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Godātais pārskata lasītāj!
Vecumnieku novada domes publiskais pārskats atspoguļo iepriekšējā gada
padarīto un ieskicē šī gada ieceres. Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu
informāciju par Vecumnieku novada domes un tās iestāžu darbību un izmaiņām Vecumnieku novadā 2017.
gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu.
Gada publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam,
kā arī citiem interesentiem. Tas ir kā atsevišķs komunikācijas līdzeklis starp visiem pašvaldībā strādājošiem,
iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, valsts un nevalstiskām struktūrām. Pārskats kalpo tam, lai rosinātu
priekšlikumus tālākai darbībai un maksimāli iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un to
īstenošanā.
2017. gadā tika uzsākta un veikta vairāku novada nozīmes objektu tehnisko projektu izstrāde, kuru
uzsākšanai un pabeigšanai atbilstoši novada Domes noteiktai prioritārai realizēšanas secībai, būs liela
ietekme uz 2018. gada un turpmāko gadu budžetiem. Šie projekti ir: Vecumnieku vidusskolas piebūve,
Skaistkalnes sporta zāles celtniecība, Vecumnieku vidusskolas stadiona rekonstrukcija un pašvaldībai
piederošās ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru.
2017. gadā lielākā uzmanība tika pievērsta pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda renovēšanai visos novada
pagastos, kas atspoguļojas budžeta izdevumu posteņa palielinājumā. Tika turpināti novada izglītības iestāžu
renovācijas darbi. Pabeigta pašvaldības grants autoceļa A3 Mēmele-Kalnakrogs rekonstrukcija un izstrādāti
tehniskie projekti pašvaldības grants ceļu posmiem A10 (Mednieki-Gali (līdz Dzegužu ceļam, Stelpes
pagastā)), B2 (Spodras-Krieviņi) un A8 (Upmaļi-Graši) rekonstrukcijai.
2018. gadā paredzēta divu ceļu rekonstrukcija, apgūstot pieejamos Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta līdzekļus un līdzfinansējot no pašvaldības budžeta.
Pārskata periodā tika noslēgts deleģējuma līgums ar sabiedrisko organizāciju “Jaunatne Smaidam”, kura
sadarbībā ar jaunizveidoto Vecumnieku novada jauniešu domi veiksmīgi aktivizējusi pašvaldības darbu ar
jaunatni un jauniešu iesaisti novada procesos un pasākumos. Turpmākos gados paredzēts pilnveidot šo
sadarbību.
2017. gadā turpināts atbalstīt iedzīvotāju ierosinājumus projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kā arī
Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības iniciatīvas.
2018. gadā pirmo reizi plānots rīkot biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018”.
Vajadzību ir daudz, bet ir jāizvērtē prioritātes un jāņem vērā iepriekš pieņemtie Domes lēmumi un
apstiprinātie novada attīstības dokumenti. Vecumnieku novada domes vadība skaidri apzinās, ka jāturpina
iesāktais darbs Vecumnieku novada iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot pašvaldības, valsts un
uzņēmēju intereses, kā arī risinot teritorijas attīstības problēmas.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš
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INFORMĀCIJA PAR NOVADU
Vecumnieku novads atrodas Zemgales reģionā. Tas robežojas ar
Lietuvas Republikas Biržu rajona pašvaldību, Bauskas,
Baldones, Iecavas, Jaunjelgavas, Ķeguma un Neretas novadiem.
Vecumnieku novadu veido seši pagasti: Vecumnieku, Stelpes,
Bārbeles un Skaistkalnes, Kurmenes un Valles pagasts.
Novada administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems.
Vecumnieku novads atrodas 50 - 70 kilometru attālumā no
Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
Vecumnieku novads ir bagāts ar ģipša, kūdras, mežu un
lauksaimniecības zemju resursiem.
Vecumnieku novada kopējā platība ir
844,4 km2:
•
•
•
•
•
•

281,2 km2 Vecumnieku pagasts;
178,8 km2 Valles pagasts;
111,9 km2 Kurmenes pagasts;
106,2 km2 Skaistkalnes pagasts;
97,9 km2 Bārbeles pagasts;
68,4 km2 Stelpes pagasts.

Lielāko novada zemes daļu veido meži, (452 km2 - 53%) un
lauksaimniecībā izmantojamā zeme (294 km2 – 35%). Purvi
aizņem tikai maznozīmīgas platības (16 km2 – 2%), krūmāji (15
km2 – 2%), zeme zem ūdeņiem ( 18,4 km2 – 2%), apbūvētās
teritorijas (25 km2 – 3%) un pārējās zemes (24 km2 – 3%).
Cauri Vecumnieku novadam ved autoceļš Ķekava –
Skaistkalne (P89), Vecumnieki – Nereta – Subate un autoceļš
Bauska – Aizkraukle (P87). Novadu šķērso stratēģiskās
nozīmes dzelzceļa līnija, pa kuru tiek pārvadātas kravas no
Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm uz Ventspili.

IEDZĪVOTĀJI
IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA PAGASTIEM
Stelpe
10%

Skaistkalne
13%

Vecumnieki
50%

Kurmene
7%
Bārbele
9%

Lielākā iedzīvotāju daļa jeb 50% dzīvo Vecumnieku
pagastā. Skaistkalnes pagastā dzīvo 13%, Valles
pagastā 11%, Stelpes pagastā 10%, Bārbeles pagastā
9% un Kurmenes pagastā 7%.

Valle
11%

Demogrāfiskie rādītāji Vecumnieku novadā
2015.-2017. gadā
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Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā pēdējo gadu
laikā ir samazinājies. 2017. gadā novadā reģistrēti
8567 iedzīvotāji (Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) dati), kas ir par 61 iedzīvotāju
mazāk nekā pērn. No tiem 5589 iedzīvotāji jeb 65%
ir darbspējas vecumā (PMLP dati). 2017. gadā no
Vecumnieku novada uz citām administratīvajām
teritorijām deklarējušās 245 personas, tai skaitā 34
personas uz ārzemēm, savukārt Vecumnieku novadā
dzīvesvietu deklarējušas 356 personas.
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Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas
apkopotie dati liecina, ka pērn dzimuši 63 bērni, kas
ir par 19 vairāk nekā 2016. gadā, bet mirušas 50
personas, kas ir par 21 mazāk kā iepriekšējā periodā.
2017. gadā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļā sastādīti 154 civilstāvokļa aktu reģistri:
▪ reģistrēti 63 jaundzimušie - 24 zēni un 39
meitenes;
▪ reģistrētas 50 mirušas personas, tai skaitā
23 vīrieši un 27 sievietes;
▪ sastādīts 41 laulību reģistra ieraksts.
Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši 19 pāri.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas
dinamika Vecumnieku novadā 2015.2017. gadā
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Saskaņā ar Lursoft datiem 2017. gadā Vecumnieku
novadā tika reģistrēti 16 uzņēmumi.
2017. gada 16. janvārī tika reģistrēta Vecumnieku
novada uzņēmēju biedrība, ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Vecumnieku novadā.
Vecumnieku novada dome jau otro gadu organizēja
konkursu “Gada uzņēmējs” 2017. gadā, lai mudinātu
uzņēmējus sadarboties un veidot spēcīgu novada
komersantu tīklu.
Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbībai:
▪ Uzņēmēju rīkoto pasākumu finansiāls atbalsts;
▪ Informatīvs atbalsts (semināri, kursi).
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PAŠVALDĪBA
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr.: 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV3933
Reģistrācijas datums: 2009. gada 8. jūlijs

