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Vecumnieku novada domes
deputāts
2020. gadu var nosaukt dažādi, tomēr to
noteikti nevar saukt par garlaicīgu. Gandrīz
visi šogad esam piedzīvojuši izmaiņas ierastajā
dzīves ritmā, kas liek palūkoties no cita skatu
punkta uz lietām, kuras esam pieraduši uztvert
par pašsaprotamām.

T

ā ir jauna informācija mums visiem un neapšaubāms iemesls mācīties. Tomēr milzīgā informācijas apjoma dēļ, kurš gāžas
pār katru no mums, nereti redzam, ka tās
daudzums un vērtība arvien retāk nozīmē
vienu un to pašu. Jāsaprot, ka kanāliem, pa kuriem
ikdienā uzzinām ziņas un informāciju, nav svarīgi,
lai tā būtu nozīmīga, svarīgi ir, lai tās būtu daudz.
Un šādā situācijā pazaudēt skatu uz svarīgo un
nogrimt nebūtiskās lietās vai lietās, kuras vēlas
par tādām izskatīties, ir ļoti viegli.
Šobrīd mums visiem ir svarīgi atcerēties, ka
nervoza ņemšanās ap vienu, ļoti šauru jautājumu vienmēr nozīmē, ka citas, ne mazāk
nozīmīgas lietas tiek
atstātas novārtā. Neapšaubāmi tā ir arī
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rojama. Tikmēr darbi,
kuri par sevi atgādinās
vēlāk, tik un tā stāv
novārtā un pūles neprasa.
Jā, protams, ir jāpievēršas problēmām, kuras
ir aktuālas šobrīd un tagad, bet pasaules gals
nepienāks ne šodien, ne rīt. Saule turpinās
lekt no rītiem, vasaru nomainīs rudens, bērni
turpinās dzimt un koki augs ar zariem debesīs.
Mums būs nepieciešama ērta, droša un pievilcīga dzīves telpa un veseli, izglītoti, nepamesti
cilvēki. Tam ir jāvelta darbs. Tagad. Un jo ilgāk
mēs to atliksim, jo vājāki kā sabiedrība kopumā
būsim. Tādēļ arvien lielāka sabiedrības daļa
tieši to pieprasa no saviem pārstāvjiem valdībā
un pašvaldībās.
Cilvēkiem, kuru darbs ir šādu vidi un sabiedrību
veidot, ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka sekošana normatīviem, kritērijiem un bezgalīgu
procesu malšana uz riņķi nav rezultāts, kas
būtu vajadzīgs kādam, izņemot viņus pašus.
Tikai stratēģiska domāšana, spēja uzņemties
iniciatīvu un atbildību par mūsu kopējo īpašumu, izveidota ērta un patīkama dzīves telpa ir
rezultāts, par kuru viņiem vēlāk pateiks paldies.
Lai arī no divu metru attāluma.
Novēlu visiem atcerēties to
un labu veselību!

Noslēdzies fotokonkurss «Mans Vecumnieku novads»

LASIET 3. LPP

Aicinām uz krāšņām Apjumībām Vecumnieku tirgus laukumā
10.oktobrī plkst. 10.00 Vecumnieku tirgus
laukumā svinēsim Jumīša svētkus - Apjumību,
kas ir rudens saulgrieži.

Š

ie svētki iecerēti krāšņi un koši, jo būs iespēja ne tikai piedalīties un izstaigāt rudens ražas gadatirgu, kurš sāksies jau no
plkst. 7.00, bet arī baudīt skaistu koncertu, kurā uzstāsies Vecumnieku tautas
nama amatiermākslas kolektīvi: dziedāsim kopā ar senioru kori «Atbalss», dejosim kopā
ar vidējās paaudzes deju kolektīvu «Vēveri», kā arī skatīsimies nelielu amatierteātra
«Vecmuiža» skečiņu par to, kā pareizi jāķer
Jumi, lai tas mums visiem nestu laimi un bagātību, jo Jumis ir zemes un auglības zīme,
kas nozīmē: divi kopā, tādēļ arī Jumim viss
padodas dubultā.
Arī šogad mēs kopīgi vārīsim zupu no
rudens ražas labumiem, kurā ieliksim pa
kādam Jumim, lai godinātu to un pacienātu
visus koncerta un tirgus apmeklētājus. Ceram, ka visiem, kuri šo zupu baudīs, vēlāk
būs bagātība un laime, jo, svinot Jumīša
svētkus, ir ļoti svarīgi mieloties ar ievāktajiem labumiem.
Šogad būs unikāla iespēja piedalīties konkursā «Raženākais Jumis». Konkursa mērķis
ir atrast visraženāko, krāšņāko un dižāko
Jumi, lai kopīgi to godinātu.
Tādēļ konkursa dalībnieki ir aicināti
nest savus dārzeņus uz Vecumnieku
tautas namu no 5. līdz 9. oktobrim,
no plkst.10.00-17.00 (kontaktinformācija:
28667825 ). Balvas šogad mums palīdzē-

jis sagādāt Rīgas zooloģiskais dārzs, dāvājot
konkursa 1. vietas ieguvējam ģimenes brīvbiļeti
Zoodārza apmeklējumam. Otrās un trešās vietas
ieguvēji saņems pārsteigumu balvas no SIA «KEEFA» un SIA «Ābolis» .
Būs iespēja ziedot un piedalīties izlozē, rudens
ražas labumus Rīgas zoodārza iemītniekiem nesot
uz Vecumnieku tirgus laukumu. Pasākumā pēc
nejaušības principa tiks izlozēta viena ģimenes
brīvbiļete Rīgas zooloģiskā dārza apmeklējumam.
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Ziedot var gan burkānus, gan kartupeļus, gan
ķirbjus un kabačus, utt., taču Zooloģiskā dārza
pārstāvji uzsver, ka dzīvniekiem vislabāk garšo
tieši selerijas, zilie kāposti, kāļi un puķkāposti.
Padarīsim šos Jumīša svētkus īpašus gan sev, gan
arī dzīvnieciņiem, kuri mājo Rīgas zooloģiskajā
dārzā, dāvājot tiem nedaudz no sava dāsnuma.
Kopīgi svinēsim, līksmosim un baudīsim!
Inga Rakusova, Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

2 Pašvaldībā
AKTUĀLS VIEDOKLIS

Pirmie mēneši pagasta
pārvaldnieka darbā

Sandis Neimanis,
Vecumnieku novada
Stelpes pagasta
pārvaldes vadītājs

Manas darba gaitas Stelpes pagasta pārvaldnieka
amatā sākās «vētraini», vārda tiešākajā nozīmē.
Pirmajās darba dienās pār Stelpes pagastu pāri
gāja negaiss ar stipru vēju, kas sagāza kokus un
pārrāva elektrības vadus. Bija operatīvi jāapzina
koku postījumu vietas un tās jāsakārto, kā arī
jālikvidē elektrības pārrāvumu sekas.

V

asarā Stelpes pagasta pārvaldē projektā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tika nodarbināti
skolēni. Katru mēnesi bija pa vienam skolēnam,
tas palīdzēja tikt galā ar ikdienas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem.
Stelpes pagastā ir bagāta un piesātināta kultūras
dzīve, bet koronavīrusa pandēmijas dēļ daudzi
pasākumi diemžēl nenotika vai tika atcelti. Ir
izveidojusies laba sadarbība ar kultūras darba
organizatori Sandru Neliusu. Kopējiem spēkiem
un padomiem šogad ir noorganizēti tradicionālie Stelpes pasākumi.
Kā zināms, Stelpē rit vērienīgi ceļu pārbūves
darbi uz autoceļa P92 Iecava - Stelpe posmā
18,80 – 24,64 km.
Pārvaldnieka darba ikdienā daudz
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pašvaldības saIEDZĪVOTĀJIEM UN darbībā ar būv- inženierCEĻA BŪVNIEKIEM, nieku
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GAN STELPIEŠU
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un laicīgu izpildi.
Galvenos darbus
plānots pabeigt
līdz 2020. gada nogalei. Nīzeres iedzīvotāji var
palepoties, ka pie viņiem jau pirmie 200 metri
asfalta seguma ir uzlieti.
Cenšos ļoti nākt pretī būvniekam un nodrošināt
lai ceļu būves darbi no pašvaldības, vietējo
uzņēmēju un iedzīvotāju puses neaizkavētos
ne par vienu dienu.
Aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus ar sapratni
izturēties pret nēertībām un ierobežojumiem
ceļa pārbūves laikā, patieso ieguvumu jutīsim,
kad objekts būs pabeigts.
Septembra sākumā tika atrasts jauns būvnieks,
kas uzņēmies Stelpes estrādei nomainīt jumta
segumu, ja laika apstākļi saglabāsies labvēlīgi
būvdarbu veikšanai, šogad estrāde iegūs baltu
jumtu.
Nīzerē ir tapusi jauna celtne – minerālūdens
ražotne, tā atrodas blakus Nīzeres minerāludens avotam, pie kura šobrīd iedzīvotājiem
un tūristiem ir brīva pieeja. Turpinās teritorijas
labiekārtošana.
Paldies visiem, kuri palīdzēja ar padomu, dalījās
pieredzē, lai kvalitatīvi varētu veikt savus darba
pienākumus.

2020. gada 25.septembrī

Domes sēdes apskats
Vecumnieku novada domes sēdē 23. septembrī tika izskatīts 21 pamata darba
kārtības jautājums.

Administrācijas ziņojums

Novada pašvaldības izpilddirektore Aiga Saldābola informēja, ka Stelpes pagastā uzsākti
darbi pie estrādes jumta sakārtošanas. Pēc
jaunas tehnoloģijas tiks uzklāta jumta PVC
membrāna. Darbu izmaksas ir 12 369 EUR
bez PVN.
Bārbeles pagastā līdzās citiem saimnieciskajiem darbiem tiks izremontēta grīda sociālajā
dienestā. Kurmenē pie pagasta pārvaldes
nobeigumam tuvojas ietves un noteku izbūve,
kā arī uzņēmums «Legāts» sakārto basketbola
un volejbola laukumu.
Pie Sarkanās skolas Vecumnieku pagastā
šonedēļ uzsākti apkārtnes labiekārtošanas
darbi, kas plānoti ēkas atjaunošanas projekta
trešajā kārtā.
Nobeigumam tuvojas Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas akreditācijas process.
Izvērtēti padarītie darbi projektā «Iedzīvotāji
veido savu vidi». Kopumā bija pieteikti 14
projekti. Viens projekts neatbilda noteikumiem
un viens netiks īstenots.
Novadā tiek nopļautas ceļmalas, ceļi tiek
greiderēti.
Deputāts Mārtiņš Mediņš jautāja, vai atrisināta situācija ar stāvlaukuma neatbilstību
reālajām vajadzībām pie jaunajiem pirmsskolas izglītības iestādes ēku moduļiem Vecumniekos. Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
skaidroja, ka stāvlaukums tiek pārbūvēts,
sakārtotas atdalošās robežas un apgriešanās
vieta automašīnām būs atbilstošā platumā.
Uzņēmums darbu veikšanai papildu samaksu
neprasa.
Deputāts Dainis Rijkuris vaicāja, kā izveidojusies situācija, ka Zvirgzdes kāpās nav iekārtota
solītā vieta ar norādēm un laukumu, kas bija
plānota uz Baltu vienības dienām šajā gadā.
Izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis
skaidroja, ka Latvijas Valsts meži šos darbu veic
tagad. Vēlāk kā iecerēts, bet tas tiks izdarīts.
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš informēja, ka
notikušas visu četru Administratīvi teritoriālajā
reformā iekļauto Bauskas novada pašvaldību
- Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles
novada vadību tikšanās, lai ieskicētu jauno
pārvaldes struktūrshēmu.

