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Uzņem viesus
no Lietuvas

Audzēkņi saņem žetonus

Lai kopīgi atzīmētu Lietuvas
Republikas neatkarības dienu un
pārrunātu sadarbības iespējas
kultūras un sporta jomā, kā arī
pārrobežu projektu īstenošanā, 15. februārī pēc novada
Domes uzaicinājuma Skaistkalni un Vecumniekus apmeklēja Biržu rajona pašvaldības
delegācija. Kaimiņvalsts pārstāvju vizīte ir turpinājums
pērn aizsāktajai abu pašvaldību sadarbībai.
Skaistkalnē ciemiņi apmeklēja vidusskolu, tautas namu, pagasta bibliotēku un katoļu baznīcu. Vecumniekos lietuvieši tika uzņemti novada domē un
Mūzikas un mākslas skolā, kur
nelielu koncertu sniedza profesionālās izglītības iestādes audzēkņi.
Tikšanās noslēgumā abu
pašvaldību pārstāvji devās uz
Vecumnieku tautas namu, kur
ieturēja pusdienas un laiku kavēja neformālās sarunās.

Apliecina piederību Valles vidusskolai

Aicina uz
meistarklasēm

Valles vidusskolas 12. klases audzēkņi Elīna Kļaviņa (no kreisās), Jānis Laumanis, Sandra Asupe,
Jānis Zvirbulis, Linda Martinska izrāda priekšnesumu par skolas dzīvi.
Foto – LELDE ZVIRBULE

18. februārī Vecumniekos
tiks organizēti divi bezmaksas
semināri – radošuma meistarklases «Praktiskais radošums
manai konkurētspējai jeb Lai
ko tu domā, domā CITĀDI!»
novada uzņēmējiem un «Parastu lietu neparasts pielietojums jeb Lai ko tu domā, domā
CITĀDI!» skolēniem un pedagogiem.
Par dalību interesēties, zvanot novada domes projektu koordinatorei Ivetai Balcerei pa
tālruni 63976486 vai rakstot
e-pastā <iveta.balcere@vecumnieki.lv>, kā arī sazinoties ar
Vecumnieku vidusskolas direktora vietnieci ārpusstundu un
interešu izglītības darbā Sanitu
Rogu pa tālruni 29467788 vai
rakstot e-pastā <roga.sanita@
gmail.com>.
ŽANNA ZĀLĪTE

Tradicionālais Valles
vidusskolas Žetonu vakars
norisinājās 6. februārī.
Skolas simbolu –
žetonu – saņēma seši
39. izlaiduma audzēkņi.
Plaucētu ievu zaru smaržas
piepildītajā saieta namā ienāca
12. klases skolēni – trīs meitenes un trīs zēni – katrs ar savu
raksturu, ambīcijām, mērķiem
un uzskatiem. Tuvojoties skatuvei un sagatavotajām sēdvietām, jaunieši apjauta – drīz
sāksies jauna dzīve, ierastās
skolas telpas kļūs par gaišu atmiņu glabātavu un aicinās
vairs tikai ciemos.

Katru raksturo

Sarīkojumā valdīja pozitīva gaisotne, jo, kā sacīja skolas
direktores pienākumu izpildī-

tāja Gunta Kupčiuna, aizejot
no skolas, ir jāatceras tikai tas
labākais, sliktais jāatstāj aiz
muguras. Pasniedzot žetonus,
viņa raksturoja katru skolēnu,
atklājot, kādi ir jaunieši skolotāju redzējumā.
Labus vēlējumus – veiksmi, spēku un izturību – teica
klases audzinātāja Skaidrīte
Baturoviča, Valles pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Radziņa,
kā arī iepriekšējo gadu absolventi, kuri atcerējās savu skolas laiku un brīdi, kad pārņēmis prieks, saņemot skolas
galveno simbolu – žetonu vai
žetongredzenu. Tas atgādina
par izglītības iestādē pavadītajiem gadiem un apliecina piederību Valles vidusskolai.
Vakara otrajā daļā ar nenopietni nopietnu attieksmi jaunieši centās parādīt skolas dzī-

vi. Pašu sagatavotajā ziņu raidījumā «Divpadsmitie studijā», kas tika «translēts» kanālā
TV LNT12, tika atspoguļotas
pavisam ikdienišķas norises
izglītības iestādē.
Pēc svinīgās daļas ikviens
tika aicināts doties uz latviešu
valodas kabinetu, kur pulcējās
iepriekšējo gadu absolventi.
Viņi dalījās pieredzē un savos
veiksmes stāstos, atklājot, kā
ritējusi dzīve pēc Valles vidusskolas beigšanas.

Svinīga noskaņa

Kādas ir šī gada 12. klases
skolēnu domas par Žetonu vakaru un tajā gūtajām izjūtām?
Atbilde visiem ir kopīga. «Brīdis, kuram gatavojāmies kādu
laiku, pienāca un ļoti ātri pagāja.
à5. lpp.

2. lpp.
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Dāvanas
un diennakti
žagariņš Lauksaimniekiem
Dežurēs visu
«Varēs informēt par
jābūt EPS lietotājiem
Š
pārkāpumiem un

ogad Vecumnieku novada
domes Sabiedriskās kārtības nodaļa, kurā ir četri darbinieki, tiks papildināta ar divām
kārtībnieka amata vietām.
Līdz 26. februārim domē
tiks gaidīti pretendentu iesniegumi. Kandidātam nepieciešama vismaz vidējā izglītība,
vēlama darba pieredze tiesībsargājošās iestādēs vai sabiedriskās kārtības uzraudzībā un
profilaksē. Viena no prasībām –
labas teorētiskās zināšanas un
pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un spēja tos pareizi piemērot. Informācija par
vakanci pieejama pašvaldības
interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Pēc amatpersonu pieņemšanas darbā tiks mainīta Sabiedriskās kārtības nodaļas darba
organizācija. Pienākumi tiks
plānoti tā, lai iespēju robežās
nodrošinātu kārtībnieku darbu
dežūras režīmā visu diennakti.
Līdz ar to tiks mainīta līdzšinējā prakse, kad konkrētais
kārtībsargs atbildēja par noteiktu pagastu novada administratīvajā teritorijā.
Pašlaik katram darbiniekam
ir savs tālruņa numurs, uz kuru var zvanīt, lai informētu par
situāciju viņa pārziņā esošajā
pagastā. Turpmāk saziņai tiks
izmantots viens tālruņa numurs. Zvanot uz to, varēs izsaukt dežurējošo kārtībnieku,
kurš izbrauks uz notikuma
vietu visa novada teritorijā.
Iedzīvotāji, tāpat kā līdz
šim, par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem
iesniegumu varēs nodot dežurējošajam kārtības uzraudzītā-

izsaukt kārtībnieku.»

jam, kā arī novada domes administrācijā Vecumniekos un
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes un Valles pagasta pārvaldēs Iesniegumu
likuma noteiktajā kārtībā.
iklīdz darbā būs pieņemti
vēl divi kārtības uzturētāji, Sabiedriskās kārtības nodaļa sāks praktizēt diennakts
dežūras. Iedzīvotāji par to tiks
informēti, darot zināmu arī
tālruņa numuru, ko izmantot
saziņai, lai vēstītu par iespējamiem pārkāpumiem un neatliekamos gadījumos izsauktu
dežurējošo kārtībnieku.
Jāatgādina, ka Sabiedriskās kārtības nodaļas darbinieku pienākums ir piedalīties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā: kontrolēt, kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, atbilstīgi savai kompetencei noformēt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo noteikumu neievērošanu, plānot, vadīt un koordinēt sabiedrisko
kārtību pašvaldības rīkotajos
pasākumos, kā arī veikt citus
amata pienākumus.

T

EDGARS
POLIS,
Sabiedriskās
kārtības
nodaļas
vadītājs

Šogad platību maksājumiem
varēs pieteikties tikai elektroniski, tāpēc visiem lauksaimniekiem ir jābūt EPS (e-pieteikšanās sistēma) lietotājiem.
Lai varētu izmantot šo sistēmu un iesniegt pieteikumu,
jānoslēdz līgums par Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmas
pakalpojumu izmantošanu.
Aicinu visus lauksaimniekus, kuri vēl nav EPS lietotāji,
nevilcināties un noslēgt līgumu, lai varētu sākt izmantot

EPS un iesniegt pieteikumu
maksājumu saņemšanai.
Līguma forma pieejama
pie Vecumnieku novada lauku
attīstības konsultantēm Aigas
Saldābolas un Anitas Smilškalnes, kā arī elektroniski LAD
interneta mājaslapā www.lad.
gov.lv izvēlnē «Kā kļūt par
EPS lietotāju» un jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā.
A. SALDĀBOLA,
Vecumnieku novada
lauku attīstības konsultante

Uzņemas rūpes, dāvā mīlestību
Ir ģimenes, kuras var tikai
apbrīnot, jo tās rūpējas ne vien
par saviem mazajiem ķipariem, bet uzņemas lielu atbildību un gādību par svešiem
bērniem, kuri dažādu iemeslu
dēļ palikuši bez vecāku aprūpes un uzraudzības.
Ģimene cilvēkam dod patvērumu no skarbās pasaules,
tās svētība ir mīlestības sniegšana bērniem un audzināšana,
lai viņi justos droši un pasargāti priekos un bēdās.
Cilvēki, kuri kļūst par audžuģimeni vai pieņem bērnu
aizbildnībā, veic darbu, ko var
saukt par misiju, jo ne katrs
spēj savu mīlestību dāvāt svešam bērnam. Mūsu sirdis silda
un priecīgas dara tie ļaudis –
omes, vecvecmāmiņas, tantes,

INFORMĀCIJA nodokļu maksātājiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 16. martā Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt gada ienākumu deklarācijas, saņemt VID
amatpersonas konsultāciju un praktisku palīdzību deklarācijas
aizpildīšanā:
 Bārbelē (pagasta pārvaldes telpās) – no plkst. 10 līdz 12;
 Vecumniekos (novada domes telpās) – no plkst. 13 līdz 15.
Lai aizpildītu un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, līdzi jāņem:
w personu apliecinošs dokuments,
w attaisnojošos izdevumus apliecinoši dokumenti,
w informācija, kas nepieciešama piekļūšanai elektroniskās
deklarēšanas sistēmai (parole, e-pasta adrese) vai savai internetbankai (parole, kodu karte vai kodu kalkulators),
w dati par gada laikā gūto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu kopsummu un saņemtajām subsīdijām.
Valsts ieņēmumu dienests

onkuļi un citi tuvinieki –, kuri
situācijās, kad bērni jāizņem
no ģimenes, nav vienaldzīgi
un uzņemas rūpes par viņiem.
Sūtām smaržīgu lilijas ziedu un sakām sirsnīgu paldies
visiem aizbildņiem un audžuģimenēm par pašaizliedzīgo
un nozīmīgo darbu, adoptētājiem, kuri spēruši šo nozīmīgo
soli, pieņēmuši svarīgu lēmumu savā dzīvē un turpmāk nodrošinās bērniem iespēju augt
ģimenē. Paldies aizgādņiem,
kuri rūpējas par rīcībnespējīgām personām – sniedz atbalstu ikdienas gaitās un palīdz,
kad tas nepieciešams.
Aicinām ikvienu pievērst
uzmanību sabiedrībā notiekošajam un uzdot sev jautājumu – kā es varu iesaistīties un
palīdzēt.
Vecumnieku novada
bāriņtiesas
KOLEKTĪVS

IEVĒRĪBAI!
Domes informatīvais
izdevums iznāk divas
reizes mēnesī.
Materiāli «Vecumnieku
Novada Ziņu»
februāra otrajam numuram
jāiesniedz līdz
17. februārim.
E-pasts: <zanna.zalite@
gmail.com>.
Tālrunis 22024545.
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Iedzīvina senās maskošanās tradīcijas

 Vecumniekos ar jautrām izdarībām svinēs Meteņdienu

zvanot Agritai Laudurgai pa
tālruni 28667825.

Īstais Zemgales budēlis, kas
dzīvo Vecumnieku novadā,
aicina visus kopīgi sākt
gaidīt pavasari ar Meteņdienas svinēšanu 27. februārī.

Sētā aicina pavasari

Kopā ar Bārbeles folkloras
kopu «Tīrums», viesu kolektīviem no Lietuvas, kā arī folkloras pazinējiem no citiem
Latvijas novadiem ikviens interesents tiek aicināts piedalīties Meteņdienas sarīkojumā
Vecumniekos.

