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IEVADS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS PRINCIPI
Vecumnieku novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un izstrādāts
laika posmam no 2020. līdz 2026. gadam.
Sējums „Stratēģiskā daļa” ir attīstības programmas sadaļa, kurā definētas Vecumnieku novada
vidēja termiņa prioritātes un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Iedzīvotāji darba grupās definēja
arī vidējā termiņā sasniedzamo mērķi, kura īstenošanai ir noteikti rīcības virzieni un uzdevumi.
Stratēģiskajā daļā ir atspoguļots Vecumnieku novada vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokumenta hierarhiskais redzējums atbilstoši nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokumentiem.
Vecumnieku novada attīstības programmas izstrādē ir ievēroti plānošanas un reģionālās
attīstības principi:
 ilgtspējības princips — Vecumnieku novada teritorijas attīstība tika plānota, lai
saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu
ekonomisko attīstību, sekmētu racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu
izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma attīstību;
 pēctecības — attīstības programma ir izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos attīstības
plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;
 vienlīdzīgu iespēju — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības
intereses tika vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt novada ilgtspējīgu attīstību;
 nepārtrauktības princips — Vecumnieku novada teritorijas attīstība plānota
nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju,
zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus. Stratēģiskajā daļā (pielikumos) ir
iekļauta attīstības programmas uzraudzības kārtība un ieteikumi attīstības plānošanu
un ieviešanu vērtēt kopsakarībā ar pašvaldības budžetu;
 atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē ir iesaistīta
sabiedrība un nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums;
 integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek
saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes
tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta
plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi;
 daudzveidības princips — Vecumnieku teritorijas attīstību plānota, ņemot vērā dabas,
kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu, kā arī saimnieciskās darbības daudzveidību
Zemgales reģionā;
 savstarpējās saskaņotības princips — programma ir izstrādāta, savstarpēji saskaņojot
un izvērtējot citos Vecumnieku novada teritorijas, nozaru attīstības plānošanas
dokumentos noteikto.
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ILGTERMIŅA
UZSTĀDĪJUMI

UN

VIDĒJA

TERMIŅA

STRATĒĢISKIE

Vecumnieku novada attīstības programma ir izstrādāta, lai nodefinētu konkrētu pasākumu
kopumu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu
īstenošanai. Vecumnieku ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ir noteikts novada attīstības redzējums
un atpazīstamība dažādos līmeņos.
Starptautiski Vecumnieku novads ir atpazīstams:
 ar kūdras, lauksaimniecības un koksnes produkcijas eksportu;
 ar ģipša tūrisma vietu, kas iekļaujas Bauskas un Biržu tūrisma maršrutos.
Latvijā, galvenokārt rīdziniekiem, Vecumnieku novads:
 ir atpazīstams ar atpūtas piedāvājumu (makšķerēšana, laivošana, lauku sētas, lauku
ēdiens);
 dzirnavas, sporta un kultūras pasākumi) un lauku produkciju (medus, piens, gaļa, dārzeņi
u.c.);
 piedāvā modernu dzīvesveidu – algoto darbu (t.sk. Rīgā augsti apmaksātu) savienot ar
lauku saimniekošanu lauku mājā vai savrupmājā, kas nozīmē veselīgu pārtiku, aktīvu
dzīvesveidu;
 iespējas lietot publisko infrastruktūru pakalpojumus.
Novada iedzīvotājiem Vecumnieku novads ir:
 lepnums par piederību dzimtajam pagastam, par tā kultūras un dabas vērtībām;
 ienākumi pašu uzņēmumā vai saimniecībā un darba vietas;
 laba skola, ar kurā iegūto izglītību var turpināt izglītību augstskolās vai profesionālajās
izglītības iestādēs;
 personību attīstošas iespējas kultūrā, sportā un sabiedriskajā dzīvē;
 atbalsts grūtā brīdī;
 tīra vide;
 tuva un moderna pašvaldība.
2.1. tabula Vecumnieku novada specializācija telpiskā dimensijā.
Vecumnieku novads
Vecumnieku novads
Rīgas, Pierīgas un
starptautiskajā mērogā
Latvijas mērogā
 Pierīgas lauku produkcija 
 Kūdras, lauksaimniecības
un dzīves vieta.
un koksnes eksporta
 Ģipšakmens un ar to
produkti.
saistīti
 Tuvākā Lietuvas robeža

no Rīgas, kas dod iespēju  tūrisma produkti.

Brīvdienu
piedāvājums
ārvalstu tūristiem vienas
Pierīgas laukos.
dienas laikā apmeklēt

Starptautiski atpazīstami
divas Baltijas valstis.
sporta
un
kultūras
 Tūrisma produkti kopā ar
pasākumi
(Kanapene,
Bauskas novadu un Biržu
motokross)
rajonu (Lietuva)

Vecumnieku novads
vietējā mērogā
Lauksaimnieciskā
ražošana,
tostarp
bioloģiskā
lauksaimniecība; pārtikas
ražošana;
mežu
apsaimniekošana
un
kokapstrāde;
derīgo
izrakteņu ieguve un
apstrāde;
tūrisma
pakalpojumi;
lauku,
mājražošanas
un
amatniecības produkcijas
tirdzniecība;
novada
nozīmes
pakalpojumi;
sports

Vecumnieku novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā ir noteiktas Vecumnieku novada galvenās
vērtības:
 novada iedzīvotāji, uzņēmumi, jauniešu un citas sabiedriskās organizācijas;
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katra pagasta īpašās vērtības, tradīcijas, cilvēki un apdzīvotās vietas;
spilgti kultūrvēsturiskie objekti un notikumi – Skaistkalnes baznīca, aktieru Amtmaņu
muzejs, Kanapenes gadatirgus;
gadiem ilgas sporta tradīcijas, domes sporta skola, starptautiska līmeņa motokrosa
sacensības Stelpes pagasta mototrasē „Pīlādzis”;
meži un lauksaimniecības zemes, zemes dzīļu resursi – ģipšakmens, kūdra,
minerālūdens, smiltis, grants;
kūdras un kokapstrādes uzņēmumi, zemnieku saimniecības, jaunās ģimenes lauku
saimniecībās;
starptautiskie autoceļi no Rīgas caur Skaistkalni uz Lietuvu un no Rīgas uz Baltkrieviju un
Lietuvu pa Daugavas kreiso krastu;
Mēmeles, Iecavas un Misas upes, Taļķes un Lādzēnu ūdenskrātuves;
robeža ar Lietuvu, Biržu reģionālā parka tuvums, Vecumnieku novada tūrisma produkti
(tūrisma maršruti, makšķerēšanas iespējas, laivošana pa Mēmeli);
skolas, kultūras nami, sporta klubi un talanti.

Vecumnieku novada vidēja termiņa prioritātes ir noteiktas, izvērtējot Vecumnieku novada
resursus un iespējas, ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, pašreizējās situācijas un SVID analīzi.
Vecumnieku novada vidēja termiņa prioritātes tiek atvasinātas no ilgtermiņa prioritātēm.
2.2 tabula. Vecumnieku novada attīstības programmas stratēģiskā matrica.

Vīzija
2028. gadā Vecumnieku novads ir laba vieta dzīvei un atpūtai Pierīgas laukos. Pievilcīga lauku
vide 45 minūšu brauciena attālumā no Baltijas mēroga metropoles – Rīgas – centra

Ekonomikas profils
Kūdras, lauksaimniecības un koksnes eksporta produkti. Tuvākā Lietuvas robeža no Rīgas,
kas dod iespēju ārvalstu tūristiem vienas dienas laikā apmeklēt divas Baltijas valstis.
Pierīgas lauku produkcija un dzīves vieta. Ģipšakmens un ar to saistīti tūrisma produkti.
Brīvdienu piedāvājums Pierīgas laukos. Starptautiski atpazīstami sporta un kultūras
pasākumi. Lauksaimnieciskā ražošana, tostarp bioloģiskā
lauksaimniecība; pārtikas ražošana; mežu apsaimniekošana, derīgo izrakteņu ieguve un
apstrāde, lauku, mājražošanas un amatniecības produkcijas
tirdzniecība

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis
veicināt ienākumu un dzīves vides kvalitātes pieaugumu Vecumnieku novadā

Ilgtermiņa prioritātes
IP1 Darba vietas un IP 2 Ceļi un sakari
uzņēmējdarbība

IP3 Izglītība

IP 4 Atpūta un tūrisms

Vidēja termiņa mērķis
Veidot Vecumnieku novadā drošu un veselīgu dzīvesvidi, dzīvesvietu cilvēkiem, kuri atgriežas
un paliek, pievilcīgus apstākļus uzņēmējdarbībai un ģimenēm

Vidēja termiņa prioritātes
VTP1 Pārvalde un VTP3
Vide
uzņēmējdarbība
pieejamība

un VTP2 Cilvēks
pakalpojumi

un VTP3
Vide
pieejamība
VTP2
Cilvēks
pakalpojumi

un
un
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STRATĒĢISKĀ
ĪSTENOŠANAI

MATRICA

VIDĒJA

TERMIŅA

PRIORITĀŠU

Vecumnieku attīstības programma ir izstrādāta, balstoties uz spēkā esošajiem nacionālā,
reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem. Latvija 2030 - Latvijas Ilgtermiņa
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030) ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokuments Latvijā. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam (NAP
2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā un Latvija 2030 izpildes
rīcības plāns vidējam termiņam. Izstrādē ir ņemti vērā konceptuālie uzstādījumu NAP 2027.

3.1.attēls. Vecumnieku novada ilgtermiņa prioritāšu atbilstība Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai līdz 2030. gadam.
Datu avots: Vecumnieku novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013 -2028.
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.-2020. gadam stratēģiskie
uzstādījumi turpina jau iepriekš plānoto attīstības virzību uz dzīves kvalitātes nodrošināšanu
iedzīvotāju izvēlei par labu dzīves un darba vietai Zemgalē. Vecumnieku novada attīstības
programma piedāvā rīcības ceļus un risināmos uzdevumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novadā,
nodrošinātu ilgtspējīgas cilvēka un dabas attiecības, rosinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju un
iesaistītu vietējo kopienu vietas radīšanā un veidošanā.

3.1 tabula. Nacionālo attīstības plānošanas dokumentu, Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas prioritāšu un Vecumnieku novada vidēja termiņa prioritāšu 2020 -2026 sasaiste.
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Latvijas Ilgtermiņa
attīstības stratēģija
līdz 2030. gadam

Latvijas Nacionālais
attīstības plāns
2014.-2020. gadam

Inovatīva pārvaldība
un
sabiedrības
līdzdalība
Inovatīva
un
ekoefektīva
ekonomika
Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā
Telpiskās
attīstības
perspektīva

1. Prioritāte “Tautas
saimniecības
izaugsme”

Daba kā
kapitāls

nākotnes

Paradigmas
maiņa
izglītībā
Kultūras
telpas
attīstība
Telpiskās
attīstības
perspektīva

Zemgales plānošanas
reģiona attīstības
programma 2015-2020

P1:
Uzņēmējdarbībai
pievilcīga vide – bāze
inovācijām Ilgtermiņā
HP1: kopienas un dzīves
telpas ilgtspēja
HP2: Vieda pārvaldība
2. Prioritāte “Cilvēka P2: Elastīga izglītība
drošumspēja”
mūža garumā
3. Prioritāte “Izaugsmi P3:
Efektīva
un
atbalstošas
kvalitatīva transporta
teritorijas”
sistēma
un
infrastruktūra reģiona
ārējai
un
iekšējai
sasniedzamībai
3. Prioritāte “Izaugsmi P4: Vides un dabas
atbalstošas
resursu
ilgtspējīga
teritorijas”
apsaimniekošana
un
attīstība
2. Prioritāte “Cilvēka P5:
Efektīva
drošumspēja”
pakalpojumu sistēma
3. Prioritāte “Izaugsmi P6: Zemgales reģiona
atbalstošas
kultūrvide un identitāte
teritorijas”

Vecumnieku
novada attīstības
programma 2020.2026. gadam
VTP1 Pārvalde un
uzņēmējdarbība