Izmaiņas Vecumnieku novada
administratīvajā komisijā

Saistībā ar līdzšinējās Administratīvās komisijas locekles A.Sprūdes aiziešanu no Komisijas
locekles amata, pēc iepriekšējās Domes sēdes
(26. augustā) tika izsludināta pieteikšanās
uz Administratīvās komisijas locekļa vakanto
amata vietu. 17. septembrī pašvaldībā tika
saņemts vēl viens iesniegums no Vecumnieku novada domes Administratīvās komisijas
locekles Jevgenijas Gruzļakas-Mednes, kura
komisijas locekles amatu atstās ar 2020. gada
9. novembri.
Ņemot vērā, ka atbrīvoti divi komisijas locekļi
un tai noteikto uzdevumu izpildei komisijai
jāsastāv no vismaz pieciem locekļiem, Administratīvajā komisijā bija nepieciešams ievēlēt
divus jaunus komisijas locekļus.
Izsludinātās pieteikšanās termiņā, t.i., līdz šī
gada 11.septembrim, tika saņemti pieteikumi no 4 kandidātiem, viens kandidāts savu
pieteikumu atsauca. Izvērtējot saņemtos pieteikumus Vecumnieku novada Dome lēmusi
Vecumnieku novada Administratīvās komisijas
locekļa amatā no 24. septembra ievēlēt Daci
Dukāti un no 9.novembra Simonu Mucenieci.

Apstiprināts SIA «Kūdrinieks» jaunais
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

SIA «Kūdrinieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts tika skatīts Vecumnieku
novada domes Attīstības komitejā 15. jūlijā
un Domes 26. augusta sēdē, kā arī Finanšu
komitejas sēdē 16. septembrī. Arī iedzīvotājiem bija iespēja paust savu viedokli uzklausīšanas sanāksmē 2020. gada 6. augustā,
taču ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju
priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu
netika saņemti.

Augusta Domes sēdē deputāti nepieņēma
lēmumu par jaunajiem tarifiem, jo tika nolemts jauno tarifu plānu ar sīkāku izklāstu un
pamatojumu virzīt vēlreizējai izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē septembrī. Domes sēdē
23.septembrī jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tika pieņemts bez diskusijām,
jo visi jautājumi un sīkāks tarifa veidošanās
mehānisms bija izskatīts jau komitejās.
Tika apstiprināts SIA «Kūdrinieks» šāds
sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifs:
••ūdensapgādes pakalpojumam (ūdens ražošana un piegāde) – 0,97 EUR/m³ (bez PVN);
••kanalizācijas pakalpojumam – 1,49 EUR/m³
(bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no 2020. gada
1. novembra.
Pieteikumu Vecumnieku novada domē tarifa
palielināšanai SIA «Kūdrinieks» iesniedza 2020.
gada 13. jūlijā. Tarifu izmaiņas SIA «Kūdrinieks»
pamatoja ar Vecumnieku novada domes
ierosinājumu noteikt vienotu tarifu, kā arī
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteikto pienākumu pakalpojumu sniedzējam par
saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu.

Apstiprināti SIA «Mūsu saimnieks»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
jaunie tarifi

SIA «Mūsu saimnieks» 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada domē iesniedza
siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa
projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem
dokumentiem un paziņojumu iedzīvotāju
informēšanai par tarifa projektu publicēšanai
pašvaldības mājaslapā. Iesniegtais tarifa projekts tika izskatīts Finanšu komitejas 2020.gada
19.augusta sēdē.
SIA «Mūsu saimnieks» paziņojums par jauno
tarifa projektu Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv. publicēts
2020. gada 21. augustā.
Siltumenerģijas lietotāji tika aicināti sniegt savus priekšlikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu.
2020. gada 2. septembrī notika arī iedzīvotāju
uzklausīšanas sanāksme. Pakalpojumu lietotāju priekšlikumi un ieteikumi par tarifa projektu
netika saņemti.
Līdz ar to, Vecumnieku novada Domes deputāti lēmuši apstiprināt SIA «Mūsu saimnieks»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Jaunie tarifi (bez PVN):

••siltumenerģijas ražošanas tarifs
44,96 EUR/MWh;
••siltumenerģijas pārvades un sadales
tarifs 17,22 EUR/MWh;
••siltumenerģijas tirdzniecības
tarifs 2,22 EUR/MWh;
••siltumenerģijas gala tarifs 64,40 EUR/MWh.

Kopumā siltumenerģijas tarifs ir samazinājies
vidēji par 4 eiro par vienu megavatstundu. Tarifa samazinājums saistīts ar iepirktās šķeldas
izdevīgo cenu.
Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no 2020. gada
1. novembra.

Veikti grozījumi saistošajos
noteikumos par «Neapbūvēta
zemesgabala nomas maksu»

Saistībā ar izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem «Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi», kas stājās spēkā
2018. gada 1. jūlijā, tiek pārskatīti arī pašvaldības saistošie noteikumi, kas reglamentē šīs
jomas darbības pašvaldībā. Jaunie saistošie
noteikumi atbilstoši MK Nr.350 noteikumu
regulējumam, nosaka, ka Vecumnieku novada
pašvaldības neapbūvēta zemesgabala, kas
tiek izmantots personisko palīgsaimniecību
vajadzībām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts,
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nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 5
euro gadā).
Līdz ar to līdzšinējie Vecumnieku novada
Domes 2013. gada 27. decembra saistošie
noteikumi Nr. 17 «Neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtība» tiek
atzīti par spēku zaudējušiem.
Tas nozīmē, ka atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem, zemes gabala nomas maksa nebūs
mazāka par 5 eiro gadā.

Veikti grozījumi noteikumos «Kārtība,
kādā tiek organizētas mācību
priekšmetu olimpiādes Vecumnieku
novadā».

Grozījumi nosaka apvienoto novadu olimpiāžu
(II posma) organizēšanas kārtību un norisi,
nolikumu izstrādi, kā arī dalībnieku pieteikšanas un apbalvošanas kārtību. Ar grozītajiem
noteikumiem iespējams iepazīties Vecumnieku
novada mājaslapā www.vecumnieki.lv, sadaļā
«Pašvaldība – Dokumenti».

Finansiāli atbalsta Vecumnieku ev.
lut. draudzes ekskursiju uz Siguldu un
Krimuldu

Vecumnieku novada domē 2020. gada 11. septembrī saņemts iesniegums no Vecumnieku
evaņģēliski luteriskās draudzes, kurā lūgts daļēji apmaksāt Vecumnieku luterāņu draudzes
ekskursijas transporta izmaksas. Vecumnieku
novada domes deputāti nolēmuši lūgumu
atbalstīt, apmaksājot pašvaldības autobusa
transporta pakalpojumus līdz 300 kilometriem.
Ekskursija paredzēta 2020. gada oktobrī.

Veikti grozījumi Vecumnieku novada
Domes iestāžu un kapitālsabiedrību
vadītāju amatalgu un mēnešalgu
sarakstā

Saistībā ar veiktajiem grozījumiem MK noteikumos «Pedagogu darba samaksas noteikumi»,
nepieciešams veikt grozījumus Vecumnieku
novada Domes iestāžu un kapitālsabiedrību
vadītāju amatalgu sarakstā, pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā, kā arī domes
darbinieku un bāriņtiesas locekļu amatu un
mēnešalgu sarakstā.
Rezultātā ar 2020. gada 1. septembri par 5,33%
palielinātas Vecumnieku novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju, izglītības iestāžu
vadītāju vietnieku, speciālās izglītības pedagogu un pedagogu palīgu, kā arī profesionālās
izglītības speciālistu pamatalgas. Izglītības
iestāžu vadītāju amatalgas likmes aprēķinā
ņemts vērā arī iepriekš noteiktais amatalgas
likmes palielinājums atbilstoši novērtēšanas
rezultātiem, kas veikta saskaņā ar Vecumnieku novada Domes iekšējiem noteikumiem
«Vecumnieku novada pašvaldības izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība».
Tabulas ar veiktajām izmaiņām atrodamas
www.vecumnieki.lv - Domes sēdes apskata
elektroniskajā versijā.

Apstiprina izmaksas savstarpējiem
norēķiniem

Vecumnieku novada Dome veic savstarpējos
norēķinus par skolēniem un pirmsskolas
iestāžu audzēkņiem, kuri nav deklarēti Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā,
bet apmeklē Vecumnieku novada Domes
izglītības iestādes,.Viena skolēna (audzēkņa)
izmaksas mēnesī:
Vecumnieku vidusskolā 88,61 EUR
Misas pamatskolā 195,80 EUR;
Stelpes pamatskolā 226,27EUR;
Skaistkalnes vidusskolā 97,28 EUR;
Valles pamatskolā 248,31 EUR;
Pirmsskolas izglītības iestādē
«Cielaviņa» 273,14 EUR.

Apstiprināts jaunais Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas maksas
pakalpojumu cenrādis

Pamatojoties uz Mūzikas un mākslas skolas
direktora iesniegumu, Vecumnieku novada
Dome apstiprinājusi Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas
klašu un interešu un
TURPINĀJUMS 3. LPP.
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neformālās izglītības programmu pakalpojumu cenrādi, kā arī mācību līdzekļu un mācību materiālu maksu 2020./2021.
mācību gadam.
TURPINĀJUMS NO 2. LPP.

