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1. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA

Godātie pārskata lasītāji! Vecumnieku novada domes publiskais
pārskats atspoguļo iepriekšējā gada padarīto un ieskicē plānotās ieceres
šogad un turpmāk. Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu,
objektīvu un atklātu informāciju par Vecumnieku novada domes un tās
iestāžu darbību un izmaiņām Vecumnieku novadā 2019. gadā, kā arī
informēt par finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu.
Gada publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls
ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem.
Tas ir kā atsevišķs
komunikācijas līdzeklis starp visiem pašvaldībā strādājošiem, iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, valsts
un nevalstiskām struktūrām. Pārskats kalpo tam, lai rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un
maksimāli iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un to īstenošanā.
Tāpat kā 2018. gadā, arī 2019. gadā lielāka uzmanība tika pievērsta pašvaldībai piederošā
dzīvojamā fonda un pašvaldības ēku renovēšanai visos novada pagastos. Lielākie no tiem – sanitāro
mezglu sakārtošana Bārbelē, Skolas ielā 5 un pieslēgšana centralizētajai notekūdeņu savākšanas
sistēmai; Taurkalnes bibliotēkas ēkai nomainīti logi; Bārbelē renovētas tautas nama tualetes, un
rekonstruēta pirts telpa sociālo pakalpojumu centrā.
Tika turpināti novada izglītības iestāžu renovācijas darbi. Misā sākumskolas ieejas daļas
rekonstrukcija, lielākais ieguldījums – Skaistkalnes vidusskolas jumta rekonstrukcija un jauna seguma
uzklāšana. Visās skolās norisinājās atsevišķu mācību kabinetu renovācijas darbi.
2019. gadā tika renovēta ēka Vecumniekos Rīgas ielā 40, ierīkojot tūrisma informācijas punktu,
kam jākļūst par ar tūrismu saistītās informācijas, uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju tikšanās un
pieredzes apmaiņas vietu - vietu kur iegriežas un saņem informāciju nejauši garām braucošs tūrists, kā
arī organizētas grupas pēc gida pakalpojumiem, novadam raksturīgos, izstrādātos un labiekārtotos
tūrisma maršrutos un objektos. Izveidota jauna štata vieta un pieņemts darbā tūrisma koordinators.
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Daļa renovētās ēkas telpu atvēlēta uzņēmējdarbības veikšanai sabiedriskās ēdināšanas jomā uz telpu
nomas izsoles rezultātu līguma pamata.
2019. gadā saņemti vairāki projektu pieteikumi biznesa ideju konkursam „Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā”, no kuriem tika atbalstīti septiņi pretendenti., taču netika izmantotas visas
iespējas, jo šim mērķim budžetā tika rezervēta lielāka summa.
Lielu iedzīvotāju atsaucību un organizēto aktivitāšu apmeklējumu iemantoja projekts “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”, kuru pašvaldība apņēmusies
turpināt un piedalīties arī turpmākajās projekta kārtās. Tāpat lielu ieguldījumu sabiedriskās kārtības
uzlabošanā un kārtības nodaļas funkcionalitātes nodrošināšanā sniedza projekts “Vietējo sabiedrisko
drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.
Vajadzību ir daudz, bet ir jāizvērtē prioritātes un jāņem vērā iepriekš pieņemtie Domes lēmumi
un apstiprinātie novada attīstības dokumenti. Vecumnieku novada domes vadība skaidri apzinās, ka
jāturpina iesāktais darbs Vecumnieku novada iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot pašvaldības,
valsts un uzņēmēju intereses, kā arī risinot teritorijas attīstības problēmas.
2019. gadā tika izstrādāta Vecumnieku novada attīstības programma 2020.-2026. gadam.
Attīstības programmas Stratēģiskā daļā ir 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.
Pateicos novada iedzīvotājiem, Domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par paveikto gada
laikā un novēlu veiksmīgi realizēt iesāktos projektus un darbus, kopīgi veicinot Vecumnieku novada
attīstību un izaugsmi.