Domes priekšsēdētājs: Aiga Saldābola (līdz
16.06.2017.), Guntis Kalniņš (pēc 16.06.2017.)
Domes priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Kovals.
Izpilddirektors: Guntis Kalniņš (līdz 16.06.2017.),
Aiga Saldābola (pēc 16.06.2017.).

DOME

15
Deputāti

17

644

Domes sēdes

Pieņemti lēmumi

Dome ir pašvaldības lēmējinstitūcija, kuras darbu vada Domes priekšsēdētājs. Jautājumu izskatīšanai
domes sēdēs Dome no deputātu vidus ir izveidojusi četras pastāvīgās komitejas – Finanšu, Attīstības, Sociālo
jautājumu, Izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai Dome ir
izveidojusi 10 komisijas: Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas komisija, Vecumnieku novada
Domes iepirkumu komisija, Vecumnieku novada Domes administratīvo aktu strīdu komisija, Vecumnieku
novada administratīvā komisija, Vecumnieku novada vēlēšanu komisija, Vecumnieku novada Medību
koordinācijas komisija, Vecumnieku novada revīzijas komisija, Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts
noteikto pārbaudījumu kārtošanas, Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra
apsekošanas un novērtēšanas komisija un Vecumnieku novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija.
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FINANŠU RESURSI
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Rādītāji

Izpilde, EUR
2016.g.

Plāns,
EUR
2018.g.

2017.g.
izpilde
pret
2016.g.
%

2017.g.

1. Kopā ieņēmumi (2+5+6)

8 292 430

9 175 159

110.6

9 658 922

2.Nodokļu ieņēmumi

4 518 230

4 947 506

109.5

5 198 810

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts
kases
Saņemts no Valsts kases pārskata gada ieņēmumiem

3 905 185

4 301 337

110.1

4 589 513

27 792

-

-

33 059

3 877 393

4 301 337

110.9

4 556 454

3.Īpašuma nodoklis

613 045

646 169

105.4

609 297

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

540 424

584 976

108.2

548 637

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

41 248

30 239

73.3

30 118

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

31 373

30 954

98.7

30 542

4.Nenodokļu ieņēmumi

107 101

82 129

76.7

103 400

Valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas

8 810

7 648

86.8

7 700

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā

4 520

3 843

85.0

4 000

Pašvaldību nodevas

4 290

3 805

88.7

3 700

Naudas sodi un sankcijas

37 320

29 132

78.1

27 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

12 311

41 369

336.0

45 000

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas

48 660

3 980

8.2

23 700

3 027 079

3 459 830

114.3

3 717 223

1500

3100

206.7

-

2 873 974

3 298 729

114.8

3 565 223

1 540 106

1 740 483

113.0

1 695 013

21 855

150 266

687.6

517 558

1 297 703

1 399 709

107.7

1 348 382

14 310

8 271

57.8

4 270

5.Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti
no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti ES
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

Pašvaldību budžetu transferti

151 605

158 001

104.2

152 000

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām

151 605

158 001

104.2

152 000

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

120 110

134 546

112.0

130 000

31 495

23 455

74.5

22 000

7.Budžeta iestāžu ieņēmumi

640 112

685 694

107.1

639 489

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
t.sk. Vecumnieku vidusskola

631 605

680 921

107.8

634 189

24 855

29 438

118.4

25 358

8 618

8 174

94.8

9 500

172 095

201 007

116.8

170 000

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

19 077

23 082

121.0

21 000

Vecumnieku veselības centrs

19 142

22 581

117.9

21 900

Stelpes pamatskola

2 151

2 305

107.2

2 000

Skaistkalnes vidusskola

5 066

5 697

112.5

3 500

19 892

14 680

73.8

12 900

5 342

6 721

125.8

4 000

Pašvaldības aģentūra „Valles pašvaldības aģentūra”

218 613

221 761

101.4

225 031

Pārējie maksas pakalpojumi

136 754

145 475

106.4

139 000

8 507

4 773

56.1

5 300

Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

Misas vidusskola
Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"

Valles vidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”

Citi iepriekš nekvalificētie maksas pakalpojumi un pašu
ieņēmumi

Pārskata periodā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija lielākie pēdējo gadu
laikā un sastādīja EUR 9 175 159, salīdzinot ar 2016. gadu, pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir pieaudzis par
vairāk nekā 882 tūkstošiem euro (jeb 10.6%). Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir ieņēmumos no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( +10.1%,), kā arī no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa (+5.4%) un valsts
un pašvaldību transfertiem (+14.3%).

Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā, %

Transferti
38%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
47%

Maksas pakalpojumi
7%
Nenodokļu
ieņēmumi
1%

Nekustamā īpašuma
nodoklis
7%

Novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, tie sastāda 46.9% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 2017. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi, salīdzinot ar 2016. gadu palielinājušies vairāk kā par 396 tūkstošiem euro (par 10.1%)
Transfertos tiek uzskaitīti arī līdzekļi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Tā kā valdības apstiprinātā ES fondu nākamā plānošanas perioda
programma 2014. līdz 2020. gadam paredz, ka vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu var
pretendēt tikai modelī 9 plus 21 iekļautie centri, tad 2017. gadā Vecumnieku novadā ar šo līdzekļu
līdzfinansējumu
tika
veikta
viena
pašvaldības
grants
ceļa
rekonstrukcija.
Pamatbudžeta ieņēmumos nekustamā īpašuma nodoklis sastāda tikai 7.04%. Pēc Saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2017. gadā” no 23.11.2016. ar nekustamā
īpašuma nodokli 2017. gadā neapliek dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas. Atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodoklim Vecumnieku novada dome piemēro saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši par 33 tūkstošiem
euro (par 5.4%). Lai arī Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2017.gadā ir pieauguši, nodokļa
parāda summa ir samazinājusies tikai par 1 tūkstoti euro.
No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 7.5% apmērā sastāda maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi, tos veido ieņēmumi no novada iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem: ūdensapgāde,
komunālie pakalpojumi un citi maksājumi. 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, maksas pakalpojumu ieņēmumi
palielinājušies par 45 tūkstošiem euro (par 7.1%).
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
(atbilstoši funkcionālajai izdevumu klasifikācijai)
Kods