Kā domes sēdē atzina mācību iestādes direktore Iveta Lavrinoviča, izmaksas nav pieaugušas.
Tikai atšķirībā no iepriekšējā mācību gada – tās
ir strukturētas – sadalītas, nosakot maksu par
vienu mācību stundu, nevis maksu kopumā
par vienu mēnesi.
Apstiprinātās izmaksas ir šādas:
••par vienu mācību stundu – 10,30 – 11,80 EUR;
(atkarībā no pedagogu kvalifikācijas līmeņa);

••par mācību materiāliem mūzikas programmas sagatavošanas klasē – 1,50 EUR mēnesī;
••par mācību materiāliem mākslas programmas sagatavošanas klasē – 6,00 EUR mēnesī;
••par mācību materiāliem pirmsskolas programmā «Karuselis» (māksla, ritmika) – 3,00
EUR mēnesī;
••telpu īres vienas mācību stundas izcenojums
interešu un neformālās izglītības programmās
uz vienu cilvēku – 0,70 EUR; sagatavošanas
klasēs maksa par telpu īri netiek noteikta.
Mācību maksa par vienu stundu nedēļā tiek
aprēķināta atbilstoši 2020. gada 16. jūnija grozījumiem MK 05.07.2016. noteikumos Nr.445
«Pedagogu darba samaksas noteikumi». Stundu skaitu nedēļā nosaka attiecīgā priekšmeta

programma un mācību plāns. Grupu stundās
mācību maksu aprēķina, ņemot vērā izglītojamo skaitu grupā.
Apstiprinātas arī vecāku līdzfinansējuma
maksas 2020./2021.mācību gadam:
••profesionālās ievirzes izglītības programmās 20V un 10V mūzikā un mākslā 10,00 EUR
mēnesī;
••profesionālās ievirzes izglītības programmā
30V mūzikā un mākslā – 20,00 EUR mēnesī.
••Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmas
mācību materiālu maksu 2020./2021.mācību
gadam 1. – 7.klases audzēkņiem 7,00 EUR
mēnesī.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Noslēdzies fotokonkurss
«Mans Vecumnieku novads»
Laikā no šī gada 29. jūnija līdz 13. septembrim
novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties
fotogrāfiju konkursā «Mans Vecumnieku
novads». Konkursa rīkotāji - Vecumnieku
novada dome un Vecumnieku novada Tūrisma
informācijas punkts aicināja iedzīvotājus radīt un
iesūtīt novadu raksturojošas fotogrāfijas jebkurā
gada laikā, lai noslēgumā labākās fotogrāfijas
iekļautu 2021. gada novada kalendārā.

L

ai gan sākotnēji pieteikumi elektroniskā
pasta kastītē «krita» gausi, noslēgumā tika
vērtēts 21 nolikumam atbilstošs pieteikums.
Diemžēl trīs autori nebija iesūtījuši pieteikuma anketu un trīs pieteikumiem nebija atbilstoša fotogrāfiju kvalitāte, kāda bija norādīta
nolikumā, tādēļ nevarējām tos vērtēt. Kopā bija
iesūtīti 27 pieteikumi (71 fotogrāfija).

Pieteikumu vērtēšana

17. septembrī notika komisijas tikšanās, kurā, tās
locekļi, izvērtēja visus saņemtos pieteikumus.
Pieteikumus vērtēja fotogrāfs un Vecumnieku
novada iedzīvotājs Arturs Zuika, māksliniece un
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mākslas programmā Anda Sproģe,
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta vadītāja Aira Odinga un Vecumnieku novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Gija Spula.
Iesūtītajās fotogrāfijās konkursa dalībnieki lie-

lākoties izvēlējās attēlot dabu – pļavas, ūdenskrātuves un kokus. Vērtēšanas komisijas locekļi
lielāko uzsvaru lika uz novada atpazīstamību
fotogrāfijā. Fotogrāfijās tika vērtēta gan darbu
tehniskā, gan mākslinieciskā kvalitāte - kompozīcija, kopskats, attēla uztveramība un kvalitāte,
kā arī darbu saturs – autora redzējums un attēla
emocionālais aspekts.
Rezultātā tika izvēlēti 12 labākie autori, kuri
ieguva lielāko punktu skaitu:
•• Austra Galvanovska,
••Vinita Vilcāne-Kirilova,
••Juris Reinvalds,
••Ieva Elpere,
••Elīna Ivanova,
••Inga Rakusova,
••Dainis Rijkuris,
••Aiva Apsīte,
••Teiksma Briede,
••Evita Ivanova,
••Jana Goževica,
••Sandijs Siliņš.
Atbilstoši konkursa nolikumam, šo 12 labāko
autoru fotogrāfijas, kuras kopskaitā sanāca 20, ir
nodotas Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
mākslas programmas audzēkņiem, kuri laikā
no 20. septembra līdz 18. oktobrim, mākslas
stundās veidos fotogrāfiju reprodukcijas. Pēc

S

aņemti un apstrādāti iesniegumi izglītības uzsākšanas atbalstam, uzsākot
mācības sākumskolas 1.klasē. Šogad
mācības 1.klasē Vecumnieku novadā ir
uzsākuši 76 bērni. Iesniegumus pašreiz
ir iesnieguši 65 vecāki. Informējam, ka iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu likumiskie pārstāvji var iesniegt līdz šā gada
31.oktobrim.

Projekta aktivitātes

Sociālais dienests turpina realizēt ESF projektu
«Atver sirdi Zemgalē» (Nr.9.2.2.1./15/I/001). Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts
un tas ietver šādas aktivitātes:
••bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez
maksas saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu
- bērna līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma
sniedzēja un aprūpes pakalpojumu līdz 30
diennaktīm gadā;
••sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem
izstrādāts individuālais atbalsta plāns, 100
pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā un bērnu ar funkcionālajiem
traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais
atbalsta plāns, likumiskajiem pārstāvjiem ne
vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes
visā projekta īstenošanas laikā. 2020.gadā
sociālās rehabilitācijas pakalpojums sniegts 15
bērniem, kur izmantoti tādi sociālie pakalpoju-

mi kā fizioterapeits, ergoterapeits, individuālās
psihologa konsultācijas. Bērnu likumiskie pārstāvji ir izmantojuši fizioterapeita pakalpojumu,
individuālās psihologa konsultācijas, kā arī izglītojošā atbalsta grupu, kuru vadīja psihologs;
••personām ar garīga rakstura traucējumiem,
kurām ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns,
ir iespēja nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu. Aprūpes mājās pakalpojums šobrīd tiek
nodrošināts sešām personām ar garīga rakstura
traucējumiem. Aprūpes mājās pakalpojumu
sniedz biedrība «Latvijas Samariešu apvienība».
Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir
iespēja saņemt individuālās konsultācijas pie
speciālista, kurš norādīts atbalsta plānā.

Izmaiņas likumdošanā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
jomā tiek gatavoti būtiski grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā,
kur tiek mainīti terminu skaidrojumi, sociālās
palīdzības mērķa skaidrojums, minimālā ienākumu sliekšņa palielināšana sociālās palīdzības sniegšanai, kas jau tagad iezīmē būtisku
sociālā darba apjoma palielināšanos, finanšu
pārdalīšanu sociālās palīdzības jomā. Likuma
grozījumiem jāstājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.
Par konkrētām izmaiņām likumā informēsim
kādā no turpmākajiem izdevumiem.
1.augustā stājušies spēkā grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr.161 «Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu
aizsardzību pret vardarbību», kur 9.1.punkts
nosaka, ka informāciju par to, vai ir pieņemts
policijas lēmums par nošķiršanu, policijas darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā
darbdienā nosūta tam pašvaldības sociālajam

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
Valles pagasta pārvaldē
8.oktobrī plkst. 15.00-17.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
15.oktobrī plkst.10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
16.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
22.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
29.oktobrī plkst. 10.00-12.00.

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:

reprodukciju izveides mākslas programmas pasniedzējs, kopā ar citiem skolas pasniedzējiem
izvēlēsies 12 labākās reprodukcijas, kuras tiks
iekļautas Vecumnieku novada domes kalendārā,
līdzās konkursu uzvarējušām fotogrāfijām.

Iesaisties balsošanā

Arī pārējiem novada iedzīvotājiem iespējams
iesaistīties iesūtīto fotogrāfiju vērtēšanā, jo līdz
pat 4. novembrim, Vecumnieku novada domes Facebook profilā, iespējams balsot par
iesūtītajām fotogrāfijām (nospiežot «patīk»
jeb «like»). Lielākā balsu skaita īpašnieks saņems īpašo skatītāju simpātiju balvu.
Balvas 12 labāko autoru fotogrāfijām un 12
labāko reprodukciju autoriem, kā arī skatītāju
balsojuma autoram tiks pasniegta svinīgā
ceremonijā 6. novembrī Vecumnieku tautas
namā. Vienlaicīgi tiks atklāta fotogrāfiju un to
reprodukciju izstāde.
Konkursa rīkotāji vēlas pateikties visiem iesaistītajiem par dalību fotokonkursā «Mans Vecumnieku novads». Pateicoties jums 2021. gada
novada kalendārs būs īpašs – pašu iedzīvotāju
veidots novadu raksturojošs albums. Uz tikšanos
6. novembrī!
*Ar uzvarētājiem Vecumnieku novada dome
sazināsies individuāli.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aktuālais sociālā darba jomā novadā

Vasara ir pagājusi, aiz loga vērojama rudens
tuvošanās, bērni apmeklē skolu klātienē
un Sociālais dienests turpina aktīvi strādāt,
neskatoties uz gadalaiku maiņu.

SVARĪGI

dienestam, kuram saskaņā ar normatīvajiem
aktiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā ir pienākums izvērtēt personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un
sociālās palīdzības un informēt attiecīgo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām
un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību.
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos uzliek
papildu pienākumus Sociālajam dienestam,
kā rezultātā palielinās darba apjoms. No septembra sākuma jau saņemti 10 šādi policijas
ziņojumi.

Darbi Sarkanajā skolā

Notiek ļoti aktīvi celtniecības darbi pie Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, tā
saucamajā Sarkanajā skolā. Pateicoties dažādu
struktūrfondu atbalstam pašlaik tiek realizēti
trīs projekti: 1.kārta tiek īstenota ERAF projekta
«Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem»
ietvaros. Būvdarbu līguma izpildes termiņš
2021.gada jūlijs.
2.kārta tiek īstenota LAT – LIT pārrobežu sadarbības programmā, projekta «Daudzfunkcionālo
centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka
un vietējās kopienas attīstības veicināšana»
ietvaros. Projektā, bez būvdarbiem, paredzētas
arī citas aktivitātes – nometne bērniem, sociālo
darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa.
3.kārta tiek īstenota LEADER programmā. Projekta «Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās
skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos».
Ina Jankeviča, Sociālā dienesta vadītāja

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Stelpes pagasta pārvaldē
8. oktobrī plkst.10.00-12.00;
Kurmenes pagasta pārvaldē
15.oktobrī plkst. 10.00-12.00;
Bārbeles pagasta pārvaldē
22.oktobrī no plkst. 10.00-12.00;
Skaistkalnes pagasta pārvaldē
23. oktobrī no plkst. 10.00-12.00.
Valles pagasta pārvaldē;
29.oktobrī no plkst. 10.00-12.00.

IZSOLE

Sludinājums par izsoli
Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.
gada 9.oktobrī, plkst. 10.00 Rīgas ielā 29A,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā,
domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Kalna ielā
3-600 Stelpes pagastā nomas tiesību pirmā
mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;
Adrese – Kalna iela 3 – 1, Stelpe, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925;
Telpas kopējā platība 64.3 m², kadastra apzīmējums 4084 900 0065;
Telpai piederošas 643/10204 domājamās daļas
no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala 5054
m² platībā, kadastra numurs 4084 003 0254.
Lietošanas mērķis – amatniecības, sadzīves vai
skaistumkopšanas pakalpojumi, tirdzniecība ar
nepārtikas precēm vai sabiedriskā ēdināšana.
Maksimālais iznomāšanas termiņš līdz 2023.gada 30.septembrim.
Izsoles nosacītā cena bez PVN – 20 EUR mēnesī.
Izsoles solis – 2 EUR.
Zemes nomas maksa 28 euro gadā.
Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrējoties izsolei
Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29,
Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.
kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un
no plkst.13 līdz 14.
Reģistrācija tiek izbeigta 9.oktobrī plkst.9.30.
Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties
pa tālruni: 63945108 vai 25682014 (Sandis
Neimanis).
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Noslēgusies novada jauniešu dalība NVA vasaras
nodarbinātības pasākumā

Jau septīto gadu Vecumnieku novada dome
iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības
pasākuma «Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs» īstenošanā.