Amatnieku tirdziņš

27. februāra rītā maskotie
tēli visā savā godībā piepildīs
Vecumniekus. Pulksten 10 folkloras kopas un skatītāji dosies
uz lauku sētu «Robežnieki»
Vecumnieku pagastā, lai raidītu projām ziemu un sveiktu
auglīgo pavasari. Pulksten 12.45
notiks pulcēšanās masku gājienam, kas vīsies no Vecumnieku centra līdz Jaunajam
ezeram, kur pulksten 13.30 sāksies Meteņu svinības ar dažādām tradicionālām izdarībām.
Jaunā ezera krastā izrādīsies
Zemgales budēļi, cīkstēsies staltākie vīri un atjautīgākās sievas, interesenti varēs piedalīties
dažādās rotaļās, nobaudīt Meteņa putru, vizināties zirga pa-

Meteņu svinēšana Vecumniekos sākās 14. februārī, kad budēļus
savā sētā uzņēma saimniece Mārīte Vītola (vidū).
Foto – ŽANNA ZĀLĪTE
jūgā, iepirkties novada mājražotāju un amatnieku tirdziņā,
kā arī piedzīvot Meteņa mīzienu un salmu skulptūru dedzināšanu.
Pulksten 19 svētku dalībnieki pulcēsies Vecumnieku tautas
namā uz danču vakaru. Folkloras kopu vadībā ikvienam būs
iespēja apgūt danču soļus.
Meteņu svinībās īpaši tiek
aicināti iesaistīties novada uzņēmumu un iestāžu darbinieki, amatiermākslas kolektīvi,

draugu grupas, domubiedri, novada patrioti un aktīvas izklaides cienītāji. Svētku laikā interesentiem ir iespēja kopīgi
startēt masku parādē, izrādot
izvēlētās maskas dabu un prezentējot savu kolektīvu. Sīkāka informācija par gājienu un
iespēju tajā piedalīties pieejama, rakstot e-pastā: <vecumniekutn@vecumnieki.lv> vai

Lai iepazīstinātu novada
iedzīvotājus ar Meteņu tradīcijām, 14. februārī Vecumnieku tautas namā notika budēļa
cepures darināšanas meistardarbnīca. Folkloras kopas «Tīrums» vadītāja Irita Vimba iepazīstināja ar Meteņu tradīcijām un nozīmi seno latviešu
kultūrā, kā arī atklāja masku
gatavošanas noslēpumus.
Pēc radoša darba meistarklasē sanākušie devās uz saimnieces Mārītes Vītolas sētu Vecumniekos, Rīgas ielā 40, kur folkloras pazinēju vadībā varēja
piedzīvot maskoto tēlu izdarības, aizbiedējot ziemu un aicinot sētā auglīgo pavasari. Tas
deva iespēju gūt ieskatu un zināšanas šajā senajā tradīcijā.
Meteņu svinības Vecumnieku novadā tiek rīkotas, lai
iedzīvinātu Zemgales senās
maskošanās tradīcijas un kopīgi sagaidītu pavasari.
A. LAUDURGA,
Vecumnieku tautas
nama vadītāja

1. martā Bārbeles tautas namā:

plkst. 10 – seminārs «Finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos».
Lektore – Mārīte Lazdiņa, va/s «Latvijas Attīstības finanšu institūcija «Altum»» Jelgavas filiāles vadītāja.
Plkst. 10.30 – mācību seminārs «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu nodokļu aktualitātes uzņēmējiem un
lauksaimniekiem».
PROGRAMMĀ:
 Grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»;
 Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu;
 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par dividendēm pielīdzinātiem ienākumiem zemnieku saimniecībām, kas maksā uzņēmumu ienākuma nodokli;
 Pašnodarbinātā sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 Būtiskākās normas patentmaksas un fiksētā ienākuma
nodokļa maksātājiem;
 Mikrouzņēmumu nodokļa aktualitātes;
 Mazajiem uzņēmējiem būtiskākie grozījumi likumā
«Par nodokļiem un nodevām»;
 Atbildes uz jautājumiem.
Lektore – Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore.

Îstais Zemgales budçlis, kas dzîvo Vecumnieku novadâ, aicina visus kopîgi sâkt gaidît
pavasari, svinot Meteòdienu kopâ ar Bârbeles folkloras kopu «Tîrums», viesiem no citiem
Latvijas novadiem un Lietuvas.

27. februârî

Plkst. 10 – maskotais gâjiens lauku sçtâ «Robeþnieki» Vecumniekos
Piedalies maskoto tçlu izdarîbâs, aizbiedçjot ziemu un ienesot sçtâ auglîgo pavasari!
Pieteikties transportam, kas kursçs no Vecumnieku centra, var lîdz 25. februârim, zvanot
pa tâlruni 63976322.
Plkst. 12.45 – pulcçðanâs maskotajam gâjienam laukumâ
pie Vecumnieku mûzikas un mâkslas skolas
Plkst. 13 – maskotais gâjiens no Vecumnieku centra uz Jauno ezeru
Gâjienâ aicinâti piedalîties visi interesenti, izrâdot izvçlçtâs maskas dabu. Sîkâka
informâcija par gâjienu un iespçju tajâ iesaistîties, zvanot pa tâlruni 28667825.
Plkst. 13.30 – Meteòu svinçðana pie Jaunâ ezera
Staltâko zemgalieðu spçkoðanâs, Meteòa mîziens, rotaïas, salmu skulptûru dedzinâðana,
zirga pajûgs, novada amatnieku un mâjraþotâju tirdziòð, Meteòdienas putra.
No plkst. 19 lîdz 22 – danèu vakars Vecumnieku tautas namâ
Svçtku noslçgums un danèi. Folkloras kopas
ierâdîs danèu soïus ikvienam interesentam.
Tautas nama mazajâ zâlç bûs apskatâma
biedrîbas «Zemgales Mantojums»
atjaunotâ Zemgales krieviòu
tautas tçrpa izstâde.

4. lpp.
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Amatalga pieaugusi par 2,77 procentiem

27. janvārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Domes sēdē izskatīti
15 darba kārtībā iekļautie
jautājumi. Lēmumu
pieņemšanā piedalījās
visi deputāti.

Pieņems darbā
kārtībniekus

Ar 13 deputātu balsīm par
un divām pret (Andris Lisovskis, Gunārs Puziņš) apstiprināti grozījumi Vecumnieku novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, kā
arī veiktas izmaiņas amata
vietu skaitā un atlīdzībā.
Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja, ka
šis jautājums tika skatīts pastāvīgo komiteju apvienotajā
sēdē 20. janvārī, kad deputāti
diskutēja gan par amata vietām, gan atlīdzību.
Sakarā ar šogad valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas pieaugumu atlīdzības
apmērs palielināts arī pašvaldībā strādājošajiem minimālā
atalgojuma saņēmējiem, kuriem turpmāk par pilnu slodzi
maksās 370 eiro. Par 2,77 procentiem amatalga pieaugusi
teju visiem pašvaldības darbiniekiem, taču ir arī nelieli izņēmumi. Lielāks samaksas
kāpums ir bāriņtiesas loceklei
Skaistkalnē, kurai, sākot ar
1. janvāri, noteikts pilns darba laiks (līdz šim bija 0,9 slodzes), Vecumnieku tautas nama vadītājai un mākslinieciskās daļas vadītājai, Valles
pagasta Taurkalnes bibliotēkas vadītājai, kurai palielinājies darba apjoms, kā arī domes vecākajam datortīklu administratoram un datortehniķim.
Būtiskas pārmaiņas skāruVecumnieku novada
Domes nākamā sēde
notiks
24. februārī plkst. 15.
Domes sēdes ir atklātas,
un tajās var piedalīties
ikviens interesents.
«Vecumnieku Novada
Ziņas» var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

šas Sabiedriskās kārtības nodaļu, kas turpmāk strādās dežūrrežīmā 24 stundas diennaktī. Kārtībnieks, kurš līdz
šim veica amata pienākumus
Stelpes un Vecumnieku pagastā, pārdēvēts par inspektoru. Izveidojot jaunas amata
vietas, darbā tiks pieņemti vēl
divi kārtībnieki.
Pēc pagastu pārvalžu vadītāju ierosinājuma gadījuma darbu strādnieki teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanā
Bārbelē, Skaistkalnē un Vallē būs nodarbināti visu gadu;
līdz šim viens darbinieks katrā pagastā savus pienākumus
veica septiņus mēnešus gadā.
Pilns darba laiks un lielāks atalgojums noteikts Vecumnieku novada Domes sporta skolas apkopējai, kurai paredzēti
papildu – dežurantes – pienākumi.
Atlīdzība sarukusi trim interešu pulciņu vadītājām. Saskaņā ar vērtēšanas rezultātiem šogad mazāku atalgojumu par savu darbu saņems
Kurmenes, Misas un Skaistkalnes tautas nama amatierteātru režisores.
Nav mainījusies deputātu
un komiteju vadītāju atlīdzība, kas ir 110 un 183 eiro mēnesī, taču minimāli pieaugusi likme par piedalīšanos Domes, komiteju, komisiju sēdēs
un citu deputātu pienākumu
pildīšanu, kas tagad ir 6 eiro stundā (iepriekš – 5,65 eiro).

Nosaka atlīdzību
amatpersonām

Noteikts atalgojums Domes augstākajām amatpersonām. Sākot ar šī gada 1. janvāri, Domes priekšsēdētāja mēnešalga ir 2150 eiro, priekšsēdētāja vietnieka – 1721 eiro.
Sagatavotos lēmumprojektus neatbalstīja deputāti Andris Lisovskis un Gunārs Puziņš. Nosakot atlīdzību priekšsēdētāja vietniekam, no balsojuma atturējās Mārtiņš Mediņš.
Apstiprināts atalgojums novada Domes izglītības iestāžu
direktoriem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un kapitālsabiedrību valdes locekļiem.

Vecumnieku vidusskolas
direktoram noteiktā mēneša
amatalga ir 1086 eiro, Misas – 958 eiro, Skaistkalnes –
958 eiro, Valles – 859 eiro,
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas – 773 eiro, Stelpes
pamatskolas – 736 eiro, Sporta skolas direktoram – 796 eiro, pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītājai –
756 eiro. Jāatzīmē, ka pozitīvas izmaiņas skārušas tikai
Mūzikas un mākslas skolas,
Sporta skolas direktora un
«Cielaviņas» vadītājas atlīdzību, pārējiem saglabātas līdzšinējās amatalgas.
Veco ļaužu un invalīdu
pansionāta «Atvasara» vadītājas mēneša amatalga ir 925
eiro, Vecumnieku veselības
centra – 421 eiro, Valles pašvaldības aģentūras vadītāja –
802 eiro.
SIA «Mūsu saimnieks»
valdes locekļa atalgojums ir
978 eiro mēnesī, SIA «Kūdrinieks» – 868 eiro, SIA «Jaunolis» – 925 eiro.

Palielina
piemaksas apmēru

Ar 13 balsīm par un divām
pret (Andris Lisovskis un Gunārs Puziņš) apstiprināti Vecumnieku novada Domes
saistošie noteikumi nr. 1 «Vecumnieku novada pašvaldības
2016. gada budžets». Normatīvais dokuments publicēts
«Vecumnieku Novada Ziņu»
5. lpp., paskaidrojuma raksts –
no 8. līdz 14. lpp.
Pirms budžeta apstiprināšanas deputāti nobalsoja par
pedagogu atvaļinājuma pabalsta apmēru. Līdz šim skolotāji, aizejot atvaļinājumā, saņēma 25 procentu piemaksu pie
amatalgas, sākot ar šo gadu,
pabalsts būs par pieciem procentiem lielāks. «Palielinot pedagogu atvaļinājuma pabalsta
apmēru, budžeta izdevumu daļa pieaugs par apmēram 5000
eiro,» paskaidroja Finanšu
nodaļas vadītāja Gita Skribāne.
Pret pabalsta palielināšanu bija deputāts Valdis Rusiņš; Rihards Melgailis un Jānis Kovals no balsojuma atturējās.

Jāveicina
audžuģimeņu kustība

Dome pieņēma zināšanai
Vecumnieku novada bāriņtiesas atskaiti par darbu 2015. gadā. Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Evita Caune atbildēja uz deputātu jautājumiem.
«Jāveicina un jāpopularizē
audžuģimeņu kustības attīstība novadā, lai lielākam bērnu
skaitam būtu iespēja dzīvot un
augt ģimeniskā vidē, paliekot
savā novadā un iegūstot izglītību šeit esošajās mācību iestādēs. Tas ļautu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
uzturēt regulārus kontaktus un
saskarsmi ar radiniekiem un
draugiem,» uzsvēra E. Caune.

