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NUMURA KOMENTĀRS

Pašiem vien ar visu būs
jātiek galā

Anita Smilškalne,

Vecumnieku novada domes
deputāte
Sagaidot 2020.gadu, neviens nevarēja iedomāties, cik smags un sarežģīts tas izvērtīsies
jau pavasarī. Pierasti ir uzskatīt, ka plūdi,
viesuļvētras, zemestrīces un citas lielas nelaimes
ir tikai citur, mūs tas neskar.

M

artā, Covid-19 pandēmijai sasniedzot
mūsu valsti, sākumā to neuztvērām
pietiekoši nopietni. Taču tā skāra itin
visus: daudzi zaudēja darba vietas,
mazinājās ienākumi, bērnu attālinātās mācības uzlika papildu slodzi vecākiem.
Jaunie apstākļi nekavējoties skāra arī zemniekus,
jo strauji un pamatīgi nokritās cenas produkcijai
- pienam, gaļai. Lauksaimniecība ir nozare, kurā
neko nevar apturēt, pārtraukt, pagaidīt, jo dzīvnieki ir jābaro, jākopj, jāslauc, lauki noteiktā laikā
jaapstrādā un izaudzētā raža jānovāc neatkarīgi
no pandēmijām. Žēl, ka zemniekiem pamazām
gaist prieks par solīto Eiropas Savienības tiešmaksājumu palielinājumu jaunajā plānošanas
periodā, jo klāt nāk arī daudzi papildu nosacījumi
un regulējumi, kas maksājumus attiecīgi samazinās un prognozējas, ka tas sevišķi
ŽĒL, KA
skars mazos un vidējos lauksaimnieZEMNIEKIEM
kus, kas mūsu noPAMAZĀM GAIST
vadā ir vairākumā.
Arī nenovēršamās
PRIEKS PAR
novadu reformas
SOLĪTO EIROPAS
sakarā ir ļoti daudz
nezināmā un neSAVIENĪBAS
skaidrību par ieTIEŠMAKSĀJUMU
guvumiem, ko tā
PALIELINĀJUMU
dos novadam un
iedzīvotājiem. NeJAUNAJĀ
nolaidīsim rokas,
PLĀNOŠANAS
negremdēsimies
pesimismā, bet
PERIODĀ, JO
godprātīgi darīsim
KLĀT NĀK
katrs savu darbu,
jo pašiem vien būs
DAUDZI PAPILDU
jātiek ar visu galā.
NOSACĪJUMI.
Novembris, kaut
uzskatāms par
samērā drūmu
mēnesi, mūsu valstij saistās ar diviem lieliem
svētkiem. Lāčplēša jeb visu brīvības cīnītāju
diena 11.novembrī un mūsu Valsts dzimšanas
diena 18. novembrī - nu jau simtuotrā.
Kaut nevaram pulcēties, vērot salūtus, iet gājienos un parādēs, tomēr katrs savās mājās kopā
ar ģimenes locekļiem varam iedegt sveces bērniem, mazbērniem, sev un kaimiņiem par prieku.
Neaizmirsīsim sakopt arī savu tuvinieku atdusas
vietas. Novembris Latvijā tradicionāli ir svecīšu
vakaru mēnesis.
Vēlu visiem novada iedzīvotājiem pārticību un
veselību.

Konkursa žūrija, no kreisās: Arturs Zuika, Gija Spula, Aira Odinga un Anda Sproģe.

Noslēdzies konkurss, atklāta izstāde «Mans Vecumnieku novads»
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LASIET 6.LPP

2 Pašvaldībā

2020. gada 13.novembrī

AKTUĀLS VIEDOKLIS

Saistošie noteikumi

Ikkatra mūsu rīcība
veido Latviju par valsti

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju
palīgēkām 2021.gadā

Jānis Kovals,

Vecumnieku novada
domes priekšsēdētāja
vietnieks
Novembris ir valsts svētku mēnesis, kad gaisā
virmo īpaša noskaņa, sirdīs jūtamas lepnums
par piederību mūsu valstij un valda tāda laba
kopības sajūta.

Š

āda vienotības un kopības sajūta bija izteikta valsts veidošanās laikā un tas palīdzēja īstenot mērķi, jo valsts izveide nenotika ātri. Pagāja 5 gari gadi, lai no idejas par savu valsti un tās proklamēšanas
panāktu starptautisku atzīšanu. Šajā laikā risinājās
ļoti daudz dažādu notikumu, bet aiz visiem stāvēja mūsu ļaudis, kas ticēja mērķim par neatkarīgu
un brīvu Latviju, kā arī pielika visas pūles, lai šo
mērķi sasniegtu.
Vēsturē šī vienotība visiem kopā ļāva paveikt
lielas lietas. Šī sajūta, ka kopā varam paveikt
daudz, ir saglabājusies līdz mūsdienām un īpaši
jūtama šajā svētku nedēļā. Pulcējoties svinīgos
pasākumos, atzīmējot un godinot senču paveikto varam sajust šo spēku. Kopības sajūta
dod mums spēku un enerģiju vēl ilgam laikam.
2020.gads mums visiem ir uzlicis daudz pārbaudījumu un arī valsts svētkus mums liek svinēt
savādāk. Latvijas 102.dzimšadas dienu mēs sagaidām ārkārtējas
ŠIS IR ĪSTAIS LAIKS situācijas režīmā.
Publiski pasākuAIZDOMĀTIES
mi nav atļauti un
svētki svinami ciPAR MŪSU
tādi - individuāli
ATBILDĪBU PRET
vai ģimenes lokā.
Izjaukti ir daudzi
LĪDZCILVĒKIEM,
ierastie rituāli,
NEAPDRAUDĒT
bet salīdzināt šoVIENAM OTRU
dienas problēmas
ar situāciju pirms
UN IEVĒROT
simts gadiem ir
IEROBEŽOJUMUS.
neiespējami. Mēs
joprojām dzīvojam droši savā,
brīvā valstī un mums netiek apdraudētas
pamatvērtības. Ierobežojumi saistīti tikai ar
savas veselības saglabāšanu un līdzcilvēku neapdraudēšanu. Šis ir īstais laiks aizdomāties par
mūsu atbildību pret līdzcilvēkiem, neapdraudēt
vienam otru un ievērot ierobežojumus. Mūsu
ieguldījums ļaus ātrāk atcelt ierobežojumus un
atgriezties ikdienas ritmā.
Atceramies, ka ikviens no mums ir daļa no Latvijas un, ka katra mūsu rīcība veido Latviju par
valsti, kādā mēs un mūsu bērni dzīvos. Sirsnīgi
sveicu Latvijas 102. proklamēšanas gadadienā
un veidosim Latviju par valsti, kurā nākamās
paaudzes leposies ar mūsu darbiem, kā mēs
lepojamies ar mūsu senčiem.

Vecumnieku Novada Ziņu
nākamais numurs iznāks 11.decembrī
atbilstoši likumam
«Par pašvaldībām» ar novembri
informatīvais izdevums tiks izdots
reizi mēnesī.

VALLES PAGASTĀ
••16. novembrī no plkst. 17.00-20.00 pie saieta nama būs muzikāli gaismots sveiciens
svētkos «Staro Valle», kura fonā varēs fotografēties vai filmēties ģimenes vai individuāli.

Vecumnieku novada Vecumnieku
pagastā
2020. gada 28. oktobrī Nr. 9
(protokols Nr. 18, 17. §)

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām
Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2021. taksācijas (kalendārajā) gadā.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas 9.1 punktu

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja to platība pārsniedz

Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS

mazinātu nodokļa slogu tā maksātājiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteic, ka Vecumnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 2021. taksācijas (kalendārajā) gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
No dzīvojamo māju palīgēku nodokļa pašvaldības budžetā papildus varētu iekasēt salīdzinoši
nelielus ieņēmumus, tādēļ noteikumu normu
piemērošanas ietekme nav būtiska.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un attiecas

uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.
Saistošajos noteikumos iekļautās normas neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļas nodokļu
inspektors. Saistošie noteikumi tiks izskatīti un
apstiprināti Vecumnieku novada Domes sēdē un
publicēti Vecumnieku novada domes informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas», kā arī
ievietoti interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes
priekšsēdētājs G.Kalniņš

Vecumnieku novada Domes saistošajiem
noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām
2021.gadā»
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020.gada 20.oktobrī
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta
otrās daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25
m2, izņemot garāžas.
Šādu pieņemtu noteikumu regulējums 2021.gadā

Paziņojums par jaunizveidojamā Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada
attīstības programmas 2021. – 2027.gadam
izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam izstrādi. Vecumnieku novada Dome 2020.gada
28.oktobrī pieņēma lēmumu «Par jaunizveidojamā
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu» (prot.Nr.18, 5.§).
Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks uzsākta laika posmā no 2020.gada novembra līdz
2021.gada novembrim.

MĒRĶIS

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā
noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva un Bauskas novada attīstības programmu 2021. – 2027.gadam, kurā ietverts
pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada
ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.
Pamatojoties uz to, ka Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026.gadam ir spēkā esoša,
kas ar Domes lēmumu tika apstiprināta 2020.gada 26.februārī (prot.Nr.3, 24.§), tā tiks integrēta
Bauskas novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS

Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:
1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;
2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA

Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021.gada 28.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta
adresi planojums@bauska.lv vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

PRECIZĒTA INFORMĀCIJA

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības
mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības
līdzdalības pārstāvja norādīto e-pastu.

APSPRIEŠANA

Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2021.– 2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks saskaņā ar laika grafiku
(Stratēģija - plānots 2021. gada jūnijs, Programma - 2021. gada jūlijs).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone
(ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis +371 20213021).
Ilze Tijone, Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Dace Šileika, Vecumnieku novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

25 m2, izņemot garāžas.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada
1.janvārī.

Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju
ievērībai
30.novembris ir pēdējais nodokļa
maksājuma termiņš 2020.gadā
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 30.novembrim
veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos
portālos pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.
epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu
arī par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā
ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā
no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa
apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa
tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Par zemes nomu

Atgādinām, ka zemes nomas maksas samaksas termiņš ir 15.novembris.

INFORMĀCIJA PAR
Vecumnieku novada
bāriņtiesas darbību
Vecumnieku novada bāriņtiesa, pamatojoties
uz 2020.gada 6.novembrī izdoto Ministru
kabineta rīkojumu «Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu»
iedzīvotājus pieņem un pakalpojumus
sniedz Bāriņtiesā pēc
iepriekšēja pieraksta
pa tālruņiem 63960527 un 29397043,
vai rakstot e-pastu uz adresi
barintiesa@vecumnieki.lv.