Rādītāji

Izpilde, EUR

01.000
03.000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

06.000

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Plāns,
EUR

2016. gadā

2017. gadā

2017.g. izpilde
pret 2016.g.,
%

852 364
139 634

865 024
169 486

101.5
121.4

1 010 207
306 026

4 356

432 513

9929.1

960 000

1 314 033

1 584 340

120.6

1 514 804

84 861
961 272
4 537 915
759 822

109 002
1 083 832
4 853 659
858 001

128.4
112.7
107.0
112.9

2018.
gadam

204 165
1 237 035
7 525 071
927 429
13 684
KOPĀ izdevumi
8 654 257
9 953 857
115.0
737
Vecumnieku novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumu daļu veido izmaksas novada
funkciju veikšanai, iestāžu darbu nodrošināšanai un iepriekšējos gados iesākto darbu pabeigšanai.
Pašvaldības budžeta izdevumu mērķus nosaka likums “Par pašvaldībām”. Izdevumi ekonomiskajai darbībai
2017.gadā ir ievērojami lielāki, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies par 428 tūkstošiem euro (par
9929.1%). Izdevumu palielinājumu veido pašvaldības autoceļa Mēmele – Kalnakrogs Skaistkalnes pagastā
atjaunošanas izdevumi.
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2017. gadā, %
Sociālā aizsardzība
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9%

Sabiedriskā kārtība un drošība
2%
Ekonomiskā darbība
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Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
16%
Izglītība
49%

Veselība
1%
Atpūta, kultūra, sports
11%

2017. gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja EUR 9 953 857.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017. gadā izdevumi palielinājušies par vairāk nekā 1.3 miljoniem euro (par
15%).
Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai, kas 2017. gadā,
salīdzinot ar 2016. gadu palielinājušies par 315 tūkstošiem euro (par 7.0%). 2017. gadā tika pabeigti
remontdarbi ēkas Liepu ielā 2 (Vecumniekos) pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām.
Nākamo lielāko izdevumu daļu sastāda izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas 2017. gadā,
salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājušies vairāk nekā par 270 tūkstošiem euro (par 20.6%). Izdevumi atpūtai,
kultūrai un reliģijai 2017. gadā sastāda EUR 1 083 832 apmērā, kas ir par 122 tūkstošiem euro (par 12.7%)
vairāk kā 2016. gadā.
Izdevumi deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanai, kā arī aizņēmumu kredītu procentu
izdevumiem 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 12 tūkstošiem euro (par 1.5%).
Izdevumi sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 98 tūkstošiem euro (par
12.9%). Vēl 2017. gadā 169 tūkstoši euro izlietoti sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ir par 29 tūkstošiem
euro (par 21.4%) vairāk kā 2016. gadā.
2017. gadā izdevumi veselībai, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājušies par 24 tūkstošiem euro (par
28.4%). Izdevumu pieaugums saistīts ar projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Vecumnieku novadā” realizēšanu.
Izdevumu proporcija pa funkcionālajā kategorijām saglabājas nemainīga jau no 2010. gada. 2017.
gadā visi plānotie darbi ir paveikti, izdevumi pa struktūrvienībām tika plānoti ar rezervi. Pamatbudžeta
izdevumu summas apjomu būtiski ietekmē valstī noteiktā minimālā darba alga, cenu izmaiņu svārstības un
iespēja piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos.
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

Izpilde, EUR
2016. gadā

2017. gadā

2017. gada
izpilde pret
2016. gadu,
%

Plāns, EUR
2018. gadam

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

4 586 188
3 615 997
970 191
2 310 522

5 023 217
3 955 089
1 068 128
2 527 713

109.5
109.4
110.1
109.4

5 618 101
4 403 708
1 214 393
2 672 922

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni
Pakalpojumi

17 261
1 365 581

22 799
1 520 291

132.1
111.3

30 702
1 596 533

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei

840 416
10 039

916 251
10 919

109.0
108.8

972 853
10 759

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu
maksājumi

77 225

57 453

74.4

62 075
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Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Finansēšana
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Naudas līdzekļi un noguldījumi (izmaiņas: perioda
sākumā un perioda beigās)
Saņemtie aizņēmumi
Aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

2017. gada
izpilde pret
2016. gadu,
%

Izpilde, EUR
2016. gadā

2017. gadā

Plāns, EUR
2018. gadam

361827

778 698

-

4 025 815

7 000
37 183
1 376 772
138 496
198 096
-361 827

11 153
32 713
2 020 269
153 772
185 020
-778 698

159.3
88.0
146.7
111.0
93.4
-

23 500
20 461
4 980 122
160 669
208 962
-4 025 815

-79 545
779 542
338 170
-

616 555
649 174
457 031
30 000

-

450 482
4 197 608
591 095
31 180

SPECIĀLAIS BUDŽETS
2017. gadā Vecumnieku novada speciālajā budžetā autoceļu fondam saņemti 246 648 EUR, kas,
salīdzinot ar 2016. gadu, ir tādā pašā apjomā. Autoceļu fonda līdzekļi pagastu ceļiem tiek izlietoti
proporcionāli to apjomam. Pašvaldībā ir izstrādāts 3 gadu plāns autoceļu programmas īstenošanai.
Vecumnieku novada pašvaldības ceļu un ielu paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu programmas
mērķdotācijas plāns 2017.-2019. gadiem.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1.
Mērķdotācija pašvaldību un ielu finansēšanai (EUR)
Mērķdotācijas atlikums uz 1.janvāri 2017.g.
Saņems mērķdotāciju pārskata periodā
Izlietos mērķdotāciju pārskata periodā
Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām
2. Ceļu un ielu finansēšanai izlietos mērķdotāciju (EUR)
Izdevumu veids
Ceļu un ielu būvprojektēšana
Ceļu un ielu būvniecība
Ceļu un ielu rekonstrukcija
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana(renovācija)
Pārējie izdevumi
KOPĀ

2017
15 506
246648
262154
0

2018
0
246648
246648
0

2019
0
246648
246648
0

2017
0
0
0
252154
0
10000
262154

2018
0
0
0
233600
0
13048
246648

2019
0
0
0
233600
0
13048
246648
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Vecumnieku novada pašvaldība iesaistījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) projektā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanā. Atjaunojamie ceļi šī projekta ietvaros
tika sarindoti prioritārā secībā:
Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

Paredzamais ceļa
garums/ km

1.