Motivēs audzēkņus

Apstiprināts reglaments «Par
audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā».
Izglītības iestādes direktore Iveta Lavrinoviča informēja, ka šāda veida motivācija nepieciešama, lai veicinātu
audzēkņu personības un profesionālo izaugsmi un atbalstītu skolēnus par sasniegumiem mūzikas un mākslas jomā. Šim mērķim šogad iestādes budžetā paredzēti 300
eiro.

Realizēs
betona plāksnes

Vecumnieku novada domes grāmatvedības bilancē
iekļautas 200 trotuāra plāksnes 800 eiro vērtībā un noteikta to pārdošanas cena – 5 eiro (bez PVN) par vienu plāksni.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis Kalniņš informēja,
ka, veicot vides sakārtošanas
un uzlabošanas darbus Vecumnieku pirmsskolas izglītības iestādes pagalma teritorijā, tika demontētas 200 trotuāra plāksnes. Tā kā domei tās
nav nepieciešamas, plāksnes
nolemts realizēt.
Jānis Kovals ierosināja lietotās betona plāksnes vispirms
piedāvāt pagastu pārvaldēm
un pašvaldības iestādēm savu
teritoriju sakārtošanai.
ŽANNA ZĀLĪTE

5. lpp.
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Audzēkņi saņem žetonus
à1. lpp.
Mirklis, kad mūsu rokās jau
atradās šis skolas simbols –
žetons –, bija gaismas ātruma
cienīgs. Sēžot absolventu, skolotāju, vecāku, draugu un radu
priekšā pārņēma svinīga noskaņa. Tas bija nozīmīgs un
neaizmirstams brīdis – mirklis, ko var piedzīvot tikai vienu reizi, mirklis, ko atcerēsimies, apmeklējot visus nākamos Žetonu vakarus, kad mūsu vietā būs jau citi jaunieši,»
vērtē topošie absolventi.
Klases vārdā – liels paldies direktores pienākumu izpildītājai Guntai Kupčiunai un
audzinātājai Skaidrītei Baturovičai, paldies vecākiem un
draugiem, kā arī fotogrāfam
Guntaram Stilvem.
ELĪNA KĻAVIŅA,
Valles vidusskolas
12. klases audzēkne

Šo dzejoli veltu vecajai,
mīļajai Sarkanajai skolai, kurā
mācījušās daudzas paaudzes;
arī es, Vecumnieku vidusskolas 1955. gada absolvente.
INTA KRŪMIŅA

Vecais skolas nams

Žetonu saņēmējiem apsveikumu bija sagatavojuši 11. klases
skolēni.
Foto – LELDE ZVIRBULE
Valles vidusskolas 12. klases audzēkņi
Sandra Asupe
Linda Martinska
Elīna Kļaviņa
Sandis Rāviņš
Jānis Laumanis
Jānis Zvirbulis
Audzinātāja Skaidrīte Baturoviča

Tu, mūsu vecais skolas nams,
Ar lielu gadu nastu plecos,
Vēl stāvi nesaliekts, bet stalts,
Vēl saule iespīd logos tavos.
Vien tavā zālē, gaiteņos
Vairs nedzird bērnu balsis
skaļās,
Stāv klases tukšas, pamestas,
Un putekļi tik krājas tajās.
Bet neesi jau aizmirsts tu
Un nolemts iznīcībai lēnai,
Jo plānots, domāts tiek par to,
Kā atjaunot un sakopt tevi.
Un, cerams, pienāks diena tā,
Kad tukšas nestāvēs vairs telpas,
Jo esi pelnījis tu, vecais
skolas nams,
Ka kļūsti atkal vajadzīgs
kā senāk.

Saistošie noteikumi nr. 1 «Vecumnieku novada
pašvaldības 2016. gada budžets»

SAISTOŠIE NOTEIKUMI APSTIPRINĀTI VECUMNIEKU NOVADA DOMES SĒDĒ 2016. GADA 27. JANVĀRĪ.

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 14. panta
otrās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
46. panta pirmo daļu, likuma
«Par pašvaldību budžetiem»
16. un 17. pantu.
1. Apstiprināt Vecumnieku
novada pašvaldības pamatbudžetu 2016. gadam:
1.1. Ieņēmumus – 8 031
587 euro, kā arī sadalījumu pa
ieņēmumu veidiem saskaņā ar
1. pielikumu;
1.2. Izdevumus – 8 808
146 euro, kā arī sadalījumu
pēc valdības funkcijām saskaņā ar 2. pielikumu un sadalījumu atbilstīgi ekonomiskajai
klasifikācijai saskaņā ar 3. pielikumu;
1.3. Faktisko līdzekļu atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri –
1 001 158 euro;
1.4. Plānoto līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri –
100 704 euro;
1.5. Finansēšanas sadaļu
saskaņā ar 4. pielikumu;
1.6. Informāciju par saistībām 2016. gadā saskaņā ar
5. pielikumu;
1.7. Pedagogu mērķdotāciju sadalījumu 2016. gada asto-

ņiem mēnešiem saskaņā ar
6. pielikumu.
2. Apstiprināt Vecumnieku
novada pašvaldības speciālo
budžetu 2016. gadam:
2.1. Ieņēmumus – 268 388
euro saskaņā ar 7. pielikumu;
2.2. Izdevumus – 346 464
euro saskaņā ar 7. pielikumu;
2.3. Faktisko līdzekļu atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri –
78 076 euro;
2.4. Plānoto līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri –
0 euro;
2.5. Autoceļu programmas
mērķdotācijas plānu 2016. –
2018. gadam saskaņā ar 8. pielikumu.
3. Apstiprināt Vecumnieku
novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu
2016. gadam:
3.1. Ieņēmumus – 10 000
euro saskaņā ar 9. pielikumu;
3.2. Izdevumus – 11 204
euro saskaņā ar 9. pielikumu;
3.3. Faktisko līdzekļu atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri –
1 204 euro;
3.4. Plānoto līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri –
0 euro.
4. Apstiprināt 10. pieliku-

mu «Paskaidrojuma raksts par
Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžetu».
5. Līdz 2016. gada 9. februārim Vecumnieku novada
Domes iestāžu un struktūrvienību vadītājiem sagatavot un
iesniegt Finanšu nodaļai iestāžu
un struktūrvienību tāmes atbilstīgi pieņemtajam budžetam.
Pielikumā*:
1. Vecumnieku novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā uz 2 lp.
2. Vecumnieku novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā (pēc funkcionālajām kategorijām) uz
5 lp.
3. Vecumnieku novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā (atbilstīgi
ekonomiskajai klasifikācijai)
uz 1 lp.
4. Vecumnieku novada
pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas sadaļa 2016. gadam uz 1 lp.
5. Vecumnieku novada
pašvaldības saistību apmērs
2016. gadā uz 4 lp.
6. Pedagogu mērķdotāciju
sadalījums 2016. gada astoņiem mēnešiem uz 2 lp.

7. Vecumnieku novada
pašvaldības speciālais budžets
2016. gadam uz 1 lp.
8. Vecumnieku novada
pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu programmas mērķdotācijas plāns
2016. – 2018. gadam uz 1 lp.
9. Vecumnieku novada
pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets 2016. gadam
uz 1 lp.
10. Paskaidrojuma raksts
par Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžetu
uz 12 lp.
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs
* Pielikumi pieejami Vecumnieku novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv, sadaļā «Budžets», kā arī novada domē un
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles pagasta
pārvaldēs. Paskaidrojuma raksts
par Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžetu
publicēts «Vecumnieku Novada Ziņu» šajā numurā (8. –
14. lpp.).

6. lpp.
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Neļauj aizmirst barikāžu laiku

Vecumnieku muzeja krājumā – vērtīgas liecības
Janvārī 1991. gada barikādēm apritēja 25. gadskārta. Daudzus gadus Vecumnieku pagasta muzejs, pieminot trauksmainos notikumus, organizējis tikšanās, atmiņu pēcpusdienas, mākslas filmu skatīšanos u. c.
Šogad, ņemot vērā zīmīgo
gadadienu, tika organizēts vairāku pasākumu cikls.

Iespaidīgas
fotogrāfijas

16. janvārī Vecumnieku
novada barikāžu aizstāvjiem
tika rīkots brauciens uz Ķīpsalas halli Rīgā, kur notika barikāžu atceres pasākums – koncerts «Bulvārī brīvība».
Kopā ar bijušo vēstures
skolotāju un muzeja vadītāju
Aloidu Baķi tika pārskatīti pagasta aktīvista Jāņa Lapas fotomateriāli, kas atrodas muzeja krājumā, – 116 fotogrāfijas
ar tā brīža spilgtākajiem notikumiem un vietām. Atlasīti tika tā laika laikrakstu materiāli. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere
no žurnāla «Latvija» (1991. gads,
nr. 92) pārkopēja ļoti iespaidīgas barikāžu laika fotogrāfijas. Muzeja telpās varēja aplūkot dažādus vizuālos materiālus – Ainara Ķieņa zīmētos
plakātus, pašvaldības izdevumā publicētos rakstus un bildes, fotogrāfijas, kurās iemūžināta barikāžu aizstāvju piemiņas zīmju pasniegšana u. c.
Paldies Vecumnieku vidusskolai un ārpusstundu darba organizatorei Sanitai Rogai, Vecumnieku tautas nama
vadītājai Agritai Laudurgai un
mākslinieciskās daļas vadītājai Vitai Vēverei par atsaucību, kopīgā apspriedē vienojoties par 20. janvāra sarīkojuma norisi. Pateicos S. Rogai
par sadarbību un izdomu, organizējot skolā radošo darbu
izstādi «Mana ģimene barikāžu laikā». Skolēnu labākie
darbi bija apskatāmi tautas namā un atceres sarīkojumā pie
ugunskura 20. janvārī. Saistoša bija V. Vēveres iekārtotā
fotomateriālu un laikrakstu
kopiju ekspozīcija.

Autobusā iekārtotā ekspozīcija vēsta par Latvijas Trešās atmodas barikāžu laika notikumiem.
Foto – R. KOVALA
Paldies Vecumnieku bibliotēkas darbiniecēm par grāmatu izstādi, kas kuplināja
tautas namā aplūkojamos materiālus.

Saturīga informācija

Prieks, ka atceres pasākumu 20. janvārī kuplā skaitā
apmeklēja gan skolēni, gan
pagasta iedzīvotāji. Līdzās
ugunskura svelmainajām liesmām un atmiņu stāstītājiem
bija mūsu sarkanbaltsarkanais
karogs, kas austs Atmodas laikā Vecumniekos. Pie tā stāvēja abas audējas – Biruta Enkure un Vizma Janišone, kuras
tolaik strādāja Bauskas rajona
Sadzīves pakalpojumu kombinātā.
Sadarbībā ar 1991. gada
barikāžu muzeju Rīgā atceres
pasākumu papildināja Jura
Podnieka studijas veidotā filma «Mūsu barikāžu laiks». Tā
palīdzēja jauniešiem izprast
un izjust tā laika notikumus,
jo tālajā 1991. gadā viņi vēl
nebija uz šīs pasaules.
Pasākumu cikla noslēgumā 29. janvārī Vecumniekos
piestāja barikāžu muzeja interaktīvais «muzeobuss» –
1991. gada barikāžu muzeja
izbraukuma ekspozīcija, kas
iekārtota autobusā «Ikarus».
To apmeklēja Vecumnieku vidusskolas un Stelpes pamatskolas dažādu klašu audzēkņi.

Vecumnieku tautas namā iekārtotajā izstādē varēja aplūkot
Ainara Ķieņa 1991. gada janvāra dienās zīmētos plakātus.
Foto – V. VĒVERE
Erudītie un harizmātiskie gidi –
Ieva Feldberga un Kaspars
Zaltāns – neatstāja vienaldzīgu
nevienu klausītāju. Prieks bija
raudzīties, kā viņi prata novērtēt katru skolēnu grupu un pasniegt saprotamu un saturīgu
informāciju. Paldies par šo brīnišķīgo dienu Vecumniekos.
Paldies Vecumnieku novada domes darbiniekiem, īpaši
izpilddirektoram Guntim Kalniņam par idejām, uzticēšanos
un, protams, finansiālo un morālo atbalstu barikāžu pasākumu cikla organizēšanā un īstenošanā. Paldies Saimniecības
nodaļas vadītājam Aivaram
Petruševicam un viņa koman-

dai – Aivim Kalniņam un Arvīdam Gulbim –, SIA «Jaunolis» vadītājam Vasīlijam Ņikiforovam un traktora vadītājam Aivaram Teseļskim.
Lielu paldies pelnījušas
tautas nama rosīgās darbinieces Agrita Laudurga, Vita Vēvere un Aija Dreimane.
Sirsnīgs paldies Aloidai
Baķei par atbalstu un bijušajai
pansionāta «Atvasara» vadītājai Baibai Kļaviņai par palīdzību, apzinot Beibežu un Misas ciema barikāžu dalībniekus.
R. KOVALA,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja
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7. lpp.

