslēdzās
akcija «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē 2020».
Pēdējo nedēļu nekontrolējamā kovidskaitļa
pieauguma rezultātā neskaitāmās diskusijās
latviešu un lietuviešu kolēģu starpā ceturtdien
tika panākta vienošanās balvas pasniegt
simboliskā kopāsanākšanā ar distancēšanos
Latvijas - Lietuvas - Adžūnu robežpunktā.

L

ietuvas pusi pārstāvēja vien Pakrojas pašvaldība, pasniedzot balvas visiem loterijas
uzvarētājiem no Lietuvas, jo pārējās trijās
pašvadībās šajā nedēļā tika ieviesta karantīna. Latvijas pusi pārstāvēja visas četras
pašvaldības, suminot balvu ieguvējus.
Izlozes balva no Vecumnieku pašvaldības
– elektriskais skrejritenis - tika rīdziniecei

Akcijā piedalījās 4 Lietuvas un 4 Latvijas pierobežas pašvaldības, aicinot apmeklēt vismaz
2 no 3 objektiem katrā no pašvaldībām, lai
kvalificētos balvu izlozei. Vecumnieku novadā
varēja apskatīt Bārbeles sēravotu, Kurmenes
muižas kompleksu un kokamatnieka sētu «Jūras» Vecumniekos. Vismaz sēravotam tuvumā
dzīvojošie iedzīvotāji teic, ka šovasar bijis liels
braucēju pieplūdums – iespējams, ka gan dēļ
akcijas un dažādiem ceļošanas ierobežojumiem
– kas veicinājis vietējo teritoriju apzināšanu,
gan pateicoties skaistajai laipai un nojumei, kas
tapa vasaras sākumā, lai priecētu ceļotājus un
cilvēkus, kas brauc uz avotu pēc ūdens.
Vecumnieku novadā akcijas bukleti ceļotgribētājiem tika izlikti kafejnīcās, pagasta pārvaldēs
un citviet. Tūrisma informācijas punktā akcijas
norises laikā iegriezās 8 cilvēki pēc bukletiem,
un 20 ceļotāji, lai iespiestu objektu apmeklējuma zīmogu.

Divu dienu mācībās iepazīst vides gida
profesiju
Vecumnieku novada Tūrisma Informācijas
punkts (TIP) sadarbībā ar Latvijas Profesionālo
gidu asociāciju šī gada 3. un 17. oktobrī rīkoja
divu dienu apmācības interesentiem par vides
gida profesiju.

I

ntensīvā divu dienu bāzes kursa pirmā sestdiena bija veltīta teorijas izzināšanai. Apmācību
vadītāja un lektore, Latvijas Profesionālo gidu
asociācijas Prezidente, sertificēta Rīgas gide ar
plašu profesionālo pieredzi darbā ar vāciski un
angliski runājošiem tūristiem Aija Lubeja-Sube iepazīstināja klātesošos ar tūrisma gida darba metodiku – ekskursiju plānošanu un vadīšanu; vides
gida atbildību un lomu gan ceļotāju grupā, gan
sabiedrībā kopumā, kā arī ar teorijā pamatotiem

«Vides gida stāstītais nav vienkārši vēsturiski
gadskaitļi – šeit no svara ir stāstnieka talants,
ar kura palīdzību mazas detaļas var atspoguļot
pavisam citādā gaismā un viesiem pārsteidzoši
interesanti pasniegt dažādus ar dabu saistītus
faktus.»
Vecumnieku novadā pazīstamākā vides gide ir
Skaistkalnes Novadpētniecības centra vadītāja
Laima Indriķe, savulaik vides gida apmācības
apmeklējis arī Bārbeles ev. lut. Draudzes priekšnieks Jānis Folkmanis, kā arī Vecumnieku novada
Kurmenes iedzīvotāja, skolotāja Anita Nagle.
Mērķtiecīga un valstiski atbalstīta vides gidu
– profesionāļu izglītošana Latvijā norisinājās
aptuveni līdz 2008. gada krīzei. Tolaik ar to
nodarbojās Latvijas Dabas muzeja Vides gidu
FOTO: AIRA ODINGA

Balvas saņēmuši akcijas «Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē 2020» uzvarētāji

Visa «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē» komanda
cer, ka nākamajā pavasarī akciju varēsim turpināt!
Aira Odinga, Vecumnieku TIP vadītāja
Inese Turkupole-Zilpure
Bauskas TIC vadītāja,projekta koordinatore

SKAITLISKA INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKIEM
••Atbilstoši akcijas noteikumiem papīra formātā tika iesniegtas: 153 akcijas kartes, no tām 75
no Latvijas un 78 no Lietuvas.
••Mobilajā aplikācijā kopā reģistrēti 154 akcijas dalībnieki, noteikumiem atbilda tikai 90
••No tiem 57 Latvijas dalībnieki (55 klasificējās galveno balvu iegūšanai un 2 – dāvanu karšu
iegūšanai) un 33 Lietuvas dalībnieki (29 klasificējās galveno balvu iegūšanai un 4 - dāvanu
karšu iegūšanai).
••Gan galvenajām balvām, gan veicināšanas balvām tika virzīts 243 akcijas dalībnieks (130
dalībnieki no Latvijas un 107 dalībnieki no Lietuvas).
••Divi akcijas dalībnieki no Latvijas un četri akcijas dalībnieki no Lietuvas tika virzīti veicināšanas
balvu iegūšanai.

DALĪBNIEKA VIEDOKLIS
Līva Ķirsone, rīdziniece, kas saņēma
Vecumnieku novada pašvaldības
sarūpēto balvu.

FOTO: AIRA ODINGA

«Dalība apceļošanas akcijā bijusi viņas mammas
ideja. Vasarā bijis daudz brīvā laika, mamma
aktīvi meklējusi Facebook ceļojumu piedāvājumus, uzduroties arī Kaimiņi Zemgalē akcijai.
Apceļojuši visus objektus draugu un ģimenes
lokā, anketas aizpildījuši visi, bet vinnētāja no

visa pulciņa izrādījās Līva. Līvai jau ir ceļošanas
pieredze agrāk, piedaloties «Dižajā Baltijas apceļošanā» un ceļošanas projektā «Apmeklēsim
Baltijas muižas».
No visiem objektiem visvairāk palikuši prātā Biržu gājēju tiltiņš un Bārbeles sēravots, kuru bijis
visgrūāk atrast, jo mūspusē bijuši vēlā vakarā.
Līva ļoti atzinīgi izteicās par akciju: ļoti paticis,
ka bijusi pilnīgi brīva izvēle, kad ceļot, nav bijuši
nekādi laika vai dienu ierobežojumi kā citās akcijās. Arī kovidvīruss nav nobiedējis, jo ceļojuši
savā kompānijā, īpaši nekontaktējoties ar citiem
cilvēkiem.

Kursu dalībnieki bija patīkami pārsteigti, cik negaidīti interesanta izvērtusies šī pieredze, un kā iespējams parādīt
Vecumniekus pavisam citā rakursā.

praktiskiem padomiem vides gida darbā.
Otrajā kursu sestdienā dalībnieki praktiski vadīja
ekskursiju, ejot pa Vecumnieku TIP vadītājas
iepriekš saplānotu maršrutu, kurā katrs padziļināti stāstīja par kādu konkrētu dabas objektu.
Ekskursija ilga trīs stundas, un kursu dalībnieki
bija patīkami pārsteigti, cik negaidīti interesanta
izvērtusies šī pieredze, un kā iespējams parādīt
Vecumniekus pavisam citā rakursā.
Dalībnieku – entuziastu vidū bija vietējie Vecumnieku novada iedzīvotāji, gan radošo nozaru
pārstāvji, gan uzņēmēji, kā arī viesi no Aknīstes
un Penkules (Dobeles novads).
Vides gids (environmental interpreter), vienkāršākā valodā dēvēts par dabas skolotāju vai
kultūrvides skaidrotāju, ir tūrisma gids, kura
galvenais uzdevums ir vadīt tūristus ekskursijās
dabā, skaidrot dabā notiekošos procesus un
informēt par cilvēka un dabas mijiedarbību.
Tāpat, tiek uzskatīts, ka vides gidi galvenokārt
ir par dabu, aktuālām vides problēmām un savu
novadu zinoši cilvēki, kuri spēj šīs zināšanas stāstu veidā nodot citiem. Arī Vecumnieku Tūrisma
informācijas punkta vadītāja Aira Odinga piekrīt:

INFORMĀCIJA PAR Vecumnieku
novada bāriņtiesas darbību
Vecumnieku novada bāriņtiesa, ņemot vērā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba
organizēšanai,
pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu un uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumu «Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
6.7.apakšpunktu
iedzīvotājus pieņem un pakalpojumus
sniedz Bāriņtiesā pēc iepriekšēja pieraksta
Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un balvas saņēmēja Līva Ķirsone Latvijas - Lietuvas - Adžūnu robežpunktā.

pa tālruņiem 63960527 un 29397043, vai
rakstot e-pastu uz adresi
barintiesa@vecumnieki.lv

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

koordinācijas centrs. Pašreiz vides gidu darbību
Latvijā popularizē Vides gidu asociācija, kas
dibināta 2012. gadā.
Vecumnieku TIP vadītāja Aira Odinga, kura ar
apmācību dalībniekiem pavadīja abas intensīvā
kursa dienas secina, ka iniciatīva atjaunot vides
gida profesijas aktualitāti ir sevi attaisnojusi
– dalībnieki, noslēdzot dalību apmācībās, apņēmušies izveidot katrs savu vides maršrutu,
kuru piedāvāt ieinteresētajiem ceļotājiem kā
alternatīvu tradicionālam «gida» pakalpojumam.
«Lai cik nelāga ir kļuvusi situācija tūrismā vispasaules kovidkrīzes dēļ, iespējams, ka tieši šis
laiks ir lielā loze maziem galamērķiem, tādiem
kā mūsu gadījumā Vecumnieku novadam – kur
nav daudz milzīgu tūrisma objektu, uz kuriem
vienmēr plūdusi nekontrolēta tūristu masa.
Šodien braucēji meklē pozitīvas emocijas, dabas
tuvumu un cilvēcisko stāstu, kas noteikti ir mūsu
novada trumpis. Ja būs interesenti, skatīsimies,
kā padziļinātās apmācības turpināt,» cerīgi nākotnē raugās A. Odinga.
Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

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. Studijas vadītāja Sindija Druva tālr. 26344225 vai
e-pasts sindijadruva@gmail.com

Sabiedrība 7
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STĀSTA BIBLIOTĒKA - LASĪTĀKO GRĀMATU TOP

Grāmata kā draugs un ceļabiedrs
Ar Vecumnieku pagasta bibliotēkas vadītājas Mārītes Bošas un bibliotekāres
Baibas Škrjabas sagatavoto apskatu aizsākam jaunu rubriku - par lasītākajām,
populārākajām dažādu jomu un paaudžu grāmatām bibliotēkās. Izrādās katras
bibliotēkas lasītāko grāmatu TOP ir atšķirīgs. Ierosmei - pirmais apkopojums.
Ar grāmatu mēs sastopamies jau agrā bērnībā.
Pirmās - tās ir pasakas, tad mācību grāmatas.
Grāmata ir viens no ceļabiedriem dzīvē, tā
sniedz gan zināšanas, gan izklaidē.

R

akstnieks Kārlis Skalbe rakstīja: «Grāmata ir zelta laipa, ko autors pasviež mums,
lai varam satikties ar citiem cilvēkiem un
ņemt dalību viņu priekos un bēdās. Varbūt šie cilvēki ir izdomāti, bet, lasot jūs
tā iejūtaties viņos, it kā tos būtu jau kaut kur redzējuši, satikuši, sveicinājuši. Tā ir brīnišķīga sajūta, kad sapņu tēli lasot kļūst it kā par dzīviem
cilvēkiem, kuru likteņiem jūs sekojat ar drebošu
sirdi, kuru ciešanu cēlums paceļ un aizgrābj jūs.
Tad ieklausāties savā dvēselē un dzirdat, ka arī tā
ir sākusi skanēt…»
Šis gads mums ir satraucošs un neparasts. Neparasts – Covid 19 pandēmijas ietekmē. Taču
bibliotēka bija un ir pieejama, protams, ievērojot
valstī noteiktos brīdinājumus un norādījumus.
Grāmatu krājums Vecumnieku pagasta bibliotēkā ir bagātīgs. Tas tiek veidots, ievērojot mūsu
lasītāju intereses un vajadzības. Kopā ar bibliotekāri Baibu Škrjabu paanalizējām, kuras grāmatas
tiek vairāk pieprasītas un lasītas 2020. gadā.

Pirmsskolas vecuma bērniem

••Edgars Valters, «Poķu grāmata». Igauņu autora
pasaka par neparasto poķu tautu, tajā atklājas
autora mīlestība pret dabu un pārliecība, ka
cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.
••Jutas Stīlas «Putniņa Toma stāstu grāmatā»
ir apkopoti īsi, ilustrēti stāstiņi, kuros darbojas
Putniņš Toms, viņa mamma, labākais draugs
Denijs un citi. Šajos varoņu piedzīvojumos katrs
bērns atpazīs sevi un savus draugus tipiskās
ikdienas situācijās, kurās jāpieņem pareizie
lēmumi, labāk izpratīs drosmes, laipnības, neatlaidības nozīmi, mācīsies cīnīties par saviem
sapņiem, palīdzēt citiem un uzņemties atbildību
par savu rīcību.
••Lina Žutaute «Kika Mika» – grāmatu sērija.
Lietuviešu autores un mākslinieces grāmatas
liek mazajam lasītājam padomāt un mācīties
apgūt , kā arī izprast vienkāršas dzīves situācijas
un darbības .
••Angelas Veinholdes teksts un ilustrācijas
«Mūsu laikapstākļi. Kāpēc? Kādēļ? Kā tā?» Tās ir
pamata zināšanas par laikapstākļiem, lodziņi,
kuri ļauj redzēt norises dabā, detalizēti zīmējumi pasaules atklāšanai, viegli saprotams teksts

lasīšanai priekšā un arī patstāvīgi.

1.- 4. klašu grupā interesi izraisījušas

••Pilkijs Deivs, «Supervaronis Apakšbiksis»
grāmatu sērija. Viņa patiesā identitāte ir tik noslēpumaina, ka viņš Pats nezina, kas viņš ir! Kurš
gan ir drosmīgākais, attapīgākais, skaistākais un
stiprākais? Protams – Supervaronis. Vismaz visi
līdz šim zināmie varoņi tādi bija. Kā tu domā, vai
arī Kapteinis Apakšbiksis tāds ir? Mini! Kad abi
neciešami palaidnīgie draugi Džordžs un Herolds
uzzīmēja komiksus par Kapteini Apakšbiksi, viņiem pat prātā neienāca, ka tiešām sastaps savu
supervaroni. Tērpies apakšbiksēs un ietinies
sarkanā aizkarā, plikpaurainais Kapteinis dodas
glābt pasauli…
••Ingo Zīgners, «Mazais Pūķis Kokosrieksts»
grāmatu sērija. Kokosrieksts ir drosmīgs, atjautīgs un zinātkārs ugunspūķītis, kurš kopā ar
saviem vecākiem dzīvo uz vēl neatklātas Pūķu
salas okeānā. Par mazā pūķa un viņa draugu
aizraujošajiem piedzīvojumiem varat izlasīt šajās
jauki ilustrētajās grāmatās.
••Zane Deividsone, «Brīnumainie vienradži»
grāmatu sērija. Ciemojoties pie vectantes, Zoja
nevilšus atklāj brīnumaino vienradžu pasauli.
Drīz vien viņa uzzina, ka vienradžu salai draud
briesmas. Vai meitene un viņas jaunā draudzene
Astra paspēs izglābt salu?
••Deizija Medousa, «Burvju meža iemītnieki»
grāmatu sērija. Draudzenes Lilija un Džesika
ļoti mīl dzīvniekus. Viss notiek kā sapnī, kad
viņas nonāk burvju mežā, kur visi zvēri prot
runāt. Grāmatas par meiteņu piedzīvojumiem
Burvju mežā.

5.-8.klašu grupā ar interesi tiek lasītas

••Džefs Kinnijs, «Grega dienasgrāmatas» grāmatu sērija. Gregs Heflijs ir parasts un reizē arī
neparasts sestās klases puika. Parasts tāpēc, ka
jūtas tāpat kā vairums skolēnu, kas no mierīgās
sākumskolas pēkšņi nonākuši pavisam citā
skolas dzīves posmā. Neparasts tāpēc, ka Grega
piedzīvojumi skolā un mājās, kuras viņš atspoguļo paša (ar autora roku) rakstītā dienasgrāmatā
ar atjautīgiem jautājumiem, zīmējumiem - rada
neskaitāmus pārpratumus un liek lasītājam gan
just Gregam līdzi, gan skaļi smieties.
••Kristīna Olsone, «Ergļu klints noslēpums»,
«Mūmijas mīkla» u.c. Zviedru rakstniece rada
grāmatas gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Izcila spriedzes meistare zviedru literatūrā.