2020. gada 13. novembrī

Sveicam Vecumnieku novada pašvaldības
apbalvojumu saņēmējus
Ar Vecumnieku novada Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 2020. gada 19. oktobra
lēmumu un Vecumnieku novada Domes
2020. gada 28. oktobra lēmumu piešķirti šādi
Vecumnieku novada pašvaldības apbalvojumi:

Apbalvojums «Vecumnieku novada
Gada cilvēks»

Bārbeles pagasta iedzīvotājam, tēlniekam
INDULIM FOLKMANIM par mūža ieguldījumu
tēlniecībā, Latvijas kultūras vērtību saglabāšanā un novada vārda popularizēšanu Latvijā
un pasaulē.

Apbalvojums «Vecumnieku novada
Domes Goda raksts»

••Skaistkalnes vidusskolas skolotājam GUNĀRAM PUZIŅAM par ilggadēju kvalitatīvu darbu
skolēnu patriotiskajā audzināšanā;
••Skolotājam un amatierkolektīvu vadītājam
INGUM PAVINKŠNIM par radošu darbu un
ieguldījumu amatiermākslas tradīciju kopšanā
Vecumnieku novadā;
••Sporta aktīvistam MĀRTIŅAM ŠTEINALTAM
par aktīvu, radošu un nesavtīgu sabiedrisko
darbu tūrisma aktivitāšu organizēšanā Vecumnieku novadā;
••Prāvestam ANDREJAM MEDIŅAM par darbu
lokālās kultūrvides veidošanā, Kurmenes muižas parka un baznīcas atjaunošanā;
••SIA «Piebalgas» valdes priekšsēdētājam
EDUARDAM IVANOVAM par aktīvu sadarbību
ar pašvaldību un devumu novada vides labiekārtošanā;
••SIA «Agraris» valdes priekšsēdētājam RENĀRAM SKUDRAM par sadarbību ar pašvaldību
un devumu darba vietu nodrošināšanā novada
iedzīvotājiem;
••Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotājai ANTRAI GUSTSONEI par profesionālu un
radošu pedagoģisko darbu jauniešu mākslinieciskās jaunrades veicināšanā;
••Pansionāta «Atvasara» vadītājai ZAIGAI ŠVĀĢEREI par ilggadēju godprātīgu, nesavtīgu un
profesionālu iestādes vadītāja darbu;
••Enerģētiķim PĒTERIM BRIEDIM par ilggadēju
profesionālu, apzinīgu un nesavtīgu darbu savā
profesijā.

Apbalvojums «Vecumnieku novada
Domes Atzinības raksts»

••Vecumnieku pagasta iedzīvotājai MADARAI
LUNGEVIČAI par nozīmīgu ieguldījumu sporta
jomā, veicinot Vecumnieku novada atpazīstamību;
••Bārbeles zēnu skolas direktorei ILONAI BLŪ-

MAI par profesionālu un radošu darbu izglītības
jomā, veicinot novada atpazīstamību;
••IK «Dzintarlāse» īpašniekiem MARIJAI UN
NIKOLAJAM URBĀNIEM par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku
novada atpazīstamību;
••Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un
invalīdu pansionāta «Atvasara» grāmatvedei
MARIJAI TESEĻSKAI par ilggadēju un godprātīgu darbu;
••Skaistkalnes un Bārbeles ģimenes ārsta
prakses dakterim ULDIM MANTONAM par radošu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Kurmenes
pagasta amatiermākslas izaugsmē;
••Misas pamatskolas skolotājai DINAI GODĻEVSKAI par profesionālu un radošu darbu
izglītības jomā, veicinot Misas pamatskolas un
novada atpazīstamību;
••Misas pamatskolas skolotājai INGRĪDAI
VAISJUNEI par profesionālu un radošu darbu
izglītības jomā, veicinot Misas pamatskolas un
novada atpazīstamību;
••Īpašnieku biedrības «Liepu 13» valdes priekšsēdētājai KRISTĪNEI NIEDOLAI par aktīvu un
pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā;
••Stelpes pagasta iedzīvotājai SILVAI STRAUTNIECEI par godprātīgu un profesionālu darbu
sabiedrības labā
••Stelpes pagasta pārvaldes sociālā dienesta
darbiniecei SARMĪTEI JUKONEI par godprātīgu
un profesionālu darbu sabiedrības labā un
nozīmīgu darbu pašvaldībā;
••Stelpes pagasta pārvaldes sekretārei-lietvedei
MĀRĪTEI GRANTIŅAI – PODIŅAI par godprātīgu
un profesionālu darbu sabiedrības labā;
••Sliežu ceļa meistaram VIKTORAM IVANOVAM
par ilggadēju un godprātīgu darbu;
••Skaistkalnes vidusskolas skolotājai GUNTAI ROMANOVSKAI par profesionālu un radošu darbu
izglītības jomā, veicinot Skaistkalnes vidusskolas
un novada atpazīstamību;
••Valles pagasta iedzīvotājai INESEI ROČĀNEI par
aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā;
••«Roņuku olas» īpašniecei INESEI GULBEI –
LASMANEI par godprātīgu un uzcītīgu darbu
lauksaimniecībā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
••Bārbeles pagasta dārzniecei – sētniecei VITAI SEMJONOVAI par godprātīgu un nozīmīgu
darbu pašvaldībā;
••Valles pašvaldības aģentūras vecākajam kurinātājam AIVARAM VOVERAM par ilggadēju
un godprātīgu darbu;
••Vecumnieku pagasta iedzīvotājam, SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» speciālistam ANDIM DIDRIHSONAM par aktīvu

Pašvaldībā 3

un pašaizliedzīgu darbu Vecumnieku pagasta
ainavas uzlabošanā;
••SIA «Stelpes mineral Water» īpašniekam
ANDIM KUZMAM par aktīvu un pašaizliedzīgu
darbu pagasta teritorijas labiekārtošanā un
uzņēmējdarbības veicināšanā;
••SIA «Ābolis» īpašniekam KĀRLIM ULMANIM
par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada atpazīstamību;
••Vecumnieku pagasta dārzniecei LĪGAI VEISMANEI par godprātīgu un nozīmīgu darbu
pašvaldībā;
••SIA «Jaunolis» darbiniekam VILNIM NIREM
par godprātīgu un profesionālu darbu savā
jomā;
••Vecumnieku pagasta tirgus teritorijas pārvaldniekam INGUM LIEPAM par aktīvu un
pašaizliedzīgu darbu veicinot Vecumnieku
novada atpazīstamību;
••Vecumnieku novada kārtības dienesta darbiniekam AIVARAM ŠILEIKAM par godprātīgu un
nozīmīgu darbu pašvaldībā;
••Skaistkalnes pagasta kurinātājam AIVARAM
MUŠAM par pašaizliedzīgu darbu un aktīvu
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
••Skaistkalnes pagasta iedzīvotājai AIJAI MUIŽNIECEI par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības labā;
••Vecumnieku pagasta iedzīvotājai INAI JANKEVIČAI par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu
sabiedrības labā;
••Vecumnieku vidusskolas skolotājai AIJAI
STAŠKEVIČAI par profesionālu un radošu darbu
izglītības jomā, veicinot Vecumnieku vidusskolas un novada atpazīstamību;
••Vecumnieku vidusskolas skolotājai ANITAI
ČERPINSKAI par profesionālu un radošu darbu
izglītības jomā, veicinot Vecumnieku vidusskolas un novada atpazīstamību;
••Vecumnieku vidusskolas skolotājai NATĀLIJAI
ČUDAREI par profesionālu un atbildīgu darbu
izglītības jomā, veicinot Vecumnieku vidusskolas un novada atpazīstamību;
••Vecumnieku vidusskolas skolotājai un direktora vietniecei izglītības jomā SANITAI ROGAI par
profesionālu un radošu darbu izglītības jomā,
veicinot Vecumnieku vidusskolas un novada
atpazīstamību;
••Vecumnieku pirmsskolas skolotājai ZIGRĪDAI
SMILGAI par ilggadēju profesionālu un atbildīgu darbu savā profesijā;
••Skaistkalnes vidusskolas sekretārei-lietvedei
GITAI GRINBERGAI par ilggadēju profesionālu un apzinīgu darbu savā profesijā, kā arī
ārpusdarba ieguldījumu lokālā tūrisma jomas
attīstībā.

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA INFORMĒ

munīcijas neitralizēšanas vienības karavīriem,
kuri munīciju neitralizēja.
Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam u.c.
sniegta 27 reizes.
Izsaukumi joprojām pamatā
Oktobrī kopumā apkalpoti 49 izsaukumi
tie paši, kas iepriekš, t.i.,
(Vecumnieku pagastā - 36 izsaukumi,
konflikti ģimenē, konflikti
Skaistkalnes pagastā - 5, Valles pagastā starp kaimiņiem, klaiņojo1, Kurmenes pagastā – 1, Bārbeles pagastā
ši dzīvnieki, atkritumu ap– 2 un Stelpes pagastā – 4 izsaukumi,
saimniekošanas noteikumu
t.sk. apkalpoti 24 Valsts policijas
pārkāpumi, trokšņošana, alizsaukumi. 4 reizes sniegts atbalsts
koholisko dzērienu lietošana
Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai.
sabiedriskā vietā, palīdzības
4 reizes reaģēts uz pašvaldības ēkās
sniegšana personām, kuras
nostrādājušo signalizāciju (trauksmes un
saviem spēkiem nevar nougunsdzēsības).
kļūt dzīvesvietā.
Saņemta informācija par
niegta palīdzība Valsts policijas
kravas automašīnu riepu
darbiniekiem vienas personas
izgāšanu Zvirgzdes mežā.
aizturēšanā, kura uzvedās agreLūgums iedzīvotājiem – pasīvi un atteicās pārtraukt likummanot auto, kas ved riepas
pārkāpumu.
un iegriežas kādā no meža
13 personām izteikti aizrādījumi par
ceļiem, piefiksēt auto marsabiedriskās kārtības noteikumu pārku, valsts numuru un nekakāpumiem.
vējoties ziņot Valsts policijai
5 personām, kas bija alkohola reibumā
vai kurām bija veselības problēmas, Nelegāli izveidotā lietotu autoriepu izgāztuve Zvirgzdes mežā. Sabiedriskās kārtības nodaļa pa tālruni 110 vai dežurējošam kārtībniekam pa tālruni
palīdzēts nokļūt dzīvesvietā. Viena lūdz iedzīvotāju palīdzību.
25477131.
persona alkohola reibumā un bez dzīmunīciju Zvirgzdes meža masīvā, Vecumniekos
vesvietas nogādāta Sarkanā krusta nakts
un Skaistkalnē, ziņots Valsts policijai un mupatversmē.
Edgars Polis,
nīcijas atrašanās vieta uzrādīta Nesprāgušās
Pēc informācijas saņemšanas par nesprāgušu
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs

Lūdz iedzīvotāju palīdzību

S

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

IZSOLES

Sludinājums
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;
••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.