VTP2 Cilvēks
pakalpojumi
VTP3
Vide
pieejamība

un
un

VTP3
Vide
pieejamība

un

VTP2 Cilvēks
pakalpojumi
VTP3
Vide
pieejamība

un
un

NAP 2021 – 2027 konceptuālā piedāvājuma mērķis ir valsts stabila izaugsme un dzīves kvalitātes
pieaugums ikvienam. NAP 2021-2027 stratēģija ir mērķu un uzstādījumu konverģence ar cilvēka
un valsts prioritātēm un attīstības rezultatīvajiem rādītājiem. Konceptuālajā piedāvājumā ir
noteiktas valsts un cilvēka prioritātes, pašvaldības darbība nodrošina cilvēka prioritāšu
sasniegšanu. Bet rīcības un uzdevumi uzņēmējdarbības un publiskās pārvaldes jomā sekmē triju
valsts prioritāšu sasniegšanu - tautsaimniecības attīstība, cilvēkkapitāla pieaugums un
valstiskuma stiprināšana. Līdz ar to Vecumnieku novada attīstības programma atbilst NAP 20212027 cilvēka prioritātēm, kuras netieši un tieši ir saistītas ar valsts prioritātēm.
3.2. tabula. Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam saskaņotība ar NAP
2021- 2027.
NAP 2021 – 2027 prioritātes
Vecumnieku novada attīstības programmas 2020. -2026.
Cilvēka prioritātes
vidēja termiņa prioritātes
MATERIĀLĀ LABKLĀJĪBA
VTP1 Pārvalde un uzņēmējdarbība
DZĪVES VIDE
VTP3 Vide un pieejamība
DZĪVILDZE
VP2 Cilvēks un pakalpojumi
ZINĀŠANAS, PRASMES
VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
MĀJOKLIS
VTP3 Vide un pieejamība
KULTŪRA, ATPŪTA
VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
FIZISKĀ DROŠĪBA
VTP3 Vide un pieejamība
PIEDERĪBAS APZIŅA VALSTIJ
VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027 ir vidēja termiņa politikas plānošanas
dokuments, kurš ir apspriešanā un noteiks Latvijas reģionālo politiku septiņiem gadiem.
Izvērtējot pašreizējo reģionālo attīstību, tiek definēti turpmākie reģionālās politikas mērķi,
uzstādījumi un rīcības virzieni, kā arī sagaidāmie rezultāti. Būtiskākie jaunās reģionālās politikas
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principi ir teritoriālā pieeja atbalsta sniegšanā, tematiskā koncentrācija un viedu risinājumu
principa piemērošana attīstības plānošanā un projektu īstenošanā, kuras tiek atspoguļotas arī
Vecumnieku novada attīstības programmas stratēģiskajos uzstādījumos. Pamatnostādnēs
Izvirzītais mērķis ir būtisks Vecumnieku novada attīstībai - reģionu potenciāla attīstība un
ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot
teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai.
3.3. tabula. Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam saskaņotība ar
Reģionālās politikas pamatnostādnēm.
Vecumnieku novada attīstības programmas
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.2020. -2026. gadam vidēja termiņa
2027. gadam
prioritātes
1. Apakšmērķis - uzņēmējdarbības vides VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
uzlabošana reģionos
A.1.rīcības virziens. Vietas sagatavošana VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
uzņēmējiem un to produktivitāte
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un
A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras nodarbinātību
attīstība uzņēmējdarbības atbalstam
U.1.1.1.
Nekustamā
īpašuma
un
infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai
un ražošanai
U.1.1.2. Izglītība
un
konsultācijas
uzņēmējdarbības jomā
A.1.5.uzdevums.
Pašvaldību
darbības VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
standarts
–
atbalsta
komplekts U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības
uzņēmējdarbībai
veicināšana
U.1.1.4.
Atbalsts
mājražošanas
un
amatniecības iniciatīvām
A.2.rīcības virziens. Cilvēkkapitāla piesaiste VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
reģionos
VTP3: Vide un pieejamība
A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam
reģionos
A.2.4.uzdevums. Reemigrācijas atbalsta VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
pasākumi
VTP3 Vide un pieejamība
B. apakšmērķis. Pakalpojumu efektivitātes VTP1 Pārvalde un uzņēmējdarbība
uzlabošana reģionos
B.1.rīcības
virziens.
Pakalpojumu
nodrošināšana
reģionos
atbilstoši
demogrāfijas izaicinājumiem
B.1.1.uzdevums. Pašvaldību pakalpojumu ēku
energoefektivitātes uzlabošana
B.1.3.uzdevums. Viedas pašvaldības – VTP1 Pārvalde un uzņēmējdarbība
pakalpojumu efektivitātes uzlabošana
B.1.4.uzdevums.
Vienoto
klientu VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
apkalpošanas centru pieejamība un darbība
B.2. rīcības virziens. Sasniedzamība un dzīves VTP3 Vide un pieejamība
vide reģionos
B.2.1. uzdevums. Reģionālā sasniedzamība un
transports pēc pieprasījuma
B.2.2. uzdevums. Valsts vietējās nozīmes ceļu VTP3 Vide un pieejamība
attīstība
B.2.4. uzdevums. Pašvaldību ceļu un ielu VTP3 Vide un pieejamība
infrastruktūras attīstība
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Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.2027. gadam
B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās
ārtelpas, dabas un kultūras mantojuma
attīstība
B.3.rīcības virziens. Plānošanas reģionu un
pašvaldību administrācijas darba efektivitāte
B.3.1.uzdevums. Pašvaldību un plānošanas
reģionu kapacitātes palielināšana viedai
attīstības plānošanai un īstenošanai

B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste
reģionālās politikas mērķu sasniegšanā

B.3.7.uzdevums. Pašvaldības administratīvo
un pakalpojumu sniegšanas procesu
modernizācija un digitalizācija, digitālo
risinājumu koplietošana

Vecumnieku novada attīstības programmas
2020. -2026. gadam vidēja termiņa
prioritātes
VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
RV 1.3. Attīstīt novadam un reģionam īpašos
tūrisma produktus un pakalpojumus
VTP1 Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko
pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un
līdzdalība
U.1.2.2.
Kvalifikācijas
paaugstināšana
publiskajā pārvaldē
VTP2 Cilvēks un pakalpojumi
RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko
pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un
līdzdalība
VTP1 Pārvalde un uzņēmējdarbība

Ilgtermiņa prioritāte “Darba vietas un uzņēmējdarbība” un vidēja termiņa prioritāte “Pārvalde
un uzņēmējdarbība”. Uzņēmējdarbības pamatu veido Vecumnieku novadā esošie dabas un
kultūrvēsturiskie resursi, kuru efektīva un pareiza izmantošana ļauj tos uzturēt, saglabāt un vairot
iedzīvotāju ienākumus. Mežu apsaimniekošana sadarbībā ar mežu īpašniekiem, it īpaši VAS
„Latvijas Valsts meži”. Atbildīgi izmantojot šos resursus un atjaunojot novada kultūrvēsturisko
mantojumu, veidojas uzņēmējdarbībai pievilcīga vide un tiks veicināta tūrisma attīstība.
Sadarbība ar Lietuvu paplašina tūrisma piedāvājumu un palielina apmeklētāju skaitu. Skaistkalne
attīstās kā svētceļojumu un amatnieku centrs.

3.2.attēls. Vecumnieku novada ilgtermiņa redzējums tūrisma attīstībā.
Datu avots: Vecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam.
Ilgtermiņa prioritāte “Ceļi un sakari” un vidēja termiņa prioritāte ‘Vide un pieejamība”.
Prioritāte ir vērsta uz publiskās ārtelpas labiekārtošanu, jaunu objektu izveidi, ceļu un satiksmes
sakārtošanu. Nozīmīgāko ceļu infrastruktūru veido valsts autoceļi. Sadarbībā ar Satiksmes

9

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.

ministriju nepieciešams nodrošināt asfalta seguma uzklāšanu un esošā asfalta seguma
uzlabošanu. Tiek saudzīgi saimniekots dabas jūtīgajās teritorijās, koptas Zemgalei un pierobežai
raksturīgās ainavas. Ciemi un apdzīvotās vietas ir sakoptas un pieejamas, pieprasītas
iedzīvotājiem, kuri te vēlas dzīvot – drošā, veselīgā un sakoptā vidē.
Ilgtermiņa prioritāte “Atpūta un tūrisms” un “Izglītība”, vidēja termiņa prioritāte “Cilvēks un
pakalpojumi”. Nav nozīmīgākas prioritātes par pastāvīgu izglītošanos! Vecumnieki ir prestiža
izglītības iegūšanas vieta (gan vietējām, gan kaimiņu pašvaldību ģimenēm) ar vidusskolu,
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu, sporta skolu, modernu sporta centru. Vecumnieku
novads veido kultūras, sporta, tūrisma un aktīvās atpūtas vidi, lai kļūtu par labākajiem Pierīgas
laukiem, kur dzīvot un audzināt talantīgus bērnus, pavadīt nedēļas nogali vai atvaļinājumu.
3.4. tabula. Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība.
Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības Vecumnieku novada attīstības programma
stratēģijā 2013 - 2028
2020.-2026. gadam
Ilgtermiņa prioritātes

Vidēja termiņa prioritātes

IP1 Darba vietas un uzņēmējdarbība

VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība

IP 2 Ceļi un sakari

VTP3: Vide un pieejamība

IP3 Izglītība

VTP2: Cilvēks un pakalpojumi

IP 4 Atpūta un tūrisms

VTP2: Cilvēks un pakalpojumi

Definējot Vecumnieku novada vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus,
pasākumus/aktivitātes un projektus, ir ņemts vērā Zemgales plānošanas reģiona noteiktais
ekonomikas profils un Vecumnieku ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteiktā specializācija,
tādējādi nodrošinot, ka attīstības programma ir balstīta uz novadam vadošajām ekonomikas
jomām un priekšnoteikumiem to attīstībā.
3.5. tabula. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai.
Vidēja termiņa
prioritātes atbilstoši
Rīcības virzieni (RV)
Uzdevumi (U)
stratēģiskajiem
mērķiem
VP1: Pārvalde un RV
1.1.
Attīstīt U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras
uzņēmējdarbība
uzņēmējdarbības vidi pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
un nodarbinātību
U.1.1.2. Izglītība
un
konsultācijas
uzņēmējdarbības jomā
U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības
iniciatīvām
RV 1.2. Nodrošināt U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
viedu un atvērtu U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā
publisko pārvaldi
pārvaldē
U.1.2.3. Digitālie risinājumi un e-pakalpojumi
RV
1.3.
Attīstīt U.1.3.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
novadam un reģionam U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības
īpašos
tūrisma pasākumi
produktus
un U.1.3.3.Pierobežas un pārrobežas tūrisma
pakalpojumus
piedāvājums
VP2:
Cilvēks
pakalpojumi

un

RV 2.1. Pilnveidot
izglītības kvalitāti un
infrastruktūru

U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs
balstīta vispusīga izglītība
U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana
un metodiskais atbalsts
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Vidēja termiņa
prioritātes atbilstoši
stratēģiskajiem
mērķiem

Rīcības virzieni (RV)

RV 2.2. Piedāvāt
kultūras un aktīvās
atpūtas pakalpojumus

RV 2.3. Nodrošināt
sociālo un veselības
pakalpojumu
pieejamību

VTP3:
Vide
pieejamība

un

Uzdevumi (U)
U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli
tehniskā bāze un infrastruktūra
U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālā
izglītība
U.2.2.1. Kultūras mantojuma un tradīciju
saglabāšana
U.2.2.2. Kvalitatīvs sporta un aktīvas atpūtas
piedāvājums
U.2.2.3.
Kultūras,
atpūtas
un
sporta
infrastruktūras uzlabošana
U.2.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu klāsta
paplašināšana
U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida
popularizēšana
U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu
infrastruktūras attīstība

RV
3.1.
Attīstīt
pieejamu transporta
infrastruktūru
RV 3.2. Veidot mājokļu
politiku un iniciatīvas
iedzīvotāju piesaistei

U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana
U.3.1.2. Drošu satiksmes risinājumu ieviešana
U.3.2.1. Dzīvojamā fonda attīstība
U.3.2.2. Aktīvās atpūtas infrastruktūra

RV
3.3.
Ieviest
energoefektivitātes
pasākumus

U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība

RV
3.4.
Veidot
ainavvidi un saudzēt
dabas resursus

U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
U.3.4.2. Dabas resursu saudzīga izmantošana
U.3.4.3. Sabiedrības izglītošana un videi
draudzīgas apziņas veidošana