P
FOTO –SANDIS NEIMANIS

asākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot
skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
Aktīvās nodarbinātības pasākumam varēja
pieteikties, no 2020.gada janvāra iesniedzot
pieteikumu Vecumnieku novada domē un no
13.jūnija reģistrējoties NVA mājaslapā http://
www.nva.gov.lv/. Jauniešu aktivitāte arī šogad
bija augsta un uz Vecumnieku novada domē
piedāvātajām darba vietām pieteicās 39 strādāt
gribētāji, tomēr visiem jauniešiem nodrošināt

Dāgs Neliuss augustā Stelpē palīdzēja krāmēt malku.

darbu novada domē nebija iespējams.
Lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu sākotnēji atcēla,
epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, tika
pieņemts lēmums programmu īstenot jūlijā un
augustā. Savukārt jūnijā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tika īstenots no Vecumnieku
novada domes budžeta līdzekļiem, nodrošinot
darba vietas 7 skolēniem. NVA rīkotā pasākuma
ietvaros jūlijā un augustā tika nodarbināti 17

tika veikti arī rakšanas darbi pēc kanalizācijas
pieslēgšanas. Skolēni aktīvi strādāja sagatavojot
Skaistkalni Kanepenes svētkiem 2. augustā un kapu svētkiem 8. un 29. augustā. Pagasta pārvaldē
atzīst, ka bez jauniešu iesaistes vienai sētniecei
visus darbus paveikt un uzturēt teritoriju kārtībā
būtu daudz grūtāk.
Interese no jauniešu puses esot bijusi liela, jo viņi
apzinās, ka par nopelnīto naudu varēs iegādāties
to, ko vēlas. Puiši bija priecīgi pierādīt, ka prot un
var veikt arī vīru darbus. Lai vēl vairāk motivētu
jauniešus iesaistīties šajā pasākumā, Skaistkalnes
vidusskolā 1.septembra līnijā visus piecus skolēnus uzteica par labo darbu un uzdāvināja jaunus
piezīmju blokus ar pagasta logo.
Skaistkalnes pagasta pārvaldniece Ineta Skustā
atzīst, ka pēc vairāku gadu labās prakses ir gatavi
piedāvāt darbu vēl vairāk skolēniem, un ļoti cer,
ka nākamgad šis labais NVA projekts turpināsies,
jo jauniešu interese ir jau tagad.

FOTO –LĪGA VEISMANE

skolēni. Kopumā Vecumnieku novada dome
pasākuma laikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam)
nodrošināja 24 darba vietas gadījuma darbu
strādnieka pienākumu veikšanai visos novada
pagastos. Vecumnieku pagastā strādāja 6 jaunieši, Skaistkalnes pagastā tika nodarbināti 5 un
Valles pagastā 4 skolēni, Bārbeles, Stelpes un
Kurmenes pagastos vasaras brīvlaiku lietderīgi
izmantoja 3 jaunieši.

Finansējuma sadalījums

Darba devējam iesaistoties vasaras nodarbinātības pasākumā, Nodarbinātības valsts aģentūra
piešķir dotāciju skolēna ikmēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam. Darba devējs nodrošina
līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu
ikmēneša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam
darba laikam, kā arī veic ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par
skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

Veicamie darbi pagastos

Vasaras laikā visās pagastu pārvaldēs darbu netrūka - jāveic pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu sakopšanā un
citos saimnieciskos darbos. Jauniešu ieguldītais
darbs novada teritorijas sakopšanā bija liels
atspaids, un bez palīgu
piesaistes šiem darbiem
būtu jāveltī vairāk laika.
Vecumnieku pagasta
darbu vadītāja Līga Veismane ir gandarīta par
veiksmīgo sadarbību:
«Vasaras laikā veicamo
darbu ir daudz un papildu darba rokas ir liels
atbalsts. Darbi pārsvarā
bija saistīti ar teritorijas sakopšanu, puķu
ravēšanu un laistīšanu,
celiņu apaugumu tīrīšanu. Skolēni iesaistījās
«Liliju svētku» un jauniešu festivāla «Tepat»
organizēšanā, sakārtojot
pasākumiem paredzēto
teritoriju.» Līga atzīst, ka
jaunieši bija aktīvi, interesējās par darbu, ko dara un bija ļoti saprotoši
pat darbos, kas īsti nepatika, atrodot pozitīvo, lai
darbu varētu izdarīt.
Kurmenes pagasta pārvaldē bērni tika iesaistīti
visdažādākajos darbos - uzkopa teritoriju, ravēja
puķu dobes, uzkopa telpas, krāva malku pie
pašvaldības katlumājas. Iesaistījās Pēterdienas
pasākuma un Kurmenes pagasta Sporta svētku
sagatavošanas darbos. Ar savu darbu skolēni ļoti

Vecumniekos skolēni palīdzēja vākt apgrieztos krūmu
zarus un tīrīt iekoptās dobes.

atviegloja darbu Kurmenes pagasta pārvaldes
saimniecības darbiniekiem. Visi trīs pasākumā
iesaistītie skolēni strādāja apzinīgi, čakli izpildīja
visus uzdotos darbus ar darba organizēšanu un
izpildi nebija nekādu problēmu vai grūtību.
Stelpes pagasta pārvaldes teritorijā skolēni
ravēja bruģi un puķu dobes, pļāva zāli, krāmēja
malku, attīrīja celiņus no apauguma, palīdzēja
estrādes labiekārtošanas darbos un veica daudz
citus palīgdarbus. Skolēni palīdzēja arī Teātra
svētku organizēšanas darbos, sakārtojot teritoriju pirms un pēc pasākuma. Tā kā vasarā āra
darbos ir daudz darāmā, tad pagasta teritorijas
sakopšanas darbos palīdzīgas rokas noderēja un
ar skolēnu darba spēka palīdzību tika sakārtotas
un labiekārtots vietas, kas parastā ikdienas ritmā
nebūtu iespējams.
Bārbeles pagastā, tāpat kā iepriekšējā gadā,
arī šogad bērni tika iesaistīti pagasta teritorijas
apkopšanas, sakopšanas darbos, kā arī iesaistīti
Līgo svētku dekorāciju gatavošanā, lai arī pašus
svētkus katrs iedzīvotājs atzīmēja pēc saviem
ieskatiem globālās situācijas dēļ. Tā kā šogad zāle
auga «pa minūtēm», tad ļoti liels prieks bija, ka
gan jūlijā, gan augustā Bārbelē skolēnu vasaras
darbu programmā bija pieteikušies puiši. Tas ļāva ātrāk veikt pļaušanas darbus, atļaujot zēniem
strādāt ar zāles pļāvēju.
Skaistkalnes pagastā veicamie darbi bija saistīti ar teritorijas uzturēšanu – zāles pļaušana, puķu
laistīšana un ravēšana, kapu uzkopšana, celiņu
tīrīšana, malkas kraušana, pie pagasta pārvaldes

VECUMNIEKU VESELĪBAS CENTRĀ

Kas jāņem vērā, apmeklējot Vecumnieku Veselības centru
Vecumnieku Veselības centrā (VVC) tiek nodrošināti gan valsts apmaksāti medicīniskie
pakalpojumi, gan maksas pakalpojumi.

N

eatkarīgi no tā, kāda veida pakalpojumu vēlaties saņemt, pamatojoties
uz «Pacientu tiesību likuma» 15. panta «Pacienta pienākumi» ceturto daļu,
«Persona, reģistrējoties ārstniecības
iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecības
personas pieprasījuma, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, izņemot gadījumu, kad pacientam
sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņš
sava veselības stāvokļa dēļ nespēj uzrādīt šādu
dokumentu». Lūdzu ņemt vērā, ka ierodoties VVC,
ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)!
No šī gada jūlija VVC pieņem ginekoloģe-

dzemdību speciāliste, USG speciāliste Svetlana
Ozoliņa. Ierodoties uz vizīti, lūdzam ierasties
laikā (5-10 minūtes pirms noteiktā laika), lai
varētu saņemt ambulatorā paciena medicīnisko
karti, samaksāt par pakalpojumu un norādītajā
laikā doties pie dr.Ozoliņas kabinetā. Vēršam
uzmanību, ka bez pieraksts daktere nepieņem.
Tāpat, lūdzu ņemiet vērā, ka daktere Ozoliņa
pieņem pacientes sākot no 16 gadu vecuma. Līdz
sešpadsmit gadu vecumam, iesakām vērsties
pie bērnu un pusaudžu ginekologa Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (bezmaksas tālrunis:
80708866) vai privātklīnikās.
Valsts ir noteikusi, ka grūtniecēm pienākas
bezmaksas veselības aprūpe, tajā skaitā arī
analīžu nodošana (izņemot atsevišķas maksas
analīzes), pacientu nodeva, valstī noteiktā USG
grūtniecēm. Šī iemesla dēļ, lūdzam visas jaunās

māmiņas, kas jau ir stājušās uzskaitē, par to
brīdināt VVC kasieri - reģistratori, lai par izmeklējumu un vizīti nebūtu jāmaksā.
Esat laipni gaidīti Vecumnieku Veselības centrā!
Līva Jankeviča,
Vecumnieku novada pašvaldības iestādes
«Vecumnieku veselības centrs» vadītāja
Apmeklējot VVC, lūdzam turpināt ievērot
piesardzības pasākumus, sakarā ar valstī
noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 laikā :
••iespējami bieži mazgāt rokas, dezinficēt tās;
••ievērot 2m distanci,
••ierasties uz izmeklējumiem neilgi pirms
pieraksta laika;
••neuzkavēties ilgstoši, ja tas nav nepieciešams.
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Valles pagasta pārvaldē atzīst, ka pasākumā
iesaistīto jauniešu darbs ir nopietns atspaids
ikdienas darbos, savukārt jaunieši apgūst darba
iemaņas, mācās atbildību un pakļauti noteiktam
darba režīmam. Šogad Valles pagastā visos vasaras mēnešos darbus veica meitenes. Lielākā
darba daļa bija puķu dobju ravēšana, pludmales
teritorijas ravēšana, sausās zāles grābšana, puķu
laistīšana, ietvēs bruģa tīrīšana no sūnas. Valles
pagasta pārvaldniece Iveta Radziņa īpaši uzteic
jaunieti, kas strādāja augustā - meitene esot
bijusi atbildīga un tehniska, kurai varēja uzticēt
arī zāles pļaušanu, visi darbi paveikti kvalitatīvi.
Arī nākamgad Vecumnieku novada dome plāno
iesaistīties NVA rīkotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Visus strādāt gribētājus
aicinām sekot līdzi publicētajai informācijai pašvaldības mājaslapā, Vecumnieku novada ziņās
un citos sociālajos tīklos, vai jautājumu gadījumā
vērsties Vecumnieku novada domē.