Guntis Kalniņš
Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
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2. PAMATINFORMĀCIJA
2.1. VECUMNIEKU NOVADA RAKSTUROJUMS
Vecumnieku novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties četriem bijušā Bauskas rajona un diviem
bijušā Aizkraukles rajona pagastiem. Vecumnieku novads atrodas Zemgales reģionā, 50-70 kilometru
attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Tas robežojas ar Bauskas, Baldones, Iecavas, Jaunjelgavas,
Ķeguma un Neretas novadiem Latvijā un Lietuvas republikas Biržu
rajona pašvaldību.
Vecumnieku novadu veido seši pagasti: Vecumnieku, Stelpes,
Bārbeles, Skaistkalnes, Kurmenes un Valles pagasti. Novada
administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems. Pašvaldības adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933.
Vecumnieku novada simbols ir – lilijas ziedi, kas akcentē
novada asociāciju ar izciliem liliju selekcionāriem un ikgadējiem
tradicionālajiem Liliju svētkiem. Liliju ziedi attēloti arī Vecumnieku novada ģerbonī, kas Valsts
Heraldikas komisijā apstiprināts 2010. gada 19. janvārī.

2.2. DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA VECUMNIEKU NOVADĀ
Pēc Vecumnieku novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas datiem, 2019. gada beigās
Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits bija 8318. Salīdzinot ar 2018. gadu, iedzīvotāju skaits novadā
ir samazinājies mazliet.
Tabula Nr.1. Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits (2018-2019)

Iedzīvotāju
skaits

Vecumnieku
novadā
(kopā)

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

Pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

2019.g.

8318

751

558

1063

787

916

4243

2018.g.

8452

776

584

1070

808

937

4277
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2019. gadā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 63 dzimšanas gadījumi un 66
miršanas gadījumi.
Tabula Nr.2. Vecumnieku novadā dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaits (2018-2019)

Vecumnieku
Dzimuši

novadā
(kopā)

70

2019.g.
2018.g.

z-39, m-31
82
z-37; m-45

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

7

6

7

3

8

39

7

5

8

7

4

51

Miruši

Vecumnieku
novadā

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

2019.g.

139

18

17

14

15

21

54

2018.g.

144

12

13

23

13

15

68

2019. gadā no citiem novadiem uz Vecumnieku novadu deklarējušās 368 personas, savukārt uz
citiem novadiem deklarējušās 299 personas.
2.3. PAŠVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā vietējo pārvaldi savas kompetences ietvaros
pašvaldība realizē nedalīti. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina atbilstoši Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam no ievēlētiem 15 deputātiem veidota pašvaldības
lēmējinstitūcija – Vecumnieku novada Dome, tajā skaitā no deputātu vidus ievēlētais domes
priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks.
Likumos noteikto funkciju, kā arī to paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pašvaldībā nodrošina Dome, Domes pastāvīgās komitejas,
Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības
izpilddirektora

vietnieks,

pastarpinātas

pārvaldes

iestādes,

pašvaldības

kapitālsabiedrības ar pašvaldības ieguldītiem līdzekļiem un biedrības.
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kapitālsabiedrības,

Jautājumu izskatīšanai domes sēdēs Dome no deputātu vidus ir izveidojusi četras pastāvīgās
komitejas – Finanšu, Attīstības, Sociālo jautājumu, Izglītības un kultūras jautājumu komiteju.
Sēžu skaits 2019. gadā:
Sociālo jautājumu komitejas sēdes – 12

Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai Dome
ir izveidojusi 10 komisijas: Lauksaimniecības zemes

Attīstības komitejas sēdes – 12

iegūšanas izvērtēšanas komisija, Vecumnieku novada

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas sēdes – 14

Domes iepirkumu komisija, Vecumnieku novada

Finanšu komitejas sēdes – 14
Apvienotās komiteju sēdes – 3
Domes sēdes – 19 (tai skaitā ārkārtas – 4).

Domes

administratīvo

Vecumnieku

novada

aktu

strīdu

komisija,

administratīvā

komisija,

Vecumnieku novada vēlēšanu komisija, Vecumnieku
novada Medību koordinācijas komisija, Vecumnieku
novada revīzijas komisija, Komisija izglītojamo

atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas, Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija un Vecumnieku novada dzīvojamo
māju privatizācijas komisija.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
•

„Latvijas Pašvaldību savienība”;

•

„Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija”;

•

„Aizkraukles rajona partnerība”;

•

„Bauskas rajona lauku partnerība”.