U.3.3.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana

3.6. tabula. Prioritāšu novērtēšanai ilgtermiņā un vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti.
2026. gadā
Bāzes Pašreizējā
Rādītājs
sasniedzamais
Avots
gads
vērtība
rezultāts
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
Bezdarba līmenis
2019
4.7%
3.8%
NVA
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora 2017
473
485
CSP
statistikas vienības
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora 2017
60
62
CSP
statistikas vienības uz 1000
iedzīvotājiem
Darba devēju skaits novadā
2018
193
210
VID
Trūcīgo
un
maznodrošināto 2019
501
Samazinās, 350 Vecumnieku novada
personu un ģimeņu skaits
pašvaldība
Strādājošo
mēneša
vidējā 2019
RAIM
neto*darba samaksa
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Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apmērs pašvaldības budžetā uz 1
iedzīvotāju darbaspējas vecumā
Vecumnieku novadā, EUR
TAI attīstības rādītājs

2019

837

2019

Negatīvs
(-0.110)

Biedrību skaits novadā
Pašvaldības
pakalpojumu
kvalitāte, respondentu īpatsvars,
kas ir un kas nav apmierināts ar
pakalpojumu
VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
Iedzīvotāju skaits
Iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas
vecumā (15-62 gadi)
Amatiermākslas kolektīvu skaits

2019
2019

Izglītības iestāžu reitings

2019

Izglītības iestāžu skaits
Satiksmes negadījumu skaits
Noziedzīgu nodarījumu skaits uz
10 000 iedzīvotājiem
Vecumnieku novada TAI
VTP3: Vide un pieejamība
Kultūras pieminekļu skaits
Reģionālie autoceļi ar asfalta
segumu
Īpaši aizsargājamo dabas Natura
2000 teritoriju skaits novadā
Koptas lauksamniecības zemes
platības
Iedzīvotāju skaits, kuri ir noslēguši
līgumus
ar
atkritumu
apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes
pasākumu
skaits daudzdzīvokļu namos

2026. gadā
sasniedzamais
rezultāts
1050

Valsts kase

pozitīvs

RAIM

Avots

Lursoft
Pašvaldības aptaujas
dati

2019
2019

8391
65%

68%

PMLP
PMLP

2019

30

30

2019
2019

9

Ir 100 labāko
vidū
9

2019

-0.161

pozitīvs

RAIM

2019
2019

11
52,817

2019

6

11
Palielinājums
par 15%
6

VKPAI
VAS Latvijas Valsts
ceļi
Dabas pārvalde

2019

82.1%

90%

LAD

2019

2019

Vecumnieku novada
pašvaldība
IZM
IZM
CSDD
CSP

Atkritumu
apsaimniekotājs
30%
ēku

siltinātu

Vecumnieku novada
pašvaldība
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ATBILSTĪBA VIETĒJĀS NOZĪMES PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
UN SASKAŅOTĪBA AR KAIMIŅU PAŠVALDĪBĀM
Vecumnieku novada kaimiņu pašvaldības ir Jaunjelgavas, Bauskas, Iecavas, Baldones, Neretas un
Ķeguma novadi. Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentos definēti vairāki mērķi, kas ir kopīgi
ar Vecumnieku novadu. Pašvaldību specializācija, plānojumu risinājumi un kaimiņu sniegtie
priekšlikumi Vecumnieku novada plānošanas dokumentu izstrādei norāda uz kopējo interešu
teritorijām un attīstības virzieniem.
4.1. tabula. Funkcionālās saites ar kaimiņu pašvaldībām atbilstoši plānošanas dokumentiem.
Bauskas
Iecavas
Baldones
Neretas
Ķeguma
Jaunjelgavas
novads
novads
novads
novads
novads
novads
Bauskas
Iecavas
Baldones
Neretas
Ķeguma
Jaunjelgavas
novada
novada
novada
novada
novada
novada
attīstības
Attīstības
attīstības
attīstības
attīstības attīstības
programma
programma programma programma
program
programma
līdz
2020. 2020.-2026. 2014.2013.-2019.
ma 2013.- 2013-2020
gadam
gadam
2020.
gadam
2019.
gadam
gadam
Vīzija
Bauskas
Vieta dzīvei Iecienīta īso Neretas
Jaunjelgavas
novads
ir ar
brīvdienu
novadā
ir
novadā sakoptā
bagāts novads mazpilsētas aktīvās
izveidota
vidē
un
Zemgales
un
lauku atpūtas
līdzsvarota un
labklājībā dzīvo
centrā, kurā dzīves ritmu vieta
harmoniska
stipras
un
cilvēki
grib lielpilsētas
Pierīgā
dzīves
vide,
strādīgas
dzīvot
un Rīgas
Baldones
kas
veicina
ģimenes. Vietējo
strādāt.
tuvumā.
kūrortpilsēt iedzīvotāju
resursu
a,
kas vēlmi dzīvot un
izmantošana
piedāvā
strādāt
rūpnieciskajā
kvalitatīvu
novadā.
ražošanā
un
dzīves vidi
lauksaimniecībā
nodrošina
stabilus
ienākumus,
pietiekamu
nodarbinātību
un
novada
iedzīvotāju
skaita
pieaugumu.
Vidēja termiņa prioritātes
Bauskas novada attīstības programma līdz 2020. gadam
VTP1 Mobilitāte un satiksmes drošība
VTP2 Kvalitatīva, droša vide
VTP3 Kvalitatīva izglītība
VTP 4 Pievilcīga kultūras un sporta vide
VTP 5 Efektīva pārvalde.
Iecavas novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam
P1: Pilsētvides Iecavā un lauku vides uzlabojumi Iecavas novadā
P2: Uzlabot izglītības un sociālos pakalpojumus
P3: Drošība, kopiena un veselīgs dzīvesveids
P4: Ilgtspējīga un videi draudzīga saimniekošana
P5: Ilgtspējīga pārvaldība un uzņēmējdarbības attīstība
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Baldones novada attīstības programma 2014.-2020. gadam.
VP1: Dzīves vieta
VP2: Mobilitāte
VP3: Kūrorts un tūrisms
VP4: Videi draudzīga
uzņēmējdarbība
Neretas novada attīstības programma 2013.-2019. gadam
VTAP 1.1: Attīstīti un pieejami sociālās aizsardzības pakalpojumi
VTAP 1.2:Pieejami veselības pakalpojumi
VTAP 2.1: Attīstīti un pieejami izglītības pakalpojumi
VTAP 2.2: Attīstīti un pieejami sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi
VTAP 2.3: Attīstīti un pieejami kultūras pakalpojumi
VTAP 3.1: Attīstīti satiksmes pakalpojumi, nodrošināta ceļu uzturēšana
VTAP 3.2: Atbalsta palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai
VTAP 3.3: Tūrisma attīstība
VTAP 3.4: Vides sakārtošana
VTAP 4.1: Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu institucionālā attīstība
VTAP 4.2: Attīstīti un pieejami mājvietas un komunālo ērtību pakalpojumi
VTAP 5.1: Attīstīti informatīvie, arhīva, lietvedības un nodokļu administrēšanas pakalpojumi
VTAP 5.2: Nodrošināti sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi
P1.1. Efektīva un caurskatāma novada pārvaldība
P1.2. Uz novada attīstību vērsta Izglītība
P1.3. Kultūras un sporta sektors
P1.4. Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi
P1.5. Sabiedrības drošība
P2.1. Transporta infrastruktūras attīstība
P2.2. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūras attīstība
P2.5. Publiskās telpas labiekārtošana un vides aizsardzība
P3.1. Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana
P3.2. Investīciju piesaiste
Jaunjelgavas novada attīstības programma 2013-2020
VTP 1. Pievilcīgu dzīves vides standartu nodrošināšana;
VTP 2. Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot pilsētas un lauku izaugsmi;
VTP 3. Dzīves kvalitātes uzlabošana, aktīva un veselīga dzīves veida popularizēšana

4.2. tabula. Funkcionālās saites, jomas un objekti ar kaimiņu novadiem.
Upju
apsaimniekošana
Vides aizsardzība
Mēmeles
un
Iecavas
upes
krastos,
Risku
vadība un civilā
aizsardzība,

Uzņēmējdarbība un
transporta infrastruktūra

Tūrisms

Valsts ceļu ar grants Rīgas
virzienā
segumu asfaltēšana,
(tostarp Baldones un
Jūrmalas
virzienā)
kustība
uz
braucošo
tūristu
lauksaimniecības
un
apkalpošana,
ražošanas uzņēmumiem
maršruti, mārketinga
(darba vietas) un kravas
piedāvājums, dalība
vides normatīviem transporta kustība (derīgo
tūrisma gadatirgos,
atbilstoša
izrakteņu
ieguve,
pierobežas
un
saimnieciskā
mežizstrāde). Uzņēmēju
pārrobežu tūrisma
darbība,
lai sadarbība lauksaimnieku,
piedāvājums
ar
nodrošinātu
mežsaimnieku un ražotāju
virszemes ūdeņu kooperācija

Sabiedriskie
pakalpojumi
Kopēja
sporta
skola un sporta
pasākumi;
deju
kolektīvu
pasākums Vallē
„Sadancis” un citi
kultūras
pasākumi;
sadarbība
skolām

starp
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kvalitāti
ūdens
kaimiņu un Lietuvas
Ceļu infrastruktūra
objekta baseinā,
pašvaldībām
Zaļais tirdziņš, amatnieku
Ūdensceļu
un mājražotāju attīstība
izmantošana
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RĪCĪBAS PLĀNS
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu darbību kopumu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. Rīcības virzieni
– konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai.
Detalizēts rīcības plāns ir sastādīts vismaz trīs gadu periodam, lai attīstības mērķus un uzdevumus saskaņotu ar tuvākajā laikā pieejamajiem resursiem,
tādejādi veicināt vēlamā rezultāta sasniegšanu, pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanu.
Finanšu
Atbildīgais par
Ieviešanas
Darbības
Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
avoti un
īstenošanu sadarbības
periods
resursi
partneri
VTP 1 VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību
U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
1.Pielāgot
teritorijas
Vecumnieku
ekonomiskajā
specializācijā
noteiktajai
uzņēmējdarbībai

Sakārtot pašvaldību teritorijas investīciju piesaistei

2020-2026

PB, VB, ES

Vecumnieku
pašvaldība

novada

2.Izveidot un popularizēt datu
bāzi
par
infrastruktūru
ražošanas
attīstībai
un
investīciju piesaistei

Izveidotas piedāvājumu paketes investoriem, veikti mārketinga
pasākumi, veikta pašvaldībai piederošu ēku un teritoriju uzskaite
un ikgadēja aktivizēšana piedāvājot tās potenciālajiem
investoriem, informācijas izvietošana dažādos masu medijos

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku
pašvaldība

novada

pastāvīgi

PB,VB,ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
LDDK, LTRK, uzņēmēju
reģionālajām biedrībām,
biznesa
atbalsta
institūcijām

U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
1. Rosināt uzņēmējdarbības
garu

Informatīvi izglītojošo semināru organizēšana Vecumnieku novada
uzņēmējiem, uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanas un
atbalsta pasākumi sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām, biznesa
inkubatoriem, uzņēmēju dienas un tikšanās, uzņēmējdarbības
atbalsta konkurss jaunajiem uzņēmējiem
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2. Karjeras atbalsts izglītības
iestādēs

Jauniešu motivēšana karjeras izvēlē, iepazīšanās ar uzņēmējiem,
ēnošana, ēnu dienas, sarunas un diskusijas par nākotnes profesiju
un darba tirgu, uzņēmumu apmeklējumi

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

pastāvīgi

PB,VB,ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
LDDK, LTRK, uzņēmēju
reģionālajām biedrībām,
biznesa
atbalsta
institūcijām

pastāvīgi

PB,VB,ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība,
izglītības
iestādes un uzņēmumi

Izglītot vietējās sabiedrības jauniešu auditoriju par
novadpētniecību, atpūtas iespējām Vecumnieku novadā,
vienlaikus rosinot karjeras iespēju demonstrēšanu šajā jomā, ceļot
tūrisma un viesmīlības profesiju prestižu
3.Popularizēt
uzņēmumus

novada

Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana, produkcijas izstādes un
dalība uzņēmējdarbības izstādēs

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
1.Veicināt pašvaldības dažāda
mēroga sadarbību

Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības veicināšana un
jaunu kontaktu dibināšana ar Lietuvas un citu valstu pašvaldībām,
kaimiņu un citām pašvaldībām Latvijā. Sadarboties ar pašvaldībām
Latvijas mērogā reģionālo attīstības jautājumu risināšanā

pastāvīgi

PB,ES
Leader

Vecumnieku
pašvaldība

novada

2.Piedāvāt attālināta darba un
kopdarba iespējas novadā

Izveidot kopdarba, attālināta darba telpas pašvaldībā, piesaistot
attālināta darba veicējus, nodrošināt socializāciju

2023

PB

Vecumnieku
pašvaldība

novada

U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības iniciatīvām
1.Organizēt konsultācijas un
apmācības mājražošanas un
amatniecības atbalstam

Sarīkoti informatīvie semināri, kontaktu dienas, pieredzes
apmaiņas braucieni uz ārvalstīm, dalība izstādēs, vietējie konkursi,
semināru cikli, atbalsts mājražotājiem, amatniekiem

pastāvīgi

PB, ES Etwinning
programma,
Kultūras
programma,
Nordplus

Vecumnieku
pašvaldība

novada

2.Veicināt ekoloģiskas un
bioloģiskas
produkcijas
ražošanu novadā

Novada priekšrocību izmantošana produkcijas radīšanai –
dzirnavu iespējas, piedāvājums ceļotājiem, īpašā Vecumnieku
produkcija, suvenīri

pastāvīgi

PB,
Leader

Vecumnieku
pašvaldība

novada
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

3. Iesaistīt mājražotājus un
amatniekus
tūrisma
un
zīmolproduktu veidošanā

Iesaiste Vecumnieku novada suvenīru piedāvājumā, tirdzniecības
veicināšanā, potenciālā TIP – amatnieku un mājražotāju
piedāvājuma satura papildināšanai

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB,
Leader

ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām
un
amatniekiem,
tūrisma
uzņēmējiem

ES,

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
1.Aktivizēt un iesaistīt vietējo
kopienu

Saliedētas un pašpalīdzīgas sabiedrības veidošana, sabiedrības
iesaiste lēmumu pieņemšanā, iedzīvotāju sanāksmes, atbalsts
nevalstisko organizāciju iniciatīvām

pastāvīgi

PB,
Leader

2.Nodrošināt
ikgadēju
sabiedrības anketēšanu par
pašvaldības darbu

Anketu pieejamību pašvaldība un virtuālajā vidē, anketēšanas
rezultātu publicēšana, sabiedrības viedokļa noskaidrošana par
pašvaldības darbu un tā vērtējums

1xgadā

PB

Vecumnieku
pašvaldība

novada

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumniekus
pašvaldība

novada

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku
pašvaldība

novada

U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā pārvaldē
1.Nodrošināt
darbinieku
pilnveidi

pašvaldības
profesionālo

Semināru un kursu apmeklēšana, labās prakses pārņemšana,
pieredzes apmaiņa

U.1.2.3. Digitālie risinājumi un e-pakalpojumi
1.Nodrošināt
attīstību

e-pakalpojumu

Pašvaldības sniegtie pakalpojumu caur www.latvija.lv, epakalpojumu attīstība, eprasmes ar jaunajiem e-pakalpojumiem,
drošība internetā, datu aizsardzība

RV 1.3. Attīstīt novadam un reģionam īpašos tūrisma produktus un pakalpojumus
U.1.3.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

1.Iekļaut tūrisma apritē novada
muižas
un
unikālo
kultūrvēsturisko ainavu

Novada kultūrvēsturisko objektu atjaunošana un labiekārtošana,

2020-2026

PB,ES,PI,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbība ar
tūrisma uzņēmējiem

2.Pilnveidot
pieejamību,
tūrismam

objektu
pielāgojot

Publiskās infrastruktūras izveide (piekļuve, norādes, nojume,
soliņi, vides objekti, informācija)

2021-2026

PB,ES,PI,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbība ar
tūrisma uzņēmējiem

3.Popularizēt novada tūrisma
potenciālu

Ekspozīcijas izveide par novada ģeomorfoloģiskajiem procesiem –
karsta kritenēm

2021-2026

PB,ES,PI,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbība ar
tūrisma uzņēmējiem

4.Veidot gājēju/dabas takas
novada teritorijā

Informācija un norādes, dabas un gājēju takas gar upēm un dabas
objektiem, gājēju celiņi ar dabai draudzīgiem materiāliem,
maršruti un to norādes, atpūtas soliņi, vēsturiskās/izziņu takas
pagastos

2020-2026

PB,ES,PI,VB

Vecumnieku
pašvaldība

novada

novada

vides

piesaistes stāsta izveide, pasākumu un piedāvājuma izstrāde
tūristu piesaistei, novada muiža potenciāla izvērtējums un
maršruta izveide, pieejamības nodrošināšana

U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi
1.Vecumnieku zīmola izstrāde
u.c. marketinga pasākumi

Vecumnieku zīmola izstrāde, pozitīva tēla veidošana, sadarbība ar
masu medijiem un biedrībām, informācijas izplatīšana par novada
sasniegumiem, resursiem un iespējām masu medijiem un sociālajā
vidē

pastāvīgi

ES, PB

Vecumnieku
pašvaldība

2.Organizēt apmācības tūrisma
jomā iesaistītajiem

Informatīvie pasākumi, kursi tūrisma uzņēmējiem un
mājražotājiem, amatniekiem, dalība izstādēs, labās prakses
pārņemšana

pastāvīgi

ES, PB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
tūrisma uzņēmējiem un
biedrībām

2020-2023

VB, ES, LAD
programma

Vecumnieku pašvaldība,
Bauskas< Baldones un

Tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanai nozīmīgu semināru
organizēšana Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem
3. Zīmolpasākumu integrēšana
tūristu plūsmas piesaistē

Sadarbības uzsākšana ar Biržu TIC Baldones un Ķekavas,
sadarbības turpināšana ar Bauskas TIC pašvaldību kopīgām
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Finanšu
avoti un
resursi
s, pārrobežu
programma
s

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Ķekavas TIC, Biržai TIC,
ieinteresētie uzņēmēji

2026

VB, ES, LAD
programma
s, pārrobežu
programma
s

Vecumnieku pašvaldība &
Bauskas TIC, Biržai TIC,
ieinteresētie uzņēmēji

Ieviešanas
periods

aktivitātēm vienotu mērķtirgu piesaistei un piedāvājuma
integrēšanai.
U.1.3.3.Pierobežas un pārrobežas tūrisma piedāvājums
1. Sadarboties un izstrādāt
pierobežas
tūrisma
piedāvājumu

Sadarbības veicināšanas semināru organizēšana ar kaimiņu
novada tūrisma uzņēmējiem tematiski vienoto piedāvājumu
(definēto zīmoltēmu) ietvaros (Lekcijas daļa par aktuālajām
tēmām + radošā daļa ar kompleksu tematisku pakalpojumu,
sadarbības piedāvājumu veidošanu)

VP2: Cilvēks un pakalpojumi
RV 2.1. Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru
U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs balstīta vispusīga izglītība
1.Pilnveidot
programmas
metodes

izglītības
apmācību

Dažādot izglītības programmu piedāvājumu (ieviešot piem. valsts
aizsardzības mācību), jaunu metožu ieviešana izglītības
programmu apmācībā, starptautiskie pieredzes un mobilitātes
projekti skolēniem un pedagogiem, mācību priekšmetu
programmu pilnveidošana, akcentējot integrētu mācību satura
apgūšanu un vispārējo kompetenču pilnveidi.

pastāvīgi

PB, VB, ES,
ES Leader
programma
s,
Etwinning, Epale
programma
s

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības
iestādēm,
biedrībām

2. Nodrošināt izglītības iespējas
bērniem
ar
speciālām
vajadzībām vispārizglītojošās
skolās

Visi bērni ar speciālajām vajadzībām tiek iesaistīti skolās,
personāla un pedagogu atbalsts, nepieciešamās prasmes,
apmācības, tehniskais nodrošinājums pēc pieprasījuma

pastāvīgi

PB, VB, ES,

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

3. Nodrošināt daudzveidīgu
mūžizglītības piedāvājumu

Sadarbībā ar biedrībām un uzņēmumiem piedāvāt
mūžizglītības/tālākizglītības programmas pieaugušo lietderīga

pastāvīgi

PB, VB, ES, Vecumnieku
novada
ES Leader pašvaldība sadarbībā ar
programma

un
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

laika mūžizglītībai, tai skaitā bezdarbnieku iesaistei kvalifikācijas
pilnveidei, motivācijas un atbalsta pasākumi

Finanšu
avoti un
resursi
s,
Etwinning, Epale
programma
s

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
biedrībām, uzņēmējiem,
NVA

U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un metodiskais atbalsts
1.Nodrošināt
atbalsta
personāla pieejamību izglītības
iestādēs

Piesaistīt nepieciešamo atbalsta personālu izglītības iestādēm
(piem., sociālais psihologs), sniegt konsultācijas un atbalstu,

Pastāvīgi

PB,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

2.Pilnveidot
metodisko darbu

pedagogu

Vienota metodiskā centra izveides izvērtēšana. Pedagogu
sadarbība problēmjautājumu risināšanā, iestāžu kopienu
veidošanā un iestāžu attīstības plānošanā. Starppriekšmetu
sadarbība, lai nodrošinātu pēctecību visos izglītības posmos un
attīstītu kompetenču apguvi. Izstrādāta un ieviesta sistēma
1pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību monitoringam un
individualizētai, mērķtiecīgi virzītai pedagogu pilnveidei.

Pastāvīgi
2026

PB,
ES
finansējums
, Erasmus+,
Comenius
u.c.
programma
s

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm un
biedrībām

3.Sekmēt karjeras orientāciju
un darba vidē balstītu prasmju
apguvi

Dalība programmā “Junior Achievement Latvia”, mācību
uzņēmumu izveide, vismaz 1xgadā mācību ekskursijas biznesa
uzņēmumos, uzņēmējdarbības prasmju fakultatīva/kursu
piedāvājums skolēniem, izglītojamo iesaistīšanās mācību
uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā

pastāvīgi

PB,VB, ES
finansētās
jaunatnes
programma
s Erasmus+,
Jaunatne,

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības
iestādēm,
uzņēmējiem,
jauniešu
padomi

2020-2025

PB,VB, ES,
LAT_LIT,
ELFLA

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sadarbība ar
vispārizglītojošām iestādēm profesionālās ievirzes izglītības
programmu realizēšanai uz vietas vispārizglītojošās iestādēs,
U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra
1.Uzlabot izglītības
infrastruktūru

iestāžu

Vietu nodrošināšana PII visiem deklarētajiem novada iedzīvotāju
bērniem. Izglītības iestāžu modernizācija.
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

Vecumnieku vidusskolas rekonstrukcija un piebūves būvniecība.
Skaistkalnes sporta zāles būvniecība, Vecumnieku sporta stadiona
rekonstrukcija.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšana un
renovācija
2. Pilnveidot materiāli tehnisko
bāzi
un
informācijas
tehnoloģijas

Jaunāko izglītības tehnoloģiju ieviešana, apgūšana un izmantošana
mācību procesā, palielināt izglītības iestāžu materiāltehniskās
bāzes pieejamību skolēnu individuālajam darbam, atjaunot un
modernizēt IKT infrastruktūru pašvaldībā un pašvaldības iestādēs,
mūsdienīgas un drošas IKT tehnoloģijas un aprīkojums publiskajās
vietās – bibliotēkas, muzeji, izglītības iestādes, pašvaldības
iestādes, kultūras iestādes. Interneta publiskās pieejamības
infrastruktūra pašvaldības iestādēs

2020-2025

PB,VB, ES,
LAT_LIT,
ELFLA

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

3.Labiekārtot izglītības iestāžu
teritoriju pieejamību dažādām
aktivitātēm

Rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi PII pagalmos, skolu āra teritoriju
pielāgošanas jaunajam apmācības saturam, satiksmes drošības
uzlabojumi, vides pieejamības risinājumi

2020-2025

PB,VB, ES,
LAT_LIT,
ELFLA

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

pastāvīgi

PB,VB, ES
finansētās
jaunatnes
programma
s Erasmus+,
Jaunatne,

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm un
biedrībām,
jauniešu
padomi

U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālās izglītība
1. Paplašināt interešu un
neformālās izglītības iespējas