NOVEMBRIS-PATRIOTISMA MĒNESIS

Tauta zem saules zīmes
1918. gada 18. novembrī, tumšā un vēsā
rudens vakarā, bet zem saules zīmes, kuru
tūkstoši kareivju nesa uz savām pierēm, dzima
neatkarīga Latvijas Republika.

V

isa vara mūsu zemē vēl bija svešinieku
rokās, un mums nebija vairāk kā tīrais
brīvās Latvijas ideāls. Tautu gaidīja Brīvības cīņas.
Ir brīži tautas dzīvē, kad to skar dievišķā
uguns un viņa uzliesmo visā savā spēkā un skaistumā. Tas ir tad, kad tauta iekaro sev brīvību…
… Es piesaucu svētos Latvijas kalnus, upes un
ezerus, puķes uz ežmalām, graudus, kas glabā
auglības domas, pacietīgās skudras tikumu un
brīvo vanaga skrējienu! – Tā teicis kareivis, kurš
devās kaujā par brīvu Latviju.
Latviešu karavīri upurēja sevi, lai izcīnītu Tēvzemes neatkarību. Latvijas Brīvības cīņas ar
ieročiem rokās ilga 628 dienas.
Brīvības cīņas jeb Latvijas atbrīvošanas karš
bija karš par neatkarīgu Latvijas valsti no tās

proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz
Latvijas-Krievijas miera līguma noslēgšanai
1920. gada 11. augustā
Brīvības cīņu dalībnieks, bārbelietis Dr. Egons
Dārziņš savā dienasgrāmatā raksta: «Dzīve ir
kā loki, kas viļņo virspusē ap ūdenī iemestu akmeni. Akmens sen pazudis dzelmē, viļņi nebeidz
celties un skriet. Tūkstoš gadu atpakaļ šinī vietā

Grāmatās tiek aprakstīti Herberta un Sallijas
piedzīvojumi briesmoņu apsēstajā Eldsālā.
••Herieta Mankāstere, «Izidora Mūna» grāmatu
sērija. Izidora nav gluži parasta maza meitene,
jo viņas mamma ir feja un tētis ir labais vampīrs,
māsiņa Ziedlapiņa, rotaļlieta Rozā Trusis. Izidorai
patīk naktis, sikspārņi un melnie baletsvārciņi,
taču viņa dievina arī saulgozi, burvju nūjiņu un
feju knīpkūciņas.
••Džeronīmo Stiltona grāmatu sērija par peļu
dzīvi un piedzīvojumiem Peļu salā Pelēnijā.

9.- 12.klašu grupas lasītāju uzmanību
piesaistījušas

••1. Linda Nemiera (Dreimane), «Kaķa lāsts» ,
«Kaķis maisā», «Kaķa koncerts» , «Kaķis otrpus
ceļam». Latviešu fantāzijas
rakstnieces grāmatu sērija
par meitenes Leonīdas Fēliksas piedzīvojumiem.
••2. Reičela Renē Rasela
«Nikijas dienasgrāmatas»
sērijas grāmatas stāsta par
Nikijas gaitām, kad viņa
uzsāk mācības jaunā skolā, strīdas ar mammu par
nepieciešamību iegādāties iPhone un satiek savu
nāvīgo ienaidnieci – skolas
populārāko meiteni Makenziju. Jauna skola, jauna
simpātija, jauna ienaidniece. Un dienasgrāmata, kur
to visu aprakstīt.
••3. Terija Pračeta romānu
sērija par mazās raganiņas Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem. «Mazā brīvā
cilts», «Pilna cepure debesu», «Ziemdaris», «Man būs
pusnakts kleita»,«Gana kronis». Tifānija ir ļoti pozitīvs
tēls, tāds, kuram lasītājas
noteikti gribētu līdzināties.
Tās ir grāmatas, kas ļauj
pārkāpt robežu starp bērnu
un pieaugušo literatūru – te nav tikai rožaina
pasaka, bet ir ievītas arī dzīves skarbās patiesības un mācību stundas, viedums un prātīgums,
pamatu pamats, kas parasti rodams pasakās un
stāstos, jocīgi personāži un situācijas, kas liek
gan sabēdāties, gan sajūsmināties.
••4. Ērika Hantere, «Klanu kaķi» - grāmatu sērija.
Rakstnieci iedvesmo mīlestība pret kaķiem un
aizraušanās ar savvaļas dabu. Viņa dziļi respektē dabu visās tās izpausmēs un ar prieku rada
mītiski krāšņas, aizraujošas Klanu kaķu sērijas
grāmatas. Spriedzes pilns piedzīvojums. Šīs
grāmatas iepriecinās ikkatru lasītāju, kurš kaut
reizi ir prātojis, kādi sapņi par cildenu kaķu dzīvi
vajā viņa mājas mīluli.

Pieaugušo lasītāju lokā iecienīta šāda
daiļliteratūra -

••Sofija Lundberija, «Sarkanā adrešu grāmatiņa».
stāvēja latvieši, viņi ir pazuduši senatnes dzelmēs, bet latviešu tauta nav beigusi celties. Vēl
tikai pusotra gada atpakaļ biju vācu gūsteknis un
bēglis šinī pilsētā, tāpat kā latviešu tauta. Tagad
stāvu brīvās Latvijas galvas pilsētā, ienaidnieks
sakauts un padzīts. Skaidri
apzinos, ka šādus brīžus piedzīvot nav lemts atsevišķa
cilvēka mūžā, jo tie ir reti
tautu mūžos».
1920. gada 21. martā, atgriezies Bārbeles «Līplantos», viņš
raksta: «Mēs esam laimīgākā jaunatne latviešu tūkstošgades mūžā. Nerimstošā
augšupejā esam sasnieguši
kalngalu – brīvību, neatkarīgu
valsti».
Pārlapojot Brīvības cīņu dalībnieka bārbelieša Kārļa Mārtiņa dēla Čabļa dienesta gaitu
hroniku, lasām: (attēlā pa kreisi)
Izstāde «Ceļš uz neatkarīgu Latviju» Bārbeles
bibliotēkā visu novembri, kas ir mūsu patriotisma
mēnesis, vēstīs par Brīvības cīņām un bārbeliešiem tajās.
Brigita Krauze,
Bārbeles bibliotēkas vadītāja

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Cilvēka mūžs ietver sevī daudz mīlestības, laimes un arī skumjas. Ja vien mēs atvēlam laiku
to visu uzklausīt… Šī fascinējošā lasāmviela dziļi
saviļņo un izraisa pārdomas, kas sniedzas tālu
pāri tekstam. Lieliska grāmata un apkopojums
tam, ko nozīmē būt cilvēkam un kādi apstākļi
mūs veido un ietekmē.
••Dace Judina, «Lāsts», «Slazdā», «Cietāks par
dimantu» un vēl… . Latviešu rakstnieces detektīvromāni. Iecienīta lasāmviela vidējās paaudzes
lasītājiem.
••Angļu rakstniece Santa Montefjore, «Mīlas un
kara dziesmas», «Devervilu pils meitas», «Devervilu pēdējais noslēpums» (triloģija). Ir 1925.
gads, Pirmais pasaules karš jau sen beidzies,
tomēr daudz kas ir zaudēts un dzīve vairs nekad
nevar būt tāda
pati kā agrāk.
Tumši noslēpumi, intrigas un
mīlas kaislības ir
pavadījušas šo
dzimtu gadsimtiem ilgi…Vai Devervilu pils meitas mainīs savas
dzimtas likteni?
••Īru rakstniece
Lusinda Railija,
«Eņģeļu koks»,
«Olīvkoks» u.c.
Katrā no rakstnieces sarakstītajiem romāniem, sastopam
dramatiskus notikumus un virmojošas kaislības,
kā arī nezūdošu
noslēpumainības
un mīlestības apjautu. Un tieši to
mēs tā ceram iegūt atverot katru
autores nākamo
grāmatu.
••Inguna Bauere «Mazā klusā sirds». Par mūsu
Dainu tēva Krišjāņa Barona mīļoto, vēlāk sievu,
bērnu māti un mūžam uzticīgo gaidītāju –
Dārtu Baroni. Iecienītas ir arī citas šīs autores
grāmatas.
••Maija Krekle, «Melanholiskais valsis». Stāstījuma centrā ir komponista Emila Dārziņa dzīves
ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, gan arī sacerētā mūzika.
••Lelde Kovaļova, «Bezvēsts pazudušās» un
«Svešinieki». Jaunā latviešu rakstniece, filmas
detektīvseriāla «Bezvēsts pazudušās» kinoproducente.
Bez pieminētā grāmatu klāsta vēl bibliotēkas
grāmatu krājumā ir daudz mūsu lasītāju iecienītu
un iemīļotu grāmatu. Gaidām ciemos!
Mārīte Boša,
Vecumnieku pagasta bibliotēkas vadītāja

Vēl viens apliecinājums no bārbeliešu vēstures

8 Sabiedrība
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Seminārs meža īpašniekiem
Sociālā dienesta galvenais
pienākums nav pabalstu izmaksa demonstrējumu teritorijā «Pūpoli»
Šoreiz gribas runāt par atbildību. Par vecāku
atbildību, par institūciju atbildību un par Sociālā
dienesta vai sociālā darbinieka atbildību.