Apgūtas jaunas iemaņas

Jūnijā lielākā problēma bija karstums, skolēni
tika apgādāti ar dzeramo ūdeni un bija lūgums
dienas laikā atvēsināties peldē. Obligāta prasība
bija cepure āra darbos. Ļoti karstās dienās skolēni
tika nodarbināti ēnā vai telpās.
Dažādus specifiskākus darbus skolēni nebija
iepriekš darījuši, kas aizņēma darbu vadītājam
vairāk laika un bija jāveltī vairāk uzmanības darba
gaitai un rezultāta sasniegšanai, taču skolēni pēc
padarītā darba jutās darba pieredzes bagātāki un
priecīgi, ka apguvuši jaunas prasmes. Kā piemēru
var minēt - vajadzēja atskaitīties par padarīto
darbu un izrēķināt laukumu, kurš attīrīts, skolēni
bija gandarīti un pārsteigti, ka skolā iegūtās zināšanas noder darbā. Stelpes pagasta pārvaldē
atzīst, ka visi nodarbinātie skolēni bija atbildīgi,
nebija darba kavējumu, darbs tika izpildīts
kvalitatīvi.
Alīna Žukauska, Vecumnieku novada
domes projektu koordinatore

2020. gada 25. septembrī

Noslēdzies projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2020»

2020. gada aprīlī Vecumnieku novada dome
izsludināja projektu konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2020». Konkursu pašvaldība
organizē jau astoto gadu, un tā mērķis ir rosināt
Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un
aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā
un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes
uzlabošanu.

P
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rojektu konkursa ietvaros tika atbalstīti
tādi projekti, kuru īstenošanas rezultātā
tiktu uzlabota infrastruktūra pie daudzdzīvokļu mājām un uzlabots šo ēku kopējais
stāvoklis, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti
dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.
Konkursā tiek atbalstīti 12 labākie iedzīvotāju
projekti, vienam projektam piešķirot līdz 800,00
EUR materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai. Konkursa nolikumā noteiks, ka prioritāri tiek

Vecumniekos tika īstenoti 5 projekti:

••Rīgas ielas 33 iedzīvotāji paplašināja stāvlaukumu pie daudzdzīvokļu mājas;
••Rīgas ielas 31 iedzīvotāji veica daudzdzīvokļu
mājas pieguļošās teritorijas apzaļumošanu un
apkārtnes labiekārtošanu, kā arī mājas iekšpagalma piebraucamā ceļa uzlabošanu;
••Biedrība “7 maņas” uz trotuāra Rīgas ielā, pretī
daudzdzīvokļu mājām izveidoja aktivitāšu celiņu
bērniem, kā arī uzstādīja soliņu un atkritumu
tvertni;
••Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze
projekta ietvaros veica baznīcas vārtu celiņa labiekārtošanu, lai piebraukšana un pieeja baznīcai
būtu daudz ērtāka;
••Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 13 iedzīvotāji
– tika uzstādīti papildu soli,
uzstādīta ģērbtuve, uzstādīts
statīvs ēdiena pagatavošanai uz
ugunskura, izveidota garšaugu
dobe, izveidots vides objekts –
pilskundze, izveidota gadalaiku
bilžu galerija, uzstādītas divas
virziena norādes uz parka atpūtas vietu kā arī papildināti
stādījumi pie nojumes un skatu
platformas.

Valles pagasta Taurkalnē

Misā projekta ietvaros tapa jauna atpūtas vieta.

Misā tika realizēti 3 projekti:

••Darba grupa «Mēs Misai» blakus vidusskolai,
Māliņkalnā, ierīkoja publisku atpūtas vietu brīvā
laika pavadīšanai, pastaigām un sportiskām
aktivitātēm;
••Divas darba grupas «Savējie» un «Skaista
māja» pie daudzdzīvokļu mājas Nr.14 projekta
ietvaros atjaunoja gājēju celiņu.

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāji īstenoja
2 projektus:

••Mājas «Pūpoli» iedzīvotāji
projekta ietvaros veica kāpņu
telpas remontu. Kopīgiem spēkiem tika izremontēta kāpņu
telpa, renovētas durvis, atjaunotas pastkastītes un ielikts
jauns pakešu logs.
8. septembrī konkursa komisija apmeklēja visus
īstenotos projektus, tikās ar grupu pārstāvjiem
un tika rūpīgi izvērtēti ne tikai realizētie projekti,
bet arī grupas sadarbība projekta īstenošanas
gaitā. Rezultātā tika izvēlēts viens labākais
projekts, kas visvairāk sekmējis vietējās dzīves
kvalitātes uzlabošanos un balvā saņems papildu
finansējumu 500 EUR apmērā sava projekta
uzlabošanai un pilnveidei. Uzvarētājs tiks paziņots konkursa apbalvošanas pasākumā, kas
notiks 2020.gada 23.oktobrī Vecumnieku tautas
namā.
Alīna Žukauska, Vecumnieku novada
domes projektu koordinatore
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•• «Putni 2» mājas iedzīvotāji izveidoja automašīnu stāvlaukumu;
••Ānes-Mēmeles muižas parkā tika uzlabota
un papildināta atpūtas vietas infrastruktūra

veica abu mājas kāpņu telpu remontu. Šī projekta realizācijai noteikts termiņa pagarinājums.
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atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu
objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu,
un gadījumā, ja iepriekšminētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiek
atbalstīti ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz
koplietošanas telpu remontu.
Projektu konkursam tika iesniegti 14 projektu
pieteikumi, no tiem apstiprināti tika 12 projekti,
taču viens no apstiprinātajiem projektiem netika
realizēts. Iedzīvotāju iniciatīva atjaunot gājēju
tiltiņu pāri Taļķes upei netika realizēta, jo vasaras
mēneši, kas paredzēti aktīviem darbiem projekta
īstenošanā, aizkavējās tehniskās dokumentācijas
saskaņošanas posmā.

Pašvaldībā 5

Vecumniekos īpašu ievērību guva biedrības «7 maņas»
īstenotais projekts «Taciņa priekam».

Jāšanas sporta klubs «Gaita»
realizē LEADER projektu

Biedrība «Jāšanas sporta klubs «Gaita»» šovasar
realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātes «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas» projektu «Drošs ceļš uz panākumiem» (Nr.20-06AL07-A019.2201-000001).
Projekta mērķis ir iegādāties zirgu pārvadājamo
piekabi un jāšanas inventāru, lai celtu kluba
kapacitāti.
Projekta rezultātā iegādāta zirgu pārvadājamā
piekabe un jāšanas inventārs, lai atbalstītu bērnus un jauniešus, kuri vēlas nodarboties ar šo
sporta veidu, trenēties un parādīt savus sasniegumus citiem, izbraucot uz treniņsacensību un
sacensību norises vietām.
Piedaloties sacensībās, biedrība popularizē
veselīgu dzīvesveidu ilgtermiņā un dara to ne
tikai sava novada robežās, bet arī ārpus tā. Tiešā
labuma guvēji projekta realizācijas rezultātā ir
biedrības sportisti un zirgi.
Klubs pateicas visiem, kas palīdzēja un atbalstīja,
lai sen lolotais sapnis piepildītos!
Agnese Bērziņa, projekta vadītāja un
Gija Spula, sabiedrisko attiecību speciāliste
••JSK «GAITA» dibināta 2004. gadā;
••Aktīvi nodarbojas ar jāšanas sportu kā brīvā
laika un veselīga dzīvesveida popularizēšanu
bērniem, jauniešiem, amatieriem;
••organizē un vada attīstošās nodarbības
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izjādes ar
zirgiem, treniņus un apmācības.

Ānes-Mēmeles muižas parkā tika uzlabota un papildināta atpūtas vietas infrastruktūra.
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SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
NODAĻAS INFORMĀCIJA
Augustā kopumā apkalpoti 52 izsaukumi (Vecumnieku pagastā - 39 izsaukumi, Skaistkalnes
pagastā - 7, Valles pagastā - 5, Kurmenes
pagastā – 1 izsaukums, Bārbeles un Stelpes
pagastā izsaukumu nebija), t.sk. apkalpoti 24
Valsts policijas izsaukumi. Divas reizes sniegts
atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai.
Apkalpojot izsaukumu Vecumnieku pagastā, tika
aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem
meklēšanā esoša persona.
3 personām izteikti aizrādījumi par sabiedriskās
kārtības noteikumu pārkāpumiem.
8 personām, kas bija alkohola reibumā vai kurām bija veselības problēmas, palīdzēts nokļūt
dzīvesvietā.
Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c.
sniegta 22 reizes.
Kādi bijuši izsaukumi: saistībā ar Covid-19 noteiktajiem pašizolācijas noteikumu ievērošanas
pārkāpumiem, ja persona atgriezusies no tā
saucamajām «nedrošajām» valstīm. Joprojām
izsaukumi saistībā ar konfliktiem ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, klaiņojoši dzīvnieki, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi,
trokšņošana, alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskā vietā.
Saņemts vienas personas iesniegums.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Augustā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas:
4 bērniņu dzimšanas – 1 puika, 3 meitenītes;
5 laulības;
Sastādīti 6 miršanas reģistri:

Vecumnieku pagastā

Astra Heniņa
(1955.gada 25.maijs– 2020.gada 8.augusts);
Ilga Mirdza Balcere
(1926.gada 9.decembris – 2020.gada 9.augusts);
Feotinija Štikova
(1940.gada 6.jūnijs – 2020.gada 16.augusts);
Olga Čipāne
(1931.gada 20.jūlijs – 2020.gada 20.augusts);