Sludinājums par izsoli
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. kabinetā, 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.

4 Sabiedrība

2020. gada 13. novembrī

Labas idejas – tā ir nākotne

Pieejams jauns pakalpojums
Vecumnieku veselības centrā, kopš 2.novembra
pieejams jauns pakalpojums - ultrasonogrāfijas
izmeklējums (USG) virspusējām struktūrām
(dažādi zemādas veidojumi, limfmezgli kakla,
cirkšņu un paduses rajonos, sēklinieki).

P

amatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.oktobra lēmumu Nr.1-4/2020/413
USG izmeklējums virspusējām struktūrām
maksā 20.00 EUR.
Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc USG

pakalpojumiem pieaug, tiek mainīts izmeklējumu pieņemšanas laiks. Turpmāk USG izmeklējumus varēs veikt pirmdienās no10.00, līdz
pēdējam pierakstam.
Lai pierakstītos uz izmeklējumu, lūdzam zvanīt uz Vecumnieku Veselības centra reģistratūru
katru darba dienu no 8.00-14.00, pa tālruni
63976126.
Līva Vecvanaga,
Vecumnieku veselības centra vadītāja

Centra pakalpojumi pēc iepriekšēja pieraksta
Lai tiktu nodrošināts, ka Vecumnieku Veselības
centra (V VC) apmeklētāji ievēro valstī
noteiktos piesardzības pasākumus, neveidotos
rindas un klienti VVC neuzturētos ilgāk kā
tas nepieciešams, lūdzam turpmāk veikt
pierakstu uz visiem izmeklējumiem, izņemot
laboratoriskos izmeklējumus. Nākot nodot
analīzes, lūdzam ievērot vismaz 2m distanci!

I

erodoties VVC, obligāti jālieto sejas aizsargmaska (medicīniskā vai šūta no 3 blīva auduma
slāņiem), jādezinficē rokas vietās, kur izvietoti
roku dezinfekcijas līdzekļi, jāietur 2m distance
no pārējiem apmeklētājiem!

Atgādinām par izmeklējumu un
speciālistu pieņemšanas laikiem:

••Analīžu nodošana (laboratorija) - pirmdienās,
trešdienās, piektdienās 8.00-11.00 (pieteikšanās
nav nepieciešama);
••Ultrasonogrāfijas izmeklējumi - pirmdienās
no 10.00, līdz pēdējam pierakstam;
••Rentgens - otrdienās 9.00-12.00 un ceturtdienās 12.00-15.00;
••Ginekologs, dzemdību speciālists - piektdienās 9.00-15.00.
Lai pieteiktos izmeklējumam vai konsultācijai,
lūdzam zvanīt- 63976126.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

Par pārtikas produktu talonu izdali un Sociālā
dienesta darba organizāciju
Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020. gada
28.oktobrī pieņemto lēmumu Nr. 1-4/2020/420
«Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu
attālinātu mācību laikā», Sociālajam dienestam ir
deleģēts veikt administratīvo darbu izglītojamo
ēdināšanas atbalsta nodrošināšanā.

P

ārtikas produktu talonu saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji
iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam. Iesniegumi tiek pieņemti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām t.i.
iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts iesnieguma orģināls Sociālajā dienestā, pagastu pārvaldēs vai ievietots pasta
kastītē pie Vecumnieku novada domes ēkas, kā
arī Vecumnieku vidusskolā pie skolas darbinieka
(darba dienās laikā no 8.30 līdz 15.00) un Misas
pamatskolā (darba dienās no 9:.00 – 14.00). Nepareizi noformēti iesniegumu netiek pieņemti.
Sociālajam dienestam nākas saņemt negatīvus
telefona zvanus par iesnieguma rakstīšanu. Gribu
uzsvērt, ka brīvpusdienas ir pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas atbalsts un katram ir iespēja izsvērt
rakstīt iesniegumu vai nē, bet nevis pārmest Sociālajam dienestam, ka tas pieprasa iesniegumu
noformētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pašreiz iesniegti 123 iesniegumi no bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Skaitlis
ir salīdzinoši mazs, jo daudzus iesniegumus
nākas sūtīt atpakaļ, jo iesniegti Word formā,
bez paraksta. Pašreiz tiek izdalīti taloni Vecumnieku novadā deklarētajiem bērniem no 7.-12.
klasei, kuri mācās attālināti, par laika periodu
no 26.10.2020. līdz 13.11.2020. Pārtikas talonus
varēs apmainīt pret pārtikas precēm vai siltu
ēdienu līdz 20.11.2020. visās tirdzniecības vietās
ar kurām Vecumnieku novada dome noslēgusi
līgumu, sīkāka informācija www.vecumnieki.lv.
Izglītojamiem pārtikas produktu iegādes taloni
ir 1.50 EUR mācību dienā.
Vecāki, kuri nebūs iesnieguši iesniegumu līdz
13.11.2020. par iepriekš minēto periodu talonus
nesaņems.
Ievērojot to, ka valstī izsludināta ārkārtas situācija laika periodā no 09.11.2020. līdz 06.12.2020.
un pamatojoties uz Vecumnieku novada domē
pieņemto lēmumu, taloni tiks izdalīti arī par šo
laika periodu. Iesniegumu atkārtoti nav jāraksta.
Lūdzu sekojiet līdzi informācijai Vecumnieku
novada domes mājas lapā, Feisbukā un e-klasē.

Sociālā dienesta darba organizācija

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju
«Covid-19» vīrusa dēļ, Sociālā dienesta darbība
tiek organizēta citādā režīmā kā tas parasti
ierasts. Sociālā dienesta darbība notiek šādi:
••tiek ierobežota klientu apkalpošanu klātienē.
Klienti tiek apkalpoti ievērojot visus drošības
nosacījumus;
••Sociālais dienests iesniegumus pieņem attālināti, parakstītus ar drošu elektronisku parakstu
vai iesniegtus caur portālu Latvija.lv e-pakalpojumu «Iesniegums iestādei». Iesniegumi tiek
atstāti arī Vecumnieku novada domes Sociālajā
dienestā, koridorā izvietotajā pasta kastītē pie
ārdurvīm (Rīgas ielā 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā
pagasta pārvaldē pie ārdurvīm;
••Sociālajā dienestā turpinās arī ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusu un tiek
izdalītas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti- pārtikas un
higiēnas pakas;
••Sociālā dienesta darbinieka ikdienā konsultējas
ar ģimenēm, kurās pastāv riska faktori bērnu
augšanai, aprūpei un izglītībai, un ja nepieciešams, brauc apsekot ģimeni, ievērojot visus
piesardzības noteikumus;
••turpinās sadarbība ar biedrību «Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija» darbā ar ģimenēm un
bērniem, tiek veiktas konsultācijas ar ģimenēm
un tiek nodrošināta to speciālistu piesaiste, kuri
var strādāt individuāli ar klientu.
Būsim iecietīgi un saprotoši šajā mums visiem
neierastajā laikā un apstākļos, saglabājot cilvēcību un savstarpēji palīdzot un atbalstot viens
otru.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

PATEICĪBA
No visas sirds pateicamies
Stelpes pagasta pārvaldes vadītājam
Sandim Neimanim un
sociālajai darbiniecei Sarmītei Jukonei
par izpalīdzību ar dzeramo ūdeni un pārtiku
mūsu ģimenei Stelpes pagasta
«Jaunupmaļos.» Paldies!

«Talka nāca sētiņā,
Zelt’ ābolu mētādama.
Atveriet vara vārtus,
Lai ietek pagalmā»,
saka mūsu tautas folklora un apliecina talkas
idejas senatnīgumu un mūsdienīgumu vienlaicīgi.
«Viedā ciema» idejas atbalstītāji gan no
Kurmenes, gan Skaistkalnes pulcējās 6. novembrī
uz pirmo praktisko aktivitāti - Mēmeles upes
krasta sakopšanas talku.

K

ā pirmie talcinieki ieradās kurmenieši- Andžela Briča, Kristīne un Dāvids Daugavieši,
Valdis Drezovs, Ivars Drezovs, Pēteris Aspoks. Paldies par atbalstu, jo «Viedo ciemu» projektā Skaistkalnes un Kurmenes
sadarbība ir viena no prioritātēm.
Talkas moto -«Sapnis par promenādi» - bija
iedvesmojis dažāda vecuma skaistkalniešus.
Kaut reāla finansējuma šim projektam vēl nav,
ir ideja un, kā mēs zinām, ideja - tā ir nākotne.
Prieks par iedzīvotāju aktivitāti un spēju savus
centienus paust publiski. Paldies visiem talkas
dalībniekiem -Danijai Indriķei, Madarai Rozēnai, Sabīnei Drevinskai, Montai Kaļķei, Laurai
Romanovai, Ketijai Znotiņai, Līgai Juškevicai,
Margaritai Dombrovskai, Ritai Blaževicai, Eleonorai Maisakai, Jutai Rozēnai, Matīsam Āķim,
Karīnai Āķei, Mārim Āķim, Ārim Gothardam,
Aleksandram Streļcovam, Brigitai Streļcovai,
Jeļenai Skadiņai, Valdim Kārkliņam, Jānim
Īzakam, Jānim Rūsam, Irinai Pētersonei, Elijai
Romanovai, kā arī Airai un Margrietai Odingām,
Reinim Ziļevam, Žannai Zālītei un īpaši projekta
iniciatoram Kristapam Stallītim.
Jau 17. gadsimtā G.F. Stenders rakstījis, ka «talka
ir kopdarba veids, kur sauc salūgtus strādniekus,
kurus pēc darba dūšīgi uzcienā». Arī šoreiz liels
paldies IK «Pie Mēmeles» saimniecēm, jo zupa
pēc darba pie dūšas gāja visiem.

Pārdomājot paveikto, vērojot sižetu sestdienas
LTV-1 ziņās, lasot informāciju «Bauskas Dzīvē»,
rodas izjūta, ka kopā būšana un strādāšana ir
smalks fizisks fenomens, kurā domājam pozitīvi,
veidojam labvēlīgu noskaņojumu, kas savukārt
uzlādē visus apkārtējos. Domāsim un vēlēsim
labu gan sev, gan citiem, gan visai pasaulei
kopumā un Latvijai jo īpaši!