A3 (Mēmele – Kalnakrogs)

4.3

Atjaunots 2017. gadā

2.

A10 (Mednieki-Gali (līdz Dzegužu ceļš, Stelpes
pagasts))

6.0

Plānots 2018. gadā

3.

B2 (Spodras – Krieviņi)

1.5

Plānots 2018. gadā

4.

A8 (Upmaļi – Graši)

1.9

5.

B13 (Makužas – Raitas)
B11 (Stepiņi – Salzemnieki)

1.7
1.85

6.

A1 (Gaisma – Simsoni)
B3 (Stelpes pienotava – Lielbeitiņi)

1.68
1.05

7.

A3 (Misa – Bogdani)

3.12

8.

A2 (Beibeži – Ziediņi)

1.3

9.

A3 (Zvirgzdi – Sietiņi)

1.0

Speciālajā budžetā ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2017. gadā sastāda 12 239 euro, kas,
salīdzinot ar 2016. gadu, kopumā samazinājušies par vairāk nekā 1 tūkstoti euro (par 8.1%). Dabas resursu
nodokļa līdzekļus izlieto atbilstoši likuma “Par dabas resursu nodokli” prasībām.
Debitoru parādi
2015. gads

2016. gads

2017. gads

Norēķini par komunālajiem maksājumiem

28 477

30 405

28 392

Norēķini par zemes nomu

5 804

6 134

6 262

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

156 933

158 235

155 323

Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām, būvēm
un mājokļiem

42 117

31 600

33 506

Kreditoru parādi
2015. gads

2016. gads

2017. gads

2 297 236
338 169
22 118

2 619 745
457 033
26 146

2 695 162
577 248
43 446

Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem izņemot
nodokļus
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

70 723

72 734

78 200

3 015

4 823

4 290

Nākamo periodu ieņēmumi

77 104

158 304

244 419

Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

0

952

700

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBU UN GALVOJUMU APJOMS

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Turpmākajos gados

Pavisam

Vecumnieku novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, saistību apjoms uz 2017. gada
beigām sastāda 7.08% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pārskata periodā pašvaldība savas kredītsaistības palielināja par 649 174 euro, bet par 457 034 euro
samazināja aizņēmumu pamatsummas. Aizņēmumu summas izlietotas pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai, novada izglītības iestāžu remontiem un ēkas Liepu ielā 2, Vecumniekos pārbūvei atbilstoši
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
2017. gadā visi plānotie aizņēmumi atmaksāti pilnā apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem un
atmaksas grafikiem.
Uz 2017. gada beigām Vecumnieku novada pašvaldībai ir kredītsaistības par 36 aizņēmumiem, kas
saņemti laika periodā no 2003. gada.
Vecumnieku novada pašvaldībai ir 3 galvojumi par kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks”
ņemtajiem aizdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības un siltumtrašu rekonstrukcijas projektu
realizēšanu.
Pašvaldības saistību un garantiju apmērs, EUR

484 501

631 104

605 648

554 433

409 779

330 681

1 256 193

4 272 2
339

Galvojumi kopā

23 743

23 521

23 300

23 079

22 857

22 632

157 739

296 871

Kopā saistības

508 244

654 625

628 9484

577 512

432 636

353 313

1 413 932

4 569 210

Saistību apjoms %
no pamatbudžeta
ieņēmumiem

7.08

9.12

8.77

8.05

6.03

4.92

X

X

Aizņēmumi kopā
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Kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu saraksts, EUR
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

SIA “Mūsu saimnieks”
SIA “Kūdrinieks”
SIA “Jaunolis”
SIA “Piebalgas”

43603018936
53603009371
43603009401
40003199078

Līdzdalība
%
100
100
100
25

Perioda sākumā,
EUR
426 517
169 595
128 724
302 886

Perioda beigās,
EUR
426 517
169 595
128 724
302 886

Izmaiņas
+/-, EUR
-

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Vecumnieku novada domes īpašumā un lietošanā uz 2018. gada 1. janvāri bija 1344 zemes
vienības 2326.23799 ha platībā, kas sastāda 2,75% no kopējās īpašumu platības Vecumnieku novadā. No
tām 332 zemes vienības 237.72 ha platībā ir satiksmes infrastruktūras objekti. 2017. gadā tika noslēgti 6
pārdošanas līgumi, kur tika atsavināti 40.2504 ha, kā arī noslēgts 1 dāvinājuma līgums par 0.8 ha saņemšanu
dāvinājuma ceļā.
Vērtība uz 31.12.2016,
EUR

Pašvaldības nekustamā īpašuma veids
Nedzīvojamās ēkas un telpas
Zeme zem ēkām un būvēm
Lauksaimniecības zeme
Sabiedriskai lietošanai izmantojamā zeme
Valdījumā un turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves
Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai
Pārējā zeme
Kopā

Vērtība uz
31.12.2017., EUR

3168092
116558
1073947
11070

3177833
1102216
1035856
11070

8604

8604

1855617
5279
317418
7605615

1940850
16333
314774
7607536
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBA
Attīstības plānošanas dokumenti
*Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2013. - 2028.gadam
*Vecumnieku novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.
gadam galīgā redakcija (apstiprināta ar Vecumnieku
novada Domes 2013. gada 24. aprīļa lēmumu „Par
Vecumnieku novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.
gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”)
*Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013. – 2018. gadam precizētais projekts un
Vecumnieku novada attīstības programmas 2013. –
2019. gadam precizētais projekts (apstiprināts ar
Vecumnieku novada domes 2013 .gada 24. aprīļa
lēmumu “Par Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2028. gadam un attīstības
programmas 2013. - 2019. gadam precizētajiem
projektiem”)

Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. - 2028.gadam ir galvenais
pašvaldības attīstības politikas un ilgtermiņa
plānošanas
dokuments.
Stratēģija
definē
Vecumnieku novada ilgtermiņa attīstības vīziju,
stratēģisko mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu. Stratēģijas nostādnes atspoguļo un
precizē Vecumnieku novada attīstības programma
un teritorijas plānojums.
Lai veicinātu Vecumnieku novada ilgtspējīgu un
konkurētspējīgu attīstību, arvien tiek izstrādāti un
realizēti
investīciju
piesaistes
projekti.
Koordinācijas darbu veic Attīstības nodaļa,
pašvaldība veicina arī investīciju piesaisti,
atbalstot gan pašvaldības iestāžu, gan nevalstisko
organizāciju
projektu
iniciatīvas
ar
līdzfinansējumu.