L

atvijā diemžēl ir nepiedodami daudz situāciju, kurās, ja ģimenē kas atgadās ar bērniem,
sabiedrība meklē vainīgos un pirmais, ko
piesauc, ir Sociālais dienests. Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 5.panta pirmā daļa noteic, ka «bērna tiesību aizsardzību valstī nodrošina:
1) bērna vecāki (adoptētāji), audžuģimene un
aizbildņi;
2) izglītības, kultūras, veselības aprūpes un
bērnu aprūpes iestādes;
3) valsts un pašvaldību institūcijas;
4) sabiedriskās organizācijas un citas fiziskās
vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar
atbalsta un palīdzības sniegšanu bērniem;
5) darba devēji.»

Primārā atbildība

Tātad no likuma normas izriet, ka vispirms par
bērna drošību, veselību, izglītību un bērna
attīstību atbild bērna vecāki, audžuģimene vai
aizbildnis. Tālāk atbildība ir izglītības iestādēm,
kurās bērns pavada lielu dienas daļu. Bērnudārzos audzinātāja vai auklīte var pamanīt, ja
ar bērniņu kaut kas nav kārtībā. Skolā klases
audzinātāja var ievērot, ja bērnam ir savādāka
uzvedība vai kaut kas nav kārtībā ar viņa sociālajām prasmēm un iemaņām. Skola, pēc savas
kompetencē esošo darbību veikšanas, ja neredz
uzlabojumus, ziņo Sociālajam dienestam par
konkrēto problēmsituāciju. Ģimenes ārsti ir tie,
kas pirms Sociālā dienesta var pamanīt izmaiņas bērna veselībā, uzvedībā, viņa aprūpē un
ziņot Sociālajam dienestam par nepieciešamo
palīdzību un atbalstu. Un tikai tad, kad Sociālais
dienests ir saņēmis informāciju no kādas fiziskas vai juridiskas personas par ģimeni vai
bērnu, mēs varam sākt ar šo ģimeni strādāt,
kā to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums 9.panta otro daļa, kurā teikts
«ja pašvaldība no fiziskajām personām vai
institūcijām saņēmusi informāciju par personu,
kurai varētu būt nepieciešams sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā
palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā «Par
sociālo drošību» noteiktajā kārtībā pārbaudīt
saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās
palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā
arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā
palīdzība saņemama.»

Sociālā dienesta atbildība

Pašvaldības Sociālā dienesta pienākums ir sniegt
cilvēkam informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to
sniegšanas kārtību, sniegt psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību.
Sociālajam darbam nav vienvirziena raksturs. Un
Sociālā dienesta galvenais pienākums nav
pabalstu izmaksa, kad materiālā stāvokļa
novērtēšanai veic arī apsekošanu. Pašvaldība
algo sociālos darbiniekus, lai īpaši tiktu pievērsta uzmanība arī ģimenēm ar bērniem. Veicot
sociālo darbu tiek izmantotas dažādas pieejas,
metodes sarunā ar klientu. Tas ir psiholoģiski
grūts un atbildīgs darbs.

Palīdzēt rast risinājumu

Sabiedrības gaidas ir, ka sociālais darbinieks ta-

gad un tūlīt atrisinās ģimenes problēmsituāciju.
Bet dzīvē tā nenotiek. Sociālais darbinieks var
parādīt klientam ceļu pa kurieni būtu vēlams
iet, vienojas par uzdevumiem, kuri klientam
būtu veicami, bet šis ceļš un uzdevumi klientam
ir jāveic pašam, solis jāsper pašam, uzdevumi
jāizpilda pašam, jo sociālais darbinieks to nevar
izdarīt cilvēka vietā. Tikai tad, ja ģimene nepilda
kopīgi ar sociālo darbinieku sastādīto individuālo
rehabilitācijas plānu, informācija tiek sniegta
bāriņtiesai, kura izvērtējot situāciju, uzsāk
administratīvo lietu. Tātad ģimenes problēmas
risināšanā un atbalsta sniegšanā ir iesaistīti
vairāki profesionāļi.

Profesionāļu piesaiste

Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem un piesaistītu
pašvaldībā neesošos speciālistus Vecumnieku
novada dome sadarbībā ar Sociālo dienestu
ir noslēgusi pakalpojumu līgumu ar SOS bērnu ciemata asociāciju, lai piedalītos sociālās
rehabilitācijas programmā augsta un vidēja
riska ģimenēm ar bērniem un ģimenēm ar
bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 58.pants. SOS bērnu ciemata
asociācijas speciālistiem (sociālais darbinieks,
bērnu psihiatrs un pieaugušo psihiatrs, psihologs
gan bērniem, gan pieaugušajiem, narkologs
u.c. speciālisti) ir nodotas 15 augsta un vidēja
riska ģimenes ar bērniem un 5 ģimenes ar
bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 58.pants, kurš nosaka, ka
«likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem
veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem,
izglītības iestādēm, valsts policiju, Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.
Pašvaldība profilakses lietu iekārto un uzvedības
sociālās korekcijas programmu izstrādā katram
bērnam, kurš:
1) izdarījis noziedzīgu nodarījumu;
2) atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma
izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības
atņemšanu;
3) atbrīvots no kriminālatbildības;
4) atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas
vietas;
5) izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma
sasniegšanas;
6) vairāk nekā divas reizes izdarījis administratīvo pārkāpumu;
7) ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var
novest pie prettiesiskas rīcības».

Rezultāts - sadarbībā

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešajā daļā noteikts, ka bērna tiesību aizsardzība
īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un
pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām
personām. Sociālais dienests pēc nepieciešamības sasauc starpprofesionāļu komandu sēdi,
piesaistot konkrētos speciālistus, kas ar ģimeni
strādā un ir saskarsmē ar to. Šajā gadā ir notikušas 12 šādas tikšanās.
Aicinu ikvienu veikt savu profesionālo darbību,
lai palīdzētu ģimenei konstatēt un novērst
radušās problēmas un ja nepieciešams, sniegt
informāciju Sociālajam dienestam, lai varētu
palīdzēt ģimenei atrisināt sociālās problēmas
un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā, darba tirgū
un bērniem skolā vai bērnudārzā.
Ina Jankeviča
Sociālais dienesta vadītāja

Sestdien, 31. oktobrī, plkst. 10.00 meža
apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijā
«Pūpoli» Vecumnieku novada Kurmenes
pagastā notiks Atvērto durvju dienu pasākums
– seminārs par meža apsaimniekošanu.

S

eminārā iekļautas dažādas tēmas – atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem, nekailciršu mežu apsaimniekošana, pārnadžu
bojājumi mežsaimniecībā un aizsardzības
pasākumi, meža inventarizācija un citas
aktualitātes privātā meža apsaimniekošanā. Seminārs plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem gan Kurmenes, gan Jaunjelgavas
pagastā. Uz bezmaksas semināru aicināti meža
īpašnieki, apsaimniekotāji un visi citi interesenti.
Pasākumu atklās Meža konsultāciju un pakalpojumu centra mežsaimniecības konsultante
Rita Daščiora, kura pastāstīs par pašreizējām
aktualitātēm saistībā ar atbalsta pasākumiem
meža īpašniekiem. Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta «Silava» zinātniskā asistente Gundega
Done pastāstīs par lielo pārnadžu bojājumiem
mežsaimniecībā un aizsardzības pasākumu
plānošanu. Demonstrējumu teritorijas «Pūpoli»
pārvaldnieks Raimonds Mežaks informēs par
meža inventarizāciju, tās nosacījumiem un
nozīmi meža īpašniekam. Līdztekus ekspertu

stāstījumam un praktiskiem piemēriem dabā,
pasākuma dalībnieki diskusijā ar Raimondu
Mežaku un Pasaules Dabas Fonda Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti varēs iepazīties arī
ar dažādiem citiem meža apsaimniekošanas un
dabas objektiem īpašumā – plantāciju mežu, tā
izveidi un apsaimniekošanu, izlases cirtēm un
kopšanas cirtēm dažādu vecumu mežaudzēs,
bioloģiski augstvērtīgu mežaudzi - Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu.
Pasākumu rīko demonstrējumu teritorijas
«Pūpoli» īpašnieki, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs un Pasaules Dabas fonds. Visi
semināra dalībnieki aicināti pieteikties Pasaules Dabas Fondā, zvanot uz telefona numuru
67505640 vai rakstot uz info@pdf.lv. Seminārs
ir bezmaksas.