Latvijas aizstāvjus atbalstīja tauta

 Možu garu uzturēja dzeja un dziesmas
1991. gada janvāra
barikāžu aizstāvju
atcerei veltīts pasākums
Stelpes pamatskolā notika
20. janvārī.
To atklāja Stelpes pamatskolas vēstures skolotāja Skaidrīte Baturoviča. Viņa aicināja
9. klases skolēnus Annu Mariju Arcihovsku un Kasparu
Dūnu iepazīstināt klātesošos
ar notikumiem, kas risinājās
pirms 25 gadiem. A. M. Arcihovska pastāstīja par 13. janvāra notikumiem Viļņā (Lietuva), bet K. Dūna – par tās
pašas dienas norisēm Rīgā.

Palīdz ar pārtiku

Vēstures skolotāja ļāva iztēloties, kā tika veidotas barikādes. Galvaspilsētā sabrauca
smagā lauksaimniecības tehnika. Piekabes bija piekrautas
ar smiltīm, dzelzsbetona blokiem un akmeņiem, lai pasargātu Rīgu no ienaidnieka tanku
uzbrukuma, nosprostotu piekļuvi Latvijas Televīzijas ēkai
un citiem svarīgiem objektiem.

Pieminot 1991. gada janvāra notikumus, pie simboliska ugunskura pulcējās Stelpes pamatskolas audzēkņi un skolotāji.
Foto – D. VENCLOVA
Cilvēki varēja sazināties
tikai ar stacionāro tālruņu, telegrāfa, kā arī sevišķos gadījumos ar Radio un Televīzijas

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo
augu aizsardzības līdzekļu lietotāju
APLIECĪBU PĀRREĢISTRĀCIJAI –

8. martā plkst. 10

Iniciatīvu un aktivitāšu centrā
Vecumniekos, Rīgas ielā 29a.
Mācības ir par maksu.
w Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem – 27 eiro (ar PVN), t. sk. apmācība – 25,28 eiro, apliecība – 1,72 eiro.
w Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem ar testu, ja ilgāk nekā gadu
bijis pārtraukums, – 44,22 eiro (ar PVN), t. sk. apmācība –
25,28 eiro, tests – 17,22 eiro, apliecība – 1,72 eiro.
w Operatori. Pamatapmācība apliecības iegūšanai – 39 eiro (ar PVN), t. sk. apmācība – 25,23 eiro, tests – 12,05 eiro,
apliecība – 1,72 eiro.
w Pamatapmācība 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības
līdzekļu lietotājiem apliecības iegūšanai – 139 eiro (ar PVN),
t. sk. apmācība – 120,06 eiro, tests – 17,22 eiro, apliecība –
1,72 eiro.
Samaksu var veikt apmācību dienā skaidrā naudā (tiks
izsniegta kvīts), kā arī ar pārskaitījumu, iepriekš paziņojot
rekvizītus rēķina sagatavošanai.
Uz mācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (3×4 cm) un
vecā apliecība, uz vietas būs jāaizpilda divi iesniegumi.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 28705298 Aigai
Saldābolai, lauku attīstības konsultantei.

starpniecību. Tajā laikā nebija
ne mobilo tālruņu, ne datoru.
Tauta atbalstīja barikāžu
dalībniekus. Citi palīdzēja ar
pārtiku, citi – ar malku. Šajā
laikā radās daudz dzejoļu un
dziesmu. Tie skanēja Radio
un Televīzijas ēterā, ar tiem
uzstājās mākslinieki barikāžu
vietās. Dzeja un dziesmas uzturēja barikāžu aizstāvjos možu garu, apņēmību un drosmi.
Cilvēki pie ugunskuriem bija
gatavi tam, ka varētu sākties
krievu armijas uzbrukums.
Sarunās tika spriests par iespējamiem notikumu attīstības scenārijiem. Kāri tika
tverta katra jauna ziņa, kas zibens ātrumā izplatījās visā barikāžu apgabalā.

Iesloga cietumā

Interesants bija stāsts par
pieciem drosmīgiem puišiem,
kuri naktī no 19. uz 20. janvāri dežurēja uz Vanšu tilta. Viņus sagūstīja OMON kaujinieki, aizveda uz Baltkrieviju
un ieslodzīja Vitebskas cietumā kopā ar kriminālnoziedzniekiem. Acīmredzot tika gaidīts, ka cietumnieki puišus
nogalinās. Tomēr tā nenotika.
Kad viņi ieslodzītajiem bija
izstāstījuši, kā un kāpēc šeit
nonākuši, par viņiem aizstāvī-

bu uzņēmās kāda no cietuma
autoritātēm. Vēlāk puiši sveiki un veseli atgriezās Latvijā.
Ar klusuma brīdi tika pieminēti barikāžu apšaudēs bojā
gājušie ļaudis.

Pie Televīzijas torņa

Skolotāja Inese Freiberga
pastāstīja, kā barikāžu aizstāvībā piedalījās Stelpes iedzīvotāji. Stelpiešiem bija uzdots
atrasties pie Televīzijas torņa.
Reizi dienā grupas mainījās.
Skolotāja lūdza pacelt rokas
tos skolēnus, kuru tuvinieki ir
barikāžu dalībnieki. Izrādās, tādi ir lielākajai daļai audzēkņu.
Skolotājas vadībā tika izpildītas
vairākas karavīru dziesmas.
Kad skolēniem tika jautāts, vai arī viņi nepieciešamības gadījumā ietu aizstāvēt
savu zemi, kā to darījuši viņu
vecāki un vecvecāki, vairums
atbildēja apstiprinoši.
Sarīkojumā dzeju runāja
Stelpes pamatskolas audzēkņi
Sanita Strautniece, Dāvis Lukša, Kārlis Elmers Apsītis un
Dāgs Neliuss.
Katra stunda šajās dienās
atgādināja – mums ir sava
valsts un brīvība.
S. BATUROVIČA,
Stelpes pamatskolas
vēstures skolotāja

8. lpp.

DEPUTĀTI
VĒRTĒ BUDŽETU

Gaidāmi
uzlabojumi

JĀNIS
KOVALS:
– Lai gan
absolūtos skaitļos šī gada pašvaldības budžets ir mazāks
nekā 2015. gadā, plānots palielinājums nodokļu ieņēmumos
un finansējumā, kas tiek saņemts no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda. Šie papildu līdzekļi ļaus atrisināt vairākus sasāpējušus jautājumus,
piemēram, sabiedriskās kārtības jomā, kur jau sen bija nepieciešami uzlabojumi.
Ne mazāk nozīmīga ir problēma, kas saistīta ar infrastruktūras sakārtošanu Vecumnieku
vidusskolā, tādēļ šogad plānots
darbs pie Vecumnieku vidusskolas pārbūves projekta aktualizācijas un stadiona projekta izstrādes, lai mēģinātu piesaistīt
projektu finansējumu šo objektu sakārtošanā. Turpinās darbs
pie iepriekš iegādātās ēkas atjaunošanas Vecumniekos, Liepu
ielā, kur jaunajā mācību gadā iecerēts atvērt papildu grupas, tādējādi atrisinot rindu problēmu
pirmsskolas izglītības iestādē.
Arī šī gada budžetā ir saglabāta iepriekšējo gadu pieredze,
ieplānojot līdzekļus iestāžu remontam un vides uzlabošanai
visā novada teritorijā.
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 Paskaidrojuma raksts par Vecumnieku novada pašvald
Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets
apstiprināts Domes sēdē
27. janvārī. Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi ir
8 031 587 eiro, izdevumi –
8 808 146 eiro. Pamatbudžeta faktiskais līdzekļu
atlikums šī gada 1. janvārī
bija 1 001 158 eiro.
Vecumnieku novada pašvaldības budžets ir instruments
pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un administratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Tas veidots, samērojot
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstību nosaka Vecumnieku novada attīstības plānošanas dokumenti laika posmam
no 2013. līdz 2019. gadam –
«Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013 – 2028» un «Vecumnieku novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam».
Saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem ir noteiktas pašvaldības vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi (skatīt tabulu 9. lpp.).
Atbilstīgi budžeta iespējām
un attīstības programmas rīcības plānam arī 2016. gadā tur-

pināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu ieviešana.
Budžets izstrādāts, pamatojoties un ievērojot Latvijas
Republikas likumus «Par pašvaldībām», «Par budžetu un
finanšu vadību», «Par pašvaldību budžetiem», «Par valsts
budžetu 2016. gadam», nodokļu likumus un saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu
un citu normatīvo aktu prasībām, kas regulē pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu.
Plānojot finansējumu atlīdzības izmaksai 2016. gadā, ir
ievērots Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.
Kopējā situācija ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī
ietekmē pašvaldību ekonomisko, finansiālo un sociālo vajadzību sabalansēšanu, kā arī
administratīvo teritoriju ilgtermiņa attīstību.
Budžets atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes pārskata gadam, kā arī pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus. Budžetu veido pamatbudžets, speciālais budžets, kā arī
līdzekļi, kas ziedoti vai dāvināti.
Skaitliskā informācija par
budžeta ieņēmumiem atbilstīgi ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai atspoguļota Vecumnieku novada
Domes saistošo noteikumu «Ve-

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Grafiskais zīmējums – ŽANNA ZĀLĪTE

cumnieku novada pašvaldības
2016. gada budžets» 1., 7. un
9. pielikumā.
Skaitliskā informācija par
budžeta izdevumiem ir Vecumnieku novada Domes saistošo
noteikumu «Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets» 2., 3., 7. un 9. pielikumā.

Prognozētie ieņēmumi

Pamatbudžets ir ieņēmumu
un izdevumu plāna galvenā
daļa, un tā ieņēmumus veido
nodokļu (iedzīvotāju ienākuma
un nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu (valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi,
ieņēmumi no īpašuma u. c.),
transfertu (valsts budžeta –
mērķdotācijas un dotācijas, pašvaldību budžetu transferti –
par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu) un budžeta
iestāžu ieņēmumi (iekasējumi
no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi).
Vecumnieku novada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu
kopējais apjoms 2016. gadā
plānots 8 031 587 eiro apmērā.
Nodokļu ieņēmumi 2016. gadā plānoti ar minimālu pieaugumu – par 2,4 procentiem
vairāk nekā bija plānots pērn.
Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa budžeta klasifikācijas kategorijām ir
šāds:
w Nodokļu ieņēmumi –
55,3 procenti no kopējiem ieņēmumiem, t. sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis – 48,3
procenti, nekustamā īpašuma
nodoklis – 7 procenti;
w Nenodokļu ieņēmumi –
0,9 procenti;
w Transfertu ieņēmumi –
36,8 procenti;
w Budžeta iestāžu ieņēmumi – 7 procenti.
Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījums
starp valsts un pašvaldību budžetiem arī 2016. gadā ir tāds
pats kā iepriekš: pašvaldību budžetā tas nonāk 80, bet
valsts budžetā – 20 procentu
apmērā.
à10. lpp.
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9. lpp.

dministratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstību

dības 2016. gada budžetu

Vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi

Attīstīta lauku infrastruktūra

Vidējā
termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni

Ceļi un ielas

w Asfaltēt ceļus līdz visiem pagastu centriem un Misai.
w Uzlabot bijušā Aizkraukles rajona pagastu – Valles un Kurmenes – satiksmi ar
novada centru, Rīgu un Bausku.
w Uzlabot savienojumus ar Iecavu un Bausku.
w Uzlabot pašvaldības ceļu un ielu kvalitāti.
w Attīstīt velo infrastruktūru.

Sakari

w Veicināt interneta sakaru infrastruktūras attīstību laikā līdz platjoslas projekta ieviešanai.
w Uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru sabiedriskajās ēkās.