2.3.1. VECUMNIEKU NOVADA DOMES PERSONĀLS

2019. gadā Vecumnieku novada domē strādāja 252 darbinieki, no tiem – 69 vīrieši, 183
sievietes. Šajā nodaļā iekļauta informācija par Vecumnieku novada domi (administrāciju) un tās
struktūrvienībām:
Pagastu pārvaldes:
•

Bārbeles pagasta pārvalde;

•

Kurmenes pagasta pārvalde;

•

Skaistkalnes pagasta pārvalde;

•

Stelpes pagasta pārvalde;

•

Valles pagasta pārvalde;
7

Bibliotēkas:
•

Bārbeles bibliotēka;

•

Beibežu bibliotēka;

•

Kurmenes bibliotēka;

•

Misas bibliotēka;

•

Skaistkalnes bibliotēka;

•

Stelpes bibliotēka;

•

Taurkalnes bibliotēka;

•

Umpārtes bibliotēka;

•

Valles bibliotēka;

•

Vecumnieku bibliotēka;

•

Bārbeles pagasta muzejs;

•

Aktieru Amtmaņu muzejs;

•

Skaistkalnes pagasta muzejs;

•

Vecumnieku pagasta muzejs;

Muzeji:

Tautas nami:
•

Bārbeles tautas nams;

•

Kurmenes tautas nams;

•

Misas tautas nams;

•

Skaistkalnes tautas nams;

•

Vecumnieku tautas nams;

Struktūrvienības:
•

Iniciatīvu aktivitāšu centrs;

•

Vecumnieku novada bāriņtiesa;

•

Vecumnieku novada domes Sociālais dienests;

Šajā nodaļā nav iekļauta informācija par Vecumnieku novada domes struktūrvienību Vecumnieku novada domes Sporta skolu.
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Vecumnieku novada domē 2019. gadā darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas ar 80
darbiniekiem un uzsāktas darba tiesiskās attiecības ar 79 darbiniekiem. Tāpat, tika izveidotas septiņas
jaunas amata vietas un izslēgtas 12 amata vietas.
Lielākā daļa domes darbinieku (31%) ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, 28% darbinieku ir vecāki
par 61 gadu.
Diagramma Nr. 1. Vecumnieku novada domes darbinieku vecums
līdz 20 gadiem
1%

71-80
3%

21-30
5%

31-40
16%

61-70
25%

41-50
19%
51-60
31%

Vairāk nekā puse darbinieku (52%) Vecumnieku novada domē strādā piecus vai mazāk gadus.
5-10 gadu pieredze ir 19% jeb 48 domes darbiniekiem.
Diagramma Nr.2. Darbinieku darba pieredze Vecumnieku novada domē
vairāk nekā 30
1%

21-30
7%

16-20
6%
11-15
15%

līdz 5 gadi
52%

5-10
19%
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3. FINANŠU RESURSI
3.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2019. gadā Vecumnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumi sastādīja EUR 11 062 408,
salīdzinot ar 2018. gadu, budžeta ieņēmumu apjoms ir pieaudzis vairāk nekā par 1 miljonu euro (jeb
10,6%). Ieņēmumu palielinājums pārsvarā ir visos ieņēmumos:
•

no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( + 4,1%,)

•

no nekustamā īpašuma nodokļa (+ 1,6%)

•

no valsts un pašvaldību transfertiem (+ 20.8%) (2019. gada beigās transfertos tiek ieskaitīts
speciālā budžeta atlikums).
Tabula Nr.3. Pamatbudžeta ieņēmumu uzskaite un salīdzinājums
Izpilde EUR

2018. gads

2019. gads

2019. gada
izpilde pret
2018. gadu,
%

10 002 302

11 062 408

110,6

10 542 766

2. Nodokļu ieņēmumi

5 247 213

5 446 462

103,8

5 091 367

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4 569 301

4 757 790

104,1

4 471 800

33 059

20 212

61,1

71 813

4 536 242

4 737 578

104,4

4 399 987

3.Īpašuma nodoklis

677 912

688 672

101,6

609 567

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

616 671

622 572

101,0

547 225

Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm

29 299

34 834

118,9

33 182

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem

31 942

31 266

97,9

29 160

Rādītāji
1. Kopā ieņēmumi (2+4+5+6)