Vairāk informācijas:

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda Meža
programmas vadītājs, mob.: 26420153, tel.:
67505640, e-pasts jrozitis@pdf.lv
Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorijas
«Pūpoli» pārvaldnieks, mob.: 29639946.
Pasaules Dabas Fonds strādā, lai apturētu un
novērstu meža degradāciju, noplicinošu meža
resursu apsaimniekošanu un izmantošanu
Latvijā.

Norit darbi pie tūrisma objekta - Zvirgzdes
kāpas teritorijas labiekārtošanas
Vecumnieku novada Zvirgzdē – meža ieskauta,
32,5 metru augstumā slejas viena no Latvijā
augstākajām iekšzemes kāpām – Zvirgzdes
kāpa. Jau pavisam drīz tā kļūs pieejamāka tās
apmeklētājiem, jo šobrīd norit aktīvākie kāpas
infrastruktūras labiekārtošanas darbi.

K

āpas teritorijas labiekārtošanas projekts
tika uzsākts pērnā gada rudenī. Pavasarī
projekta īstenošana, saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, tika pagarināta, taču projekta īstenotājs – akciju sabiedrība «Latvijas valsts meži» labiekārtošanas
darbus plāno pabeigt tuvākā mēneša laikā. AS
«Latvijas Valsts meži» projektu īsteno sadarbībā
ar Vecumnieku novada domi.
Projekta ietvaros plānota skatu platformas uzstādīšana, nojumes izveide, kā arī informatīva
stenda un ceļa norāžu izvietošana. Tiks izvietotas arī norādes gājēju celiņam, kas ved kāpas
virsotnē, stāsta Vecumnieku novada Tūrisma
informācijas punkta vadītāja Aira Odinga: «Šobrīd kāpas viesi nereti izvēlas taisnāko ceļu pa

PASĀKUMI

Lai ierobežotu vīrusa COVID-19 izplatības risku:
Vecumnieku novada domes Sociālais dienests
aicina apmeklētājus:
lietot sejas aizsargmaskas un dezinficēt rokas pirms sociālā
darbinieka apmeklējuma
Savu un citu cilvēku drošības labad, iesakām izvērtēt arī iespēju
konsultēties ar speciālistiem attālināti.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

stāvo smilšu nogāzi, kas diemžēl bojā kāpu.»
Zvirgzdes kāpa uzskatāma par vienu no augstākajām iekšzemes kāpām Latvijā. Pēc Latvijas
Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pārstāvja Dr.ģeol. Māra Krievāna datiem
kāpas iespējamais veidošanās laiks ir 11 700
līdz 14 000 gadu p.m.ē. Zvirgzdes kāpu masīvs
ietilpst Taurkalnes līdzenuma parabolisko kāpu
izplatības teritorijā, un tā augstums rietumu
daļā ir 4 - 8 m, sasniedzot 32,5 m augstumu
austrumu daļā.
Zvirgzdes kāpa ir ne tikai Zvirgzdes meža apmeklētāju un ceļotāju iecienīts galamērķis, no
kura virsotnes paveras gleznains skats uz koku
galotnēm, tā ir arī tradicionāla Baltu vienības
dienas svinību vieta. Katru gadu 22. septembrī
augstākajā Vecumnieku novada vietā novada
vietējie iedzīvotāji un citi interesenti ar dziesmām un uguns lāpām piemin leģendām apvīto
1236. gada Saules kauju.
Agnese Čikule, Vecumnieku novada domes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

2020. gada 30. oktobrī

Nosūti pastkarti savai skolai dzimšanas dienā

Svētki 9

Oktobris ir Vecumnieku vidusskolas jubilejas mēnesis. Ik piecus
gadus pulcējamies, lai atcerētos skolas laiku, ikdienas jokus,
mācības, draudzēšanās un vienkārši kopā būšanas prieku.

S

atikšanās prieku šogad aizēno situācija valstī, kas liedz mums
pulcēt mūsu mīļos absolventus vienkopus un dalīties atmiņās par skolu, lepoties ar mūsu darbiem, kurus paveikuši mūsu skolēni un skolotāji. Izpaliek vienmēr rūpīgi pārdomātais
koncerts, klašu izlaidumu foto, čalas skolas sporta zālē, kura
uz vienu vakaru tiek pārvērsta par svētku pasākuma norises vietu,
iet secen arī valša un disko ritmi līdz rīta gaismai.
Lai tomēr kaut uz mirkli būtu kopā, šogad aicinām absolventus
tikties caur pastkartēm, kuru rindās varam lasīt atmiņu stāstus,
emocijas, dzejas rindas, kas nu kuram tuvāks, tas, ko gribam
pateikt satikšanās reizē. Gaidīsim!
Savukārt skolēni, kuri šobrīd ir skolas solos, varbūt vēl neapzinās
skaisto skolas laiku. To novērtējam, kad skolas gadi jau garām
un esam šķīrušiem no klasesbiedriem, draugiem, varbūt arī
skolotājiem. Tāpēc mēs - skolotāji - vēlamies iemācīt pateikt
paldies cilvēkiem, vietai, kur augam un mācāmies. Skolēni kopā
ar skolotājiem oktobrī gatavoja apsveikumu skolai ar devīzi «Mēs
savai skolai», kur vārdos, darbos vai arī ar attieksmi, skolēni turpina piederību savai skolai - Vecumnieku vidusskolai. Apsveikuma
formāts ir katras klases ziņā - dziesma, dzejoļu grāmata vai labie
darbi, spēle, vai vienkārši sirsnīgs novēlējums, to raudzīsim.
Savukārt, tu, mīļais absolvent, mūs ļoti iepriecināsi, ja atradīsi
laiku atsūtīt sveicienu - digitālu vai ar spalvas kātu rakstītu, veltītu
Vecumnieku vidusskolai 75 gadu jubilejā.
Ticot, ka tu neesi aizmirsis savu skolu un skolotājus un tev labi
klājas, atraksti! Uz tikšanos caur pastkartes rindām! Paldies tev,
mīļo absolvent!
Mīlestībā - tava skola!

Trešo reizi Kurmenē aizvadītas «Prāta spēles»
17.oktobrī Kurmenes tautas namā pulcējās
aktīvi, azartiski cilvēki no dažādiem Latvijas
novadiem, lai piedalītos biedrības «Prāta
spēles» organizētajā izklaidējošā komandu
erudīcijas spēlē «Latvijas kauss 2020».

D
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esmit komandas četru cilvēku sastāvā
cīnījās par iekļūšanu pusfinālā, kas notiks decembrī. Kurmeni pārstāvēja trīs
komandas: «Klans»,«Sniķeri» un «Cietais
rieksts». Spēles vadītāji, ļoti profesionāli darbojoties, uzturēja spriedzi visā spēles gaitā.
Erudīcijas spēles ir iecienīts izklaides veids, kurā
tiek apgūtas prasmes darboties komandā, iegūtas

jaunas zināšanas par visdažādākajām tēmām. Tā
kā daudzi dalībnieki mūsu pagastā bija pirmoreiz,
pēc spēles viņiem bija iespēja iepazīt Kurmeni.
Trīs labākās komandas1.«Daudz dažādi dadži»,
2.«Van Tūži» un
3.«Cietais rieksts» tika pusfinālā. Pārējie dalībnieki var piedalīties spēlēs, kuras norisināsies
dažādās Latvijas pilsētās līdz decembrim.
Prāta spēļu kalendārā jau tika iezīmēts nākamā
gada spēles norises datums -10.aprīlis, kad Kurmenē tā tiks rīkota ceturto reizi.
Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas nama vadītāja

LASĪTĀJU VĒSTULES
Mātes piemiņu glabājot
Ik gadu 2.oktobrī Andris Zandbergs, godinot
savu aizgājušo mammu dzimšanas dienā, rīko
viņai veltītu piemiņas brīdi. Šogad Andra māmiņai Zentai būtu palikuši 85 gadi, ja vien pirms
vienpadsmit gadiem pēkšņais infarkts nebūtu
aprāvis viņas dzīvi.
Zentas kundze, savā laikā, bija visiem ļoti labi
pazīstama kā laba kulināre un galdu klājēja. Viņa
bieži tika aicināta dažādos godos, jo cilvēki viņai
uzticēja vienu no svarīgākajām ikvienu svētku