Ūdenssaimniecība
Siltumsaimniecība un
energoapgāde
Mājoklis

Transports un
sabiedriskais transports

Uzņēmumu un lauku saimniecību
izaugsme

Atkritumu
apsaimniekošana
Teritoriju labiekārtošana
(zaļā publiskā
infrastruktūra)
Uzņēmējdarbības
veicināšana

Izglītība

Izglītība
Harmoniska sabiedrība

Uzdevumi

Kultūra
Sports
Sociālais atbalsts un
veselības aprūpe
Sabiedriskā kārtība
Darbs ar jaunatni un
sadarbība ar nevalstisko
sektoru
Pašvaldības pārvalde un
sabiedrības līdzdalība

w Attīstīt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus
ciemos.
w Veicināt gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzību.
w Veikt Vecumnieku un Misas ciema siltumtīklu rekonstrukciju un Valles ciema centralizētās
siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju.
w Veicināt alternatīvu energoapgādes un apkures veidu izmantošanu un energoefektivitātes
paaugstināšanu.
w Nodrošināt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanu, uzturēšanas izmaksu
efektivitāti un mājokļa kvalitātes uzlabošanu.
w Sniegt atbalstu prioritārajām iedzīvotāju grupām mājokļa jautājuma risināšanā.
w Veicināt darba vietām, izglītības u. c. pakalpojumiem pakārtotus sabiedriskā
transporta pakalpojumus novada teritorijā.
w Veicināt iedzīvotāju mobilitāti, ilgtspējīga transporta attīstību un uzlabot sabiedriskā
transporta infrastruktūru.
w Veicināt sabiedriskā transporta pakalpojumus tūristu plūsmas uzlabošanai un
attīstības centru sasniedzamībai.
w Iekļauties Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna realizācijā, veicinot
tā mērķu sasniegšanu.
w Novērst atkritumu rašanos, veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību.
w Uzlabot Vecumnieku centra publisko ārtelpu.
w Labiekārtot publiskās dabas teritorijas Vecumnieku novadā.
w Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un tūrisma infrastruktūras
izveidi.
w Sakārtot kapu saimniecību Vecumnieku novadā.
w Sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai.
w Attīstīt ražošanas un uzņēmējdarbības pilota teritorijas.
w Veicināt kokapstrādi un mežu apsaimniekošanu.
w Veicināt lauksaimniecību un lauku saimniecību attīstību.
w Attīstīt tūrismu.
w Veicināt izglītības pakalpojumus nodarbinātības paaugstināšanai Vecumnieku novadā,
ietverot formālo un neformālo izglītību.
w Nodrošināt kvalitatīvas pirmsskolas, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes
izglītības infrastruktūru un izglītības pakalpojumu pieejamību Vecumnieku novadā.
w Veicināt izglītības pakalpojumus nodarbinātības paaugstināšanai Vecumnieku novadā,
ietverot formālo un neformālo izglītību.
w Nodrošināt kvalitatīvas pirmsskolas, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes
izglītības infrastruktūru un izglītības pakalpojumu pieejamību Vecumnieku novadā.
w Attīstīt kultūras jomu.
w Saglabāt kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus.
w Būt par jaunatnes sporta talantu kalvi.
w Nodrošināt vispārējās izglītības sporta infrastruktūru, veicināt iedzīvotāju fizisko
veselību un aktīvu dzīvesveidu.
w Attīstīt sociālos pakalpojumus.
w Nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību.
w Uzlabot sabiedriskās kārtības sargājošo struktūru kapacitāti un sadarbību ar pašvaldības
iestādēm.
w Nodrošināt pašvaldības atbalstu aktīvajām nevalstiskajām organizācijām, veicinot
to iesaisti pakalpojumu sniegšanā un pilsoniskas sabiedrības attīstību Vecumnieku
novadā.
w Stiprināt pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu institucionālo kapacitāti.
w Ieviest e-pārvaldi un uzlabot sabiedrības līdzdalības iespējas.

10. lpp.

Trūkst skatījuma
laikā un telpā

JĀNIS
KALNIŅŠ:
– Veidojot
budžetu, netiek
ievērots pabeigtības princips. Vai ir racionāli katru gadu aizsākt
jaunu objektu finansēšanu, neplānojot iepriekšējo pabeigšanu? Nopietnāk būtu jāizvērtē remontējamo objektu
stāvoklis, lai nerastos situācija, kad uzsākot remontdarbus, pēkšņi tiek konstatēts, ka
jumtam ir pavisam cita konstrukcija un nepieciešami pavisam citi materiāli un to apjoms.
Būtībā trūkst skatījuma
laikā un telpā finansēšanas
programmās.

Naudu piešķir
netaisnīgi
GUNĀRS
PUZIŅŠ:
– Biju pret
šī gada budžeta apstiprināšanu.
Nepiekritu domes administrācijas darbinieku algu palielinājumam, jo ieguvēji ir
jau tā lielo amatalgu saņēmēji.
Nepieņemams ir netaisnīgais līdzekļu sadalījums pagastiem sporta aktivitāšu organizēšanai. Vecumnieku pagastam atvēlēti vairāk nekā 50
tūkstoši, bet Stelpes un Kurmenes – katram ap divarpus
tūkstoši eiro. Arī mazajos pagastos iedzīvotāji vēlas saturīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku sportojot.
Līdzīga situācija ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas jomā. Vecumnieku pagastam ieplānoti aptuveni 450
tūkstoši, savukārt Stelpes – tikai 20 tūkstoši eiro. Finansējums gan sportam, gan teritoriju labiekārtošanai u. c. būtu
jāsadala proporcionāli iedzīvotāju skaitam.
Pašvaldība neveicina uzņēmējdarbības attīstību novadā, līdz šim atbalstītas tikai
divu uzņēmēju rīkotās aktivitātes («Pīlādžu mototrase» Stelpē, «Ausekļu dzirnavas» Bārbelē).
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à8. lpp.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme 2016. gadā paliek tāda
pati kā iepriekš, – 23 procenti.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze 2016. gadā ir palielinājusies par 3,1 procentu,
salīdzinot ar 2015. gadā plānoto. Pašvaldībām tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 100 procentu
apmērā no plānotā, kas ļauj
šos līdzekļus pilnā apjomā paredzēt izdevumu finansēšanai.
Plānojot naudas plūsmu pa ceturkšņiem, jāņem vērā prognozēto ieņēmumu sadalījums:
pirmajā ceturksnī – 22, otrajā –
24, trešajā – 26, ceturtajā ceturksnī – 28 procenti.
No iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānots saņemt 3 875 989
eiro, t. sk. iepriekšējā gada nesadalītais atlikums – 27 792 eiro.
Nekustamā īpašuma nodoklis šogad tiek prognozēts par
11,4 procentiem lielāks nekā
2015. gadā. Plānotais nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
un ēkām ir 563 566 eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugums rodas no kadastrālo vērtību palielināšanās
un nodokļa aprēķināšanas
principu izmaiņām.
Saskaņā ar Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2016. gadā»
(21.10.2015.) ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas
dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas.
2016. gadā tiks turpināta
nodokļa piemērošana vidi degradējošām, sagruvušām vai
cilvēkus apdraudošām būvēm,
kā to paredz 2012. gadā pieņemtie Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi «Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēkus
apdraudošas būves».
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Vecumnieku novada dome piemēro
saskaņā ar likumu «Par nekustamā īpašuma nodokli».
2016. gadā nenodokļu ieņēmumi veido 72 500 eiro,
kas ir par 14,4 procentiem vairāk nekā bija plānots pērn.
Pamatbudžeta ieņēmumos
no transfertiem prognozēts sa-

ņemt 2 957 658 eiro, no tiem
valsts budžeta transferti –
2 792 658 eiro, pašvaldību budžetu transferti – 165 000 eiro.
No valsts budžeta transfertiem 42,6 procentus veido
mērķdotācija pedagogu darba
samaksai. Kopējā prognozētā
mērķdotācija pašvaldību pamatizglītības, vispārējās izglītības programmu, interešu izglītības, kā arī piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācības
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām šajā
gadā ir 1 189 078 eiro. Izglītības un zinātnes ministrija ir
apstiprinājusi mērķdotācijas
apjomu astoņiem mēnešiem –
792 719 eiro. Tā kā skolēnu
skaits novada izglītības iestādēs samazinās, bet mērķdotācijas lielums ir atkarīgs no
audzēkņu skaita, šī gada astoņiem mēnešiem paredzētais
mērķdotācijas apjoms sarucis
par 24 869 eiro.
Pašvaldība no valsts saņem līdzekļus Vecumnieku
mūzikas un mākslas skolas un
Vecumnieku novada Domes
sporta skolas pedagogu daļējai algošanai. 2016. gadā šim
mērķim ieņēmumos plānoti
138 154 eiro.
Plānotais valsts budžeta
dotācijas apmērs 1. – 4. klašu
skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai ir 74 686 eiro. Valsts
budžeta finansējums sedz ēdināšanas izdevumus 1,42 eiro
apmērā dienā vienam skolēnam. Mainoties audzēkņu
skaitam, iespējamas izmaiņas
finansējuma apjomā.
Vecumnieku novada pašvaldība saņem valsts dotāciju
par iemītniekiem veco ļaužu
pansionātā, kuri aprūpes iestādē ievietoti līdz 1998. gada
1. janvārim. 2016. gadā iecerēts saņemt 12 810 eiro.
Pašvaldībai no valsts budžeta pienākas arī mērķdotācija pašvaldības mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai – 8 866 eiro – un finansējums asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar
pirmās un otrās grupas invaliditāti un bērniem no pieciem
līdz 18 gadiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, –
23 300 eiro.

Saskaņā ar jauno Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu
2016. gadā Vecumnieku novada pašvaldība no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
saņems dotāciju 1 280 473 eiro apmērā. Šogad pašvaldība
ir ieguvēja – dotācijas apmērs,
salīdzinot ar pagājušo gadu, ir
palielinājies par 280 120 eiro.
Transfertu ieņēmumus veido savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu pakalpojumiem un sociālās palīdzības
funkciju nodrošināšanu. Kopējie plānotie līdzekļi ir 165 000
eiro. Līdz 2016. gada 1. aprīlim tiks noslēgti līgumi par
šiem pakalpojumiem.
Budžeta iestāžu ieņēmumus veido iekasējumi no novada iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem. Galvenie ieņēmumu
veidi: ūdensapgāde Bārbelē,
Kurmenē, Skaistkalnē, Valles
pašvaldības aģentūras ieņēmumi, īres maksa u. c. Šajā
gadā kopējie budžeta iestāžu
ieņēmumi plānoti par 12,9
procentiem mazāki nekā pērn.
Samazinājumu veido brīvpusdienu nauda novada izglītības
iestāžu audzēkņiem.

Plānotie izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti,
izvērtējot katras pašvaldības
institūcijas (iestādes, struktūrvienības un nodaļas) budžeta
pieprasījumu, kā arī ņemot vērā 2016. gadā prognozētos ieņēmumus.
Kopējie pamatbudžeta izdevumi Vecumnieku novadā
2016. gadā plānoti 8 808146
eiro apjomā.
Vispārējo valdības dienestu
darbības nodrošināšanai plānoti līdzekļi 11,2 procentu apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanas plānotajiem līdzekļiem 10,5 procentus veido
izdevumi pašvaldības parādu
procentu nomaksai, izmaksām
līdzdalībai Bauskas novada
būvvaldē un līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem. Atlikusī summa, pamatojoties uz likumu «Par pašvaldībām», paredzēta pašvaldības pārvaldes
funkciju nodrošināšanai, t. sk.
domes vadības, administrāci-
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ilgtermiņa attīstību
2016. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

Grafiskais zīmējums – ŽANNA ZĀLĪTE
jas (Kancelejas nodaļa, Finanšu nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Dzimtsarakstu
nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu funkciju īstenošanai.
No kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2 procentus
jeb 178 616 eiro plānots izlietot sabiedriskās kārtības un
drošības pasākumiem, t. i.,
Sabiedriskās kārtības nodaļas,
ugunsdzēsēju darbības un bāriņtiesas funkciju veikšanai.
2016. gadā Sabiedriskās kārtības nodaļai plānoti lielāki budžeta izdevumi. Lai nodrošinātu
iespēju ieviest diennakts dežūras novada teritorijā, paredzēts
algot vēl divus darbiniekus.
Ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 0,1 procentu no

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts
tērēt Eiropas Savienības fondu
līdzfinansēto projektu īstenošanai. 2016. gadā plānots uzsākt
ceļa infrastruktūras uzlabošanas
darbus Skaistkalnes pagastā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai iecerēts izlietot 15,7 procentus no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļi paredzēti
ielu apgaismošanai, komunālās saimniecības uzturēšanai,
teritoriju labiekārtošanai un
ikdienas darbu veikšanai.
2016. gadā Vecumniekos
plānots dzīvojamās mājas «Šalkas» jumta remonts, nojumes
remonts pie Vecā ezera, gājēju
celiņa «Sporta iela–Rīgas ie-

la» izveide, ielu apgaismojuma
spuldžu nomaiņa uz LED
gaismekļiem.
Bārbelē plānots veikt estrādes projektēšanas darbus un
apgaismojuma līnijas rekonstrukciju Līvānu, Bauskas un
Liepu ielā.
Skaistkalnē paredzēta dīķu
tīrīšana un atdzelžošanas iekārtas remonts Putnos, kā arī
kanalizācijas sistēmas remonts
skolotāju mājā.
Vallē iecerēts sakārtot apgaismojumu Liepu ielā un trotuāru uz pagasta pārvaldi, veikt
jumta remontu dzīvojamai mājai «Meijas», dzīvokļu remontu «Slokās» un vecu mājvietu
pamatu nolīdzināšanu.
à12. lpp.