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais
atlikums no Valsts kases
Saņemts no Valsts kases pārskata gada
ieņēmumiem

Plāns 2020.
gads, EUR

Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

10 000

Dabas resursu nodoklis par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu

10 000
10

3. Nenodokļu ieņēmumi

78 310

Ieņēmumi par depozītiem, kontu
atlikumiem, valsts parāda
vērtspapīriem un atlikto maksājumu

188 117

240,2

144 250

1 577

Valsts (pašvaldības) nodevas un
kancelejas nodevas

9 371

9 562

102,0

9 560

Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldības budžetā

4 520

4 940

109,3

4 940

Pašvaldību nodevas

4 851

4 622

95,3

4 620

Naudas sodi un sankcijas

24 579

28 887

117,5

25 445

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

10 782

9 244

85,7

9 245

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu
pārdošanas

33 578

138 847

413,5

100 000

3 951 125

4 771 943

120,8

4 483 784

36 706

68 709

187,2

32 068

Valsts budžeta transferti

3 739 349

4 424 123

118,3

4 228 416

Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no
valsts budžeta

1 769 423

1 795 734

101,5

2 068 566

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai

635 703

774 792

121,9

98 597

1 247 656

1 853 597

148,6

2 061 253

5.Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu transferti

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts
budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību budžetu transferti

86 567
175 070

Pašvaldības budžeta iekšējie transferti
starp vienas pašvaldības budžeta
veidiem

0,0
279 111

159,4

223 300

52 430

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no
citām pašvaldībām

175 070

226 681

129,5

223 300

Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai

154 964

193 399

124,8

193 400
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Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai

20 106

33 282

165,5

29 900

6.Budžeta iestāžu ieņēmumi

725 654

655 886

90,4

823 365

Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

720 577

653 881

90,7

821 365

5 077

2 005

39,5

2 000

Citi iepriekš nekvalificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi

Ieņēmumu lielāko daļu 2019. gadā no kopējā ieņēmumu apjoma veido nodokļu ieņēmumi 49.2% jeb 5446462 euro, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu pieauguši par 199 249 euro jeb 3.8%.
Proporcionāli lielākā nodokļu ieņēmumu daļa ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
kas 2019. gadā ir 4 757 790 euro vērtībā jeb 87.4% no nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi
salīdzinājumā ar 2018. gadu ir palielinājušies par 188 489 euro jeb 4.1%.
Ieņēmumi no īpašuma nodokļa sastāda 12.6% no nodokļu ieņēmumiem, tas ir 688 672 euro.
Salīdzinājumā ar 2018. gadu pieaugums ir 10 760 euro jeb 1.6%.

Diagramma Nr.3. Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā, %

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
43%

Transferti
43,1%

Maksas
pakalpojumi
6.0%

Nenodokļu
ieņēmumi
1.7%
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Nekustamā
īpašuma nodoklis
6.2%

Otra lielākā ieņēmumu daļa, jeb 43.1% no kopējā ieņēmumu apjoma, ir transferti 4 771 943
euro, kas ir par 820 818 euro jeb 20.8% vairāk nekā 2018. gadā. Lielāko pieaugumu nodrošina
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējums projektiem un pašvaldību budžetu
transferti.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2019. gadā ir 655 886 euro,
kas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājušies par 69 768 euro jeb 9.6%. Lielāko īpatsvaru šajā
grupā veido ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē 216 756 euro
vērtībā, komunālo pakalpojumu ieņēmumi sastāda 207 193 euro, ieņēmumi par nomu un īri 101 638
euro, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par izglītību 48 388 euro un citi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem sastāda 81 911 euro.
Nenodokļu ieņēmumi 2019. gadā sastāda 1.7% no budžeta ieņēmumiem.
3.1.1. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS

2019. gadā Vecumnieku novada dome ziedojumos ar noteiktu izlietojuma mērķi saņēmusi 4
625 euro no tiem izlietoti 4 594 euro.