REALIZĒTIE ES STRUKTŪRFONDU PROJEKTI
Projekta nosaukums
“Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle””,
Nr. 16-06-AL08-A019.2201-000006
“Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu
veicināšanai”, Nr. 1606-AL08-A019.2202-000007
“Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija”
Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000002
“Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele –
Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā”
Nr. 17-06-A00702-000036

Pašvaldības
Kopējās izmaksas,
finansējums, EUR EUR
196.18
1961.79
1772.19

17 721.97

20 239.06

65 239.06

40 466.58

404 665.76

Vecumnieku novada dome 2017. gada 15. martā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru
par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.
Piekto gadu norisinājās pašvaldības organizētais konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”, kopējās
izmaksas EUR 9981.00.
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Projekti, kuri tiks realizēti un plānota investīciju piesaiste 2018. gadā:
Turpinās ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/037 ieviešana.
ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
ELFLA projekts “Sabiedriskās dzīves centra izveidošana un aprīkošana Skaistkalnes pagastā”, Nr. 17-06AL07-A019.2201-000005.
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”.
Pašvaldības organizētais konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”.
Pašvaldības organizēts biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018”.
LVIF projekts “Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku
novadā”.
LAT – LIT pārrobežu projekts “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. “Safe borderlands”.
ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē”.
ELFLA projekts “Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1
(Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā”.

BŪVVALDES DARBĪBA
Pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi par pašvaldības autonomās funkcijas
„nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” realizēšanu, Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā Bauskas novada Būvvalde ir vadījusi un pārraudzījusi būvniecības procesu
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā. Vecumnieku novada domes telpās reizi mēnesī tika
nodrošināta apmeklētāju pieņemšana.
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Veiktie darbi 2017. gadā
Saskaņoti paskaidrojuma raksti
Saskaņotas apliecinājuma kartes
Izsniegtas būvatļaujas
Būvatļaujās veiktas atzīmes par projektēšanas noteikumu izpildi
Būvatļaujās veiktas atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izsniegti akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā
Izsniegtas izziņas par jaunbūvēm iesniegšanai Zemesgrāmatā un par būves neesību
iesniegšanai Valsts zemes dienestā

Skaits
39
22
38
33
36
28
26

DARBĪBAS REZULTĀTI
Pārskata periodā izsludināti iepirkumi par būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību, kuru rezultātā
noslēgti līgumi:
o Vecumnieku novada pašvaldības autoceļu pārbūvei;
o Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei;
o Ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru;
o Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai.
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma pārbūvei.
Iepirkumu rezultātā ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu:
o Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele-Kalnakrogs) pārbūvei;
o Dzīvojamo telpu remontdarbi un tualešu telpas izbūve Vecumnieku novada pašvaldības ēkās;
o Jumta segumu atjaunošanas darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām;
o Bruģētu gājēju celiņu un laukuma ierīkošana Vecumnieku novadā;
o Telpu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkās un kanalizācijas rekonstrukcija mājā
„Svelmes”;
o Ūdensapgādes urbuma ierīkošana un ūdens sagatavošanas ēkas izbūve Vecumnieku novada
Vecumnieku pagasta „Piebalgās”;
o Vecumnieku ugunsdzēsēju depo ēkas pārbūve;
o Vecumnieku vidusskolas sporta zāles fasādes vienkāršotā atjaunošana.
Izsludināti iepirkumi un noslēgti līgumi par remontdarbiem Vecumnieku novada izglītības iestādēs.
Izsludināti iepirkumi un noslēgti līgumi par pārtikas produktu piegādi Vecumnieku novada izglītības
iestādēm.
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IZGLĪTĪBA
Vecumnieku novadā atrodas 6 izglītības iestādes, kurās kopā ar pirmsskolas 5-6 gadīgo grupām
01.09.2017. bija 975 audzēkņi. Kā arī novadā ir divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola un Vecumnieku novada Sporta skola.
Pārskata gada beigās Vecumnieku novadā pirmsskolas izglītība tika nodrošināta visiem gribētājiem. 2017.
gada martā tika atvērts Vecumnieku vidusskolas jaunais bērnudārzs Liepu ielā, kas paredzēts 40 bērniem.
Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai (4 853 659 euro), kas 2017.
gadā, salīdzinot ar 2016. gadu palielinājušies par 315 tūkstošiem euro (par 7.0%).

Vecumnieku vidusskola

Skaistkalnes vidusskola

01.09.2017. mācības uzsāka 469 izglītojamie.

01.09.2017. mācības uzsāka 155 izglītojamie.

4 izglītības programmas:
o pirmsskolas izglītības programma;
o vispārējās pamatizglītības programma;
o vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma;
o vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabas zinību un tehnikas virziena
(matemātika un datorzinības) programma.
18 interešu izglītības programmas.

8 izglītības programmas:
o pirmsskolas izglītības programma;
o pamatizglītības programma;
o vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību tehnikas virziena programma;
o vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma - neklātiene;
o speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
o speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem;
o vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma – tālmācība;
o profesionāli orientēta virziena programma
“Valsts aizsardzības mācība”

Stelpes pamatskola
01.09.2017. mācības uzsāka 63 izglītojamie.
2 izglītības programmas:
o pirmsskolas izglītības programma;
o vispārējās pamatizglītības programma;
6 interešu izglītības programmas.

17 interešu izglītības programmas.
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Misas vidusskola

Valles vidusskola

01.09.2017. mācības uzsāka 177 izglītojamie.

01.09.2017. mācības uzsāka 103 izglītojamie.

4 izglītības programmas:
o pirmsskolas izglītības programma;
o pamatizglītības programma;
o vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma;
o speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem.

4 izglītības programmas:
o pamatizglītības programma;
o vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma;
o speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem;
o speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem.

7 interešu izglītības programmas.

7 interešu izglītības programmas.