Talkas dalībnieka viedoklis

Aira Odinga, Vecumnieku TIP vadītāja: talkā
piedalījās 37 cilvēki, 3 stundās tika izzāģēti upes
krasta krūmi, salasīta draza, sagrābta vecā zāle
un atklājās skaista ainava! Pēc talkas, sildoties
ar karstu zupu, vienojāmies, ka drīz nāksim klajā
ar nākamo datumu, kad turpināt promenādes
tīrīšanu, jo šajā reizē tika sakopta apmēram puse
no teritorijas. Tā kā talkotāju vidū bija daudz
vietējo jauniešu, aicinājām viņus izveidot vīziju
par tādu promenādi, pa kuru pašiem gribētos
pastaigāties. Tad kopīgiem spēkiem varētu
domāt, kā ideju iedzīvināt realitātē.
Nākamais iniciatīvas grupas darbs ir šāds:
Šonedēļ piektdien un sestdien esam ieplānojuši,
Kurmenē talkojot, sakopt upmalu «KurManiNes»
Jauniešu mājas tuvumā. Jāsavāc kritušie koki, jāizzāģē bojātie koki un krūmi, lai pavasarī varam
ierīkot atpūtas vietu upmalā.
Ļoti priecāsimies par palīgiem - īpaši par palīgiem, kuriem būs līdzi darbarīki - zāģi, cirvji,
mačetes, kāda asa lāpsta, maisi atkritumu savākšanai un darba cimdi. Pulcēšanās plkst.10.00,
tēja, kafija un plkst.11.00 - sākam. Kopā darbošanos noslēgsim ar sildošu un spēkus atjaunojošu
zupiņu un tēju. Visi mīļi aicināti!
Tātad labie darbi turpinās -13. un 14. novembrī talkojam Kurmenē!
Ineta Skustā,
Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja
FOTO –LAIMA INDRIĶE
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Kopdarbā piedalījās 37 talcinieki. Trīs stundās tika izzāģēti upes krasta krūmi, salasīta draza, sagrābta vecā zāle un
atklājās skaista ainava!

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Oktobrī Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā:

reģistrētas 4 bērniņu dzimšanas – 3 meitenītes
un 1 puisītis;
laulības nav reģistrētas;
sastādīti 10 miršanas reģistri:

Vecumnieku pagastā

Imants Rušmanis
(1937.gada 8.februāris – 2020.gada 7.oktobrī)
Tatjana Prokopčika
(1953.gada 22.jūlijs – 2020.gada 9.oktobris)
Aleksandra Petuņina
(1938.gada 8.aprīlis – 2020.gada 17.oktobris)
Irēna Jukušenoka
(1945.gada 19.jūnijs – 2020.gada 16.0ktobris)
Malvīna Trušinska
(1930.gada 20.maijs – 2020.gada 21.oktobris)
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Tālivaldis Mits
(1950.gada 8.jūnijs – 2020.gada 24.oktobris)
Zigrīda Lazdiņa
(1930.gada 27.oktobris – 2020.gada 27.oktobris)

Kurmenes pagastā

Svetlana Logina
(1953.gada 11.janvāris – 2020.gada 10.oktobris)
Emma Zariņa
(1937.gada 5.novembris – 2020.gada 23.oktobris)

Valles pagastā

Jānis Baumanis
(1946.gada 25.marts – 2020.gada 21.oktobris).
Elga Kaļķe,
Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Manis nebūs, bet darbi dzīvos
Vecumnieku novada pašvaldības augstākais
apbalvojums «Vecumnieku novada Gada cilvēks» šogad piešķirts Latvijā pazīstamajam
tēlniekam, bārbelietim Indulim Folkmanim.
Pēc vairāku gadu desmitu radošā darba cēliena
Daugavpils pusē mākslinieks atgriezies savas
dzimtas mājās Bārbeles pagasta «Ropājos».

«

Pareizā izvēle

FOTO –NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Jūs tāds lauku puisis, kā līdz
mākslai izaugāt?

Indulis (no kreisās) ar mammu Matildi, tanti Hermīni un
brālēnu Viktoru pie Bārbeles doktorāta - īsi pēc Otrā
pasaules kara beigām.

Jau no bērnības vientulībā augu. Zīmēšana patika. Pamatskolas teātrim dekorācijas veidoju,

FOTO –NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Ziņa par augsto apbalvojumu līdz jums aizgājusi. Ar kādām izjūtām saņēmāt šo ziņu?
Es tik godīgi mežā dzīvoju. Nevienam netraucēju.
Priecājos, neapšaubāmi.Vecs onkulis ar baltu bārdu, kas atgriezies no tālām zemēm tagad esmu.
Ir tāda parāda sajūta. Novērtējums ir tik augsts,
bet man darbi palikuši kaut kur citur tālu prom.
Nav šeit dzimtajā novadā.
Bārbelietis taču esat neatkarīgi no tā, kur
palikuši veidotie darbi?
Tas gan. Šīs ir manas dzimtas mājas, ko uzbūvēja
vecmāmiņa. Te mana mamma nodzīvoja mūžu
un tagad es – pa pasauli izklaiņojies, 54 gadus
nodzīvojis Daugavpilī, esmu atgriezies mājās.
Bārbelē katru koku pazīstu, bet cilvēki gan ir
svešāki palikuši. Koki ir no manas bērnības laika.
Tā pati egle, tas pats vecais ozols. Tas pats ceļš no
Ropājiem līdz Bārbelei, senāk gan tas bija smilšu
krāsā. Tagad – smuki nogludināts. Pilsētnieks es
nekad nevarētu būt. Pilsēta kā dzīvesvieta nav
domāta man. Mani vienmēr vilka atpakaļ.
Kāda tagad ir jūsu ikdiena. Vai iznāk laika arī
kādām radošām aktivitātēm?
Laikam jau nē. Vienīgi domāju par to, ka vajadzētu pēc sevis atstāt kādas liecības par cilvēkiem,
interesantām personībām, ko esmu saticis.
Visa kā tik daudz ir bijis. Reizēm pat neticami
notikumi bijuši.
Tā pati aizbraukšana uz Daugavpili – tas bija
dzīves izšķirošs brīdis. Kolēģi, kas palika Rīgā
neatbalstīja manu izvēli. «Ko tu tur darīsi, tas tak
tik tālu prom no visa…» Bet ir tāds brīdis, kad ir
jāizdara izvēle un jāiet savs ceļš. Un es domāju,
ka mans lēmums bija pareizs.
Atceros, kad studiju laikā viens draugu bariņš
bijām nolēmuši doties uz stepi, uz jaunatklātajām zemēm palīdzēt ražu vākt. Vismaz pasauli
redzēsim. Mēģināja mūs atrunāt, bet mēs aizbraucām. Arī stepē, kur koku nav, cilvēki izdzīvo.
Ražu novāca mazāk nekā iesēja, bet visiem bija
prieks. Vedām ar vēršiem.

Vai neesat domājis dokumentēt savas dzīves
notikumus?
Esmu kādreiz iedomājies, bet neesmu vēl piesēdies. Citu reizi domāju – vai tas vajadzīgs. Tagad
visi sēž savos telefonos.
Ir jau tādi notikumi, ko tagad neviens vairs neat-