Apmācības - kursu skaits novada izglītības iestāžu pedagogiem un
speciālistiem darbā ar jaunatni par neformālās izglītības metožu
izmantošanu mācību procesā un ikdienas darbā. Iesaistīto
pedagogu skaits. Sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes
un informācijas centru novadā izveidota Jaunsardzes kustība,
iesaistīto jauniešu skaits (vismaz 15% no kopējo jauniešu skaita).
Brīvprātīgā darba popularizēšana un jauniešu iesaiste pasākumu
organizēšanā un norisē
Sporta interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana skolās
Jauniešu centra izveide Vecumniekos
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2. Iesaistīt jauniešus aktīvā
kopienas dzīvē

Programma “Vecumnieki bērniem”, izstrādāta kārtība jauniešu
iniciatīvu atbalstam, atbalsts vismaz 3 jauniešu un citu grupu
iniciatīvu projektiem gadā. Novada jauniešu dalība reģionāla,
nacionāla līmeņa pasākumos, aktīvo jauniešu skaits, pasākumu
skaits. Jauniešu Domes darbība kā jauniešu līdzdalības
instruments, izteikto priekšlikumu un iniciatīvu skaits. 2 x gadā
jauniešu ideju darbnīcas organizēšana

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB,VB, ES
finansētās
jaunatnes
programma
s Erasmus+,
Jaunatne,

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm un
biedrībām, jauniešu domi

Ieviešanas
periods

RV 2.2. Piedāvāt kultūras un aktīvās atpūtas pakalpojumus
U.2.2.1. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana
1.Nodrošināt amatiermākslas
kolektīvu darbību un attīstību

Amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu
materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde
un atjaunošana

pastāvīgi

PB,
ES
Leader
programma

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un kolektīviem

2.Nodrošināt
dziesmu un
tradīciju

Vispārējos
deju svētku

Kolektīvu dalība skatēs, sasniegtie rādītāji, kolektīvu skaits
Vispārējos deju un dziesmu svētkos, apgūtais repertuārs

pastāvīgi

PB, Valsts
Kultūrkapitā
la
fonds
(VKKF)

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un kolektīviem

3.Sekmēt
mūsdienīgu
un
tradicionālu kultūras pasākumu
pieejamību novadā

Kultūras pasākumu koncepcijas izstrāde, starpinstitucionāla un
novadu sadarbība pasākumu kalendāra izstrāde. Pasākumu skaits
gada griezumā novada apdzīvotājās vietās, tradicionālo kultūras
pasākumu pilnveidošana un attīstība

pastāvīgi

PB, VKKF

Vecumnieku
pašvaldība

4. Pilnveidot novada muzeju un
bibliotēku piedāvājumu un
tehnisko nodrošinājumu

Novada muzeju un bibliotēku uzturēšana un krājuma atjaunošana,
digitalizācija un interaktīva piedāvājuma veidošana, piedāvājuma
pilnveidošana, sadarbības veidošana kultūras pasākumu
daudzveidībā, sadarbībā ar uzņēmējiem un citām pašvaldībām,
novada vēstures liecību saglabāšana,

pastāvīgi

PB,
VKKF,
ES, Leader
programma

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
kultūras iestādēm, KM

U.2.2.2. Kvalitatīvs sporta un aktīvas atpūtas piedāvājums
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Darbības
1.
Aktīva
popularizēšana

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

dzīvesveida

2.Organizēt
brīvdienu
sporta nometnes bērniem
3. Sekmēt sporta
attīstību novadā

un

veidu

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

Iedzīvotāju iesaiste tautas sporta veidos – aktīvā dzīvesveida
popularizēšana, u.c., sporta pasākumu organizēšana vismaz 1x
gadā, plašākas sabiedrības iesaiste

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

Nometņu organizēšana Vecumnieku novada bērniem

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

Sporta tradīciju un sporta veidu attīstības atbalsts, sporta treneru
un labāko sportistu atbalsts, atbalsts dalībai sacensībās

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

U.2.2.3. Kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana
1. Labiekārtot Vecumnieku
novada brīvdabas estrādes

Labiekārtot un uzturēt brīvdabas estrādes, tādejādi nodrošinot
kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanu, pārvietojamas
estrādes iegāde

2020-2023

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku
pašvaldība

novada

2.
Uzlabot
infrastruktūru
iestādēs

Sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšana Vecumnieku
novada iedzīvotājiem

2020-2025

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku
pašvaldība

novada

novada

sporta
izglītības

Vecumnieku novada Domes sporta skolas piebūves būvniecība paplašinātas sporta skolas telpas, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu
mācību procesu
Skaistkalnes sporta zāles būvniecība
Vecumnieku stadiona rekonstrukcija

3.Izveidot
jaunu
sporta
infrastruktūru
aktīva
dzīvesveida veicināšanai

Āra trenažieru laukum izveide

2021-2023

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku
pašvaldība

4.
Atjaunot
novada
kultūrvēsturiskos un sakrālos
objektus

Skaistkalnes muižas kompleksa atjaunošana

2020-2026

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un draudzēm
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

Kultūrvēsturisko vērtību restaurācija un atjaunošana novada
dievnamos
Kultūrvēsturisko objektu tehniskā stāvokļa apzināšana un
izvērtēšana, atjaunošanas iespēju izvērtējums
RV 2.3. Nodrošināt sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību
U.2.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana
1.Pilnveidot
sociālo
pakalpojumu klāstu dažādām
mērķa grupām

Alternatīvie sociālie pakalpojumi, senioriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām saņemto pakalpojumu paplašināšana, sociālās
atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, rehabilitācijas
iespēju radīšana novadā

pastāvīgi

VB, ES, PB

Vecumnieku
novada
pašvaldība,
biedrības,
Vecumnieku
novada
domes Sociālais dienests

2.Veicināt primārās veselības
aprūpes
pakalpojuma
pieejamību lauku teritorijā

Ārstu izbraukuma vizītes novada teritorijā, ikgadējas veselības
pārbaudes, medicīnisko pakalpojumu klāsta paplašināšana
novadā, speciālistu vizītes

pastāvīgi

PB,VB

Vecumnieku
pašvaldība, VM

3. Paaugstināt sociālā darba
efektivitāti

Sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide –
dalība apmācībās, labās prakses un pieredzes pārņemšana darbā
ar riska grupām, mazaizsargātajām, vardarbībā cietušajām
personām, jaunu metožu ieviešana sociālajā darbā, sociālais darbs
novadā

pastāvīgi

PB, VB, ES,

Vecumnieku
novada
pašvaldība,
biedrības,
Sociālais dienests

pastāvīgi

ES, PB, VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

2020-2023

ERAF,
KF, Vecumnieku
LAT-LIT
pašvaldība
pārrobežu

novada

U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
1.Popularizēt
veselīgu
dzīvesveidu veikt un veselības
profilaksi

Informatīvie pasākumi par slimību profilaksi, reproduktīvo
veselību, veselības pārbaudēm, apmācību programmu izveide
vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, veselību

U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras attīstība
1.Daudzfunkcionāla dienas
Sociālo prasmju apguve, specializētas darbnīcas un nodarbības,
centra izveide Vecumniekos
organizēta un aktīva brīvā laika pavadīšana, jauniešu tematiskie

25

novada

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.

Darbības

2.Sociālā atbalsta
infrastruktūras izveide

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
pasākumi, sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, higiēnas istaba,
atbalsta grupas dažādām mērķa grupām u.c.
Pansijas, sociālie dzīvokļi, vides pielāgošana, lai varētu lēni
pārvietoties

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi
sadarbība,
PB

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

2021-2023

ERAF,
KF, Vecumnieku
LAT-LIT
pašvaldība
pārrobežu
sadarbība,
PB

novada

2020-2024

PB,VB,ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemju īpašniekiem

pastāvīgi

PB,ES,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
VAS “Latvijas Valsts ceļi”,
Zemgales reģionu, SM

VTP3: Vide un pieejamība
RV 3.1. Attīstīt pieejamu transporta infrastruktūru
U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
1.Atjaunot novada ceļus un
ielas

Pašvaldības grants ceļu A8 (Upmaļi - Graši) pārbūve, ceļa B13
(Makužas – Raitas) pārbūve, B11 (Stepiņi – Salzemnieki) pārbūve,
A1 (Gaisma – Simsoni), B3 (Stelpes pienotava – Lielbeitiņi), A3
(Misa – Bogdani), A2 (Beibeži – Ziediņi) un A3 (Zvirgzdi – Sietiņi)
pārbūve
Pašvaldību ceļu īpašumtiesību sakārtošana

2. Uzlabot novada autoceļu
kvalitāti, nodrošinot novada
pieejamību

Vietējo autoceļu seguma atjaunošana un ikgadējā uzturēšana,
veikt autoceļu auditu, prioritāro ceļu noteikšana rekonstrukcijai
Autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle rekonstrukcija
P88 reģionālās nozīmes ceļa posma Bauska-Vecumnieki kvalitātes
uzturēšana (Dāviņi-Vecumnieki – grants ceļa posms) un ceļu
posma Vecumnieki-Ķegums (2 km) rekonstrukcija
Ceļa Vecumnieki-Misa sakārtošana
Stelpe-Iecava (līdz Nīzerei)
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Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

3.Nodrošināt
kvalitatīvu
apdzīvot vietu savienojumus ar
asfaltētajiem ceļiem

Autoceļu dubultās virsmas apstrāde, lai nodrošinātu dzīves
kvalitāti un piekļuvi lauku teritoriju iedzīvotājiem

2021-2023

PB,ES,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība, LVC, SM, ZPR

4.Attīstīt
sabiedriskā
transporta risinājumus

Kopbraukšanas tradīciju iedibināšana, alternatīvais sabiedriskais
transports un pārvadājumi, pārvadājumi uz pieprasījumu

2021-2023

PB,ES,VB

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem

Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana Vecumnieku novadā,
oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot gaismekļu nomaiņu
Vecumnieku novada pašvaldības ielās

2022-2025

PB,VB,ES, PI

Vecumnieku
pašvaldība

un

Velosipēdistu velomaršrutu un veloceliņu izstrāde un izveide
pagastos, veloiespēju popularizēšana sadarbībā ar blakus
novadiem, velostāvvietas un atpūtas vietas, velonomas izveide,
velogidi novadā

2022-2026

ES, PB, VB

Vecumnieku pašvaldība
sadarbībā ar biedrībām,
kaimiņu pašvaldībām

3.Uzlabot satiksmes drošību
apdzīvotās vietās

Satiksmes drošības risinājumi apdzīvotajos centros, guļošo
policistu uzstādīšana, apļveida kustības izveide Vecumnieku
centrā, gājēju pārejas un cita droša satiksmes organizācija

2020-2026

PB,VB,ES

Vecumnieku
pašvaldība

2022-2026

PB,VB,ES, PI

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
namu apsaimniekotājiem
un īpašniekiem

U.3.1.2. Drošu satiksmes risinājumu ieviešana
1.
Turpināt
energoefektīvu
apgaismojumu

pilnveidot
ielu

2.Sekmēt
veloceliņu
velomaršrutu attīstību

novada

novada

RV 3.2. Veidot mājokļu politiku un iniciatīvas iedzīvotāju piesaistei
U.3.2.1. Dzīvojamā fonda attīstība
1.Attīstīt novada dzīvojamo
fondu

Esošā dzīvojamā fonda renovācija novadā, piedāvājums ģimenēm
un speciālistiem, popularizēt dzīves iespējas novadā
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

2. Uzlabot daudzdzīvokļu un
publisko namu iekšpagalmus,
pielāgojot pieejamību

Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu teritorijās,
ieskaitot soliņus, pieejamību ar bērnu ratiņiem, senioriem drošu
pārvietošanos

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

2020-2026

PB,VB,ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
apsaimniekotājiem,
iedzīvotājiem

RV 3.3. Ieviest energoefektivitātes pasākumus
U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība
1. Paaugstināt
energoefektivitāti
daudzdzīvokļu un publiskajās
ēkās

Daudzdzīvokļu un publisko māju energoaudits, tehnisko projektu
izstrāde, citi energoefektivitātes pasākumi

2020-2024

VB, PB, ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
māju apsaimniekotājiem
un īpašniekiem

2. Paaugstināt
energoefektivitāti izglītības
iestādēs

Izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana

2020-2024

VB, PB, ES

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
māju apsaimniekotājiem
un īpašniekiem

2022

VB, PB, ES

Vecumnieku
pašvaldība

novada

U.3.3.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana
1.Veicināt atjaunojamo dabas
resursu izmantošanu

Kurināmā kvalitātes paaugstināšana ēkās ar individuāliem
risinājumiem, pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem

RV 3.4. Veidot ainavvidi un saudzēt dabas resursus
U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
1.Pilnveidot
Vecumnieku
novada publiskās teritorijas

Pludmaļu uzturēšana un infrastruktūras pilnveide, rekreācijas
teritoriju labiekārtošana Vecumnieku novadā

2020-2023

PB, VB, LAD, Vecumnieku
ES, LAT-LIT
pašvaldība

novada

2.Labiekārtot novada kapsētas

Novada kapu teritorijas labiekārtošana, t.sk. kapliču projektēšana
un būvniecība, kapsētu digitalizēšana

2023

PB

novada

U.3.4.2. Dabas resursu saudzīga izmantošana
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

1.Pilnveidot
atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu un
šķirošanas iespējas novadā

Atkritumu šķirošanas laukumu izveide visos novada apdzīvotajos
centros, informācijas pieejamība un šķirošanas nepieciešamības
popularizēšana, stihisku izgāztuvju sakopšana, bīstamo atkritumu
utilizācijas iespējas.