Par bērziem Kalna ielā 16, Vecumniekos
Rakstu Vecumnieku Kalna ielas 16 mazākuma iedzīvotāju vārdā. Mazākuma, jo tas pēc
likuma nozīmē, ka vairākumam ir lemtspēja
un viņi nolēma, ka pie mājas augošos bērzus
ir jānozāģē.
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Esam atteikušies no SIA «Mūsu saimnieks»
pakalpojumiem, un esošā mājas valde (Jānis
Pačkajevs, Gunita Pačkajeva, Guntars Veismanis) veica aptauju, par to, vai vēlamies, lai
bērzus nozāģē, jo to lapas aizsprosto notekcaurules, tie ir bīstami utml. Nezinu gan, kāpēc SIA «Mūsu saimnieks» tā nebija problēma
un pārsvarā tur ir sūnu pikas no vecā jumta.
Eksperta atzinumu par koku bīstamību vēl
joprojām neesam redzējuši.
Pat senie latvieši stādīja pie mājām kokus ozolus, liepas, pīlādžus - aizsardzībai, augļu
kokus - iztikai, košumkrūmus - skaistumam un
lai vienkārši veldzētos no saules, pasargātos
no vēja, ceļmalas putekļiem utml. Kā rakstnieks Guntis Eniņš saka «Māju vairs nav, bet
dižkoki vēl tās sargā». Tā jau ir - redzi lauka

Pašvaldības skaidrojums

Guntars Veismanis
pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Pusfinālisti, Kurmenes komanda «Cietais rieksts». No kreisās: Sandijs Siliņš,Sarmīte Ķìse, Anita Kárkliņa un
Andrejs Tihomirovs.

rūpēm – prasmīgu galdu klāšanu. Pie Zentiņas
klātajiem galdiem nosvinētas neskaitāmas kāzas, jubilejas un citi godi.
Arī šogad 2.oktobrī Andris bija pulcinājis visas
Zentiņas draudzenes uz atceres brīdi kapiņos – iededzām svecītes un, godinot mūsu draudzenīti,
nolikām skaistākos rudens ziedus. Pēc piemiņas
brīža, viņas dēls mūs aicināja pie paša saklāta
galda. Paldies, Andri, ka glabā savās māmiņas
piemiņu.
Zentiņas ilggadējās draudzenes: Alma,
Malda, Edīte, Vija, Rita, Antonija

Vēlamies informēt, ka biedrība «Mūsu kalna 16»,
kas apsaimnieko daudzdzīvokļu ēku Kalna ielā
16, Vecumniekos, iepretim kurai aug arī minētie
koki, ir veikusi daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju
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vidū koku, zini, ka tur kādreiz bija māja.
Laikā, kad visa pasaule cīnās ar bīstamām
elpceļu saslimšanām un vīrusiem, kas grauj
cilvēces fizisko un emocionālo stāvokli, mēs
spriežam par savu skābekļa devēju un veselības veicinātāju - koku izzāģēšanu! Skan
neloģiski un atliek vien domāt, kāds tad ir šā
visa patiesais mērķis? Tiešām nezinu, iespējams, tas jājautā minētajiem valdes locekļiem.
Es nobalsoju «PRET», neuzvarēju cīņā, citu
neko nevaru izdarīt, kā lūgt vēl pēdējo reizi
priecēt acis neejot gar Kalna ielas 16 māju, jo
neesmu informēta, kad bērzi tiks nozāģēti,
kad tiks sakaņotas visas atļaujas. Kā arī lūgšu
I. Špundzānei, direktora vietniecei pirmsskolā,
rosināt bērnus izdomāt, kā vēl pēdējo reizi
iepriecināt, sasildīt, vai vienkārši garām noiet
un pasmaidīt tiem, kuriem vairs nebūs vietas
uz šīs zemes...
(vēlos, lai mans vārds un
kontaktinformācija netiek izpausta)

aptauju par šo koku ciršanu. Aptaujas rezultātā
vairākums ir nobalsojis par šo koku nociršanu.
Analizējot aptaujas anketas, secināts, ka lielākā
daļa notikušās aptaujas dalībnieku, kas balsojuši
«par» ir minējuši piebildi, ka koki nocērtami tikai
pēc speciālista-arborista slēdziena par to, ka koki
tiešām ir bīstami un apdraud īpašumu.
Vēlos arī atgādināt, ka pēc arborista slēdziena
saņemšanas, saskaņojums jāsaņem arī no Vecumnieku novada domes.
Vecumnieku novada dome nepiekritīs koku
nociršanai, jā tā tiešām nebūs pārliecināta par
to bīstamību nekustamajam īpašumam, kā arī
ņems vērā koku nepieciešamību kopējā ainavā.

Devītklasnieki iepazīst tuvāko apkārtni un
tūrisma iespējas
Ceturtdien, 15.oktobrī, Vecumnieku vidusskolas
9.a klases skolēni ar angļu valodas skolotāju
Ivetu Klīdzēju devās mācību ekskursijā uz
Vecumnieku novada Tūrisma informācijas
punktu, kur mūs laipni sagaidīja tūrisma
informācijas konsultante Aira Odinga un angļu
valodā pastāstīja par dažādajām tūrisma
iespējām un aktualitātēm novadā.

P

Vecumnieku sportistam godalgota vieta Eiropas
čempionātā
No 29. septembra līdz 3. oktobrim Dānijas
pilsētā Nestvedā notika Atklātais Eiropas
čempionāts svarbumbu celšanā. Ņemot vērā
saspringto situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību, dalībnieku skaits bija mazāks nekā tas
ir parasti.

izcīnīja pirmo vietu klasiskajā divcīņā un pirmo
vietu garā ciklā vingrinājumā. Vīriešu konkurencē Edgars Getmančuks no Vecumniekiem
izcīnīja otro vietu garā cikla vingrinājumā un
Māris Rubulis no Viļāniem otro vietu klasiskajā
divcīņā un pirmo vietu raušanas vingrinājumā.

atvijas sportisti šoreiz arī ieradās mazākā
pulkā nekā parasti, ne katrs pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta varētu savu laiku
ziedot 10 dienu pašizolācijā, tāpēc jo sevišķi liels paldies sportistiem par piedalīšanos
Eiropas čempionātā un izcīnītajām godalgām.
Jauniešu konkurencē Dita Sivriņa no Rugājiem

Paldies sportistiem par Latvijas komandas sasniegumu un liels paldies Rugāju, Vecumnieku
un Viļānu novada pašvaldībai par sportistu
finansiālu atbalstu.
Vasilijs Giņko, Latvijas Svarbumbu celšanas
asociācijas valdes sekretārs

L
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irms ekskursijas skolēni bija veikuši sagatavošanās uzdevumu – meklēja, atlasīja
un izvērtēja informāciju par kādu tūrisma
objektu Vecumnieku novadā, lai pārgājiena laikā paši iejustos gida lomā un īsumā
pastāstītu par to angļu valodā. Lai arī laikapstākļi
nelutināja, mūsu tūrisma maršruta ietvaros izstaigājām novada centru, skatoties ar ceļotāja acīm –

sākot ar Vecumnieku tautas namu, tālāk caur parku gar bibliotēku pa Rīgas ielu gar krodziņu «Pie
Lielās karotes» uz kokamatnieka sētu «Jūras», uz
Sarkano skolu un Luterāņu baznīcu. Nonākot pie
Jaunā ezera, devāmies pa pastaigu taku līdz estrādei un maršrutu noslēdzām pie tirgus laukuma.
Pārgājiena laikā secinājām, ka būt par gidu
nav nemaz tik vienkārši – ir jābūt ļoti zinošam,
atvērtam, draudzīgam, enerģiski un pozitīvi
noskaņotam, jāspēj aizraut ar savu stāstījumu
par šķietami ikdienišķo un pierasto, īsi un kodolīgi iekļaujot būtiskākos faktus par mūsu vēsturi,
kultūru, novada tradīcijām. Paldies TIP vadītājai
par jauno gidu iedrošināšanu un pārgājiena
vadīšanu!
Iveta Klīdzēja, Vecumnieku vidusskolas
angļu valodas skolotāja
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10 Sports, jaunatne

Pirmais no labās - Edgars Getmančuks pēc sacensībām ar izcīnīto godalgu.
Vecumnieku vidusskolas 9.a klases audzēkņi pie pārgājienā pie Vecumnieku luterāņu baznīcas.