stāstīja.
Par atjaunotajiem darbiem varu sacīt – tā jau bija
nepieciešamība. Latgales Māra, Jelgavas Lāčplēsis daudzi citi darbi.
Par pieminekļiem
runājot, viens izcils mākslinieks
savulaik teicis: «Ar
pieminekļiem ir tāpat kā ar Vinnija
Pūka bitēm- nekad
neko nevari zināt.
Mainās valdības un
partijas un tad ir
problēmas».
Jūs strādājāt ar
metālu?
Jā, ar kaparu. Lai ar
to darbotos, vajag
riktīgu dūšu, lielu
ugunskuru un labus
āmurus. Vienā rokā
āmurs, otrā rokā
acetilēna deglis.
Lai to visu padarītu – nevajag būt Kopā ar Bārbeles pamatskolas klasesbiedriem Induļa 80. gadu jubilejā (Indulis - centrā).
resnam, bet cīpslainam.
Kāda bija jūsu radošā darba diena? Strādājāt
ceras un nevar pat iedomāties, ka kaut kas tāds
noteiktas stundas, bija dienas režīms?
var notikt. Sacerējumi man nepadevās. Vienu reiEs domāju tā – ja darbs iet uz priekšu, tad laikam
zi skolā manu sacerējumu nolasīja priekšā un tas
nav nekādas nozīmes. Pie šiem darbiem ir tā, ka
bija traks notikums. Laikam man bija labi sanācis.
arī neveicas. Nevar mest pie malas, paiet laiciņš
Tas pagaidām ir mans vienīgais literārais darbs.
un atgriezies. Savā darbnīcā
Kādu redzat šo laiku?
bijiu kā citā pasaulē. Un
Laiks iet savu ceļu. Ir teiciens – tad, kad tu sāc
tur es jutos labi. Daugavpilī
pārmest saviem jaunajiem, kā dzīvot, tad jau tu
man bija liela darbnīca. Bija
esi vecs. Es cenšos nevienam neko nepārmest.
liela pretimnākšana. Ja vaManā mūžā jau ir bijušas pāris pandēmijas. Lai
labi viss beigtos mūsu Latvijai un pasaulei.
jadzēja tehniku vai ko citu
Vai jūsu dzīvē bija vieta arī kādam
– par to nebija jādomā. Un
vaļaspriekam?
tad uz Daugavpili sāka nākt
Nu, dzīvojot Daugavpilī, nebūt makšķerniekam…
arī citi mākslinieki. Mums
Daugavas loki, Latgales ezeri. Agros rītos ar
bija mākslinieku savienības
spiningu, izstaigāts un izbrists. Mēs jau daudzi
filiāle. Manā darbnīcā tagad
mākslinieki tur bijām saslimuši ar spiningošanu.
Rotko centrs izveidojās.
Kāds novēlējums no jums novadniekiem?
Tagad mans dienas ritms ir
Grūtie laiki nāk, iet un aiziet un atkal viss būs
rāms un rimts. Nekur nav
labi. Būs laiki, kad parkā degs jāņugunis un lielā
jāskrien, nekas nav jāpaegle.
spēj. Es zinu, ka rīt man visu
dienu būs laiks – aiziešu uz
Andra Matuļenko, VNZ redaktore
laivu, izsmelšu ūdeni, aizieDZĪVES PIETURZĪMESI
šu uz kapsētu pie savējiem,
vēl šo to un vakars ir klāt.
Kā darbu idejas nāca pie
jums?
••1959.-1965. Latvijas Mākslas akadēmija,
Tā ir kāda zināšana no vēsTēlniecības nodaļa;
••1954.-1959. Rīgas Lietišķās mākslas vidusPieminekļa «Jelgavas atbrīvotājiem» veidošana 1992.gadā. No kreisās Indulis
tures, no literatūras. VeidoFolkmanis un Andrejs Jansons.
skolas Tēlniecības nodaļa;
jot strēlnieku pieminekli,
••līdz 1953. Bārbeles septiņgadīgā pamates vēl paspēju satikt divus
kopīgus darbus veicām, bet savulaik bijām abi
strēlniekus. Pie viena braucu pat uz Maskavu.
skola.
samīlējušies vienā meitenē. Kārlis Jansons bija
Protams, sirms vīrs, tāds pats kā es tagad, bet
••1973. gadā uzņemts Mākslinieku savienībā;
mans lielais skolotājs. Dažas metodes sākumā
stāstu dzirdēju un cilvēku redzēju, kas kā jau••1975. gadā piešķirts Latvijas PSR Nopelniem
biju pārņēmis no Jansona. Pēc tam veidojās savs
bagātā mākslas darbinieka nosaukums;
ns puisis bijis strēlniekos. Katrs darbs ir arī kā
rokraksts. Jansons visu veidoja ar rokām.
••1999. gada 4. maijā apbalvots ar Triju Zvaigpārdzīvojums. Daudzas lietas darbā risinās arī
zemapziņā.
žņu ordeni.
Daugavpilī jūs arī ģimenei nodibinājāt?
Uz Daugavpili
Ievērojamākie radošie darbi
Jā, tas arī bija interesanti. Tur satiku savu Irēnu.
Daugavpils posms jūsu dzīvē bijis ražīgākais
••Pirmais darbs 1967. gadā – bronzā lieta Jāņa
Viņa bija meitene, kas iedeva man mana dzīvokun radošākais?
Raiņa biste Daugavpils Pedagoģiskā institūta
Jā, valsts sadalē no Daugavpils pienāca pieprasī(tagad Daugavpils Pedagoģiskās universitātes)
līša atslēgu. Tāda kultūras nodaļas meitenīte,
skvērā;
kas plikšķināja uz rakstāmmašīnas. Un pēc kāda
jums pēc pilsētas galvenā mākslinieka. Neviens
••«Dvincu» memoriālā stela Stacijas laukumā;
pusgada Irēnīti vedu uz savu dzīvoklīti un bija
tur negribēja braukt. Es visus sešus studiju gadu
••1969. gadā sācis darbu pie obeliska Daugavlielas latgaliešu kāzas. Jūs nevariet iedomāties.
biju nodzīvojis Pārdaugavā ģimenes mājas bēniTas bija vareni. Man liekas, ka dažs labs pēc
ņos. Gribējās plašumu. Solīja dzīvojamo platību
pils atbrīvotājiem 1944. gadā;
nedēļas tik brauca mājās.
un darbu. Tā bija dvēseliska izšķiršanās. Varēja
••No 1970. līdz 1975. gadam veidojis piemijau domāt – esi norakstīts, ka aizej uz Daugavpili,
nekli «Daugavpils aizstāvjiem 1919. gadā»;
bet nē. Tā bija tāda paļaušanās uz savu varēšanu
••Veidojis medaļu sēriju «Mana pilsēta»
Par šodienu un rītdienu
un zināšanām. Tagad es to tā saprotu, bet toreiz
(1970), «Studente» (1971);
Tik daudzslāņaini un dažādu laiku notikumi
jau laikam tā bija iekšēja sajūtu izšķiršanās, pat
••Daugavpils rajonā piemiņas akmeņi: ornitobijuši jūsu dzīvē.
avantūrisms.
Raibi laiki bijuši. Savulaik kara sākumā mēs
logam K. Grigulim (Salienā), selekcionāram P.
Neviens īsti tur nesaprata, kas tas galvenais
bijām uz Vāciju aizkūlušies bēgļu gaitās. Tie, ar
Sukatniekam (Bebrenē), Vecajam Stenderam
mākslinieks īsti ir un kas viņam jādara. Pirmo
ko mēs kopā bijām, tagad dzīvo, cepuri kuldami,
(Eglainē).
gadu mālēju lozungus. Un tad mani ieraudzīja
Austrālijā. Mana mamma teica: «Nē, nē, tikai uz
Dalība profesora Kārļa Jansona darbu
muzeja vadītāja un aizrāva uz turieni.
mājām. Tā Sibīrija nemaz nav tik tālu, ja izsūtīs.»
atjaunošanā
Daugavpilī man ir kādi pieci darbi – parkos un faNu tad divu mēnešu ceļš no Vācijas. Atgriezāmies
••pieminekļa «Vienoti Latvijai» («Latgales
un mūsu mājās jau dzīvoja sveši cilvēki. Kādu
Māra») atjaunošana Rēzeknē (1988-1992);
sādēs. Manis nebūs, bet darbi paliks. Mani darbi
laiciņu padzīvojām pie kaimiņiem. Mums ļoti
••pieminekļa «Latgales partizānu pulkam»
ir Ilūkstē, Krāslavā, Cēsīs, Rēzeknē u.c.
palīdzēja daktere Marta France. Manu mammu
atjaunošana Balvos (1992-1994);
Mans lielākais darbs arī ir Daugavpilī, tas veltīts
paņēma pie sevis par apkopēju. Līdz ar to arī
••Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo piemiņai
1919.gada notikumiem. Tā ir latviešu strēlnieka
mani. Viņa mūsu dzīvībiņas izvilka. Pēc kara jau
veltīts piemineklis Bauskā (1992);
figūra, kas pauž domu: «Vienalga, bet Daugavpils
cilvēkiem naudas nebija. Dakterim maksāja ar
••pieminekļa «Jelgavas atbrīvotājiem»(saukta
mums jānotur.». Izrādās, ka arī manas sievas
maizes kukulīti, gaļas gabaliņu. Tā mēs visi no
arī «Lāčplēsis») atjaunošana Jelgavā (1992)
vectēvs – virsleitnants Rusiņš bijis strēlniekos
tā kukulīša izdzīvojām. Pie viena galda ēdām.
u.c.
Bauskas pusē. Par to man sievastēvs kādreiz
pionieru salidojumos zīmējumu skates notika,
kur pa kādam diplomam saņēmu. Pēc Bārbeles
pamatskolas aizgāju uz Skaistkalni. Tur tas liktenīgais notikums bija. Es angļu valodas kontroldarbā biju salaidis visu grīstē. Skolotāja lika izsaukt
mammu uz skolu. Šausmas – nekad mūža tā
nebija bijis. Mamma atnāca un skolotāja pateica:
«Laidiet tak to puiku tur, kur viņam jāmācās». Tā
mani «izdzina» no Skaistkalnes skolas.
Toreiz Rīgā bija kādi piecpadsmit eksāmeni jāliek, lai tiktu Lietišķās mākslas skolā. Daudz lauku
bērnu bija. Noliku eksāmenus un tiku. Grūti bija.
Tas bija tāds laiks. Nomācījos piecus kursus. Un
tad sešus gadus akadēmijā.
Mācoties bija skaidrs, kas šis ir pareizi
izvēlētais virziens?
Tad jau par to nedomāja. Visa studentu dzīve bija
interesanta. Īpaši prakses laiks. Es biju praksē
Cēsīs pie tēlnieka Kārļa Jansona. Jau studiju laikā
ar šo izcilo tēlnieku mums veidojās labs kontakts.
Esmu pat vienu otru joku studiju laikā piedzīvojis.
Piemēram- mums mācīja arī anatomiju un kursa
ietvaros bija jādodas uz anatomikumu, kur skatījām cilvēka ķermeni bez ādas un mācījāmies, kā
kustās muskuļi. Tēlniekam tas ļoti svarīgi. Vienā
nodarbībā Jansons man saka: «Nu, Induli, bikses nost, kreklu nost un uz blakus galda gulies.
Biju apmulsis un prasīju, lai meistars vismaz tās
bikses ļauj atstāt… Labi, bikses, lai paliekot.»
Tak nu pārmaiņus demonstrēja kustības gan uz
manis, gan uz blakus esošā eksponāta. Tolaik
tāds pastīdzējis studentiņš biju…
Biju labi pazīstams ar Kārļa Jansona dēlu Andreju,

Vecumnieku Novada Ziņas» aicināja
mākslinieku uz sarunu par tapušajiem
mākslas darbiem, par dzīvi prom no ikdienas burzmas šodienā, par dzīves lokiem un neapstrīdamām patiesībām, kas
izdzīvo laiku laikus. Dzirkstīt dzirkstīja mākslinieka
brīnišķīgais humors, kas sarunai deva dzīvīgu un
pozitīvu nokrāsu.

Intervija 5

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

FOTO –NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

2020. gada 13. novembrī

6 Pašvaldībā

2020. gada 13. novembrī

Apbalvoti projektu konkursa «Iedzīvotāji veido
savu vidi 2020» uzvarētāji
31. oktobrī neierastā
formātā tika apbalvoti iedzīvotāju iniciatīvu
konkursa
«Iedzīvotāji veido savu
vidi 2020» uzvarētāji
– grupa «Atpūtnieki
un darbinieki», kas, īstenojot projektu «Lai
skaisti un vēl skaistāk Mēmelē», uzlaboja un
papildināja Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas
infrastruktūru.

I

FOTO: AGNESE ČIKULE

edzīvotāju grupa «Atpūtnieki un darbinieki»
17 cilvēku sastāvā īstenoja vienu no kopumā
12 novadā atbalstītajiem projektiem. Projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi» tiek
organizēts jau astoto gadu un paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām,
lai īstenotu dažādus publiski pieejamās teritorijas
labiekārtošanas projektus, uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinātu sporta aktivitātes.
Ānes-Mēmeles muižas parks pēdējā laikā kļuvis
atpazīstamāks un iecienīts. Tajā tiek svinētas
jubilejas, kā arī nereti atbraucēji to izvēlas par
lielisku pastaigu vietu. Siltajos vasaras mēnešos
te izvēlas nakšņot arī laivotāji un riteņbraucēji.
Parku iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan
viesi no Latvijas.
Pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un ieguldītajam
darbam Ānes-Mēmeles parkā uzstādīti papildu
soli, izgatavota ģērbtuve, uzstādīts statīvs
ēdiena gatavošanai pie ugunskura, izveidota
garšaugu dobe tējām, vides objekts – «pilskundze», gadalaiku bilžu galerija, kā arī papildināti
stādījumi pie nojumes un platformas. «Atpūtniekiem un darbiniekiem» parka sakopšanas talkā
palīdzēja arī biedrības «Mēmelīte» pārstāves,
atsevišķos darbos arī radinieki un draugi, kas
vasaras atvaļinājumu pavadīja Mēmelē.
Par paveikto kopumā iedzīvotāji ir gandarīti.
Grupas neformālā vadītāja, Skaistkalnes pagasta
Novadpētniecības centra vadītāja Laima Indriķe
atklāja, ka projekta īstenošanas laikā «grūtāk