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

2021-2026

VB, PB

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
atkritumu
apsaimniekotāju

Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas izveidošana
U.3.4.3. Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana
1.Motivēt
iedzīvotājus
teritoriju
sakopšanā
un
labiekārtošanā

Talku tradīcijas, ikgadējs projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu
vidi” organizēšana

pastāvīgi

PB,
Vides Vecumnieku
fonds
pašvaldība

2.Veidot sabiedrības viedokli
par atkritumu aprites ciklu

Vides apziņas paaugstināšana par atkritumu šķirošanu,
bezatkritumu (zero waste) saimniekošanu - publikācijas
mājaslapā, sociālo tīklu kampaņas, izglītības iestāžu iesaiste
sabiedrības apziņas paaugstināšanas pasākumos, sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekotāju izglītojoši pasākumi visās novada
izglītības iestādēs

pastāvīgi

LVAFA,
VB, PB
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ES,

novada

Vecumnieku
novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām
un
uzņēmējiem,
izglītības
iestādēm
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INVESTĪCIJU PLĀNS.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

VTP 1 VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību
U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
1. Investīciju objektu
kartes izstrāde

Izstrādāta
Vecumnieku
novada investīciju objektu
karte

7 000.00 €

PB, VB, ES

7 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

35 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
LDDK,
LTRK,
uzņēmēju
reģionālajām
biedrībām,
biznesa atbalsta
institūcijām

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
LDDK,
LTRK,
uzņēmēju

U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
1.
Rosināt
uzņēmējdarbības
garu

Informatīvi
izglītojošo
semināru
organizēšana
Vecumnieku
novada
uzņēmējiem,
uzņēmējdarbības
aktivitātes
paaugstināšanas
un
atbalsta
pasākumi
sadarbībā ar uzņēmēju
organizācijām

35 000.00 €

PB, VB, ES

2. Karjeras atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs

Jauniešu
motivēšana
karjeras izvēlē, iepazīšanās
ar uzņēmējiem, ēnošana,
ēnu dienas, sarunas un
diskusijas par nākotnes
profesiju un darba tirgu,

39 000.00 €

PB, VB, ES

39 000.00 €
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

uzņēmumu apmeklējumi
Dalība programmā “Junior
Achievement
Latvia”,
mācību
uzņēmumu
izveide, vismaz 1xgadā
mācību ekskursijas biznesa
uzņēmumos,
uzņēmējdarbības prasmju
fakultatīva/kursu
piedāvājums skolēniem
3.Popularizēt novada
uzņēmumus

Uzņēmēju atvērto dienu
organizēšana, produkcijas
izstādes
un
dalība
uzņēmējdarbības izstādēs

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
reģionālajām
biedrībām,
biznesa atbalsta
institūcijām

21 000.00 €

PB,VB,ES

21 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība,
izglītības iestādes
un uzņēmumi

15 000.00 €

PB

15 000.00 €

2022

Vecumnieku
novada
pašvaldība

PB,ES Leader

28 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
biedrībām

U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
2.Piedāvāt attālināta
darba un kopdarba
iespējas novadā

Izveidot
kopdarba,
attālināta darba telpas
pašvaldībā,
piesaistot
attālināta darba veicējus,
nodrošināt socializāciju

U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības iniciatīvām
1.
Iesaistīt
mājražotājus
un
amatniekus tūrisma
un
zīmolproduktu
veidošanā

Iesaiste
Vecumnieku
novada
suvenīru
piedāvājumā, tirdzniecības
veicināšanā,
TIP
–
amatnieku un mājražotāju

28 000.00 €
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VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji
piedāvājuma
papildināšanai

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

satura

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
amatniekiem,
tūrisma
uzņēmējiem

RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
1.Aktivizēt
iesaistīt
kopienu

un
vietējo

Saliedētas
un
pašpalīdzīgas sabiedrības
veidošana,
sabiedrības
iesaiste
lēmumu
pieņemšanā, iedzīvotāju
sanāksmes,
atbalsts
nevalstisko organizāciju
iniciatīvām,
saistošo
noteikumu izstrāde

78 000.00 €

PB, ES, Leader

70 000.00 €

8 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
biedrībām

ar

U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā pārvaldē
1.Nodrošināt
pašvaldības
darbinieku
profesionālo
pilnveidi

Semināru
un
kursu
apmeklēšana,
labās
prakses
pārņemšana,
pieredzes apmaiņa

PB,
VB,
ES
budžeta ietvaros

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā

RV 1.3. Attīstīt novadam un reģionam īpašos tūrisma produktus un pakalpojumus
U.1.3.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
1.Iekļaut
tūrisma
apritē novada muižas
un
unikālo

Novada kultūrvēsturisko
objektu atjaunošana un
labiekārtošana, piesaistes
stāsta izveide, pasākumu

150 000.00 €

PB,ES,PI,VB

50 000.00 €

100 000.00 €
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VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

kultūrvēsturisko
ainavu

un piedāvājuma izstrāde
tūristu piesaistei, novada
muiža
potenciāla
izvērtējums un maršruta
izveide,
pieejamības
nodrošināšana

2.Pilnveidot
vides
objektu pieejamību,
pielāgojot tūrismam

Publiskās infrastruktūras
izveide (piekļuve, norādes,
nojume, soliņi, vides
objekti, informācija)

150 000.00 €

Skaistkalnes
magazīnā
veidot ekspozīciju par
novada
ģeomorfoloģiskajiem
procesiem
–
karsta
kritenēm

100 000.00 €

Informācija un norādes,
dabas un gājēju takas gar
upēm un dabas objektiem,
gājēju celiņi ar dabai
draudzīgiem materiāliem,
maršruti un to norādes,
atpūtas
soliņi,
vēsturiskās/izziņu takas
pagastos

105 000.00 €

3.Popularizēt novada
tūrisma potenciālu

4.Veidot
gājēju/dabas takas
novada teritorijā

Plānotie finanšu
avoti

PB,ES,PI,VB

PB,ES,PI,VB

ES, PB, VB

Pašvaldības
budžets

50 000.00 €

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

100 000.00 €

15 000.00 €

85 000.00 €

105 000.00 €

U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi

33

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

2021-2026

2021

2020-2026

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
tūrisma
uzņēmējiem

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbība
tūrisma
uzņēmējiem
Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbība
tūrisma
uzņēmējiem
Vecumnieku
novada
pašvaldība

ar

ar

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

1.Vecumnieku zīmola
izstrāde
u.c.
marketinga
pasākumi

Vecumnieku
zīmola
izstrāde, pozitīva tēla
veidošana, sadarbība ar
masu
medijiem
un
biedrībām, informācijas
izplatīšana par novada
sasniegumiem, resursiem
un
iespējām
masu
medijiem un sociālajā
vidē.
Veicināt
ainavas
un
kultūras
mantojuma
iekļaušanu
tūrisma
piedāvājumā

49 000.00 €

ES, PB

49 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība

2. Zīmolpasākumu
integrēšana tūristu
plūsmas piesaistē

Sadarbības uzsākšana ar
Biržu TIC, Baldones un
Ķekavas
pašvaldību,
sadarbības turpināšana ar
Bauskas TIC kopīgām
aktivitātēm
vienotu
mērķtirgu piesaistei un
piedāvājuma integrēšanai.
Integrēt
galamērķa
piedāvājumu ar Rundāles,
Via Baltica un Biržu
tūrisma
plūsmas
potenciālu, perspektīvā –
arī ar Sēlijas

30 000.00 €

PB
budžets vienam
pasākumam

30 000.00 €

2020-2023

Vecumnieku
pašvaldība
&
Bauskas TIC, Biržai
TIC, ieinteresētie
uzņēmēji, ZPR
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VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

U.1.3.3.Pierobežas un pārrobežas tūrisma piedāvājums
1. Sadarboties un
izstrādāt pierobežas
tūrisma piedāvājumu

Sadarbības veicināšanas
semināru organizēšana ar
kaimiņu novada tūrisma
uzņēmējiem
tematiski
vienoto
piedāvājumu
(definēto
zīmoltēmu)
ietvaros
VP 1 Kopā:

10 000.00 €

VB,
ES,
LAD
programmas,
pārrobežu
programmas

817 000.00 €

10 000.00 €

475 000.00 €

324 000.00 €

18 000.00 €

VP2: Cilvēks un pakalpojumi
RV 2.1. Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru
U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs balstīta vispusīga izglītība
1.Pilnveidot izglītības
programmas
un
apmācību metodes

Dažādot
izglītības
programmu piedāvājumu
(ieviešot piem. valsts
aizsardzības
mācību),
jaunu metožu ieviešana
izglītības
programmu
apmācībā, starptautiskie
pieredzes un mobilitātes
projekti skolēniem un
pedagogiem,
mācību
priekšmetu programmu
pilnveidošana, akcentējot
integrētu mācību satura

10 000.00 €

PB, VB, ES, ES
Leader
programmas, Etwinning, E-pale
programmas

10 000.00 €

pastāvīgi
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Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
izglītības
iestādēm,
biedrībām

ar

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

apgūšanu un vispārējo
kompetenču pilnveidi.
2.
Nodrošināt
daudzveidīgu
mūžizglītības
piedāvājumu

Sadarbībā ar biedrībām un
uzņēmumiem
piedāvāt
mūžizglītības/tālākizglītība
s programmas pieaugušo
lietderīga
laika
mūžizglītībai, tai skaitā
bezdarbnieku
iesaistei
kvalifikācijas
pilnveidei,
motivācijas un atbalsta
pasākumi

21 000.00 €

PB, VB, ES, ES
Leader
programmas, Etwinning, E-pale
programmas

21 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
biedrībām,
uzņēmējiem, NVA

20 000.00 €

2023

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
izglītības
iestādēm
biedrībām

U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un metodiskais atbalsts
1.Pilnveidot
pedagogu metodisko
darbu

Vienota metodiskā centra
izveides izvērtēšana.

20 000.00 €

PB,
ES
finansējums,
Erasmus+,
Comenius
u.c.
programmas

ar
un

U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra
1.Uzlabot izglītības
iestāžu
infrastruktūru

Izglītības
iestāžu
modernizācija.
Vecumnieku vidusskolas
rekonstrukcija
un
piebūves būvniecība.

10 000 000.00
€

PB,VB,
ES,
LAT_LIT, ELFLA

10 000 000.00
€
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2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā

ar

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas telpu
paplašināšana
un
renovācija

1 000 000.00 €

1 000 000.00 €

Vecumnieku vidusskolas
sporta
stadiona
rekonstrukcija

2 000 000.00 €

2 000 000.00 €

2.
Pilnveidot
materiāli
tehnisko
bāzi un informācijas
tehnoloģijas

Jaunāko
izglītības
tehnoloģiju
ieviešana,
apgūšana un izmantošana
mācību procesā, palielināt
izglītības
iestāžu
materiāltehniskās bāzes
pieejamību
skolēnu
individuālajam darbam,
atjaunot un modernizēt
IKT
infrastruktūru
pašvaldībā un pašvaldības
iestādēs, mūsdienīgas un
drošas IKT tehnoloģijas un
aprīkojums
publiskajās
vietās.