Beatrisei Reinvaldei panākumi starptautiskās
bērnu un jauniešu spēlēs
Šī gada septembra nogalē Vecumnieku novadu
Tekvon-do sacensībās «Baltijas Tīģerēns 2020»,
pārstāvēja Vecumnieku novada skolniece Beatrise Reinvalde. Sacensības, kas norisinājās Rīgas
Nacionālajā Sporta manēžā, rīkoja Latvijas
Tekvondo federācija.

K
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opumā notika cīņa par 100 medaļu komplektiem piecās dažādās disciplīnās. Vecumnieku novada pārstāve startēja četrās
disciplīnās un mājās atveda trīs zelta un
vienu sudraba medaļu.
Beatrise Reinvalde šobrīd trenējas Rīgā - Latvijas
Tekvondo centrālajā skolā Latvijas Tekvondo
federācijas prezidenta un dibinātāja Vjačeslava
Semenkova vadībā. B. Reinvaldes treneris ir arī

melnās jostas īpašnieks un vairākkārtējs Latvijas
un Baltijas Tekvondo čempions.
Turnīrs «Baltijas Tīģerēns» tiek rīkots jau astoto
gadu. Šajā gadā mainījies turnīra formāts – Latvijā pastāvošo ierobežojumu dēļ (saistībā ar
vīrusa Covid-19 izplatību) sacensībās piedalījās
tikai Latvijas sporta klubi. Kopumā sacensībās
piedalījās astoņu sporta klubu dalībnieki no
Rīgas, Jēkabpils, Ikšķiles, Aizkraukles un Vecumniekiem.
Turnīrs ir saņēmis atbalstu no Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta,
saldumu ražotāja «TORŅU ielas Saldumi», «Līvu
Akvaparks», «Balticom», kā arī apsardzes firmas
«Delta».
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Svarīgi, ko domā, kā jūtas jaunietis
Vecumnieku novada jaunatnes lietu speciāliste
Kristīne Pačkajeva no 8.līdz 10. oktobrim
piedalījās Līvānos jaunatnes iniciatīvu centrā
«Kvartāls» organizētajās jaunatnes darbinieku
mācībās «Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus
lauku teritorijās?»

M

ācību dalībnieki izzināja dažādus
piemērus darbam ar jauniešiem lauku teritorijās un to, kā veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu, iepazīt
dažādas darba ar jaunatni formas un
to izmantošanu atbilstoši vietējai situācijai. Kristīne uzzināja par dažādiem rīkiem un metodēm
darbā ar jaunatni un kā jaunās metodes īstenot
lauku teritorijās.
Viens no mācību mērķiem bija arī sekmēt darba
ar jaunatni attīstīšanu lauku teritorijās, pilnveidojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu
kompetences un savstarpējo sadarbību, kā sasniegt, uzrunāt un iesaistīt jauniešus.

Vecumnieku novada pārstāve Beatrise Reinvalde (centrā) startēja četrās disciplīnās un mājās atveda trīs zelta un vienu
sudraba medaļu.
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Mūsu novada jaunatnes lietu speciāliste atzinīgi vērtēja iespēju tikties ar saviem kolēģiem
no citiem novadiem: «Man ļoti noderīgas bija
šīs mācības, kur mācījos par mobilo darbu ar
jauniešiem, brīvprātīgo darbu, kuru mēs maz
izmantojam Vecumnieku novadā. Ļoti vērtīga
bija komunikācija ar kaimiņu novadiem.»
Kristīne secina, ka ir iecerējusi veidot sadarbības
projektus ar citu novadu jauniešiem, dažādas apmaiņas programmas un mācības arī jauniešiem.
«Man svarīgi, ko par jaunajām darba metodēm
domā arī paši jaunieši, jo mēs gribam jauniešus
izglītot un veidot par personībām. Secināju, ka
jāiegādājas dažādas spēles, lai tikšanās ar jauniešiem būtu radošākas un aktīvākas. Ir svarīgi
arī, kā jūtas jaunietis un kas viņu satrauc gan
ikdienā, gan ģimenē. Tā ir mūsu nākotne. Šis
laiks un tas, kas notiek visā pasaulē ir liela neziņa ikvienam, bet mēs centīsimies visu pārdzīvot
un būsim veseli.»
Andra Matuļenko, VNZ redaktore

gādāja 6 kastes ar ozolzīlēm, kuras, sadarbībā
ar Vecumnieku tautas namu, 10.oktobrī tika
nogādātas Rīgā.
«Bitītes» kopā ar audzinātājām I.Karasevu un
S.Peterāni un skolotāja palīgu I. Lodziņu turpināja iesākto tradīciju un gādāja dāvaniņas
Vecumnieku pansionātā «Atvasara» mītošajiem
senioriem. Šoreiz atkalredzēšanās bija neierasta,
paša rosība 6.oktobrī bija manāma pirmsjo tā notika ārā. Taču tas nemazināja ne mazo
skolas grupās - «Spārītes» un «Skudriņas»,
bitīšu vēlmi dziedāt un dejot, ne prieku senioru
jo iestādes paši mazākie audzēkņi kopā ar
sejās.
audzinātājām I.Aldi, K.Gertsoni, I.KokoreviVisvairāk dalībnieku atbalstīja dzīvnieku patču-Praškeļeviču, K.Miezīti un skolotāja palīgiem – L.Gargurni un A.Sproģi gādāja dažādas
versmi «Mežavairogi». «Ezīšu», «Pelēnu»,
«Lapsiņu» un «Pūcīšu»
audzēkņi kopā ar audzinātājām I.Siliņu, L.Peterāni, D.Landorfu, L.Pūķi,
B.Gerdiņu, K.Brikovsku,
L.Novicku, V.Vēveri un
solotāju palīgiem Z.Smilgu, R.Upelnieci, L.Urķi,
S.Zvirbuli parūpējās par
dzīvniekiem, sagādājot
barību un smiltis kaķiem
un konservus suņiem.
Atsaucība bija tik liela, ka
nācās braukt divas reizes,
lai visas lietas aizgādātu.
«Lapsiņu» audzēkņi devās arī pie Vecumnieku
iedzīvotājas Mairitas Bramanes, palīdzot viņai salasīt ābolus patversmes
iemītniekiem, kuriem tas
ir īsts kārums!
Savukārt pirmsskolas
Ponijs vārdā Sāba, kurš raisīja lielu interesi mazajās skudriņās un spārītēs.
grupas «Taurenīši» un
«Zīlītes» kopā ar savām
audzinātājām A.Briedi, J.Pabrūkli, A.Matuzevirudens veltes JSK «Gaita» zirgiem. Uz tikšanos Čigānkalnā bija ieradusies zirgu saimniece T.Samuču, Z.Tiltu un skolotāja palīgiem – L.Baltrumu,
B.Geriku rūpējās par vidi, kurā paši uzturas ikševa un ponijs vārdā Sāba, kurš raisīja lielu interesi
mazajās skudriņās un spārītēs.
dienā. Labo darbu ietvaros tika grābtas lapas un
«ieziemota» smilšu kaste pirmsskolas teritorijā.
Jauku pārsteigumu mūsu mazākajiem draugiem
Lielu paldies sakām Vecumnieku vidusskolas
- kaķiem bija sagādājuši «Mārīšu» audzēkņi un
pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem par
viņu audzinātājas - L.Bikmane un M.Ušecka
atbalstu un atsaucību piedaloties «Labo darbu»
un skolotāja palīgs- D.Dišlere. Sadarbībā ar
aktivitātēs. Aicinām uz sadarbību arī turpmāk,
vecākiem tika iegādāta kaķu barība un nodota
jo mūsu padarītie darbi vairo labo un dāvā sirds
Janai Avotai, kura uzņēmusies rūpes par pagalsiltumu ikvienam!
ma kaķiem - tādā veidā palīdzot rūpēties par
pūkainajiem draugiem. «Mārītes» iesaistījās
Ilvija Špundzāne, Vecumnieku vidusskolas
arī Rīgas Zoo rīkotajā akcijā «Zoozīļuks» un sadirektora vietniece pirmsskolā
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Ar labiem darbiem vairo atbildību un dāvā
sirdssiltumu

FOTO:D.LANDORFA
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Oktobris allaž ir «Labo darbu» mēnesi. Arī
šis gads nav izņēmums un Vecumnieku
vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņi kopā
ar audzinātājām aktīvi iesaistījās dažādās
aktivitātēs, lai sagādātu prieku gan sev, gan
citiem - lieliem un maziem.