Pozitīvas
tendences

IVETA
LAVRINOVIČA:
– 2016. gada
budžetā vērojamas pozitīvas
tendences: rūpes par iedzīvotāju drošību,
vides sakārtošana, īpašumu iegāde Vecumniekos, lai uzlabotu pirmsskolas vecuma bērnu
nodrošināšanu ar vietām bērnudārzā un attīstītu sociālās
funkcijas.
Tomēr jāatzīst, ka administratīvi teritoriālā reforma ir
izdarījusi savu. Novads ir liels
un vajadzību ir daudz, diemžēl bieži vien prāvi līdzekļi
netiek izlietoti mērķtiecīgi.
Esmu par to, lai Vecumnieku pagasts ir sakārtots un mūsdienīgs administratīvais centrs!

Katram pa
mazumiņam

DIĀNA
RUĢELE:
– Šī gada
budžetu vērtēju
apmierinoši. Pa
mazumiņam ticis
katram pagastam.
Prieks, ka iedalīti līdzekļi
Valles pagasta senioru deju
kopai tērpu iegādei.
Nepiekrītu algu paaugstināšanai domes administrācijas, pagastu pārvalžu darbiniekiem, jo pagasti lielāki nav
kļuvuši, iedzīvotāju skaits sarūk un darba apjoms nav palielinājies.

Izrāda sapratnes žestu
ANNA
BALGALVE:
– Gada sākums novada
domes administrācijai, pašvaldības iestāžu vadītājiem un
deputātiem ir laiks, kad tiek
radīti jauni plāni, izvērtētas
vajadzības un sadalīti budžeta
līdzekļi.
Salīdzinoši daudz šajā gadā
atbalstīti deputātu priekšlikumi,
lai pagastos tiktu sakārtotas ēkas
un dažādi objekti, kas kalpotu
iedzīvotājiem un padarītu teritoriju vizuāli pievilcīgāku.
Uzsakāms ir deputātu vie-

notais redzējums par Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūves projekta nepieciešamību un vidusskolas
ēkas rekonstrukcijas plāna aktualizāciju.
Novada iedzīvotāji varēs
justies drošāk, jo izveidotas
divas jaunas amata vietas Sabiedriskās kārtības nodaļā. Tas
ļaus nodrošināt diennakts dežūras un izbraukumus uz vietām, kur tiks fiksēti sabiedriskās kārtības pārkāpumi.
Tā kā valstī šogad paaugstināta minimālā alga, palielināta arī atlīdzība pašvaldības
iestāžu darbiniekiem. Tas ne-

skar pedagogu algas, kas tiek
maksātas no valsts budžeta līdzekļiem un nav piesaistītas
minimālās algas paaugstinājumam valstī, lai gan skolas ir
pašvaldības iestādes. Paldies
tiem deputātiem, kuri izprot
situāciju un izglītības jautājumu nesakārtotību mūsu valstī
un, izrādot sapratnes žestu,
atbalstīja atvaļinājuma pabalsta paaugstināšanu pedagogiem par pieciem procentiem.
No pašvaldības budžeta tas
papildus prasīs 5000 eiro gadā.
Ir problēmas, pie kurām
deputāti atgriežas ik gadu. Ar-

vien aktuāls ir jautājums par
kapsētu apsaimniekošanu. Šī
gada budžetā netika atbalstīti
visi priekšlikumi, nav plānveidīga redzējuma par vajadzībām kopumā. Rūpīgi būtu
jāizsver neapdzīvotu ēku rentabilitāte, jo šie nami nekalpo
iedzīvotāju vajadzībām, bet ik
mēnesi tērē pašvaldības līdzekļus.
Paldies visiem, kuri iesaistījās budžeta veidošanā. Tas ir
atbildīgs uzdevums, jo iedzīvotāji uzticējuši Domei pārvaldīt savus nodokļu maksājumus un gaida no pašvaldības sapratni un atbalstu.

12. lpp.

Stelpieši grib
sportot

DAGMĀRA
VENCLOVA:
– Janvāra Domes sēdē balsoju par
2016. gada budžetu, kas nozīmē – esmu atbalstījusi tā
izstrādi.
Apsveicams ir fakts, ka aptuveni 80 procentu no deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem ir atbalstīti. Līdzekļi ir
iedalīti tā, lai katrā pagastā un
apdzīvotā vietā varētu īstenot
iedzīvotāju ieceres.
Atvēlēts finansējums Sabiedriskās kārtības nodaļas
darbības paplašināšanai. Tas
nozīmē, ka novada iedzīvotāji
varēs justies drošāk, jebkurā
diennakts stundā tiks uzklausīti un saņems kvalificētu palīdzību. Nepieciešamības gadījumā nodaļas darbinieki izbrauks uz pagastiem.
Sākot ar šī gada martu,
skolas varēs izmantot psihologa palīdzību. Šāds speciālists
bija ļoti nepieciešams, jo mazā skolēnu skaita dēļ visas izglītības iestādes to nevarēja atļauties algot.
Uzskatu, ka no budžeta vajadzēja iedalīt papildu līdzekļus pašvaldības ceļu sakārtošanai.
Stelpes pagasta iedzīvotāji
vēlas, lai sporta aktivitātes pagastā tiktu organizētas biežāk
nekā vienu reizi gadā. Līdzekļi tiek plānoti, bet notiek tikai
viens pasākums – Sporta svētki augustā. Varbūt ir vērts padomāt par sportiskām aktivitātēm arī ziemas periodā? Varbūt ir iespējams noorganizēt
galda spēļu turnīru garajos rudens vakaros?
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Līdzekļu sadalījums nodrošina
à11. lpp.
Kurmenē plānots veikt telpu remontu ēkās «Saulgrieži»,
«Leičuki» un «Eglaines», kā
arī ierīkot videonovērošanas
kameras pie pagasta pārvaldes
un Baltās skolas.
Novadā plānots uzsākt kapsētu digitalizāciju, iegādāties
jaudīgu elektrības strāvas ģeneratoru un inventāru.
Veselības aprūpes nodrošināšanai paredzēti līdzekļi 1,2
procentu apjomā no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem –
109 447 eiro, no tiem 80,4 procentus veido tēriņi Vecumnieku
veselības centra uzturēšanai.
2016. gadā turpināsies remontdarbi Veselības centra telpās.
Atpūtai, kultūrai un sportam šogad iedalīts finansējums
12,3 procentu apmērā jeb
1 082 864 eiro. Šajā pamatbudžeta sadaļā plānoti līdzekļi
sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēku, muzeju un
tautas namu funkciju nodrošināšanai, Vecumnieku novada
bērnu un jauniešu Dziesmu un
deju svētku sarīkošanai un nelielu projektu īstenošanai.
Šogad plānots palielināt
finansējumu novada sportistu
atbalstam. Kā katru gadu, paredzēts piešķirt līdzekļus motokrosa sacensību norisei Pīlādžu mototrasē Stelpē, kur notiks gan Eiropas, gan pasaules
čempionāta posma sacīkstes.
Plānoti līdzekļi Vecumnieku
tautas nama jauktā kora «Maldugunis» braucienam uz Čehiju
un Bārbeles folkloras kopas
«Tīrums» vadītājas braucienam uz Starptautisko folkloras festivālu «Folkloriāde»,
kas notiks Meksikā. Iecerēta
terases pārbūve pie Vecum-

Atbalsts ir nepietiekams
VALDIS
RUSIŅŠ:
– Budžets
spēj nodrošināt
uzdevumu īstenošanu sociālās
aizsardzības, veselības, kultūras, sporta, mājokļu un teritoriju apsaimniekošanā pašvaldības kompetences ietvaros. Domājot par drošību
un sabiedrisko kārtību, Sabiedriskās kārtības nodaļai
piešķirti papildu līdzekļi dien-

nakts darbības nodrošināšanai.
Vienlaikus jāatzīmē, ka atbalsts uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai ir nepietiekams. Budžeta tēriņi un budžeta iestāžu darbība, tāpat arī
darbinieku nodokļi tiek maksāti tikai un vienīgi no uzņēmējdarbības radītiem ienākumiem. Veiksmīgs uzņēmējs –
lielāki budžeta ieņēmumi –
lielākas algas budžeta iestādēs
strādājošajiem...

nieku tautas nama un Misas
tautas nama foajē remonts.
Plānots iegādāties tērpus pūtēju orķestra «Skaistkalne» dalībniekiem.
Vislielākais izdevumu apjoms – 47,6 procenti jeb
4 183 173 eiro – no pamatbudžeta plānots izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar izglītību
saistīto izdevumu finansēšanai.
Valsts budžeta mērķdotāciju
un dotāciju apjoms nodrošina
32,5 procentus no visiem izglītībai plānotajiem tēriņiem.
2016. gadā Vecumnieku
vidusskolā iecerēts pabeigt ierīkot žogu, plānota korpusa
pamatu stiprināšana, stadiona
projekta izstrāde, vidusskolas
piebūves projekta aktualizācija un kabinetu remonts.
Misas vidusskolā tiks atjaunota sēta ap pirmsskolas izglītības iestādi un veikts jumta
remonts.
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolā paredzēts telpu
remonts, iedalīti līdzekļi simfoniskā orķestra «Draugi» un
bērnu kora «Via Stella» koncertbraucieniem.
Stelpes pamatskolā iecerēts veikt ēdamzāles remontu,
sporta laukumā noklāt skrejceļu ar tenisīta segumu.
Skaistkalnes vidusskolā plānots veikt remontu šautuvē un
ēdnīcā, sakārtot basketbola laukuma segumu un ieklāt bruģi
uz zēnu mājturības kabinetu.
Valles vidusskolā paredzēts
veikt kabinetu remontu, iegādāties digitālās klavieres, sa-

labot sporta halles jumtu un
nomainīt elektriskās spuldzes
pret LED gaismekļiem.
Valles pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa» tiks
sakārtota pagalma teritorija.
2016. gadā sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi 9,9
procentu jeb 873 921 eiro apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā pamatbudžeta sadaļā paredzēts
finansējums Sociālā dienesta
un pansionāta «Atvasara» darbības nodrošināšanai, sociālo
pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību
sociālās aprūpes iestādēs.
Veco ļaužu un invalīdu pansionātā «Atvasara» plānots
iegādāties jaunas funkcionālās gultas, nomainīt apkures
katlu un veikt jumta remontu.
Jumta remonts un apkures
katla maiņa paredzēta arī sociālās aprūpes centrā Bārbelē.

Pamatbudžeta
finansēšana

Vecumnieku novada Domes kopējās plānotās saistības
(kredītu pamatsummas atdošana + kredītprocenti) 2016. gadā veido 491 200 eiro.
Kopējais kredītsaistību apjoms kopā ar garantijām par
kredītiem, ko ņēmušas kapitālsabiedrības, pret pamatbudžeta ieņēmumiem, samazinot
tos par mērķdotācijām, 2016. gadā veido 7,86 procentus.
Skaitliskā informācija par
Vecumnieku novada pašvaldī-

Taisnīgāku atlīdzības sistēmu!
VĒSMA
PETRUŠEVICA:
– Budžeta
līdzekļu sadalījums ir pietiekami sabalansēts, lai katrā pagastā iedzīvotāji varētu priecāties par ko jaunu un, iespējams, sen gaidītu.
Šogad vecāki varēs aizmirst terminu «rinda uz vietu bērnudārzā», tiks sperts
pirmais solis daudzfunkcionāla dienas centra izveides virzienā, iedzīvotājiem būs iespēja jebkurā diennakts stundā vērsties pēc palīdzības
pie pašvaldības kārtībniekiem.