Pārskata periodā kopā ar Iecavas un Neretas novadu tika organizētas 13 valsts olimpiādes un 6 pašu
sagatavotās starpnovadu olimpiādes, kā arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.
Olimpiādēs kopā piedalījās 279 mūsu novada skolēni, no tiem 94 ieguva godalgotas vietas: 19 - pirmās
vietas, 28 - otrās vietas, 17 - trešās vietas un 30 atzinības. Novadā tika organizēti divi lieli pasākumi:
Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums un konkurss „Gada skolēns 2017”.
Arī šajā mācību gadā tika apbalvoti skolēni ar naudas balvām par izcilām sekmēm mācībās, vidējā gada
atzīme 8,5 un vairāk.
Skolēni aktīvi piedalījās metodisko apvienību organizētajos mācību priekšmetu pasākumos un konkursos
kopumā 27.
Pārskata periodā pedagogiem tika organizēti profesionālās pilnveides kursi un pieredzes apmaiņas braucieni.
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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

Vecumnieku novada domes Sporta skola
2017./2018.m. g. apguva 194 audzēkņi.
4 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
o vieglatlētika;
o galda teniss;
o basketbols;
o volejbols.
Sporta skola ir Vecumnieku novada Domes izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Pārskata periodā 194 audzēkņi 15 mācību treniņu grupās
apguva sporta izglītības programmu. Basketbola grupās trenējās 13 izglītojamie, galda tenisā - 7, vieglatlētikā
- 74 un volejbolā - 100. Sporta skolā darbojās desmit sporta treneri.
Sporta skolas treneri kopā ar izglītojamajiem, guvuši labus panākumus gan Zemgales reģiona skolu
sacensībās, gan Latvijas čempionātos, gan starptautiskos turnīros. Visos sporta veidos ir gūti ievērojami
sasniegumi gan individuāli, gan komandu sportā.
Vecumnieku novada pasākumam “Sporta laureāts 2017” par augstiem sasniegumiem sportā
apbalvošanai tika pieteikti 52 pretendenti astoņās individuālās nominācijās un 9 komandas.
Sporta skolā pārskata periodā tika noorganizētas 23 sacensības.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola (VMMS)
01.09.2017. mācības uzsāka 155 izglītojamie.
23 profesionālās ievirzes izglītības programmas:
o vizuāli plastiskā māksla (2 programmas);
o klavierspēle;
o akordeona spēle;
o vijoles spēle;
o čella spēle;
o kokles spēle;
o flautas spēle;
o klarnetes spēle;
o trompetes spēle;
o saksofona spēle;
o sitaminstrumentu spēle.
4 interešu izglītības programmas

21

Pārskata periodā iegūtās godalgas mūzikas programmā: XIII Starptautiskais P.Čaikovska
klaviermūzikas izpildītāju konkurss Koknesē, saņemta 3. vieta; VI Rīgas Starptautiskais jauno pianistu
konkurss, saņemts diploms; Eiropas koru olimpiāde Rīgā, Korim „Via Stella” bērnu koru kategorijā zelta
diploms, “Nāciju Grand Prix 2017”– zelta medaļa; Valsts konkurss „Talants Latvijai” – saņemta 3. vieta; VI
Latvijas Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kokles spēles audzēkņu konkurss Iecavā, saņemtas divas 3. vietas;
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu mazo vijolnieku konkurss „Sienāzis 2017”, saņemti 2 II un 2 III pakāpes
diplomi; XII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles
konkurss, saņemtas divas 1. vietas un atzinība.
Mākslas programmā: Starptautiskā jauniešu laikmetīgās mākslas triennāle Eksperimenta, A. A.
Dručkas, K. Lavrinovičas, U. Rušmanes kopdarbs vēja zvani „Laiks nav nauda” izvirzīts uz Latvijas
ekspozīciju Tallinā.

KULTŪRA
2017. gadā kultūras aktivitātēm izlietoti EUR 473 814, kas sastāda 4,8% no kopējiem budžeta izdevumiem.
Vecumnieku novadā kultūras dzīve norit daudzpusīgi, nodrošinot saturu visām interešu grupām. Par saturu
rūpējās gan viesmākslinieki, gan Vecumnieku un citu novadu amatiermākslinieki.
Pārskata periodā Vecumnieku novadā darbojās 29 amatiermākslas kolektīvi: 3 kori, 4 sieviešu vokālie
ansambļi, 3 bērnu vokālie ansambļi, 9 deju kolektīvi, 7 amatierteātri, pūtēju orķestris, lauku kapela un folkloras
kopa.

Vecumnieku novada kultūras iestāžu nozīmīgākie pasākumi2017.gadā:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Meteņi Vecumnieku novadā;
Talantu konkurss “Gribu, varu, daru” Stelpē;
Vecumnieku novada vokālo ansambļu skate;
Teātra dienas sarīkojums Kurmenē;
Skolu amatierteātru saiets “Mazie spēlmaņi”;
Baltā galdauta svētki;
Misas pagalmu svētki;
Sējas svētki Ausekļa dzirnavās;
Skolēnu dziesmu un deju svētki “Pavasaris Šēnbergā” Skaistkalnē;
Vecumnieku novada amatierteātru skate;
Misas Baltās nakts koncerts;
Pēterdienas svinības Kurmenē;
Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki;
Vecumnieku Liliju svētki;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mēmeles svētki Kurmenē;
Liepu ielas svētki Vallē;
Kanepenes svētki Skaistkalnē;
Amtmaņa Briedīša atceres diena Valles pagastā;
Teātru svētki Stelpē;
Vecumnieku novada vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki;
Pļaujas svētki Ausekļa dzirnavās;
Pa Mēmeli rudenī Kurmenē;
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu darbības sezonas atklāšanas sarīkojums;
Muzikāla gaismu performance “Staro Vecumnieki”;
Valsts svētku koncerts un Vecumnieku novada Domes apbalvojumu pasniegšana.