Stelpes pagastā

Milda Dambe
(1931.gada 9.oktobris – 2020.gada 1.augusts);
Helēna Neliusa
(1938.gada 19.janvāris – 2020.gada 31.jūlijs)
Elga Kaļķe, Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sanāksmē par viedajiem
ciemiem gaida ikvienu
Latvijas Lauku konsultāciju centrs aicina interesentus piedalīties kārtējā seminārā – darba
grupas sanāksmē par viedā ciema idejas īstenošanas soļiem Skaistkalnes un Kurmenes ciemā
Vecumnieku novadā. Tikšanās – 30.septembrī
plkst.10.00 Kurmenes pagastmājā.
Ar vietējās teritorijas vērtībām un priekšrocībām iepazīstinās un par tām stāstīs Eleonora
Maisaka, lauku tūrisma saimniecības «Upescelmiņi» vadītāja. Skaistkalniete, vides gide
Laima Indriķe pastāstīs par lauku sieviešu kluba
«Mēmelīte» paveikto dažādos projektos. Viedo
ciemu idejas uzturēšanā svarīga loma ir arī kultūras dzīves aktivitātēm un par to ar semināra
dalībniekiem runās Kurmenes tautas nama
vadītāja Sarmīte Ķīse.
Eiropas Savienības pieredze – par to Zanda
Dimanta-Svilpe, Valsts Lauku tīkla Sekretariāta
projektu vadītāja.
Būs arī diskusijas un ideju ģenerēšana. Tikšanās ir atvērta ikvienam interesentam – gan
vienkāršai dalībai un izziņai, gan savu ideju un
ierosinājumu paušanai.
Tiekamies un būvējam
viedo ciemu Vecumnieku
novadā jau tagad.
Andra Matuļenko,
VNZ redaktore
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Darbu atsākusi Latvijas Sarkanā Krusta
Vecumnieku nodaļa
nosacījums ir, ka šo palīdzību var saņemt tikai
persona/ģimene, kurai nav piešķirts trūcīgas
personas/ģimenes statuss. Eiropas atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām atbalstu sadarbībā
ar LSK izsniedz Vecumnieku Sociālais dienests.
LSK Vecumnieku nodaļas darbu bez atlīdzības
vada un kārtību telpā uztur brīvprātīgā Maija.
Nodaļas telpas ir mazas, tādēļ lūgums rūpīgi
izvērtēt apģērbu un apavu, kurus vēlaties ziedot,
tīrību un atbilstību turpmākai lietošanai.
Pēc ilgāka pārtraukuma jaunā telpā, Veselības
centra Vecumniekos 1. stāvā, durvis no 1.
septembra iedzīvotājiem atvēra Latvijas
Sarkanā Krusta (turpmāk - LSK) Bauskas
komitejas Vecumnieku nodaļa. LSK Vecumnieku
nodaļas darba laiks ir palicis nemainīgs –
otrdienās no plkst. 10 līdz plkst. 18.

O

rganizācijas mērķis ir – darboties kā
valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk
bez jebkādas diskriminācijas. Vecumnieku nodaļa šobrīd veic tikai vienu no LSK Statūtos noteiktajiem pamatuzdevumiem – humānās
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.
LSK Vecumnieku nodaļai ir laba sadarbība ar
Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrību
«Saulgrieze». Vairāk kā desmit gadus projekta
«Paēdušai Latvijai» ietvaros, sadarbojas ar Latvijas Samariešu apvienību un Fondu «Ziedot»,
sniedzot atbalstu maznodrošinātām personām
un ģimenēm ar pārtikas pakām, glābējpakām un
citām sadzīvē nepieciešamām precēm. Galvenais

LSK Vecumnieku nodaļā:

••pieņem lietotus, tīrus apģērbus, apavus un
citus sadzīves priekšmetus;
••izsniedz LSK biedriem lietotus apģērbus, apavus u.c. ziedojumus;
••informē interesentus par lielāku sadzīves
priekšmetu – ziedotu mēbeļu, bērnu ratu, autosēdeklīšu u.c. priekšmetu saņemšanas iespējām;
••var samaksāt LSK biedra naudu 2 eiro un saņemt biedra karti;
••izsniedz pārtikas bankas «Paēdušai Latvijai»
pārtikas pakas un citus ziedojumus.
Pašreiz LSK Vecumnieku nodaļā iedzīvotājiem ir
pieejami ne tikai bērnu un pieaugušo apģērbi,
bet arī krāsainais printeris, autosēdeklīši, atstarojošās vestes pieaugušjiem, apavi un gumijas
zābaki bērniem, kā arī zīdaiņu drēbītes.
Būsim atbildīgi, ievērosim distanci LSK telpā. Lūgums ievērot, ka vienlaicīgi telpā drīkst atrasties
tikai 4 personas.
Olga Černišova-Stūriška,
LSK Bauskas komitejas
Vecumnieku nodaļas vadītāja

Aicina pieteikties vides gida apmācībām
Vecumnieku novada Tūrisma Informācijas punkts sadarbībā ar Latvijas Profesionālo gidu asociāciju
piedāvā intensīvo bāzes kursu, lai apgūtu pamatzināšanas un izveidotu priekšstatu par
to, kas ir vides gids.
Plānotas divas nodarbības sestdienās:
3.oktobrī no plkst.10-14 un
17.oktobrī no pl 10-14
Apmācību programmā:
Tūristu gida darba metodika. Ekskursiju plānošana un vadīšana. Tūristu gida sociālā loma
(personība).
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 30.septembrim, rakstot uz e-pastu tip@vecumnieki.lv,
jautājumu vai precizējumu gadījumā zvanīt 22026494.

PRAKTIKANTA VASARA

Trīs mēnešu ceļojums pa novada tūrisma labirintu
Šovasar Tūrisma informācijas punktā rosījās
smaidoša meitene, gandrīz vēl skolniece. Tomēr
nē - praktikante. Viņa visu vasaru darbojās TIP
vadītājas Airas Odingas pārraudzībā. Kā klājas
praktikantam prakses vietā un kā veidojas
sadarbība ar prakses vadītāju? Praktikants ir
palīgs vai laika tērētājs un traucēklis? Stāsta
Laura Libere un Aira Odinga.

LAURA:

Vecumniekus varu
saukt par savām mājām: esmu šeit dzimusi, mācījusies, pieļāvusi kļūdas, devusies
prom un atkal atgriezusies. Cikls nebeidzas.
Nomoka jautājums: vai
man šī vieta spēj sniegt visu, lai es varētu attīstīt
savu personību, veidot ģimeni un ar to saistīt
savu dzīvi.
Vasaras laiks man, tāpat kā citiem pamatskolēniem, vidusskolēniem vai augstskolas studentiem,
ir interesants – mēs paši nosakām savu laiku un
daži pat no mums iekāpj «pieaugušo kurpēs». Man
vasaras darba meklējumi sākās agri – februārī.
Tūrisma informācijas punkts nesen bija atvēries
un kopā ar Vecumnieku novada Jauniešu domi
saņēmu uzaicinājumu. Telpas,atmosfēra, cilvēki
uzreiz uzrunāja, nemaz nerunājot par viesmīlību.
Pēc apmeklējuma pieteicos Airas Odingas organizētajās vides gida apmācībās, kuras diemžēl
kovidvīrusa dēļ nenotika. Zināju, ka vasarā vēlos
strādāt Vecumniekos, lai saglabātu kontaktu

ar dzimtajām mājām un neiekristu lielpilsētas
vilinājumos.
Saņēmos un uzrunāju Airu ar e-pasta palīdzību.
Sarunājām tikšanos un starp mums uzreiz izveidojās draudzība, kas balstīta uz abpusēju cieņu,
uzticību un apziņu, ka es no viņas daudz ko varu
mācīties. Nevienu reizi vien esmu dzirdējusi stāstus, ka tādējādi jaunieši iegūst darbu un jaunas
iespējas. Atliek vien pajautāt! Tomēr tas prasa
drosmi, ir jāatmet šaubas par sevi, par naivumu
un pieredzes trūkumu.
Vasaras sākumā pirmās divas nedēļas iepazinos
ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, Domes
darbiniekiem un pašu darbu. Tā nebija tikai ar
sēdēšana TIPā. Jau no pirmajām prakses dienām
Aira uzdeva man rediģēt tekstus, ļāva izteikt
savu iedokli un uzklausīja manus ieteikumus.
Tūristu sagaidīšana un bukletu izsniegšana šķita
mazākā darba daļa. Līdz vasarai bija jau tūrisma
bukleta iestrādes, sagatavoti 3 maršruti, ceturtais
bija ceļā. Visa novada apzināšana, izpratne un
komunikācija ar ikvienu uzņēmēju un tūrisma
pakalpojuma sniedzēju nevar izveidoties pāris
nedēļu laikā, sarežģītākas lietas bija jāatstāj Airai.
Prakses laikā arī saņēmu piedāvājumus doties
pārgājienā un palīdzēt izpētīt topošo maršrutu
«Svētā Jēkaba ceļš», kas šķērsos Vecumnieku
novadu, tomēr TIPam ir jābūt vaļā, tā tam būs
būt. Es biju piesaistīta telpām.
Laikā, kad tūristi apciemo mūsu novadu un Aira bija devusies atvaļinājumā, pierakstīju savas idejas,
meklēju risinājumus sabiedrības iesaistei novada

Vasarā tūrisma aktivitātes atdzīvojušās arī
mūsu novadā
Šī vasara tūrisma jomā Vecumnieku novadā ir
rezultējusies ar vairākiem atzīstamiem tūrisma
produktiem.

J

ūnijā tika izveidots un nomarķēts laivošanas
maršruts Leišmalīte pierobežā pa Mēmeles
upi, piedāvājot vietējo saimnieku sniegtos
pakalpojumus. Pavisam drīz TIP nāca klajā
ar trim jauniem tūrisma maršrutiem, aicinot
iepazīt Baldones un Vecumnieku novada piedāvātās atpūtas iespējas pie dabas, sīkāk uzzināt par
Vecumnieku novadu piesātinātā vienas dienas
braucienā vai arī atklāt pierobežas kultūrvēsturisko stāstu, apciemojot Bruknu, Bārbeli, Kurmeni un
Skaistkalni. Uz Liliju Svētkiem jūlija vidū iedzīvotājus un ciemiņus varējām iepriecināt ar pavisam
jaunu novada tūrisma bukletu, kurā latviešu un
angļu valodā apkopots viss mūsu novada piedāvājums tūrisma jomā. Sadarbībā ar Vecumnieku
novada Jauniešu domi izveidots jauns pastaigu
maršruts pa Vecumniekiem.

Daudzveidīgas aktivitātes

Jūlijs noslēdzās ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Alsungu Viedo Ciemu projekta ietvaros.
Augusts iesākās ar brīnišķīgi vasarīgu laiku un
jauna tūrisma informācijas stenda atklāšanu
pie TIP ārsienas, ļaujot ikvienam ciemiņam
turpmāk jebkurā brīdī uzzināt nepieciešamo
informāciju par tūrisma piedāvājumu novadā.
Tāpat 1. augustā TIP pārstāvēja gan Vecumnieku, gan Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu
ar tūrisma materiāliem Lietuvā, Biržu pilsētas
svētku tūrisma ielā, aicinot viesus braukt ciemos
pie mums. 2.augustā TIP ar tūrisma informāciju
varēja sastapt Kanepenes svētkos, mudinot
ciemiņus apciemot tuvējo apkārtni. Ar jauno
tūrisma bukletu un novada tūrisma sniedzēju
piedāvājumu varēja iepazīties arī «Laika Rata
Pieturā» Bārbelē, Evertos, kā arī jauniešu organizētajā brīvdabas festivālā TEPAT, Vecumniekos.
Sadarbībā ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību
tūrisma piedāvājuma dažādošanā. Lai šīs idejas
īstenotu, nepietiek ar vienu tūrisma informācijas
konsultantu. Fotogrāfi, tulki, grafiskie dizaineri,
juristi, vēstures izzinātāji u.c. cilvēki ir nepieciešami, lai varētu attīstīt jaunos tūrisma maršrutus.