Remontdarbi kultūras un
izglītības iestādēs, jaunu vides
objektu radīšana, atbalsts sporta un kultūras pasākumiem,
kapsētu apsaimniekošana –
tam visam ir nodrošinājums
budžetā.
Prieks, ka Dome spēja vienoties par nelielu, drīzāk morālu atbalstu novada pedagogiem.
Vēlētos, lai novada domes darbinieku un Domes
pakļautībā esošajās iestādēs
strādājošo atalgojuma sistēma kļūtu taisnīgāka un tiktu izvērtēti veicamā darba
pienākumi, apjoms un atbildība.
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ilgtermiņa attīstību
bas saistībām atainota saistošo
noteikumu «Vecumnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets» 5. pielikumā.
2016. gadā plānotā pamatbudžeta finansēšana:
w Plānotie pamatbudžeta
ieņēmumi – 8 031 587 eiro,
w Plānotie pamatbudžeta
izdevumi – 8 808 146 eiro,
w Izdevumu pārsniegums –
776 559 eiro, kas tiek finansēts
no pamatbudžeta atlikuma
2016. gada 1. janvārī – 1 001
158 eiro,
w Plānotais budžeta atlikums 2017. gada 1. janvārī –
100 704 eiro; atlikuma izmaiņas – 900 454 eiro,
w Starpība starp ņemtajiem un atmaksātajiem kredītiem ir –123 895 eiro.
Vecumnieku novada Domes pamatbudžeta finansēšanas sadaļa atspoguļota saistošo noteikumu «Vecumnieku
novada pašvaldības 2016. gada budžets» 4. pielikumā.

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts budžeta
transferti autoceļu uzturēšanai,
dabas resursu nodoklis un pārē-

jie ieņēmumi. Kopējie speciālā
budžeta ieņēmumi 2016. gadā
plānoti 268 388 eiro, izdevumi – 346 464 eiro apmērā. Izdevumu segšanai tiek izmantots
līdzekļu atlikums 2016. gada
1. janvārī – 78 076 eiro.
Pēc va/s «Latvijas Valsts
ceļi» sniegtās informācijas
2016. gadā ieņēmumi novada
ceļu un ielu uzturēšanai un
labiekārtošanai, salīdzinot ar
2015. gadu, palielināti par 7,9
procentiem, kas veido 18 020
eiro.
Sadalot novada ceļu un ielu
uzturēšanai un labiekārtošanai
2016. gadā paredzētos līdzekļus
proporcionāli katrai pārvaldei
pēc to apsaimniekošanā esošo
ceļu apjoma, tiek sadalīti
2016. gada ieņēmumi un daļēji
līdzekļu atlikums uz gada sākumu, rezervei plānoti 10 000 eiro.
Novadā ir izstrādāts trīs
gadu plāns autoceļu programmas īstenošanai.
Paredzētie ieņēmumi no dabas resursu fonda ir 21 740 eiro,
izdevumi – 59 245 eiro, izdevumu segšanai tiks izmantots
līdzekļu atlikums 2016. gada
1. janvārī – 37 505 eiro.
à14. lpp.

Sadzirdētas daudzas vajadzības
AIGA
SALDĀBOLA:
– Budžetu
vērtēju apmierinoši. Vēlētos
vairāk investīciju ieguldīt pašvaldības ceļu infrastruktūrā,
jo uzņēmējdarbība var attīstīties tikai tad, ja ir sakārtota
infrastruktūra. Gribētos, lai
vairāk būtu iespēju piesaistīt
Eiropas Savienības fondu līdzekļus attīstībai.

No 71 iesniegtā deputātu
un pašvaldības izpilddirektora
priekšlikuma atbalstīti 57. Amatiermākslas kolektīvi tiks pie
jauniem tērpiem, iecerēts ierīkot gājēju celiņus, labiekārtot
kapsētu teritorijas u. c. Sadzirdētas daudzas vajadzības.
Priecē, ka tika atbalstīti
novada pedagogi, kuru atvaļinājuma pabalsts tika palielināts par pieciem procentiem,
un nu veido 30 procentu no
amatalgas.

Jāmaina līdzšinējā prakse
MĀRTIŅŠ
MEDIŅŠ:
– Kopumā
2016. gada budžetu vērtēju
pozitīvi. Tas ir
sabalansēts, nosakot prioritātes, tāpēc arī balsoju par ieņēmumu un izdevumu plāna apstiprināšanu.
Negatīvi vērtēju atsevišķas
budžeta sadaļas, piemēram, sporta un kultūras. Kultūras pasākumiem, kuriem pieprasītie
naudas līdzekļi ir vairāki tūkstoši, nav izstrādātas izvērstas tāmes. Kas slēpjas aiz cipariem,
var tikai minēt. Tas liek domāt,
ka pasākumiem, kuriem tiek
pieprasīti lieli budžeta līdzekļi, tāmes top pēdējā brīdī, un
par katru cenu piešķirtā nauda
jāiztērē, neizvērtējot pakalpojumu sniedzēju prasīto summu un pakalpojuma kvalitāti.
Piemēram, pagājušajā gadā
Starptautiskajam masku festivālam piešķirto naudu organizatori nezināja, kā iztērēt, bet
šī gada Meteņdienas svinību
tāme tapa pirms Domes sēdes.
Tradicionālais sarīkojums
«Vecumnieku novada sporta
laureāts» tiek organizēts ar klātiem galdiem un dzīvo mūziku,
taču novada amatiermākslas
kolektīvu kārtējās sezonas atklāšanas pasākumu apmaksāja
paši dalībnieki, sametot pa eiro
ballei un līdzi «paķerot» groziņu ar cienastu. Bārbeles pagasta tautas nama lauku kapelas
«Savējie» dalībnieki, aizbraucot uz skati Liepājā, paši maksāja par naktsmītni un ēdināšanu. Tas apliecina, ka novadā
nav vienlīdzīga attieksme pret
sporta un kultūras pasākumiem.
Nepieminu novada uzņēmēju
gada sarīkojumu, jo Vecumniekos tāds netiek organizēts, lai gan citas pašvaldī-

Izpaliek reformas un resursu plānošana
ANDRIS
LISOVSKIS:
–
Balsoju
pret 2016. gada
budžeta projekta
apstiprināšanu.
Tam ir vairāki iemesli.
Pašvaldībā netiek veiktas
strukturālas reformas, nenotiek
resursu plānošana, netiek domāts par līdzekļu ekonomisku
izlietojumu. Šo situāciju var

raksturot ar vienu vārdu – stagnācija.
Absurdi ir tas, ka novadā
iedzīvotāju kļūst arvien mazāk, bet pašvaldībā strādājošo
skaits palielinās.
Vēl aizvien nav atrisināts
sargu jautājums domes administrācijas un Stelpes pagasta
pārvaldes ēkā. Nav saprotams,
kāpēc pašvaldība neslēdz līgumu ar kādu no apsardzes uzņē-

mumiem, kā tas ir citur. Pāris
gadu laikā šī pakalpojuma ierīkošana atmaksātos. Pašlaik,
piemēram, domes administrācijas ēkas apsargāšana (trīs
sargu algošana) gadā izmaksā
ap 13 000 eiro.
Jau sen bija jāievieš centralizētā grāmatvedība. Pašlaik pa
grāmatvedim ir katrā novada
izglītības iestādē.
Pašvaldībā ir virkne darbi-

bas savus uzņēmējus cenšas neaizmirst.
Uzskatu, ka ir jāmaina līdzšinējā prakse budžeta veidošanā. Šajā procesā kopā ar izpilddirektoru, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem būtu jāiesaistās arī vismaz diviem deputātiem. Ir jāievēro tāds pats
princips, kā Saeimā, kur ieņēmumu un izdevumu plānu sagatavo izpildvara, bet apstiprina – lēmējvara. Visiem deputātiem ir jābūt līdzatbildīgiem budžeta veidošanā.
Būtu nepieciešams mainīt
arī atalgojuma piešķiršanas un
izvērtēšanas kārtību pašvaldības darbiniekiem. Domes sēdē
tā arī izpalika skaidrojums, kāpēc vienam darbiniekam amatalgas pieaugums ir ap pieciem
eiro, bet citam – 145 eiro.
Vērtējot pašvaldības speciālo budžetu, kura pamatā ir
autoceļu fonds, jāatzīmē, ka
šajā gadā tas ir par 3000 eiro
lielāks nekā iepriekš. Autoceļu
ikdienas uzturēšanai finansējums
ir nepietiekams. Pašvaldības autoceļu finansēšanas kārtība no
Satiksmes ministrijas puses
nav mainījusies kopš pagastu
laikiem, lai gan, dzīvojot novadā, veikta autoceļu pārreģistrācija – pašvaldības ielu un
ceļu garums ir palielinājies par
vairāk nekā desmit kilometriem,
taču finansējuma šo brauktuvju uzturēšanai nav. Līdz ar to
papildu līdzekļi jāatrod pamatbudžetā, kā tas tiek praktizēts citos novados. Varbūt budžets jāveido šķīdoņa laikā,
lai deputātu prioritātes mainītos par labu ceļu remontiem?
Paldies Finanšu nodaļai par
ieguldīto darbu budžeta veidošanā. Šis laiks bija īpaši saspringts, jo vienlaikus pašvaldībā notika arī Valsts kontroles pārbaude.

nieku, kuriem ir n-tie amati uz
pilnu slodzi; ir arī tādi, kuri reāli
neko nedara, bet algu saņem.
Visu pašvaldībā strādājošo atlīdzība šogad tika palielināta par 2,77 procentiem. Uzskatu, ka algas pieaugumam
vajadzēja skart tikai tos darbiniekus, kas saņem viszemāko
atalgojumu, un arī tad palielinājums būtu rūpīgi jāizvērtē.

14. lpp.
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Deja sagriež sniegpārslu virpuli

Savijas smaidi, iznesība un kustību prieks
Janvāra nogalē baltā sniega
sega vairs neklāja zemi,
bet sagriezt sniegpārslu
virpuli dejā spēja draugi no
tālākiem un tuvākiem
Latvijas novadiem.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vēveri» Vecumnieku
tautas namā 30. janvārī uzņēma ciemiņus no Vārkavas,
Saulkrastiem, Rundāles, Valles, Bārbeles un Stelpes.
Tā ir tradīcija, ka dejotāji
katru sezonu apciemo savus
draugus un aicina viņus paviesoties savās mājās. Tā tiek
stiprinātas draudzības saites
un izjusta dejas burvība; šie
mirkļi palīdz ikdienas solī iet
ar dzīvesprieku.

Strauji un rimti

Šajā deju virpulī griezās
jūras rūdītais, bet sirdī maigais «Jūrdancis» no Saulkrastiem (vadītāja Judīte Krūmiņa), ciemiņi no gleznainās
Rundāles – «Rundāle» (Aiga
Vangale), Valles saieta nama
vidējās paaudzes deju kopas
«Valle» straujie danča meistari (Astrīda Celmiņa). Sirsnīgi
un jautri bija «Stelpes» vīri un
sievas (Lāsma Skābuliņa),
rimti līganu soli ritināja Vecumnieku tautas nama senioru
dāmu deju kopa «Rudens rozes» (Sarmīte Vēvere). Vidējās paaudzes deju kopa «Bārbele» (Agita Seglicka) ciemos

Emocijas un dzīvesprieku dejā pauž Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Vēveri».
Foto – A. LIEPA
brauca ar moto «Dejai dzimu,
dejai augu, dejai mūžu nodzīvošu!». Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kopa «Vēveri» deju nes ar vārdiem «Dzīvi dejot, tas ir nieks,
gadiem skrejot, nezudīs mums
dzīvesprieks. Vienmēr jauni,
vienmēr sprauni ar deju paliksim mēs!». Šīs devīzes autore
ir kolektīva bijusī dalībniece
Vēsma Petruševica.
Liels prieks par draugiem,
kuri bija mērojuši vistālāko
ceļu. Tie ir Vārkavas novada

lepnums – vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Vanagi» (Iveta Isajeva).

Jauni dalībnieki

Koncertā deju rakstos savijās kustību prieks, enerģija,
vīru un sievu iznesība un smaidi. Priekšnesumi sildīja skatītāju sirdis, savukārt karstie
aplausi ielīksmoja dejotājus.
Vislielākais prieks par to,
ka «Vēveru» rindas ir palikušas kuplākas, un tas kolektīvā
ienesis pavisam citu degsmi.