70 000.00 €

3.Izglītības
iestāžu
teritoriju
labiekārtošana

Rotaļu un aktīvās atpūtas
laukumi PII pagalmos,
skolu
āra
teritoriju
pielāgošanas
jaunajam
apmācības
saturam,
satiksmes
drošības

140 000.00 €

PB,VB,
ES,
LAT_LIT, ELFLA

PB,VB,
ES,
LAT_LIT, ELFLA

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

70 000.00 €

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

2020-2026

21 000.00 €

119 000.00 €
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2020-2026

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
izglītības
iestādēm

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
izglītības
iestādēm

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
izglītības
iestādēm

ar

ar

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

uzlabojumi,
vides
pieejamības risinājumi
U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālā izglītība
1. Paplašināt interešu
un
neformālās
izglītības iespējas

Jauniešu centra izveide
Vecumniekos

20 000.00 €

PB,VB,
finansētās
jaunatnes
programmas
Erasmus+,
Jaunatne,

ES

20 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
izglītības
iestādēm
un
biedrībām,
jauniešu padomi

2. Iesaistīt jauniešus
aktīvā kopienas dzīvē

Programma “Vecumnieki
bērniem”,
izstrādāta
kārtība jauniešu iniciatīvu
atbalstam, atbalsts vismaz
3 jauniešu un citu grupu
iniciatīvu projektiem gadā.
Novada jauniešu dalība
reģionāla,
nacionāla
līmeņa pasākumos, aktīvo
jauniešu skaits, pasākumu
skaits. Jauniešu Domes
darbība
kā
jauniešu
līdzdalības instruments,
izteikto priekšlikumu un
iniciatīvu skaits. 2 x gadā
jauniešu ideju darbnīcas
organizēšana

35 000.00 €

PB,VB,
finansētās
jaunatnes
programmas
Erasmus+,
Jaunatne,

ES

35 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
izglītības
iestādēm
un
biedrībām,
jauniešu domi
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VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

RV 2.2. Piedāvāt kultūras un aktīvās atpūtas pakalpojumus
U.2.2.1. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana
1. Pilnveidot novada
muzeju un bibliotēku
piedāvājumu
un
tehnisko
nodrošinājumu

Novada
muzeju
un
bibliotēku uzturēšana un
krājuma
atjaunošana,
digitalizācija un interaktīva
piedāvājuma veidošana,
piedāvājuma
pilnveidošana, sadarbības
veidošana
kultūras
pasākumu daudzveidībā,
sadarbībā ar uzņēmējiem
un citām pašvaldībām,
novada vēstures liecību
saglabāšana,

30 000.00 €

PB, VKKF, ES,
Leader
programmas

30 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
kultūras
iestādēm, KM

2. Saglabāt, uzturēt
un
palielināt
Zemgalei raksturīgās
dabas un kultūras
mantojuma vērtības.

Parka
un
rekreācijas
teritoriju labiekārtošana,
tādējādi uzlabojot atpūtas
iespējas, kā arī nodrošinot
sakoptu vidi.

30 000.00 €

PB, VB, LAD,
ES, LAT-LIT

30 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

PB, VB, PI

210 000.00 €

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
biedrībām

U.2.2.2. Kvalitatīvs sporta un aktīvas atpūtas piedāvājums
1.Organizēt
brīvdienu un sporta
nometnes bērniem

Nometņu
organizēšana
Vecumnieku
novada
bērniem

210 000.00 €
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VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

U.2.2.3. Kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana
1.
Labiekārtot
Vecumnieku novada
brīvdabas estrādes

Brīvdabas
estrādes
rekonstrukcija
Skaistkalnes pagastā

7 000.00 €

PB, VB, LAT-LIT,
ERAF

7 000.00 €

2020-2023

Vecumnieku
novada
pašvaldība

Vecumnieku
novada
Domes sporta skolas
piebūves būvniecība paplašinātas sporta skolas
telpas,
tādējādi
nodrošinot
kvalitatīvu
mācību procesu

400 000.00 €

PB, VB, LAT-LIT,
ERAF

400 000.00 €

2020-2022

Vecumnieku
novada
pašvaldība

Skaistkalnes sporta zāles
būvniecība

1 500 000.00 €

Vecumnieku
sporta
stadiona rekonstrukcija

1 500 000.00 €

PB, VB, LAT-LIT,
ERAF

1 500 000.00 €

2020-2022

Vecumnieku
novada
pašvaldība

3.Izveidot
jaunu
sporta infrastruktūru
aktīva
dzīvesveida
veicināšanai

Āra trenažieru laukumu
izveide novada pagastos

40 000.00 €

PB, VB, LAT-LIT,
ERAF

6 000.00 €

2021-2023

Vecumnieku
novada
pašvaldība

4. Atjaunot novada
kultūrvēsturiskos un
sakrālos objektus

Kultūrvēsturisko
restaurācija
atjaunošana
dievnamos

50 000.00 €

PB, VB, LAT-LIT,
ERAF

50 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā

Pārvietojamas
iegāde
2. Uzlabot sporta
infrastruktūru
izglītības iestādēs

estrādes

vērtību
un
novada

1 500 000.00 €

34 000.00 €

40
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji
Kultūrvēsturisko objektu
tehniskā
stāvokļa
apzināšana un izvērtēšana,
atjaunošanas
iespēju
izvērtējums

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

70 000.00 €

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

70 000.00 €

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
biedrībām
un
draudzēm

RV 2.3. Nodrošināt sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību
U.2.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana
1.Pilnveidot sociālo
pakalpojumu klāstu
dažādām
mērķa
grupām

Alternatīvie
sociālie
pakalpojumi, senioriem un
cilvēkiem
ar
īpašām
vajadzībām
saņemto
pakalpojumu
paplašināšana,
sociālās
atstumtības
riskam
pakļautām
iedzīvotāju
grupām,
rehabilitācijas
iespēju radīšana novadā

135 000.00 €

ES

2.Veicināt primārās
veselības
aprūpes
pakalpojuma
pieejamību
lauku
teritorijā

Ārstu izbraukuma vizītes
novada
teritorijā,
ikgadējas
veselības
pārbaudes, medicīnisko
pakalpojumu
klāsta
paplašināšana
novadā,
speciālistu vizītes

25 000.00 €

PB,VB

135 000.00 €

25 000.00 €

U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
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2020-2022

Vecumnieku
novada
pašvaldība,
biedrības,
Vecumnieku
novada
domes
Sociālais dienests

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība, VM
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

1.Popularizēt
veselīgu dzīvesveidu
veikt un veselības
profilaksi

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji
Informatīvie pasākumi par
slimību
profilaksi,
reproduktīvo
veselību,
veselības
pārbaudēm,
apmācību
programmu
izveide vecākiem par
bērnu
emocionālo
audzināšanu, veselību

Indikatīvā
summa kopā

110 000.00 €

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES, PB, VB

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

110 000.00 €

Projekta
īstenošanas
periods
2019-2021
projekts

ES

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)
Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
biedrībām

U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras attīstība
1.Daudzfunkcionāla
dienas centra izveide
Vecumniekos

Sociālo prasmju apguve,
specializētas darbnīcas un
nodarbības, organizēta un
aktīva
brīvā
laika
pavadīšana,
jauniešu
tematiskie
pasākumi,
sociālās uzņēmējdarbības
veicināšana,
higiēnas
istaba, atbalsta grupas
dažādām mērķa grupām
u.c.

800 000.00 €

ERAF,
KF,
LAT-LIT
pārrobežu
sadarbība,
PB

400 000.00 €

2.Sociālā
atbalsta
infrastruktūras
izveide

Pansijas, sociālie dzīvokļi,
vides pielāgošana, lai
varētu lēni pārvietoties

175 000.00 €

ERAF,
KF,
LAT-LIT
pārrobežu
sadarbība,
PB

175 000.00 €

VP 2 Kopā:

18 398 000.00 €

400 000.00 €

17 600 000.00 €

798 000.00 €

VTP3: Vide un pieejamība
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0.00 €

2020-2022
DI projekts

Vecumnieku
novada
pašvaldība

2021-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

ar
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

RV 3.1. Attīstīt pieejamu transporta infrastruktūru
U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Pašvaldības grants ceļa A8
(Upmaļi - Graši) pārbūve
Stelpes pagastā,

200 000.00 €

PB,VB,ES

200 000.00 €

2020-2026

1.Atjaunot novada
ceļus un ielas
Pašvaldības
ceļu
īpašumtiesību sakārtošana

2. Uzlabot novada
autoceļu
kvalitāti,
nodrošinot novada
pieejamību

Vietējo autoceļu seguma
atjaunošana un ikgadējā
uzturēšana, veikt autoceļu
auditu, prioritāro ceļu
noteikšana rekonstrukcijai
Autoceļa P87 Bauska—
Aizkraukle rekonstrukcija

49 000.00 €

280 000.00 €

15 000 000 €

PB

PB

49 000.00 €

2020-2026

280 000.00 €

ES,VB

15 000 000 €
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Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
zemju
īpašniekiem
Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
zemju
īpašniekiem

ar

ar

pastāvīgi

Vecumnieku
novada
pašvaldība

2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā ar VAS
“Latvijas
Valsts
ceļi”,
Zemgales
reģionu, SM
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

P88 reģionālās nozīmes
ceļa
posma
BauskaVecumnieki
kvalitātes
uzturēšana
(DāviņiVecumnieki – grants ceļa
posms) un ceļu posma
Vecumnieki-Ķegums
rekonstrukcija

700 000 €

Autoceļa Vecumnieki-Misa
sakārtošana
(dubultās
virsmas apstrāde)

1 000 000 €

Autoceļa
Stelpe-Iecava
sakārtošana

7 000 000 €

ES,VB

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

700 000 €

pašvaldība
sadarbībā ar VAS
“Latvijas
Valsts
ceļi”,
Zemgales
reģionu, SM

1 000 000 €
ES,VB
7 000 000 €

U.3.1.2. Drošu satiksmes risinājumu ieviešana
1.Turpināt pilnveidot
energoefektīvu ielu
apgaismojumu

Energoefektīva
apgaismojuma ierīkošana
Vecumnieku
novadā,
oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana,
veicot
gaismekļu
nomaiņu
Vecumnieku
novada
pašvaldības ielās

70 000.00 €

PB,VB,ES, PI

70 000.00 €

2.Uzlabot satiksmes
drošību apdzīvotās
vietās

Satiksmes
drošības
risinājumi
apdzīvotajos
centros, guļošo policistu
uzstādīšana,
apļveida
kustības
izveide

3 070 000.00 €

PB,VB,ES

70 000.00 €

3 000 000.00
€
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2022-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība, LVC,
LR SM
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

Vecumnieku centrā, gājēju
pārejas un cita droša
satiksmes organizācija

RV 3.2. Veidot mājokļu politiku un iniciatīvas iedzīvotāju piesaistei
U.3.2.1. Dzīvojamā fonda attīstība
1.Attīstīt
novada
dzīvojamo fondu

Esošā dzīvojamā fonda
renovācija, piedāvājums
ģimenēm un speciālistiem,
popularizēt dzīves iespējas
novadā

490 000.00 €

PB,VB,ES, PI

490 000.00 €

2022-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
namu
apsaimniekotājie
m un īpašniekiem

2.
Uzlabot
daudzdzīvokļu
un
publisko
namu
iekšpagalmus,
pielāgojot
pieejamību

Iekšpagalmu sakārtošana
daudzdzīvokļu
namu
teritorijās,
ieskaitot
soliņus, pieejamību ar
bērnu ratiņiem, senioriem
drošu pārvietošanos

35 000.00 €

PB,VB,ES

35 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
apsaimniekotājie
m, iedzīvotājiem

175 000.00 €

VB, PB, ES

175 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā ar māju
apsaimniekotājie
m un īpašniekiem

RV 3.3. Ieviest energoefektivitātes pasākumus
U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība
1.
Paaugstināt
energoefektivitāti
daudzdzīvokļu
un
publiskajās ēkās

Daudzdzīvokļu un publisko
māju
energoaudits,
tehnisko projektu izstrāde,
energoefektivitātes
pasākumi
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Finanšu avoti un resursi
Projekta nosaukums

Projekta plānoties
darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa kopā

Plānotie finanšu
avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneri)

RV 3.4. Veidot ainavvidi un saudzēt dabas resursus
U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
1.Pilnveidot
Vecumnieku novada
publiskās teritorijas

Pludmaļu uzturēšana un
infrastruktūras pilnveide,
rekreācijas
teritoriju
labiekārtošana
Vecumnieku novadā

20 000.00 €

PB, VB, LAD, ES,
LAT-LIT

2.Labiekārtot novada
kapsētas

Novada kapu teritoriju
labiekārtošana, kapsētu
digitalizēšana

35 000.00 €

PB

Kapliču
būvniecības
projektēšana

20 000.00 €

PB

Kapliču būvniecība

400 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

35 000.00 €

2020-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība

20 000.00 €

2020-2023
2020-2026

U.3.4.2. Dabas resursu saudzīga izmantošana
1.Pilnveidot
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu
un
šķirošanas iespējas
novadā

Atkritumu
šķirošanas
laukumu izveide

300 000.00 €

VB, PB

200 000.00 €

100 000.00 €

U.3.4.3. Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana
VP 3 Kopā:

28 324 000.00 €

1 624 000.00 €

Kopā:

47 639 000.00 €

19 699 000.00 €
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26 800 000.00 €
1 122 000.00 €

26 818 000.00 €

2021-2026

Vecumnieku
novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
atkritumu
apsaimniekotāju
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VECUMNIEKU
NOVADA
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA

ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMAS

Par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanas uzraudzības
kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir Vecumnieku novada domes Attīstības-plānošanas nodaļa.
Īstenošanas uzraudzības procesā tiek iesaistītas pašvaldības struktūrvienības un iestādes.
Uzraudzība ir regulāra, ikgadēja resursu, rīcību un rezultātu pārbaude.
Vecumnieku novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesa apraksts
Uzraudzības sistēmas procesu vada Vecumnieku novada domes Attīstības-plānošanas nodaļas
vadītājs, iesaistot programmas īstenošanas un uzraudzības sistēmas procesā struktūrvienību un
iestāžu vadītājus, kuri veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā ar uzdevumiem.
7.1.tabula. Attīstības īstenošanas uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi un atbildīgās
institūcijas.
Nr.
p.k.