JAUNATNES JOMA

Vecumnieku novada jauniešu dome izveidojās 2017. gada septembrī, pulcējot savā
sastāvā 15 jauniešus - prezidentu, viceprezidentu, protokolistu un pārstāvjus. Jauniešu
dome pārstāv novada jauniešu intereses, regulāri apmeklējot Vecumnieku novada domes
sēdēs, kā arī izstrādā rekomendācijas Vecumnieku novada domei darbam ar jaunatni.
2017. gadā jaunieši piedalījās uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt” Ķīpsalā un
pasākumā “Ideju akselarators” Bārbelē.
Vecumnieku jauniešu dome rīkoja zīmējumu konkursu jauniešiem “Kur es jūtos labi?”. Pārskata gada beigās
uzsāka rīkot jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanos "Kafija ar politiķiem", kas tika īstenota projekta
"DIALOGS"
Jaunatnes
politikas
valsts
programmas
2017.
gadam
ietvaros.
Tāpat ir īstenotas vairākas jauniešu iniciatīvas, kā jauniešu balle, florbola turnīrs, datorspēļu vakari.
2018. gadā iecerēts izveidot brīvprātīgo jauniešu grupu, kas strādātu pie Vecumnieku novada jaunatnes
politikas stratēģijas dokumenta izstrādes. Kā arī plānots īstenot vairākus starptautiskos projektus un valsts
jaunatnes programmas strukturētā dialoga projektus “Kafija ar politiķiem”.
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BIBLIOTĒKAS
Vecumnieku bibliotēka
Lietotāju skaits 1050
bērni 335
Fiziskais apmeklējums 8189
Izsniegums kopā 23149
grāmatas 13741
periodiskie izdevumi 9399

Vecumnieku novadā darbojas 10 bibliotēkas, kas
savu darbību turpina kopš novada izveides.
Bibliotēku tīkls novadā ir pārdomāts, bibliotēkas
atrodas pagastu centros un lielākajos ciematos,
nosedzot visu novada teritoriju, tādējādi
nodrošinot
pieejamību
ikvienam
novada
iedzīvotājam. Regulāri tiek rīkoti daudzveidīgi
pasākumi un literatūras izstādes.
Pašvaldības finansējums novada bibliotēku
krājumu komplektēšanai: jaunu grāmatu iegāde
17 945 EUR, periodiskie izdevumi – 9 202 EUR.

Beibežu bibliotēka
Lietotāju skaits 176
bērni 28
Fiziskais apmeklējums 2502

Misas bibliotēka
Lietotāju skaits 339
bērni 154
Fiziskais apmeklējums 3894

Umpārtes bibliotēka
Lietotāju skaits 135
bērni 24
Fiziskais apmeklējums 2325

Izsniegums kopā 8314
grāmatas 2603
period. izdevumi 5389

Izsniegums kopā 4893
grāmatas 2046
period. izdevumi 2847

Izsniegums kopā 6304
grāmatas 2342
period. izdevumi 3206

Valles bibliotēka
Lietotāju skaits 301
bērni 137
Fiziskais apmeklējums 2377

Taurkalnes bibliotēka
Lietotāju skaits 105
bērni 10
Fiziskais apmeklējums 2056

Kurmenes bibliotēka
Lietotāju skaits 203
bērni 29
Fiziskais apmeklējums 2990

Izsniegums kopā 6350
grāmatas 3862
period. izdevumi 2291

Izsniegums kopā 1175
grāmatas 553
period. izdevumi 610

Izsniegums kopā 6408
grāmatas 2291
period. izdevumi 4117

Skaistkalnes bibliotēka
Lietotāju skaits 464
bērni 204
Fiziskais apmeklējums 4707

Stelpes bibliotēka
Lietotāju skaits 214
bērni 58
Fiziskais apmeklējums 2334

Bārbeles bibliotēka
Lietotāju skaits 185
bērni 18
Fiziskais apmeklējums 5370

Izsniegums kopā 10625
grāmatas 4241
period. izdevumi 6384

Izsniegums kopā 6374
grāmatas 2053
period. izdevumi 4236

Izsniegums kopā 5944
grāmatas 3125

SOCIĀLIE PABALSTI UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

229 223
140 138
55
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Maznodrošinātas
personas

Trūcīgās
personas
2017

Trūcīgās
ģimenes
2016

Vecumnieku novada Sociālā dienesta
klientiem
tiek
piedāvāti
sociālie
pakalpojumi, kurus novada trūcīgās un
maznodrošinātās personas var saņemt bez
maksas:
o sociālā darbinieka psihoemocionālais
atbalsts;
o psihologa pakalpojums;
o sociālā
darbinieka
individuālās
konsultācijas;
o socializācijas programma bērniem.

Sociālie pabalsti
Sociālā pabalsta veids

Izlietotie līdzekļi, EUR
2016.g.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai
Mājokļa pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei

2017.g.
913

676

25915

27972

1696

2623

Sociālie pakalpojumi
Pakalpojumu saņēmušo personu skaits
Sociālā pakalpojuma veids
2016.g.
Sociālā aprūpe institūcijā pieaugušajiem
Sociālā aprūpe institūcijā bērniem
Sociālā aprūpe mājās
Transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem
traucējumiem

2017.g.
60
7
9
9

60
4
15
27

Pašvaldība ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu
dzīvesvietā un veidotu sabiedrībā balstītus pakalpojumus, pieaugušām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 2017.
gadā projekta ietvaros tika izvērtētas 9 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 19 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem tika izstrādāts individuālais atbalsta plāns, norādot katram nepieciešamo pakalpojumu
klāstu, lai pēc iespējas veiksmīgāk personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem
traucējumiem varētu integrēties sabiedrībā. Pārskata periodā tika uzsākta
Daudzfunkcionālā sociālā pakalpojumu centra projekta izstrāde.
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BĀRIŅTIESAS DARBĪBA
Pieņemto lēmumu skaits

85
LĒMUMI

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un
atjaunošana
Par audžuģimenes statusa piešķiršanu
Par aizbildnības nodibināšanu
Par aizgādņa pienākumu un tiesību
apjoma grozīšanu
Par viesģimenes statusa piešķiršanu
Par atļauju rīkoties ar bērna mantu
Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu
institūcijās
Par bērnu ievietošanu audžuģimenē
Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas
personas aprūpē
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa
pienākumu veikšanai
Par atļauju bērnam pieņemt mantojumu
Par atļauju bērnam šķērsot LR valsts
robežu un bērna nodošana aprūpē
ārvalstīs dzīvojošam pilsonim
Par uzvārda maiņu
Par valsts pabalsta izmaksāšanu
Par bērna izbeigšanu uzturēties
audžuģimenē
Citi lēmumi

Vecumnieku novada Bāriņtiesas sastāvā strādā
bāriņtiesas
priekšsēdētāja,
bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece un trīs bāriņtiesas
locekles.
Viens no Bāriņtiesas uzdevumiem ir
aizbildnības un aizgādnības uzraudzība. 16
Vecumnieku novada bērni uzturas citu
pašvaldību aizbildņu ģimenēs.
Novadā
aizbildņa
pienākumus
veic
23
personas

Aizbildnībā
27
novada bērni

Veikti
320
apliecinājumi

Iekasējot
2791,01
eiro

Audžuģimenes
novadā

5
Bāriņtiesa

27

ģimenēs
konstatēja
bērnu tiesību
pārkāpumus

19

vecākiem
pārtrauktas
aizgādīvas
tiesības

2

vecākiem
atņemtas
bērnu
aizgādības
tiesības

4 citas pašvaldības
bērni
3 novada bērni

15 audžuģimenēs
Ārpusģimenes
aprūpē
60
novada bērni

43 aizbildņu ģimenēs
2 ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
institūcijā.