Lapsēnu grupiņas audzēkņi lasīja ābolus.
FOTO:L.BIKMANE

«Pelēnu» grupiņa ar sarūpētajiem labumiem
dzīvnieciņiem.
FOTO:A.MATUZEVIČA

FOTO:I.KOKOREVICA-PRAŠKEĻEVIČA
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«Zīlītes» čakli rūpējas par vidi, kurā uzturas ikdienā.

Čaklie «Mārītes» grupiņas bērni pie pagalma kaķīšu
mājas.

Vecumnieku jaunajiem
māksliniekiem lieliski rezultāti
starptautiskā konkursā
Ir noslēdzies XII Starptautiskais mākslas konkurss
«Trejdegsnis» – «Triple Sun».

A

psveicam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus, kas 529 bērnu un jauniešu no 10 valstīm konkurencē
izcīnījuši godalgotu vietu un žūrijas ievērību!
Līvai Pavlovskai III vieta; Denīzai Tučai, Emīlijai Gerikai un Arvim Siliņam – žūrijas Atzinība; Hannekei
Ulmanei, Stefanam Kaurovam un Nikolai Paulai Bošai – žūrijas
simpātiju balvas.
Tā kā uzaicinājums piedalīties konkursā «Trejdegsnis» par tēmu
«Harmonija dabā un attiecībās» tika izplatīts vasaras brīvlaikā,
audzēkņu motivācija piedalīties konkursa nebija liela. Tikai divas audzēknes – 4. klases audzēkne Emīlijai Gerika un 5. klases
audzēkne Denīza Tuča – vasarā radīja īpaši šim konkursam paredzētus darbus, un ir liels prieks, ka žūrija novērtēja abu meiteņu
veikumu!
Lai konkursā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola būtu plašāk
pārstāvēta, skolotāja Anda Sproģe žūrijai iesūtīja jau iepriekš
radītus audzēkņu darbus, kas bija tapuši ļoti harmoniskā atmosfērā, klausoties latviešu komponista Jēkaba Nīmaņa skaņdarbus
«Putniņš», «Neviens putnis tā nepūta» un «Selonia».
Anda Sproģe: «Esmu pārliecināta, ka šie skaņdarbi audzēkņos bija
raisījuši personīgas pārdomas un pārdzīvojumus. Radītie darbi bija
koši un krāsaini, ar ietvertu personīgo vēstījumu. Gleznojumi bija
ļoti piemēroti šim konkursam un nepārprotami atbilda konkursa
tēmai!»
Kopumā skolotāja Anda Sproģe konkursam atlasīja un vērtēšanai
iesūtīja 13 audzēkņu darbus! Septiņi no tiem tika pamanīti un
novērtēti!
Paldies skolotājai Andai par iniciatīvu un dalību konkursā!
Zane Onkele,
Vecumnieku MMS komunikācijas speciāliste

Arvja Siliņa (15 gadi) darbs «Dabā», žūrijas atzinība.
Hannekes Ulmanes (8 gadi) darbs «Kāzas brīvā dabā», žūrijas simpātiju balva.

Līvas Pavlovskas (8 gadi) darbs «Ģimene pusdieno», konkursā iegūta III vieta.

Precizējums iepriekšējā izdevumā publicētajam foto:
Pareizi jābūt -no kreisās Paula Kravale, Līva Pavlovska, Sofija Dukāte, Toms
Logins, Elgars Ābele, Odrija Miķelsone, Zane Dubinska, Rebeka Kovala.
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VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKOS
••11.novembrī plkst.18.00 lāpu gājiens (pulcēšanās pie mazās skolas);
plkst.18.30 piemiņas brīdis pie LKOK piemiņas
stēlas Vecumnieku parkā;
plkst.19.00 Lāčplēša dienai veltīts koncerts piedalās dziesminieks Renārs Veļičko;
plkst.18.00-21.00 «Staro Vecumnieki!» gaismas
performance pie Vecumnieku tautas nama.
VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••18.novembrī plkst.15.00 Valsts svētku koncerts.
MISAS CENTRĀ
••11.novembrī plkst.18.00 pie iestādēm Latvju
spēka zīmes sveču rakstos.
MISAS TAUTAS NAMĀ
••11.novembrī plkst.18.30 uz patiesiem notikumiem balstīta muzikāla pasaka «Maza tautu istabiņa» piedalās Ieva Malteniece un Aija Bērziņa;
••15.novembrī plkst.15.00 Atzinības rakstu pasniegšana Vecumnieku pagasta iedzīvotājiem
un Valsts svētku koncerts.

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
••6.novembrī plkst.18.00 filma «Dvēseļu putenis».Biļete EUR 3,50;
••17.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku koncerts «Manas saknes – mana zeme»;
••24.novembrī leļļu teātra «Tims» izrāde «Ceļojums», biļete EUR 1,00.
STELPES ESTRĀDĒ
••11.novembrī Lāčplēša dienas sarīkojums
plkst.18.30 lāpu gājiens no Stelpes veikala līdz
Stelpes estrādei;
plkst.19.00 koncerts ar Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Indru Burkovsku un «Galaktiku».

KURMENES PAGASTS

PIE PIEMIŅAS AKMENS UN KURMENES TAUTAS
NAMĀ
••11.novembrī plkst.18 Lāčplēša dienas sarīkojums. Pulcēšanās lāpu gājienam Kurmenes
parkā, atceres brīdis pie piemiņas akmens, gaismas plostiņa palaišana centra dīķī, muzikālajā
noformējumā Ingus Pavinkšnis, Juris Gausiņš,
vakara sarunas kopā ar Solvitu Vekteri;
••18.novembrī plkst.12.00 Valsts svētku svinīgais sarīkojums, koncertā uzstāsies Latvijas
Nacionālā teātra mākslinieki Valdis Zilveris un
Raimonds Celms;
KURMENES JAUNIEŠU MĀJĀ (skolā)
••25.novembrī plkst.16.00 Ziemassvētku radošās
darbnīcas.

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
••11.novembrī plkst.15.00 Sveču gājiens.
Pulcēšanās pie Valles skolas. Piemiņas brīdis
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera A. Celmiņa atdusas vietā Valles kapos un svecīšu nolikšana
pie Piemiņas akmens;
plkst.18.00 Muzikāla programma dziedātājas
Ilzes Rijnieces izpildījumā.
VALLES SAIETU NAMĀ
••17.novembrī plkst.20.00 Valsts svētku koncerts.

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••8.novembrī plkst.16.00 Lāčplēša dienai veltīts
koncerts – «Miglā ievītā mīla»;
••11.novembrī plkst.10.00 (Skaistkalnē) ziedu
nolikšana pie Strēlnieka Augusta Zvejnieka
atdusas vietas. Vakarā svecīšu iedegšana skolas
parkā un Baznīcas kalnā;
••15.novembrī plkst.12.00 dievkalpojums baznīcā – aizlūgums par Latvijas tautu;
••16.novembrī plkst.15.00 ziedu un svecīšu nolikšana piemiņas vietās;
••18.novembrī plkst.17.00 Valsts svētku dienai
veltīts koncerts «Mēs esam Tev līdzās, Latvija!»
kopā ar dziedošo aktieri Marģeri Eglinski. Vecumnieku novada Domes Apbalvojumu pasniegšana.

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES PARKA ESTRĀDĒ
••11.novembrī plkst.20.00 Gaismas zīmes iedegšana. Pasākuma organizatori Bārbeles
tautas nams, FK «Tīrums», biedrība «Jaunatne
Smaidam». Šogad kopīgi veidosim un iedegsim
Jāņu zīmi;
BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
••18.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku koncerts.

Visu pasākumu norise var tikt mainīta atkarībā no situācijas valstī, tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai, būt
sociāli atbildīgiem un ievērot visus drošības nosacījumus!
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:

Valles pagasta pārvaldē
5.novembrī plkst.10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
12.novembrī plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
13.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
19.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
26.novembrī plkst. 10.00-12.00.

Stelpes pagasta pārvaldē
12.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
13.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
19.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
26. novembrī plkst. 10.00-12.00.
Valles pagasta pārvaldē;
27.novembrī plkst. 10.00-12.00.
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Uzmanību Vecumnieku bibliotēkas
lietotājiem un viesiem!
Līdz 6. novembrim Vecumnieku pagasta
bibliotēka slēgta, jo tiek veikta grāmatu
krājuma inventarizācija.
Atvainojamies par sagādātām neērtībām.
••Ja inventarizācijas laikā nepieciešama mācību literatūra, tad iepriekš jāvienojas ar bibliotekāri (tel. 639-76-615).
31. oktobrī plkst. 10.00 rudens talka
Kurmenes Sietiņu kapos.