Veicamais uzdevums

Atbildīgā institūcija

1.

Apstiprināt Vecumnieku novada attīstības programmu
2020.-2026. gadam, lemt par
programmas
aktualizēšanas nepieciešamību

Vecumnieku novada dome

2.

Vecumnieku
novada
attīstības
programmas
īstenošanas uzraudzības sistēmas koordinācija un
uzraudzība

Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas nodaļa

3.

Vecumnieku novada attīstības programmu rīcības
plāna 2020.-2026. gadam īstenošanas nodrošināšana

Politiskajā līmenī – Vecumnieku
novada dome.
Izpildes līmenī - par rīcības plānā
uzskaitīto projektu realizāciju
atbildīgās novada pašvaldības
nodaļas, struktūrvienības un
iestādes saskaņā ar rīcības un
investīciju plānā noteikto

4.

Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo
datu vākšana, apkopošana un analizēšana saskaņā ar
Vecumnieku novada attīstības programmā noteiktajām
vidēja termiņa prioritātēm un novada attīstības
izvērtējuma pamatrādītājiem

Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas
nodaļa,
novada pašvaldības nodaļas,
struktūrvienības un iestādes

5.

Ikgadējā pārskata “Pārskats par Vecumnieku novada
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu”
sagatavošana, iekļaujot tajā pašvaldības budžeta
izlietojumu atbilstoši programmā noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm

Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas
nodaļa,
grāmatvedība

6.

Ikgadējā pārskata „Pārskats par Vecumnieku novada
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu”
apstiprināšana, nepieciešamības gadījumā lēmuma
pieņemšana par grozījumiem programmā un/vai rīcības
plānā

Vecumnieku novada dome

7.

Sabiedrības informēšana par programmas īstenošanas
rezultātiem (pārskata publicēšana novada interneta

Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas
nodaļa,
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Nr.
p.k.

Veicamais uzdevums

Atbildīgā institūcija

vietnē www.vecumnieki.lv, sociālajos tīklos, novada
avīzē “Vecumnieku Novada Ziņas”, iedzīvotāju
sanāksmēs)

novada pašvaldības nodaļas,
struktūrvienības un iestādes

Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam uzraudzības procesa rezultāti
tiek iekļauti pārskatā „Pārskats par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.
gadam īstenošanu” ik gadu par katru iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par trīs gadu
periodu. Par pārskata sagatavošanu ir atbildīga Vecumnieku novada pašvaldības attīstībasplānošanas nodaļa. Pārskata sagatavošanu par Vecumnieku novada attīstības programmas
2020.-2026. gadam īstenošanu ir ieteicams uzsākt ar pašvaldības publiskā pārskata
sagatavošanu.

7.1

PROGRAMMAS IEVIEŠANAS UN UZRAUDZĪBAS SASAISTE AR PAŠVALDĪBAS BUDŽETA PLĀNOŠANU

Attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt prognozētos pieejamos
finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai
atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, rīcības
virzieniem, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos dokumentos
minētos mērķus un demonstrētu finanšu izlietojumu programmas ieviešanas kontekstā.
Ilgtspējīgas pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu veido Vecumnieku novada
attīstības programma, kurai hierarhiski pakļaujas pārējie novada nozaru attīstības plānošanas
dokumenti. Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas un novērtēšanas sistēmu ir
ieteicams uzsākt ar kārtējā pašvaldības budžeta izstrādes un apstiprināšanas procesu. Vienlaicīgi
jāveic arī budžeta izlietojuma efektivitātes novērtējums un plānošanas teritorijā sasniegtais
rezultāts vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu līmenī.
Vecumnieku novada attīstības programmā 2020.-2026. gadam noteikto vidēja termiņa
prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanai paredzētais finansējums
7.2.tabula. Paredzētais finansējums un tā sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem.
Stratēģiskais mērķis un vidēja termiņa prioritāte

Projektu kopējais plānotais budžets
2020.–2026. gadam, EUR

VTP 1 Pārvalde un uzņēmējdarbība
VTP 2 Cilvēks un pakalpojumi
VTP 3 Vide un pieejamība
Kopā:
7.2

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PAMATRĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS

Vecumnieku novada attīstības pamatrādītāji noteikti 5.3. tabulā, ar kuru palīdzību var novērtēt
novada attīstību kopumā un salīdzināt novada attīstību ar citu Latvijas novadu attīstību.
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7.3.tabula..Vecumnieku
pamatrādītāji.

Nr.p.k.

novada

teritorijas

attīstības

Rādītāja
vērtība
2019. (vai
bāzes
gadā)

Rādītājs

izvērtēšanas

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Vēlamā
attīstības
tendence
2026.
gadā

sociālekonomiskie

Datu avots

1.

Teritorijas attīstības indekss,
vieta novadu grupā



VRAA

2.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

nemainās

PMLP

3.

Demogrāfiskā slodze



PMLP

4.

Bezdarba līmenis



CSP

5.

Ekonomiski
statistiskas vienības

aktīvās



CSP

6.

Vidējā
apdrošināšanas
iemaksu alga jeb bruto alga



VRAA, CSP

7.

Nodarbinātības līmenis



VID

8.

Pašvaldību
budžeta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju,



RAIM aprēķins

9.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas uz
1000 iedzīvotājiem migrācijas
rezultātā



CSP, RAIM

10.

Uzņēmumu skaits



VID

Pozitīvais
vērtējums
nav
zemāks
par 80%

Pašvaldības
aptauja



RAIM, CSP

Iedzīvotāju apmierinātība ar
dzīvi novadā
11.

12.

Dzimušo skaits
iedzīvotājiem

uz

Pozitīvs
vērtējums
50-60%

1000

Par Vecumnieku novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga
Vecumnieku novada domes Attīstības-plānošanas nodaļa. Izvērtēto rādītāju rezultāti tiek
iekļauti ikgadējā pārskatā “Pārskats par Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026.
gadam īstenošanu”. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros novada attīstības
pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt. Veicot aptauju par
iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir būtisks noteiktajā
laika periodā vai specifiski kādā nozarē un/vai jomā.

7.4.tabula. Informācijas apkopošana par uzdevumu izpildi.
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Vai veiktas
darbības
uzdevuma
ietvaros (jā/nē)

Izpildes
raksturojums, tai
skaitā rezultatīvie
rādītāji vai
pamatojums,
kāpēc uzdevums
nav veikts

Uzdevuma
izpildei
atvēlētie
resursi

Vai situācija
nodrošina
rīcības virziena
sasniegšanu

Priekšlikumi
programmas
aktualizācijai

VP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību
U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības iniciatīvām
RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā pārvaldē
U.1.2.3. Digitālie risinājumi un e-pakalpojumi
RV 1.3. Attīstīt novadam un reģionam īpašos tūrisma produktus un pakalpojumus
U.1.3.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi
U.1.3.3.Pierobežas un pārrobežas tūrisma piedāvājums
VTP 2 Cilvēks un pakalpojumi
RV 2.1. Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru
U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs balstīta vispusīga izglītība
U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un metodiskais atbalsts
U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra
U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālā izglītība
RV 2.2. Piedāvāt kultūras un aktīvās atpūtas pakalpojumus
U.2.2.1. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana
U.2.2.2. Kvalitatīvs sporta un aktīvas atpūtas piedāvājums
U.2.2.3. Kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana
RV 2.3. Nodrošināt sociālo un veselības pakalpojumu pieejamību
U.2.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana
U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras attīstība
VTP 3 Vide un pieejamība
RV 3.1. Attīstīt pieejamu transporta infrastruktūru
U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
U.3.1.2. Drošu satiksmes risinājumu ieviešana
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RV 3.2. Veidot mājokļu politiku un iniciatīvas iedzīvotāju piesaistei
U.3.2.1. Dzīvojamā fonda attīstība
U.3.2.2. Aktīvās atpūtas infrastruktūra
RV 3.3. Ieviest energoefektivitātes pasākumus
U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība
U.3.3.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana
RV 3.4. Veidot ainavvidi un saudzēt dabas resursus
U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
U.3.4.2. Dabas resursu saudzīga izmantošana
U.3.4.3. Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana

7.3

IKGADĒJĀ

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMA SATURS UN
IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA

Uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas īstenošanas progresa
analīze:
 veikto darbību uzskaitījums mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kāds ir progress
noteikto rādītāju sasniegšanas virzienā;
 skaidrojums, ja ir konstatētas novirzes vai izmaiņas attiecībā pret plānoto;
 secinājumi un turpmākie priekšlikumi darbības uzlabošanai, kuras mērķis pilnībā
sasniegt izvirzītos rādītājus.
7.5.tabula. Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanas
uzraudzības ziņojuma struktūra un tajā ietveramā informācija.
Nr.
p.k.

Nodaļa

Satura apraksts

1.

Ievads

Uzraudzības pārskata mērķis, pārskata sagatavošanas laika
periods, struktūra un uzraudzības ziņojuma sagatavošanā
iesaistītās institūcijas, kontaktinformāciju komentāru un
ieteikumu sniegšanai.

2.

Vecumnieku
novada
attīstības
vispārējais
attīstības raksturojums

Raksturojums tiek balstīts uz iepriekšējā sadaļā minēto
pamatrādītāju izmaiņu analīzi

3.

Attīstības programmas
īstenošana

Īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem vidēja termiņa
prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem.
Par katru vidēja termiņa prioritāti sniedz šādu informāciju:





vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajiem
pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai
novirze no plānotā saistībā ar ieguldīto finanšu apjomu,
-rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas
attīstību,
-pamatojums, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā,
-secinājumi un/vai priekšlikumi
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Nr.
p.k.

Nodaļa

Satura apraksts

4.

Secinājumi

Kopīgie secinājumi mērķu un uzdevumu kontekstā.
Secinājumiem jāietver arī ārējās vides faktoru analīzi, kuri
būtiski ietekmē pašvaldības attīstības programmas īstenošanu

5.

Priekšlikumi

Jāietver priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai,
rīcības plāna aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas
pilnveidošanai

6.

Izmantotie informācijas
avoti

Šajā nodaļā ir jāietver visi informācijas avoti, kuri izmantoti,
sagatavojot programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma
pārskatu.

Rādītāji tiek grupēti pa vidēja termiņa prioritātēm, attiecīgi horizontāli norādot vidēja termiņa
prioritātes nosaukumu, rādītāji tiek numurēti vidēja termiņa prioritātes ietvaros.
7.6.tabula.
Nr.pk.

Rādītājs

2020

2021

Plānotais

Tendence

Novērtējums
atbilstoši
plānotajam

Avots

VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde

VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas

VTP 3 Kopienas un vides vietrade

Vecumnieku novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam trīs gadu uzraudzības ziņojums
struktūras ziņā neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj
informācija un tās analīze 3 gadu griezumā.
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