2017. gada 17. martā Kurmenes tautas namā notika kārtējais Vecumnieku novada bāriņtiesas rīkotais
pateicības pasākums, kurš tika veltīts aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm. Uz pasākumu ieradās ģimenes
ar bērniem no visas Latvijas – kopā 81 persona.

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA
Pārskata periodā Vecumnieku novada teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošināja 6 personas.
Iesniegumi
Saņemti personu iesniegumi
Sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem
Brīdinājuma vēstules (par pārkāpumu novēršanu)
Administratīvā pārkāpuma lietas
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
t.sk. par pašvaldības noteikumu neievērošanu
Saņemtas no citām institūcijām
Nosūtītas izskatīšanai citām institūcijām
Izsaukumi
Apkalpoti personu izsaukumi
t.sk. no Valsts policijas iestādēm
Aizturētas personas
Aizturētas personas kopā
Aizturēti nepilngadīgie
Aizturētas meklēšanā esošas personas
Izņemti bērni no ģimenēm
Citi rezultāti
Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Nostrādātas stundas masu pasākumu laikā
Sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
Nogādātas mājās personas (alkohola reibumā vai veselības stāvokļa dēļ)
Personas alkohola reibumā nogādātas Valsts policijā
Izķerti klaiņojoši mājdzīvnieki
Sniegta fiziska palīdzība – Valsts policijai, ātrai palīdzībai u.c.

19
19
8
38
21
2
3
396
79
7
2
0
5
427
58
216
47
60
75
4
38
80
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu un novada aktualitātēm nodrošina tās vadība un
speciālisti. Pārskata periodā iedzīvotājiem aktuālā informācija par Vecumnieku novadu tika nodrošināta
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas”, kā arī domes mājas
lapā www.vecumnieki.lv un sociālajos medijos draugiem.lv., Twitter un Facebook.
Izdevums “Vecumnieku Novada Ziņas” nodrošina informatīvo saikni starp novada vadību un
iedzīvotājiem, izdevumā tiek publicēti Domes lēmumi, saistošie noteikumi, jaunākās ziņas par novada
izglītības iestādēm, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības un sadzīves norisēm. Pārskata periodā kopumā tika
izdoti 19 izdevumi ar tirāžu 2200 eksemplāri. Drukātais izdevums nonāk visās novada bibliotēkās, pagastu
pārvaldēs, kā arī novietoti publiskās vietās un domes ēkā. Katru mēnesi informatīvais izdevums „Vecumnieku
Novada Ziņas” PDF formātā tiek ievietots novada mājaslapā.
Vecumnieku novada dome ir noslēgusi līgumu ar Latgales reģionālo televīziju, lai veiktu filmēšanu
pašvaldības notikumos un demonstrētu sagatavotos stāstus, vidēji divas reizes mēnesī. Sižetus var apskatīt ne
tikai televīzijas translācijā, bet arī novada mājas lapā.

PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANAI PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību, novada mājaslapā tiek regulāri ievietota aktuālā pašvaldības
informācija (teksta, fotogrāfiju un video sižetu formā): lēmumi, publiskie iepirkumi, pasākumu plāns, projektu
norises un citi.
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, pavasarī un rudenī tika rīkotas Vecumnieku novada domes
vadības tikšanās ar iedzīvotājiem visos pagastos un Misas ciemā, kur iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties
aktuālu jautājumu risināšanā, sniegt priekšlikumus novada attīstībai.
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes nolikumu, katra mēneša ceturtajā trešdienā notiek domes sēdes,
kurās var piedalīties ikviens interesents, un uzzināt informāciju par Domes pieņemtajiem lēmumiem.
Gadījumos, ja ierasties nav iespējams, bet interesē apspriestais, sēdes var noklausīties audio ierakstā
pašvaldības mājaslapā. Informācija par Domes sēžu norišu laikiem tiek izvietota arī informācijas stendā, kurš
atrodas domes administrācijas ēkas 1. stāva gaitenī.

PLĀNOTIE PASĀKUMI
2018. gadā plānots izstrādāt Vecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģiju 2018.-2022.gadam, kā arī
Vecumnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2018.-2023.gadam.
Plānotie pasākumi novada teritorijas attīstībai:
o uzsākt Vecumnieku vidusskolas piebūvi;
o mainīt segumu Upes un Liepu ielā, pirmo reizi izmēģinot dubulto virsmas apstrādi;
o tūrisma informācijas punkta izveide (Rīgas ielā Vecumniekos);
o Vecumnieku pagasta Misā plānots būvēt sporta spēļu laukumu;
o Vecumnieku pagasta Beibežos ierīkot apgaismojumu;
o Vecumnieku novada pašvaldības autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas
šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras – Krieviņi) pārbūve Vecumnieku novadā;
o Remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldības iestādēs;
o Bārbelē un Kurmenē rotaļu laukumu izveide;
o Vecumnieku veselības centram medicīnas iekārtu iegāde.
Uzņēmējdarbības veicināšanai:
o Pirmo reizi plānots rīkot biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2018”. Tajā
varēs piedalīties gan fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Vecumnieku novada
administratīvajā teritorijā, gan uzņēmumi, kas reģistrēti novada administratīvajā teritorijā.
Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums ir EUR 6000,00 no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2018. gadā paredzēti uzlabojumi būvvaldes darbībā, plānots pārslēgt līgumu, palielināt finansējumu un
paredzēta Būvvaldes speciālista klātbūtne novadā vienu reizi nedēļā, lai nodrošinātu būvniecības procesu
likumības kontroli, saskaņošanas pieejamību un degradēto un nelikumīgi būvēto būvju sakārtošanas
jautājumu risināšanu.
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PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1. – Neatkarīgu revidentu ziņojums par Vecumnieku novada domes 2017. gada konsolidēto
finanšu pārskatu (uz 4 lapām).
Pielikums Nr. 2. – Vecumnieku novada Domes 27.04.2017. lēmums Nr.6 „Par Vecumnieku novada
pašvaldības 2017. gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu” (uz 2 lapām).
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Pielikums Nr.1
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Pielikums Nr.2
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