Jaunajā sezonā ar savu dejotprasmi priecē Ineta Kanna,
Arvis Liepiņš, Inga Lebede,
Diāna un Jānis Geriki.
Paldies tautas nama meitenēm par sniegpārsloto deju prezentāciju un sarūpētajām dāvaniņām ciemiņiem.
Paldies visiem dejotājiem,
draugiem un skatītājiem par
atbalstu un kopā būšanas prieku.
S. VĒVERE,
deju kolektīva «Vēveri»
vadītāja

Līdzekļu sadalījums nodrošina ilgtermiņa attīstību
à13. lpp.
Dabas resursu fondu plānots izlietot atbilstīgi likumā
«Par dabas resursu nodokli»
noteiktajai kārtībai.
Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu sadalījums
pa pagastiem atspoguļots saistošo noteikumu «Vecumnieku
novada pašvaldības 2016. gada budžets» 7. pielikumā.

Vienreizējie pasākumi

Tā kā valdībā apstiprinātā
Eiropas Savienības fondu nākamā plānošanas perioda programma 2014. – 2020. gadam
paredz, ka vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo

finansējumu var pretendēt tikai modelī «9 plus 21» iekļautie centri, pašlaik grūti prognozēt lielu projektu realizēšanas iespējas 2016. gadā.
Projektu īstenošana atspoguļo novada ekonomisko un
sociālo situāciju, jo ir realizētas daudzas ieceres, kas uzlabo gan novada infrastruktūru,
gan pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti iedzīvotājiem. Savukārt tas paaugstina dzīves
kvalitāti novadā.
Projektu realizēšanai tiek
izmantoti pašvaldības budžeta
līdzekļi, mērķdotācija infrastruktūras sakārtošanai, Lauku atbalsta dienesta finansē-

jums (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai), Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Sorosa fonda līdzekļi, kredītlīdzekļi u. c.
Eiropas Savienības finansētie struktūrfondu projekti
tiks īstenoti atbilstīgi Vecumnieku novada Domes 2014. gada 29. decembrī pieņemtajam
«Investīciju plānam 2015. –
2017. gadam».
2016. gadā tiks uzsākta Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansētā projekta aktivitātē «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos» īstenošana.
Līdzās projektu realizāci-

jai pašvaldības uzdevums gan
šajā, gan turpmākajos gados ir
nodrošināt sociālo aizsardzību
novada iedzīvotājiem, kā arī
veikt visas funkcijas, ko paredz likums «Par pašvaldībām».
R. MELGAILIS,
Vecumnieku novada
pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
Pielikumi pieejami Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, sadaļā «Budžets»,
kā arī novada domē un Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles pagasta pārvaldēs.
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15. lpp.

Nakts turnīrā triumfē «Ceraukste»
Valles pagasta 5. nakts
turnīrs telpu futbolā
norisinājās 23. janvārī.
Tajā piedalījās
13 komandu.
Bija pārstāvēts Bauskas un
Vecumnieku novads, Iecava,
Sesava, Mārupe un Rīga.

Sacenšas četrās
apakšgrupās

Visas komandas tika ielozētas četrās apakšgrupās: A grupā – četras vienības, B, C un
D grupā – katrā pa trim.
Izspēļu sistēma bija pavisam vienkārša – pirmo vietu
ieguvēji automātiski kvalificējās ceturtdaļfinālam, otro un
trešo vietu ieguvēji cīnījās astotdaļfinālā, bet ceturtās vietas
ieguvējs A grupā cīņu vairs
neturpināja.
Apakšgrupu spēcīgākās vienības bija «Mārupes frīstails»,
«Ceraukste», «Lats uz nedēļu» (dažādu novadu pārstāvji)
un «Bauska».
Pusfināla spēlēs tikās «Mārupes frīstails» un «Ceraukste»
(0:1); «Bauska» un futbola
klubs (FK) «Partizāns» no Rīgas (5:0).

Trešo vietu izcīnīja komanda «Mārupes frīstails» (no labās), otro – «Bauska», bet par turnīra
uzvarētājiem kļuva vienības «Ceraukste» dalībnieki (vidū).
Foto – A. KUPČIUNS
Spēlē par trešo vietu «Mārupes frīstails» sīvā cīņā pieveica FK «Partizāns» (3:2).
Pēc sliktā spēles sākuma rīdzinieki nedaudz atguvās un
izlīdzināja sacensību gaitu, taču, pateicoties mārupiešu
vārtsarga lieliskajam sniegumam, komandai neizdevās
laukumā notiekošo vērst sev
par labu.

Pārbauda vārtsargu
meistarību

Finālā ļoti principiālā cīņā
tikās divas Bauskas novada komandas – «Bauska» un «Ceraukste».

27. martā plkst. 22
Misas tautas namā –

latviešu mūzikas DEJU VAKARS
kopā ar Andri Kiviču un
Nikolaju Puzikovu.

Starplaikos spēlēs dīdžeji.
Galdiņus var rezervēt pie tautas nama
vadītājas, zvanot pa tālruni 26108733.
Ieejas maksa – 5 eiro.

Jau spēles sākumā dalībnieki nekautrējās pārbaudīt pretinieku vārtsargus, izdarot daudz
sitienu pa vārtiem. Spēles vidusdaļā vadībā izvirzījās ceraukstieši. Šis vārtu guvums saniknoja Bauskas vienību, kas kļuva vēl aktīvāka, bet «Ceraukste»
prasmīgi turējās pretī un pie
izdevības veidoja ļoti bīstamus
pretuzbrukumus. Ceraukstes
vārtsargs lika nervozēt pretiniekiem, jo rādīja ļoti atzīstamu
sniegumu, brīžiem «velkot»
neiespējamas bumbas. Spēles
pēdējā minūtē baušķeniekiem
beidzot izdevās pārspēt Ceraukstes «cietoksni».

27. februārī plkst. 13
Valles saieta namā –
tradicionālais
sarīkojums pensionāriem
un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Programmā:
 E. Vulfa komēdija «Sasistais
spogulis» Skaistkalnes tautas nama
amatierteātra «Gadījums» iestudējumā (režisore – Aija Skosa);
 Valles pagasta sieviešu vokālā
ansambļa «Atziņa» priekšnesums (vadītāja – Sarmīte Zariņa);
 Saviesīgā daļa kopā ar Bārbeles
tautas nama lauku kapelu «Savējie»
skolas baltajā zālē.
Uz izrādi un koncertu laipni
aicināti visi interesenti!

Pamatlaiks noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 1:1. Pēcspēles sitienos veiksmīgāki bija
komandas «Ceraukste» spēlētāji, kas triumfēja nakts turnīrā.
Liels prieks par dalībnieku
kuplo skaitu. Kopumā bija pieteikušās 15 komandas, bet ieradās 13.
Ar katru gadu aug gan komandu, gan sacensību kopējais līmenis, kas, protams, priecē. Ceru, ka arī turpmāk par
nakts turnīru būs tikpat liela
interese.
Uz tikšanos nākamgad!
A. KUPČIUNS,
turnīra organizators

SKAISTKALNES PAGASTĀ
Vallija Antaņuka (1954. gada
12. maijs – 2016. gada 30. janvāris).
VECUMNIEKU PAGASTĀ
Staņislava Novicka
(1926. gada 3. aprīlis –
2016. gada 30. janvāris),
Ģirts Kļaviņš (1966. gada
25. novembris – 2016. gada
8. februāris).
Dzimtsarakstu nodaļas
informācija.

28. februārī plkst. 16
Misas tautas namā Īslīces
amatierteātris «Dadži»
ielūdz uz izrādi

«Velniņi»

(pēc R. Blaumaņa
pasakas motīviem).
Režisore – Evita Vanaga.
Izrāde pieaugušajiem
un bērniem.

16. lpp.

Kā spieķi satver
spožu saulesstaru
un atspiedies, kad,
ejot ceļu garu,
ir arī puteņi
un dubļi jāizbrien.
/A. Ķirškalne/
Sirsnīgus sveicienus sūtām Jānim Ozoliņam
60. šūpļa svētkos, Rasmai Dāboliņai, Līvijai Simei un
Alfrēdam Skujam 75 gadu jubilejā,
Silvijai Maskalei 85. dzimšanas dienā.
Bārbeles pagasta pārvalde
Daudz dieniņu mūžiņā,
Cita viegla, cita smaga,
Dod, Laimiņa, nepiekust
Nevienā dieniņā.
/Latviešu tautasdziesma/
Visjaukākos vēlējumus sūtām Emīlam Bergam
75 gadu jubilejā, Zentai Grasei 90. mūža gadskārtā un
Elzai Vītiņai 92. dzimšanas dienā.
Kurmenes pagasta pārvalde
Laiks atritina šodien
gadu jostas,
Tās dziesmu jostas,
kurās austs tavs mūžs.
Nav skaita atmiņām,
kas sirdī mostas,
Un zelta mirkļiem,
vējš ko neaizpūš.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam Ingu Livdāni un Ilgvaru Sproģi 50 gadu
jubilejā, Valentīnu Mašēnu 70. mūža gadskārtā,
Maigu Pauloviču 80. dzimšanas dienā, Veroniku Cisku
un Vandu Geku 85. šūpļa svētkos.
Skaistkalnes pagasta pārvalde
Laiks mani plaucē kā pumpuru,
Briedē par rudzu vārpu.
Zīmē rūgtumu acīs, maigumu pirkstu galos.
Atļauj skumt, priecāties,
Manīt vai nepamanīt svelmes zibeņus,
Stirnas sirds klajumā
Un staru ņirbu par kādu
vienīgo olīti straumē.
/M. Laukmane/
Prieku, laimi un veiksmi vēlam Virgīnijai Volodkienei,
Rasmai Štelfai un Dzintaram Popmanim 55 gadu jubilejā,
Jūlijam Buikauskam 60. dzimšanas dienā.
Stelpes pagasta pārvalde
Ir katram vārdam
sava vara,
ir katram darbam
sava slava.
Un tas viss kopumā
šo dzīvi skaistu dara.
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgi sveicam Lieni Biezumu un Vairu Kuzminu
50. dzimšanas dienā, Nataļju Veismani 60 gadu jubilejā,
Jāni Sudrabiņu 65. dzīves gadskārtā.
Daudz laimes arī pārējiem Valles pagasta iedzīvotājiem,
kuri dzimšanas dienu svin februārī.
Valles pagasta pārvalde
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Ak, kā aizsteigušās
dzīves dienas,
Manā dārzā sen jau
virši zied,
Zaudēt negribu
no tām nevienas
Un tām līdzās
vienmēr gribu iet.
/I. Sniedze/
Vislabākos vēlējumus sūtām Marutai Zvejniecei un
Jonam Indreļūnam 75 gadu jubilejā, Leldai Strautniecei
80. šūpļa svētkos, Valentīnai Ķikurei, Marijai Spulai un
Dzidrai Krūmiņai 85. dzīves gadskārtā, Annai Gorbunovai,
90 gadu slieksni pārkāpjot, Elfrīdai Dišlerei 91. dzimšanas
dienā un Zentai Bēkai 94. mūža gadskārtā.
Novada Sociālais dienests

20. februārī plkst. 18
Misas tautas namā –
sieviešu vokālā ansambļa

«Vēja meitenes»

20 gadu jubilejas KONCERTS

«20 vējainie gadi».

Sarīkojuma viesi –
VEF Kultūras pils vīru vokālais
ansamblis Viļņa Salaka vadībā.
20. februārī plkst. 22
Kurmenes tautas namā –

diskoteka

20. februārī plkst. 17
Skaistkalnes tautas namā
viesosies Valles
amatierteātris
ar P. Reimana komēdiju
«Krustmāte Jūle
no Tūles».

ar karaokes dziedāšanu.
Ieejas maksa – 2 eiro.

20. februārī plkst. 14
Stelpes pamatskolā –
radošā skatuve

«Gribu, varu, daru».
Būs arī kāds labi pazīstams un
tautā mīlēts īpašais viesis.
w Koncertā ar dzeju, dziesmām un dejām
uzstāsies stelpieši un ciemiņi no citiem novada
pagastiem un pat vēl tālākām vietām.
w Vaļasprieku izstādē varēs aplūkot daudzveidīgus mākslas darbus: gleznas, adījumus, izšuvumus u. c.
Uz tikšanos gaišā un sirsnīgā noskaņā!