Gūtā pieredze

Prakses laikā satiku vietējos un ārzemju tūristus,
runāju par novada attīstību un pieņēmu kritiku.
Sarunas beigās divi jautājumi: «No kurienes
esat?» un «Kā uzzinājāt par tūrisma iespējām
Vecumnieku novadā?» Somija, Nīderlande, Vācija,
Lietuva, Liepāja, Bauska, Ventspils, Aizkraukle…
Daudzi garām brauca un ieraudzīja izkārtni, citi
uzzināja no Latvijas Radio 1 intervijas vai ziņu
portāliem, vai rakstiem «Bauskas Dzīvē», vai no
paņemtā bukleta kādā no Airas apmeklētajiem
pasākumiem. Cilvēki tāpat vien nebrauks šeit,
viņus ir āuzrunā, jāinformē un tajā pašā laikā ir
jāattīsta novads.
Darbs TIP atbilst visam, ko dzīvē vēlos – atraktīvs,
radošs, svarīga komunikācija ar cilvēkiem, kā arī
jaunu tūrisma piedzīvojumu plānošana un pat
mazliet pasaules mainīšanas idejas. Tomēr viens
pats darbinieks nespēj meklēt jaunas pāgājiena,
velomaršruta takas, izbraukāt un pārstāvēt visu
novadu un vienlaikus sēdēt TIPā, kur jātiek galā
ar papīru darbiem. Šeit biju iemesta tikai uz 3
mēnešiem, bet interesi par novada attīstību,
savu potenciālo nākotnes mājvietu un cilvēkiem
nepazaudēšu.
Mūsu novadam ir potenciāls attīstīties, tomēr
tam trūkst jaunu, uzņēmīgu cilvēku, kas grib
iesaistīties novada atīstībā. Katrs uzņēmējs, katrs
darba devējs un darba ņēmējs ir svarīgs, katra
ideja ir svarīga un ir svarīgi to uzklausīt. Varbūt
jaunietis, kas izkāpis no skolas sola, var dot ko
jaunu, nebijušu mums visiem, atliek tikai viņiem
dot iespēju. Paldies Vecumnieku novada Domei
un Airai Odingai, ka
devāt man iespēju būt,
augt, gūt pieredzi un
nest to tālāk!

AIRA:

Esmu ārkārtīgi prie-
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nodaļu novada FB kontā akcentējām tūrisma
piedāvājumu nedēļas nogalēm, kurš varētu
būt saistošs vasaras pasākumu apmeklētājiem.
Patīkams notikums bija Latvijas Radio 1 izrādītā
interese par jauno tūrisma bukletu «Vecumnieku novada labsajūtas», kā rezultātā tapa LR1
intervija, akcentējot tieši labsajūtas raisošos
pakalpojumus, ko jau ļoti atzinīgi novērtējuši
vairāki klausītāji, bilstot, ka tā ir izcila reklāma
un aicinājums apciemot mūsu novadu.
Tāpat TIPā ir viesojusies senioru grupa no Stelpes, kā arī Biznesa augstskolas «Turība» valodu
katedras pasniedzēji un gidi, kurus izvadāju
eksursijā pa novadu.

Tūrisms skaitļos

Vasarā veicām apmeklētāju uzskaiti, un mūsu
statistika ir šāda:
Maijā, atveroties pēc kovidkrīzes, TIPā iegriezušies 9 apmeklētāji. Jūnijā - 21 apmeklētājs,
tā skaitā ģimene no Somijas un aktīvisti, kas
piedalās akcijā «Apceļo kaimiņus Zemgalē».
Jūlijā TIPā ieradās 40 apmeklētāji, t.sk. 2 riteņbraucēji no Nīderlandes. Vairāki apmeklētāji
interesējās par bukletu «Vecumnieku novada
labsajūtas». Vietējie iedzīvotāji interesējās par
maršrutu «Atklāj Vecumniekus pastaigā». «Liliju
svētkos» Vecumnieku tūrisma informācijas punkta telts bija lielā cieņā un to apmeklēja ap 170
pasākuma viesu.
Augustā TIP ir apmeklējuši 50 interesenti, to
skaitā 19 cilvēki interesējās par novada tūrisma
bukletiem un piedāvājumu. 8 cilvēki meklēja
iespēju iegādāties novada magnētiņus un
pastkartes.
Ar cerību raugāmies nākotnē, lai tūrisma jomai
veicas labi, un lai ar kovidkrīzi saistītie notikumi atkal stipri netraumē jau tā cietušo tūrisma
nozari.
Laura Libere, TIP praktikante

cīga, kad neilgi pēc Ēnu dienām februārī mani
uzrunāja Laura, jautājot, vai pastāv kāda iespēja
praktizēties un strādāt vasarā tūrismā. Satikāmies
un sapratām, ka varam būt lieliska komanda – gan
man būtu palīgs, gan novadam būtu ieguvums
no viena dedzīga, aizrautīga vietējā jaunieša,
kuram savukārt būs dota iespēja dziļāk iepazīt
savu novadu un stiprināt piederības sajūtu, nest
Vecumnieku vārdu tālāk un informēt ciemiņus
par novadā sniegtajām tūrisma iespējām, un
visbeidzot - Laura iegūtu pilnīgi jaunu pieredzi,
kas dos artavu par labu nākotnes profesijas izvēlei.
Mūsu sadarbība bija ļoti ražīga. Jau drīz sākām
praktiskus darbus - maršrutu rediģēšanu, informācijas koriģēšanu, informatīvo materiālu izvadāšanu un iepazīšanos ar tūrisma vietām, ideju
ģenerēšana u.c., līdz Laura jau bija pietiekami
labi apguvusi novada tūrisma piedāvājuma un
aktualitāšu specifiku, lai droši varētu konsultēt
TIPā ienākušos viesus. «Skatam no malas» bieži
vaicāju Lauras viedokli, jo strādājot diendienā ar
informāciju, ne vienmēr vairs spēju to objektīvi izvērtēt un «saredzēt». Ne velti dažādu publicitātes
un reklāmas materiālu izveidošanā nepieciešami
vairāki prāti un acis, lai izveidotu īsu, kodolīgu,
labskanīgu, informatīvu un pilnīgu saturu. Un vispār - tūrisms ir prieks, kopdarbs, idejas, sadarbība!

Iecerētie kopprojekti

Vecumnieku pastaigu maršruta veidošanu jauniešiem koordinēja Laura. Vasaras festivālam TEPAT
tapa gatava platforma, kā vislabāk reklamēt novadu no jaunieša skatu punkta. No Lauras, savukārt,
esmu uzzinājusi, kas interesē jauniešus un kādas
zināšanas un prasmes viņiem pietrūkst, lai mēs
sekmīgi varētu turpināt kopprojektu veidošanu.
Man jau tagad ir padomā mācības, ko varētu
organizēt jauniešiem, lai arī nākotnē mēs lieliski
varētu sadarboties.
Esmu pārliecināta, ka gan novadam, gan Laurai
šī sadarbība ir devusi pievienoto vērtību un bijusi
ļoti pozitīva. Esmu ļoti priecīga, ka strādāju ar tik
lielisku kolēģi un caur viņu iepazinos ar citiem
superīgiem jauniešiem! Ļoti ceru arī uz mūsu
sadarbības turpinājumu nākotnē!
Viedokļus apkopoja
Andra Matuļenko, VNZ

Svētki 7

2020. gada 25. septembrī

8. septembrī Kurmenes bibliotēkas mazie
lasītāji tikās ar rakstnieci Vitu Štelmaheri.
Rakstnieci pavadīja viņas literāro darbu iedvesmas avots, četrkājainais draugs suns Rafī un
praktisko darbu darītājs - dzīvesbiedrs Zintis.

Pagaidām triloģijā ir iznākušas divas grāmatas
«AnneMarija» un «Albīns». Tajās aprakstītas
bērnības vietas, kuras savijas ar mistisku pasauli
un noslēpumainiem notikumiem, gadsimtnieku
brālību, kuras galvenais jautājums mūžīgas
dzīvības noslēpums. Tikšanās noslēgumā bērni
saņēma atbildes uz saviem jautājumiem, tika
dalītas Rafi detektīva vizītkartes. Bibliotēka arī
saņēma Vitas Štelmaheres grāmatu dāvinājumu
Kurmenes lasītājiem.
Gita Skadiņa,
Kurmenes bibliotēkas vadītāja

Rakstniece bija sagatavojusi stāstījumu gan
par sevi, gan par saviem darbiem. Prezentācijā
rakstniece pastāstīja par savām grāmatām, par
galveno varoņu piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem un viņu detektīvu spējām. Tie ir sivēns
Pigla, krupis Kraupe, suns Reko, trusis Sārtacis
un citi. Tās ir mīļas, jautras
un sirsnīgas grāmatiņas,
kuras zemtekstā sniedz vērtīgu informāciju. Kā uzsvēra
pati Vita Štelmahere īpaša
loma literātes daiļradē, ir
sunim Rafī. Viņš, ienākot
Štelmaheru ģimenē, iekļuvis arī rakstnieces daiļradē
un kļuvis par vairāku grāmatu varoni. Tikšanās reizē
Kurmenes bērniem bija dota
iespēja iepazīties ar šo varoni klātienē un ieraudzīt viņa
spējas un apķērību. Rakstniece savu roku ir iemēģinājusi arī fantastikas žanrā. Tā
ir grāmatu triloģija «Nežēlī- Grāmatu varonis detektīvs sunītis Rafī un bērnu grāmatu autore Vita Štelmahere
gās gadsimtnieku spēles». automašīnā pie Kurmenes bibliotēkas. FOTO-Gita Skadiņa.

Knuts Skujenieks Dzejas dienās viesojas
Mūru dzirnavās
5.septembra pēcpusdienā gleznainajā Mēmeles
krastā Dzejas dienas viesus sagaidīja «Mūru
dzirnavu» saimnieks Edgars Kārkliņš, kurš bija
parūpējies, lai šī vieta būtu skaisti saposta.

K

lātesošie sirsnīgi sagaidīja arī pašu šīsdienas jubilāru Knutu Skujenieku.Dzejas dienām Latvijā šis ir 55.jubilejas gads, «Mūru
dzirnavās» tās tika atzīmētas ceturto gadu. Muzikālā programma sarīkojumam
tika īpaši izvēlēta. Manguļu ģimenes ansamblis
«Meduspods» atskaņoja komponista Viktora Pizāna dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem. Divas dziesmas ar jubilāra tekstu Arturs Mangulis
bija radījis tikai iepriekšējā vakarā, tās izpelnījās
dzejnieka atzinību. Mūziķa sulīgais bass aizska-

FOTO: AIVARS BITE

Kurmenē bērni tiekas ar iemīļotu grāmatu
autori

Florista rokās pat cirvja kātam sāk zaļot lapas

I

lggadējā floristikas studijas vadītāja, amata
meistare Līga Lauriņa pasākumā pauda, ka florista prasmes divdesmit gadu laikā apguvuši 87
studijas apmeklētāji. Jaunākajam studijas dalībniekam – 15 gadu, bet gados pieredzējušākajam – 84 gadi, florista iemaņas apguvis arī viens
vīrietis. Studijā mācījušies kaimiņu pagastu un
novadu cilvēki – dalībnieki no Misas, Dāviņiem,
Valles, Kurmenes, Bauskas u.c.
Floristikas studijas dalībnieki ar savu prasmi
priecējuši ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī
piedalījušies dažādos konkursos un izstādēs
citviet Latvijā, tādējādi popularizējot un nesot
Vecumnieku novada vārdu pasaulē. Šādos pasākumos floristi ne tikai demonstrējuši savus
darbus un māku, bet arī guvuši iedvesmu un
radošas idejas.