gājis ar tehniskajiem darbiem, metināšanu,
betonēšanu, skrūvēšanu un tamlīdzīgi, jo grupas
vīriešiem – lielākoties lauksaimniekiem – bija
ļoti jāiespringst, lai atrastu laiku projekta aktivitātēm. Grupa gaidījusi arī lielāku atsaucību no
vietējiem – mēmeliešiem.»
Konkursa uzvarētājus bija paredzēts sveikt
svinīgā apbalvošanas ceremonijā 23. oktobrī
Vecumnieku tautas namā, taču, ievērojot valstī
noteiktos drošības pasākumus, pasākumu nācās
atcelt. Tā vietā Vecumnieku novada domes un
Skaistkalnes pārvaldes pārstāvji tikās ar iedzīvotājiem projekta realizācijas vietā Ānes-Mēmeles
parka labiekārtotajā atpūtas vietā.
Uzvarētāji saņēma 500 EUR papildu finansējumu
projekta tālākai uzlabošanai un īstenošanai.
Projekts tiks virzīts arī Zemgales reģiona projektu vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienība «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija», tādējādi
pretendējot uz veicināšanas balvu vai cīnīsies
konkurencē starp labākajiem Zemgales reģiona
pašvaldību projektiem.
Tālāk jau neformālākā gaisotnē visiem klātesošajiem bija iespēja novērtēt iedzīvotāju paveikto,
nobaudīt uz ugunskura vārīto ķirbju zupu, kā arī
pārspriest tālākos iespējamos plānus Ānes-Mēmeles parka infrastruktūras attīstībai.
Jau iepriekš vēstīts, ka šogad projektus pieteica
iedzīvotāji no Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagasta. Pie iedzīvotāju mājām tika
sakārtoti gājēju celiņi, paplašināti automašīnu
stāvlaukumi, veikti apzaļumošanas darbi, kā arī
kāpņu telpu kosmētiskie remonti, izveidots publiski pieejams aktivitāšu celiņš bērniem, uzlabota
ieeja Vecumnieku evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Misas ciema Māliņkalnā, līdzīgi kā Ānes-Mēmeles parkā, arī tika ierīkota publiska atpūtas
vieta. Projektu konkursa kopējais finansējums
bija 9600,00 EUR, kopējais atbalstāmo projektu
skaits - 12 projekti, katra projekta īstenošanai
piešķiramais atbalsts bija līdz 800,00 EUR.
Agnese Čikule,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

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.
Pēc novērtējuma 12 labākās fotogrāfijas (kopumā 20), tika nodotas Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas Mākslas programmas audzēkņiem, kuri mākslas stundās veidoja fotogrāfiju
reprodukcijas. Dalība konkursā notika visās
vecuma grupās. Sākot ar 1. klasi un beidzot
ar 30V vidusskolas programmas audzēkņiem
mākslas skolā. Kopumā akvareļa, akrila, sausā
pasteļa un eļļas pasteļa krītiņu tehnikā tika
izveidoti 58 gleznojumi, no kuriem 12 labākie
tika izvēlēti ievietošanai kalendārā, līdzās to
oriģināldarbiem - fotogrāfijām. Visvairāk bērni
un jaunieši izvēlējās gleznot Jura Reinvalda un
Austras Galvanovskas fotogrāfijas.

Augstvērtīgs rezultāts

Novada iedzīvotāju kopdarbības rezultāts redzams Vecumnieku novada 2021. gada kalendārā, īpašā pastkaršu komplektā, kā arī Vecumnieku tautas namā ir iekārtota izstāde, kuru var
apskatīt līdz 20. novembrim.
Jācer, ka par spīti Covid laikam, izstāde piedzīvos
arī savu ceļojumu pa novadu, kā tas bija iecerēts,
ļaujot mākslas cienītājiem apskatīt to arī citos
novada pagastos – Skaistkalnē, Stelpē, Bārbelē,
Kurmenē un Vallē.
Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti
12 labāko fotogrāfiju autori:
Austra Galvanovska, Vinita Vilcāne-Krilova,
Juris Reinvalds, Ieva Elpere
Elīna Ivanova, Inga Rakusova
Dainis Rijkuris, Aiva Apsīte
Teiksma Briede, Evita Ivanova
Jana Goževica, Sandijs Siliņš
12 labāko reprodukciju autori:
Sofija Dukāte (10 gadi),
Nikola Paula Boša (10 gadi)
Patriks Kalitjuks (9 gadi)
Līva Ieviņa (11 gadi)
Una Izāka (16 gadi)
Lība Škrjaba (13 gadi)
Ailita Volkova (14 gadi)
Elgars Ābele (10 gadi)
Odrija Miķelsone (9 gadi)
Elizabete Plūme (10 gadi)
Marta Roga (12 gadi)
Elija Gabuža (13 gadi)

par novadu reformu un šis kalendārs, iespējams,
mums pašiem sanākusi kā skaista dāvana gadā,
kad Vecumnieku novads pastāv vēl kā atsevišķa
vienība.
Kā parasti - uzsveru, ka tikai sadarbībā ir spēks
un darbotiesprieks! Esmu ārkārtīgi priecīga par
lielisko idejisko un praktisko sadarbību ar novada
Sabiedrisko attiecību nodaļu un Vecumnieku
Mākslas skolu, bez kuru atbalsta un darbotiesgribas nebūtu bijis iespējams šāds rezultāts. Vēlos
pateikt lielu paldies mūsu novada vadībai, kas
noticēja šādam vēl nebijušam kopprojektam,
kurā iesaistījās daudzi dalībnieki, rezultātā
izveidojot ļoti skaistu produktu.»
Arturs Zuika: «Man kā profesionālam fotogrāfam, ieraugot pirmās fotogrāfijas likās, ka diez
vai būs ko izvērtēt, bet pamazām, uzklausot
žūrijas kolēģu viedokļus par skaistajām krāsām
iesūtītajās bildēs, interesantajiem rakursiem un
atrastajām vietām – man jau likās, ka nemaz tik
«traki» nav. Un beigās izdevās un par to prieks.
Anda Sproģe: «Kad labākās bildes bija atlasītas,
tās atveidoja mākslas skolas audzēkņi. Iesaistījās visu klašu skolēni. Es biju klāt šajā procesā,
redzēju, kā top attēli, kā bērni dzīvo līdzi, kā
izjūt savu darbu. Tas bija lieliski un tagad visiem
prieks par redzamo rezultātu.»
Gija Spula: « Šie kalendāri ir radošās komandas
darba rezultāts. Radīts pētot, fotografējot, vērtējot, zīmējot, diskutējot un apkopojot. Vēlējāmies
apvienot emocionālo ar praktisko dzīves pusi
un pasniegt to kā īpašu un unikālu dāvanu, ļoti
ceram, ka tas mums ir izdevies. Un liels paldies
visiem, kas iesaistījās, bez jums tas nebūtu izdevies. Šajā projektā ieguldīts milzīgs darbs. Tas
ir gan emocionāli, gan arī materiāli paliekošs.»

Simpātiju balva

Fotogrāfijas izvērtēja ne tikai profesionālā žūrija,
bet tās tika publicētas arī Feisbukā, kur visiem
bija iespēja nobalsot par foto, kas likās vispievilcīgākais. Zem fotoattēliem nebija norādīts autors
un sociālo tīklu apmeklētāji varēja uzklikšķināt
«patīk», nezinot, kas ir darbiņa autors. Visvairāk
balsu (162) guva Vecumnieku iedzīvotājas Aivas
Apsītes foto ar Vecumnieku Vecajā ezerā fotografētu gulbi, kas ceļas spārnos. Aiva svētkos
saņēma skatītāju simpātiju balvu.
«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja Aivu,

Muzikālo noskaņu uzbūra Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Lavrinoviča – pie klavierēm
un Dace Rozenberga – vijole.

Žūrijas viedoklis

Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš pasniedz balvu uzvarētājiem- iedzīvotāju grupai «Atpūtnieki un darbinieki».

Konkursā top kalendārs un
pastkaršu komplekts
6.novembra vakarā Vecumnieku tautas namā
pulcējās vasarā izsludinātā fotokonkursa «Mans
Vecumnieku novads» labāko fotogrāfiju autori
un labākie gleznojumu autori – Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kā arī
konkursa žūrija un pašvaldības vadība. Šie
mazie svētki bija gan godināšanas pasākums,
gan izstādes atklāšana.

P

ēc svinīgās apbalvošanas tika atklāta izstāde. Pasākuma dalībnieki varēja pirmie
apmeklēt fotogrāfiju un glezniecības izstādi «Mans Vecumnieku novads», kuru
veido novada iedzīvotāju – Vecumnieku

novada domes organizētā 2020. gada fotokonkursa uzvarētāju fotogrāfijas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gleznojumi.

Konkursa norise

Laikā no 2020. gada 29. jūnija līdz 13. septembrim Vecumnieku novada dome, sadarbībā ar
Vecumnieku novada Tūrisma informācijas punktu aicināja novada iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā «Mans Vecumnieku novads», iesūtot
Vecumnieku novadu raksturojošas fotogrāfijas.
Kopā tika iesūtīti 27 pieteikumi (71 fotogrāfija).
Pieteikumus vērtēja fotogrāfs un Vecumnieku
novada iedzīvotājs Arturs Zuika, māksliniece un

Pasākumā konkursa žūrija pauda savu
skatījumu par ideju un vērtēšanas
procesu.
Aira Odinga: «Ideja par fotokonkursu
radās jau pirms gada, ar domu aktivizēt novada iedzīvotājus iesaistīties
tūrisma dzīvē un novada fotokolekcijas izveidē, jo tūrisma un novada atpazīstamības veidošanas vajadzībām
bieži nepieciešamas skaistas bildes.
Viens ir profesionālas fotosesijas, bet
otrs – vietējie cilvēki, kuri diendienā,
iespējams, aiziet garām kādai ainaviskai vietai, to pieņemot kā pašu par
sevi saprotamu, vai vienkārši nopublicē savā Facebook kontā notvertus
foto mirkļus, kuri ātri vien pazūd
FB dzīlēs un tiek aizmirsti. Šādi, ar
konkursa palīdzību, ir iespējams ne
vien atgādināt cilvēkiem lieku reizi
novērtēt dabu un ainavu novadā, bet
arī izveidot brīnišķīgu kolekciju, ko fotografējuši «savējie». Ņemot vērā, ka lielākoties
fotografētāji būtu pieaugušie, lauzījām galvas,
kā iesaistīt arī jauno paaudzi šajā konkursā, un
tad dzima ideja uzrunāt Mākslas skolu par kāda
radoša kopdarba veidošanu. Rezultātā tikām ne
vien pie fotogrāfijām, bet arī brīnišķīgiem bērnu
darbiem, zīmējot un gleznojot savu redzējumu
par fotogrāfijā fiksēto mirkli. Tā kā 2019. gada
nogalē tapa skaists kalendārs veltīts tūrismam,
man šķita, ka pašu novadnieku veidots 2021.
gada kalendārs būtu kas pavisam citādāks lokālpatriotisks. Tobrīd vēl pat nebija skaidrības
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vaicājot par darba tapšanas ideju. «Neesmu
profesionāla fotogrāfe, esmu ekonomiste, un
fotografēšana nav arī mans vaļasprieks. Tas bija
momentuzņēmums. Pavisam nejaušs. Pavasarī,
laikā, kad bijām izgājuši pastaigāties pie Vecā
ezera. Pašai šis attēls ļoti patika un, ģimenes
iedrošināta, nosūtīju foto konkursam. Esmu ļoti
gandarīta par rezultātu un priecājos, ka bija iespēja piedalīties. Gulbis, protams jau aizlidojis uz
siltām zemēm, nezinot, ka ir kļuvis par simpātiju
balvas laureātu!»
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sabiedrība 7