Izaugsme un aktivitātes
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Floristikas studijas darbs visus gadus bijis pamanāms un neiztrūkstošs dažādos pasākumos
novadā – Liliju svētkos, Meteņos u.c. Par lielisko
sadarbību un atsaucību studijas dalībniekiem
paldies sacīja pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš. Viņš uzsvēra, ka divdesmit
gadi – tā ir jubileja, kas liecina par stabilitāti un
pastāvīgumu savās aktivitātēs un izaugsmē.

Floristu darbi veido un lieliski papildina pasākumu noskaņu.
Pateicības vārdus pasākumā saņēma floristikas
amata mākslas nodarbību aizsācēja Vecumniekos – iecavniece, floristikas amata meistare
Iveta Cera. Pati Iveta sacīja, ka allaž sekojusi
līdzi Vecumnieku floristikas studijas gaitām un
priecājusies par darbiem un idejām. «Līga ir
izaugusi līdz ar studiju. Viņa ir ne tikai prasmīga
amata meistare, bet arī personība uz kuru tiecas
cilvēki,» sacīja I.Cera.

Svētku sveicieni

Floristikas studiju svētkos sveica Vecumnieku
tautas nama amatierkolektīvi senioru koris
«Atbalss», dāmu deju kolektīvs «Rudens rozes»,
VPDK «Vēveri», senioru deju kopa «Ozols», Vecumnieku jauktā kora «Maldugunis» pārstāvji,
amatierteātra «Vecmuiža», Vecumnieku bibliotēkas pārstāves un radošās studijas «Idille» dalībnieces. Īpašu paldies floristikas studijai sacīja
Vecumnieku tautas nama kolektīvs – uzteicot
lielisko sadarbību. Amatierteātra režisore Vēsma
Petruševica sacīja, ka Līga ir cilvēks, kas saprot
ziedu valodu un vēlēja studijas dalībniekiem
stipras un prasmīgas rokas.
Studijas dalībnieces atzina, ka nodarbības un
iegūtās prasmes palīdz ne tikai pozitīvu emociju
un jaunu iemaņu veidošanā, bet arī dod iedvesmu
attīstīt savus talantus un dalīties tajos ar citiem,
īstenojot sapņu idejas.
Pasākumā visus priecēja mākslinieks akordeonists
Jānis Jakovļevs, aicinot arī dziedāt līdzi pazīstamas
un mīļas melodijas.
Pēc pasākuma tautas namā, svētki turpinājās pie
Vecumnieku ezera, kur
par jautrību un labu noskaņu rūpējās folkloras
kopa «Tīrums». Jāpiebilst,
ka pasākuma vide gan
tautas namā, gan arī ezera krastā bija īpaša un
gaumīgi noformēta – kā
jau floristikas meistaru
svētkos.
Ar gardu zupu pasākuma
dalībniekus cienāja jaunais pavārs Kārlis Elmers
Apsītis. Siltajā novakarē
ezera krasts bija sirsnīgu
emociju un kopābūšanas
prieka piepildīts.

Floristikas studijas dalībnieces. Priekšplānā no kreisās - Līga Lauriņa un Iveta Cera.

Andra Matuļenko,
VNZ redaktore

Kurmenieši sarūpējuši dzimšanas dienas torti, par kuru Knuts Skujenieks ir sajūsmināts
un aizkustināts.

Dzejas dienās Stelpē mirkli glezno gan ar vārdu,
gan otu
Vai tādu dzeju, kas pamodina, iedrošina, palīdz
apzināties, ka vēl kāds jūtas tāpat kā tu, spēj
radīt tikai atzīti profesionāli dzejnieki?

I

zrādās, ka mums līdzās ir cilvēki, kuru vaļasprieka rezultātā radušies dzejoļi un dziesmas spēj noturēt klausītāju uzmanību pat
pusotru stundu garā koncertā!
Šogad Dzejas dienu sarīkojumā Stelpē uz
vienas skatuves tikās divi Kārkliņi, starp kuriem
nav radniecības saišu. Anrijs Kārkliņš no Saldus
puses pārsteidza stelpiešus ne vien ar dziļiem
un patiesiem savas dzejas lasījumiem, bet arī ar
skaisti un jaudīgi izpildītām dziesmām. Brigita
Kārkliņa ir no Bārbeles. Mūsu pusē viņa ir pazīstama, un daudzus uzrunājusi ar atklātumu un
kaismi savā dzejā.
Uz Stelpes skatuves interesanti vērpās abu

mākslinieku neiestudētie dzejas dialogi. Abu
dzejā tēlotās tēmas bija atšķirīgas, tāpat arī
lietotie izteiksmes līdzekļi. Taču vienoja vērtības
– sirsnība, mīlestība, dzimtās puses skaistums.
Arī temperaments un dedzība abiem Kārkliņiem
izrādījās līdzīgi.
«Klausos vienu dzejoli un domāju, ka tā tiešām
ir, jo es jūtu tāpat. Un tad nāk nākamais, un
atkal – tā ir!» savos iespaidos par koncertu dalās
klausītāja Zanda Žukauska.
«Mēs mirkli gleznojam ar vārdu,» par savu dzejotprieku saka Anrijs.
Bet svētku noformējumu veidoja ar otu gleznoti
mirkļi. Stelpiete Lāsma Skābuliņa bija atvēlējusi
izmantot sava tēva Pētera Leimaņa gleznas. Tām
pievienojusi arī vairākas savējās, kurām iedvesmu smēlusies no tēva darbiem.
Sandra un Egils Neliusi
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Ar sirsnīgu jubilejas pasākumu un divdaļīgas
floristikas darbu izstādes «Saules gaismas
pusē» atklāšanu 12.septembrī Vecumnieku
tautas namā divdesmito darbības gadskārtu
atzīmēja Vecumnieku tautas nama floristikas
studija.

nēja tālu pāri upes ūdeņiem.
Kā jau dzejas dienā pieklājas, arī dzejnieks
stājās publikas priekšā un lasīja savu dzeju par
Mēmeli, par savu bērnību. Dzejas cienītāji sveica
jubilāru ar mīļiem vārdiem un ziediem. Novada
Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals
vēlēja dzejniekam stipru veselību un ilgu mūžu.
Muzikālu pārsteigumu bija sagādājis kāds Skujenieka dzejas cienītājs no Ogres, izpildot vairākas
pašsacerētas dziesmas ar viņa vārdiem.
Saviesīgajā daļā raisījās sarunas, atmiņu stāsti.
Edgars Kārkliņš aicināja apskatīt muzeju. Tā
ekspozīcija tika papildināta ar vērtīgu Intas Skujenieces dāvināto mākslinieka Baumaņa «Mūru
dzirnavu» zīmējumu, tapušu 40.gados.
Īpašs paldies jāsaka šī sarīkojuma fotogrāfam,
Knuta Skujenieka vienaudzim jaunjelgavietim
Aivaram Bitem.
tas ir tas upes ūdens
no kura pili neuzcelt
ik reizi šajā vietā
to savādāku smelt
un katrreiz savādāku
tu nomazgā savu seju
tas ir tas upes ūdens
ko savādāk sauc par
dzeju
K.Skujenieks
Uz tikšanos nākamgad,
dzejnieka astoņdesmit
piektajā jubilejā!
Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas
nama vadītāja

No kreisās - Lāsma Skābuliņa, Anrijs Kārkliņš, Brigita Kārkliņa. Fonā - Pētera Leimaņa un Lāsmas Skābuliņas gleznas.
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VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TIRGUS LAUKUMĀ
••10.oktobrī plkst.10.00 Jumīša svētki un Rudens
ražas gadatirgus kopā ar Vecumnieku tautas
nama amatiermākslas kolektīviem. Pasākuma
laikā notiks konkurss «Raženākais Jumis», kā arī
būs iespēja ziedot rudens ražas labumus Rīgas
zooloģiskajam dārzam.
VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
••10.oktobrī plkst.19.00 Riharda Čerkovska stāvizrāde «Tinder suprise jeb manas bijušās». Ieejas
maksa 5; 7 EUR. Biļetes iespējams iegādāties
iepriekšpārdošanā www.bezrindas.lv un Vecumnieku tautas namā, Tel. 28667825;
••24.oktobrī plkst.13.00 Lielvārdes senioru
biedrības teātris «PAŠI» režisores Skaidrītes
Tilakas vadībā viesosies Vecumnieku tautas namā ar labdarības viesizrādi – komēdiju «Septiņas vecmeitas». Ieeja bezmaksas.
MISAS TAUTAS NAMĀ
••17.oktobrī plkst.13.00 Baldones amatierteātra
«Sudraba Nagla» izrāde Aivars Banka «Meitiņa»;
••31.oktobrī plkst.18.00 amatierkolektīvu sezonas atklāšana un jaunā skatuves ietērpa prezentācijas koncerts. Piedalās Misas tautas nama
amatiermākslas kolektīvi, kā arī Baldones deju
kolektīvi «Degsme» un «Degļi».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
•• 10.oktobrī plkst.18.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» izrāde «Īstā līgaviņa». Rūdolfs
Blaumanis, režisore: Inga Cepure;
••17.oktobrī plkst.16.00 amatierteātra «Vecsaule» izrāde «Čemergess». Monika Zīle, režisore:
Gunta Siliņa.

KURMENES PAGASTS

KURMENES PAGASTĀ
••2., 3.,4.oktobrī Eiropas putnu vērošanas dienas
Kurmenē;
KURMENES TAUTAS NAMĀ
••6.oktobrī plkst.17.00 vingrošanas sezonas atklāšana - cigun nodarbības. Bez maksas;
••17.oktobrī plkst.12 «Latvijas prāta spēles kauss 2020», izklaidējoša komandu
erudīcijas spēle, komandas pieteikt prāta spēļu mājaslapā, komandā 4 dalībnieki

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
••3.oktobrī plkst.18.00 Cirka Solaris izrāde «Pasakainā planēta». Ieejas maksa 6 EUR;
••17.oktobrī plkst.19.00 trombonista Vaira Nartiša
instrumentālā Stand Up izrāde «PŪT UN PALAID».

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
••26.septembrī plkst. 18.00 viesosies Jaunsaules
amatierteātris «Laucis» ar R. Blaumaņa izrādi
«Īstā līgaviņa»;
••8.oktobrī plkst.15.00 koncerts «Ar dziesmu pie
draugiem». Bārbeles amatiera teātra- «Bārbelīši» izpildījumā. Režisors Ingus Pavinkšnis.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