2020. gada 13. novembrī

STĀSTA BIBLIOTĒKA - LASĪTĀKO GRĀMATU TOP

Šodien bibliotēka nav tikai telpa ar gāmatām
Bibliotēka ir izdzīvojusi cauri laikiem un spējusi
apliecināt savu vietu sabiedrībā. Bibliotēka
šodien, 21. gadsimtā, ir balsts modernitātei.
Šodien bibliotēka nav kāda telpa ar grāmatām,
bet bibliotēka ir tās saturs – tās identitāte jeb
paštēls, kas balstīts tās pamatfunkcijās. Katras
bibliotēkas identitāte veido arī tās publisko tēlu.

Š

oreiz par grāmatām. Bārbeles bibliotēkas krājuma veidošanas virsuzdevums –
katrai grāmatai savu lasītāju un katram
lasītājam savu grāmatu. Grāmatu krājums
tiek veidots kopā ar tās lietotājiem – kopīgi veidojam jaunieguvumu sarakstu, kopīgi arī
pērkam jaunās grāmatas. Mums ir izveidojusies
sadarbība ar VIRJA LK, SIA, kas apmierina mūsu
garīgās vēlmes un rada iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam iegādāties grāmatas arī savam
grāmatu plauktam.

Lasītāju viedoklis

FOTO: GIJA SPULA

Ilggadēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Sarmīte Kovale pauž: «Lasīšana – tā ir iespēja
pabūt citā laikā, citā vietā, vienlaicīgi attīstot
savu prātu, valodu un jūtu pasauli».
Lai sniegtu objektīvu ieskatu par bibliotēkas
fondu, uzrunāju tā lietotājus. Skolotāja Austra
Ālmane: «Fonds ir daudzpusīgs. Iesaku izlasīt
J.Lina «Zem skorpiona zīmes». Grāmata par
vēsturiskiem notikumiem, par tautu likteņiem,
valstu attīstību nākotnē. R.Šarma grāmata
«Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari» ir par dzīves
jēgu, par vērtību mēru».
Ļoti aktīva lasītāja Līvija Sime: «Pateicos par
iespēju lasīt daudzus dažādus apbrīnojamus
darbus! Skaisto D.Veinbergas grāmatu «Par
to domāšu rīt», ko esmu iegādājusies arī sev,
turu sev tuvumā, lai katru dienu varētu mazliet
palasīt – «Mēs esam gūstekņi nepiepildītiem
mirkļiem, visa dzīve viens vienīgs pašapmāns!
Gribu paturēt steidzīgi aizplūstošo, kāds ieliek
rokās, bet tūlīt jau atņem to! Gribas paturēt
tikai pielaižot tuvāk! Atceries – dzīvē paturēt
nevar neko!» Iesaku izlasīt H.Kērnijas grāmatu
«Bites». Tā ir ceļvedis bišu neparastajā dzīvē.
Grāmata gan acīm, gan prātam. Mūsu bibliotēkā
ir daudz jauku grāmatu, ko sarakstījuši: L.Railija,
S.Montefjore, S.Filipsa, S.Larka u.c. Pati daudz
esmu ceļojusi, tāpēc ar interesi lasu grāmatas
par pasaules valstīm. Daudzu šo grāmatu autors ir P.Strubergs, kuru kā gidu esmu baudījusi
daudzos ceļojumos. Ar bibliotēkas starpniecību
izmantoju arī citu bibliotēku grāmatu krājumus.
Pateicos bibliotēkai par sagādāto prieku un jaunām atziņām, lai nekad tas nebeigtos!»
Daina Pelne: «Es lasu grāmatas atkarībā no

noskaņojuma. Brīžos, kad gribas ko aizraujošu,
izvēlos kaut ko no detektīvu žanra vai arī kādu
psiholoģisko trilleri. Parasti mani aizrauj ziemeļnieku autori. Ir reizes, kad lasu vēsturiskos romānus, kam ir sava daļa šarma un pievienotā vērtība. Reizēm mēdzu lasīt arī izglītojošu literatūru.
Grāmatas es izvēlos Bārbeles bibliotēkā, tur tās
ir pietiekami plašā izvēlē, un, ja ir īpašas vēlmes,
ir iespēja tās saņemt no citām bibliotēkām t.i.
izmantot SBA. Grāmatām, ko lasu neatkarīgi no
žanra, ir jābūt saturiskām, aizraujošām, tām
jāspēj piesaistīt
tā, ka negribas
to nolikt. Citiem
cilvēkiem es vēlos teikt: «Lasiet
ar prieku un ļaujieties grāmatas
vilināju ma m.
Tas noteikti ir tā
vērts!»
Santa Bračka:
«Gan izklaides,
gan profesionālās literatūras
daudzums mūsu bibliotēkā
apmierina. Arī
bērnu literatūra
skolas vajadzībām gūstama.
Izmantoju arī
SBA sniegto iespēju.
Ieteiktu izlasīt
citiem:
••S.Gross «Psihoanalītiķa piezīmes. Kā mēs
sevi zaudējam
un atkal atrodam». Grāmata,
lai iepazītu sevi
un izprastu citus.
••M.Kistenmachere, T.Hāberers, V.Tiki Kistenmahers «Dievs 9.0». Grāmata, kas ļaus izanalizēt
savu un līdzcilvēku uzvedību, uztveri, kā rezultātā
iemācīs sadzīvot vienam ar otru.
••J.Vagnere «Vongezers». Stāstam nav sākuma un
nav arī beigu, bet caurvij pārdomas par dzīvi. Ļoti
atbilstošs Covid-19 vīrusa pārdzīvošanas laikam.
••N.Andžela «Mans vectēvs bija ķiršu koks».
Grāmata bērniem, bet noteikti jāizlasa arī pieaugušajiem. Stāsts slēpj patiesās un nemainīgās
dzīves vērtības.
Dace Žuromska: «Bibliotēkas fonds atbilstošs

interesēm un telpu ietilpībai, regulāri tiek papildināts ar jaunām grāmatām. Izmantoju SBA
pakalpojumus. Mani interesē biezas grāmatas
– mistēriju fantāzijas, dzeja, ezotērika. Gribētos
plašākas bibliotēkas telpas».

Kāds esi, lasītāj?

Mums katram ir sava literārā gaume, ko nosaka
mūsu pamatzināšanas, intereses, ģimenes tradīcijas u.t.t. Arī lasīšanas mērķis mums ir katram
savs. Savus lasītājus, šķiet, pazīstu, mēs esam
ļoti dažādi savā literārajā izvēlē. Jau ilgstoši
pētījumi liecina, ka
vairāk lasa sievietes.
Tā tas ir arī Bārbelē.
Bibliotēkas lietotāju
vecuma diapazons ir
plašs. Esmu novērojusi, ka autorus, kurus var uzskatīt par
sava laika klasiķiem,
piem., T.Draizers, E.
Voiniča, Š.Brontē, A.
Dž.Kronins, A.Dimā, T.
Hārdijs, E.M.Remarks,
M.Rīds u.c. nav starp
lasītākajiem. Prieks,
ka starp «ejošajiem»
ārzemju autoriem:
S.E.Filipsa, Dž.Devero, N.Spārks, F.Gregorija, S.Montefjore,
K.Vaita, N.Robertsa, S.Larka, Š.Linka,
K.Lekberga u.c. ir arī
latviešu autori. Šeit
kā iecienītākie jāmin
kriminālromānu autore D. Judina, kura ir
viesojusies pie mums.
Popularitāti ieguvusi
Maija Krekle, kuras
dzimtas saknes ir Bārbelē. Pēc savas pirmās
grāmatas «Manas dzīvības saknes tevī», kurā ir
stāsti par ievērojamu cilvēku savstarpējām mīlas
jūtām, autore tikās ar bārbeliešiem. Brīnišķīgi
ir Maijas kultūrvēsturiskie romāni. Dzejnieces
Austras Skujiņas dzīve un kaislības, uzburot 20.
gs. 20.-30. gadu Latviju, romānā «Ilgu putni ar
sasietiem spārniem», «Melanholiskais valsis».
Romāns par E.Dārziņa sapņiem par mīlestību.
Ieceri vēlreiz tikties ar autori un kultūržurnālisti
L.Piešiņu izjauca Covid. Mūsu lasītāju iecienīti
I.Baueres kultūrvēsturiskie romāni un pēdējais
«Mazā, klusā sirds. Dārta un Krišjānis pirms

tautasdziesmas», J.Ūdra «Īvande Kaija. Sievietes
dzelme», S.Gailītes darbi.

Ko lasa bārbelieši

Lasītāju interese ir par romāniem, kuri balstīti
uz patiesiem notikumiem – I.Dreimane «Vēstule
ar pielikumu». I.Dreimani zinām kā personu,
kura strādāja čekas dokumentu izpētes komisijā. A.Puče romānā «Slazds» pēta mīklainos
blakusapstākļus lidmašīnas Jak-42 avārijā,
kurā bojā aizgāja hokeja komanda, arī mūsu
K.Skrastiņš. Daudzu romānu autors Vilis Seleckis
raksta: «Ja Dievs spētu sodīt visus neģēļus, tad
uz zemes dzīvotu tikai eņģeļi.» Šis ir vadmotīvs viņa darbiem: «Sārta asins baltā sniegā»,
«Meitenes ar eņģeļa tetovējumu», «Memoranda
mednieki», «Ardievas mežam». Viesojoties pie
mums Bārbelē, grāmatā «Ardievas mežam»
autors atstāja ierakstu: «Bārbeles bibliotēkas
lasītājiem – lai grāmata vedina uz pārdomām
un cēlām domām». Arī jaunzēlandiešu autores
H.Morisas cerību un mīlestības piesātinātais
romāns, kura pamatā bijušā Aušvicas gūstekņa
nepastarpināta liecība «Aušvicas tetovētājs»
un romāns «Cilkas ceļojums», kurā mijas Cilkas
«tagadne» Vorkutas nometnē un ik pa laikam
uzplaiksnī atmiņas par laiku pirms Aušvicas, kā
arī par nāves nometnē pavadīto laiku, ir ļoti
iecienīti. Mūsu lasītāju interešu diapazons ir
plašs - ģeogrāfija, psiholoģija, folklora, skatuves
māksla, vēsture, dzeja u.c.
Protams, ka bibliotēkas fonda papildinājums ir
preses izdevumi, kas tiek ļoti «čakli» lasīti un
SBA pakalpojumi.

No lasītāju gūtajām atziņām:

••Ja nelasa, tad nedomā un nedomāšana ir
bīstama /A.Vilks/;
••Kauns par tiem, kas sev nav atraduši vērtīgāku
nodarbi par apmelošanu. M.Kosteņeckas grāmata «Vēstules no XX gadsimta»;
••Un tomēr ir atšķirība – nēsāt kabatās līdzi
akmeņus vai puķu sēkliņas /D.Veinberga/;
••Vislabākās ir tās grāmatas, par kurām lasītāji
domā, ka viņi būtu varējuši tās uzrakstīt paši
/B. Paskāls/;
«Mēs esam airētāji, kas priekšā redz pagātni,
bet nākotne mums uzbrūk no mugurpuses»,
es lasu vēstulē, ko reiz rakstījis labs draugs. Es
toreiz atbildēju, ka manā laivā turklāt pie stūres
apsēdies liktenis, kas droši vien pat nedomā pasargāt mani no sēkļiem vai «krācēm, kuras apiet
nav laika», tādēļ, spēkus taupot, ievelku airus
laivā un līdzīgi Omāram Haijamam, «bez izbrīna
un bez dusmām cenšos pieņemt it visu, ko dzīve
man sniedz», raksta aktrise Zigrīda Stungure
savā vienīgajā dzejas grāmatā «Vērpetēs», kurā
reiz atstāja ierakstu: «Skaistās Bārbeles mīlīgajai
bibliotēkai».
Brigita Krauze,
Bārbeles pagasta bibliotēkas vadītāja

LĀČPLĒŠA DIENĀ

Pasākuma dalībnieki varēja aplūkot gan izstādi, gan pastkaršu komplektu, gan arī kopprojektā tapušo kalendāru.

Misas ciema iedzīvotāju sarūpētās Lāčplēša dienas spēka zīmes.
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Latvijas mēnesis
Vecumnieku pirmsskolā
Latvijas mēnesis
Bērni ar sveču gaismiņām,
Latviju uzzīmēt prot.
Bērni ar gaismiņām
Grib to piestarot.
Novembris ir īpašs. Tas mums ir ne tikai valsts svētku mēnesis,
bet arī brīdis, kad rudens darbi padarīti un ziema gatavojās vērt
vaļā savus vārtus.

Š
11.novembra rītā bērni ar vecākiem novietoja svecītes par godu Lāčplēša dienai, pieminot mūsu
brīvības cīnītājus.

obrīd, kad kopīga svinēšana nav iespējama, rotājam katrs
pats savu telpu, vidi, arī sirdi. Tādējādi dāvājot prieku gan
sev, gan citiem, gūstot apziņu, ka arī mēs katrs esam daļiņa
no ģimenes, no tautas, no Latvijas…
Pirmsskolā šis laiks ir košs un darbīgs. Novembris iesākās
ar bērnu radošo darbu izstādi. Kopīgi veidojām vides instalāciju
«Es Latvijai!» un izstādi «Sasildi Latviju!», kurā savu darbu ieguldīja
ik katrs - liels un mazs.
Atzīmējot Mārtiņus, tika radīti grupu darbi latvju spēka zīmju
veidolā. 11.novembra rītā bērni ar vecākiem novietoja svecītes
par godu Lāčplēša dienai, pieminot mūsu brīvības cīnītājus.
17.novembrī grupās tiks organizēts Latvijas dzimšanas dienai
veltīts svētku rīts.
Daudz laimes, Latvija!
Ilvija Špundzāne,
Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece pirmsskolā

LASĪTĀJA VĒSTULE
Noslēdzies kārtējais projektu konkurss «Iedzīvotāji veido savu vidi». Šis pasākums ir ļoti
vajadzīgs, jo iedzīvotāji liek lietā savu izdomu
un padara mūsu novada vidi interesantu un sakoptu, liekot iespīdēt gaišākam staram pelēkajā
ikdienā. Vienīgi novada dome šim projektam
atvēlējusi tikai 9600EUR. Toties paši lēmēji
gada algās saņēmuši 28 325EUR, 25 240 EUR,
22 741 EUR, 14 483 EUR, pat deputāti pamanās
saņemt 33 000 EUR. Vai summa 9600 EUR dzīves

kvalitātes uzlabošanai no novada budžeta, ko
esam kopīgi sanesuši, neliekas apsmiekla vērta?
Sanāk, ka šo 8 gadu garumā, kad tiek realizēti šie projekti, drupačas vien tiek atmestas.
Projektā tika īstenota arī stāvlaukuma izbūve.
Redzot rezultātu, jāsaka ka nožēlojami! Vai tiešām domes speciālisti nevarēja aizdomāties, ka
stāvlaukumu var iekārtot ar apmalēm, bruģa vai
asfalta klājumu? Vai novads nevarēja «uzsaukt»
asfaltu, kamēr ceļu būves tehnika atradās lī-

dzās? Izrādās, ka m2 asfalta maksā 15 EUR! Vai
nevarējām atļauties? Pat pie fermām redzams
asfalts vai bruģis! Vai stāvlaukumus jātaisa kā
«sanāk»!? Lai gūtu priekšstatu par stāvlaukumu
izbūvi, tad aizejiet līdz A.Lisovska veikalam, tur
dzīvē redzams piemērs stāvlaukuma izbūvei.
Nožēlojama tā domāšana un saimniekošana!
(Ievērojot autora lūgumu - vēstule bez korekcijām).
Vilnis Usecks

iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot
sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību
un uzņēmējiem.
Konkursa dalībniekiem pašiem jāiesniedz pašu
izstrādāts projekts ,kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Vecumnieku novadā un ko viņi
paši spēj īstenot. Atbildību par katra realizētā
projekta kvalitāti ,funkcionalitāti nes projekta
pieteicēji un izpildītāji.
Vēstulē minētais laukums (minējums, ka laukums ir stāvlaukums pie dzīvojamās mājas Rīgas
ielā 33, Vecumnieku pagastā) tika atbalstīts ar
maksimālo naudas summu un šādu to izveidoja
projekta pieteicēji. Kas attiecas par Domes
iesaistīšanos projekta darbos, šāda rīcība nav
pieļaujama konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi
2020» nolikumā.
Kas attiecas uz Vecumnieku novada domes
atvēlēto naudu dzīves kvalitātes uzlabošanai,
kā Vecumnieku novada domes izpilddirektora
vietnieks un Vecumnieku pagasta pārvaldnieks
vēlos atgādināt, ka šogad Vecumnieku pagastā

ir izveidota bruģēta gājēju taciņa, ar dubultās
virsmas apstrādi ir apstrādāta iela 0,7 km garumā, ir pārveidots un paplašināts automašīnu
stāvlaukums pie pirmskolas izglītības iestādes,
ar asfalta virsmu ir apstrādāta Sporta iela 0,130
km garumā, Vecumnieku pagasta centrs ir
ticis pie jauniem puķu statīviem. Tāpēc būtu
nekorekti teikt, ka Vecumnieku novada dome
neatvēl līdzekļus dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Mēs ikkatrs vēlamies, lai mūsu kopīgā telpa būtu
sakārtota un tīkama acij, tāpēc centīsimies vairāk
ievērot un novērtēt arī to skaisto un labo, kas
notiek mums apkārt.
Tuvojas mūsu valsts nozīmīgākie svētki 18.novembris Latvijas Republikas proklamēšnas
gadadiena.
Pirmssvētku noskaņās novēlu, lai katrs mēs
justos piederīgi savai valstij, novadam, pilsētai,
pagastam, ģimenei. Jo tikai kopā mēs būsim
nācija un valsts.

PAŠVALDĪBAS ATBILDE

Guntars Veismanis

LAIKMETA SKICE
Mūsu novadniece, stelpes pagasta iedzīvotāja Maiga Kurčanova iesūtījusi asprātīgu un
uzmundrinošu dzejoli - šodienas tēlojumu.
Drīz jau zinātniekiem veiksies,
Melnā pandēmija beigsies
Visas tautas uzplaukt spēs
Vīrusu kad uzvarēs.
Valdība ar gudru prātu
Nāk, lai tautu pasargātu.
Noteikumos skaidri teikts,
Kas mums pašiem jāpaveic.

pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Atbildot uz iedzīvotāja pārdomām par konkursa
«Iedzīvotāji veido savu vidi 2020» norisi un
kārtību, Vecumnieku novada dome informē, ka
Vecumnieku novada dome minēto konkursu rīko
jau 8. gadu. Šogad tika izvirzīti un atbalstīti ar
finansējumu 12 projekti. Katram no projektiem
tiek piešķirta naudas summa līdz 800 EUR.
Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu
iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas
dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu,

Priecīgus svētkus!

AKTUĀLI

Ejot sabiedriskā vietā,
Sejas masku jāliek lietā.
Maska palīgs tev un sargs,
Lai cik vīruss būtu bargs.

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:

Ja no ielas mājup rodies,
Tūlīt rokas mazgāt dodies.
Dezšķīdumu plaukstās lej
Pirms pie pusdiengalda ej.

Kurmenes pagasta pārvaldē
19.novembrī plkst. 10.00-12.00;
Stelpes pagasta pārvaldē
26.novembrī plkst. 10.00-12.00.

Un, kad bērniņš iet uz čuču,
Mamma nedrīkst iedot buču.
Kā uz randiņiem lai iet,
Ja ir mute jāsien ciet?

Pašvaldības izpilddirektore
Aiga Saldābola iedzīvotājus
pieņems:

Jaunie samīļoties rauga Vidū metru plata sprauga.
Distancēties likums liek,
Kā lai jaunie kopā tiek?

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.

Dzīvojot šo grūto laiku
Nedrīkstam mēs nolaist tvaiku.
Gan jau atkal labi ies,
Esam droši – turamies!
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