3.2. Pamatbudžeta izdevumi
Tabula Nr.4.

Izpilde, EUR
Kods

2018. gadā

2019. gadā

2019. g.
izpilde pret
2018. g.,
%

Rādītāji

Plāns, EUR

2020. gadam

01.000

Vispārējie valdības
dienesti

939 495

961 363

102,3

986 932

03.000

Sabiedriskā kārtība un
drošība

247 715

222 499

89,8

211 574

04.000

Ekonomiskā darbība

999 055

0

304 982

05.000

Vides aizsardzība

29 015

06.000

Pašvaldību teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

1 461 404

1 245 637

85,2

1 488 232

07.000

Veselība

164 954

127 479

77,3

131 469

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1 049 427

1 107 926

105,6

1 265 904

09.000

Izglītība

4 498 566

4 525 940

100,6

4 873 245

10.000

Sociālā aizsardzība

960 584

978 453

101,9

1 430 025

KOPĀ izdevumi

10 321 200

9 169 297

88,8

10 721 378

Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu daļu veido izmaksas
novada funkciju veikšanai, iestāžu darbu nodrošināšanai un iepriekšējos gados iesākto darbu
pabeigšanai. Pašvaldības budžeta izdevumu mērķus nosaka likums “Par pašvaldībām”.
Diagramma Nr.4. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2019. gadā, %

Sociālā aizsardzība
10.7%

Vispārējie valdības
dienesti
10.5%

Sabiedriskā kārtība un drošība
2.4%

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
13.6%
Veselība
1.4%
Izglītība
49.3%

Atpūta, kultūra,
sports
12.1%

2019. gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja EUR 9 169 297.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā izdevumi samazinājušies par vairāk nekā 1.1 milj. euro (par
11.2%). Izdevumu kopsummas samazinājums veidojies, samazinoties Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu apjoma samazinājuma pamatā.
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Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai, kas 2019. gadā,
salīdzinot ar 2018. gadu palielinājušies par 27 tūkstošiem euro (par 0.6%). Nākamo lielāko izdevumu
daļu sastāda izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu,
samazinājušies vairāk nekā par 215 tūkstošiem euro (par 14.8%).

Izdevumi atpūtai, kultūrai un

reliģijai 2019. gadā sastāda EUR 1 107 926 apmērā, kas ir par 58 tūkstošiem euro (par 5.6%) vairāk
kā 2018. gadā.
Izdevumi sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājušies par 18 tūkstošiem
euro (par 1.9%).
Izdevumi deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanai, kā arī aizņēmumu kredītu
procentu izdevumiem 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājušies par 22 tūkstošiem euro (par
2.3%).
Vēl 2019. gadā 222 tūkstoši euro izlietoti sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ir par 25 tūkstošiem
euro (par 10.2%) mazāk kā 2018. gadā. Izdevumu samazinājums saistīts ar projekta “Drošības pasākumu
uzlabošana Latvijas Lietuvas pārrobežā”.
2019. gadā izdevumi veselībai, salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājušies par 37 tūkstošiem euro
(par 22.7%). Izdevumu samazinājums saistīts ar projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Vecumnieku novadā” realizēšanu.
Izdevumu proporcija pa funkcionālajā kategorijām saglabājas nemainīga jau no 2010. gada.
2019. gadā visi plānotie darbi ir paveikti, izdevumi pa struktūrvienībām tika plānoti ar rezervi.
Pamatbudžeta izdevumu summas apjomu būtiski ietekmē valstī noteiktā minimālā darba alga, cenu
izmaiņu svārstības un iespēja piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos.
Tabula Nr. 5. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

Izpilde, EUR
2018. gadā

2019. gada
izpilde pret
2018. gadu,
%

2019. gadā

Plāns, EUR
2020. gadam

Atlīdzība

5 468 554

5 574 715

101,9

6 021 045

Atalgojums

4 280 775

4 345 508

101,5

4 689 042

Darba devēja VSAOI, pabalsti un
kompensācijas

1 187 779

1 229 207

103,5

1 332 003

Preces un pakalpojumi

2 520 513

2 606 404

103,4

3 301 758
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Mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni

22 552

27 394

121,5

37 117

1 521 037

1 540 089

101,3

2 158 688

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

907 759

960 704

105,8

1 024 448

Izdevumi periodikas iegādei

10 364

9 122

88

9 480

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi

58 801

69 095

117,5

72 025

Finansēšana

318 898

-1 893 111

Subsīdijas un dotācijas

217 145

233 117

107,4

292 275

Procentu izdevumi

10 735

7 114

66,3

9 422

1 913 170

539 436

28,2

882 226

Sociālie pabalsti

186 941

221 045

118,2

263 520

Uzturēšanas izdevumu transferti

191 083

207 538

108,6

214 652

Pakalpojumi

Pamatkapitāla veidošana

Pārējie izdevumi

178 612

973

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)

-318 898

1 893 111

-

-178 612

Naudas līdzekļi un noguldījumi
(izmaiņas: perioda sākumā un perioda
beigās)

-158 369

-515 020

-

588 033

Saņemtie aizņēmumi

1 086 384

0

-

213 399

Aizņēmumu atmaksa

577 248

1 378 091

-

622 820

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-

-

3.3. SPECIĀLAIS BUDŽETS
2019. gadā Vecumnieku novada speciālajā budžetā autoceļu fondam saņemti 257 655 EUR, kas,
salīdzinot ar 2018. gadu, ir palielinājies par 4 tūkstošiem euro. Autoceļu fonda līdzekļi pagastu ceļiem
tiek izlietoti proporcionāli to apjomam. Pašvaldībā ir izstrādāts 3 gadu plāns autoceļu programmas
īstenošanai.
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Tabula Nr. 6. Vecumnieku novada pašvaldības ceļu un ielu paredzētās valsts budžeta valsts
autoceļu programmas mērķdotācijas plāns 2019.-2020. gadiem
1. Mērķdotācija pašvaldību un ielu finansēšanai
(EUR)

2019

2020

2021

1

Mērķdotācijas atlikums uz 1. janvāri 2019.g.

33 126

0

0

2

Saņems mērķdotāciju pārskata periodā

253 816

253 816

253 816

3

Izlietos mērķdotāciju pārskata periodā

286 942

253 816

253 816

4

Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām

0

0

0

Izdevumu veids

2019

2020

2021

1

Ceļu un ielu būvprojektēšana

0

0

0

2

Ceļu un ielu būvniecība

0

0

0

3

Ceļu un ielu rekonstrukcija

0

0

0

4

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

273942

243 816

243 816

5

Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana(renovācija)

0

0

0

6

Pārējie izdevumi

13 000

10 000

10 000

KOPĀ

286 942

253 816

253 816

2. Ceļu un ielu finansēšanai izlietos mērķdotāciju (EUR)

Speciālajā budžetā ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2019. gadā sastāda 12 301 euro, kas,
salīdzinot ar 2018. gadu, kopumā samazinājušies par vairāk nekā 1 tūkstoti euro (par 8.7%). Dabas
resursu nodokļa līdzekļus izlieto atbilstoši likumam “Par dabas resursu nodokli”.
Tabula Nr. 7. Debitoru parādi
2017. gads

2018. gads

2019. gads

Norēķini par komunālajiem
maksājumiem

28 392

24 919

26 183

Norēķini par zemes nomu

6 262

8 508

6 448

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi

155 323

150 796

148 790

Nekustamā īpašuma nodoklis
ēkām, būvēm un mājokļiem

33 506

36 206

33 602

Tabula Nr. 8. Kreditoru parādi

Ilgtermiņa saistības

2017. gads

2018. gads

2019. gads

2 695 162

3 046 743

1 799 239

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa

577 248

731 313

598 798

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

43 446

111 873

42 187

Īstermiņa uzkrātās saistības

78 200

85 229

98 008

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
izņemot nodokļus

700

1 840

1 775

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

4 290

19 601

4 164

Nākamo periodu ieņēmumi

244 419

293 072

91 825

3.4. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBU UN GALVOJUMU APJOMS
Vecumnieku novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, saistību apjoms uz 2019.
gada beigām sastāda 9.17% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pārskata periodā pašvaldība savas kredītsaistības samazināja par 1 378 091 euro. 2019. gadā
visi plānotie aizņēmumi atmaksāti pilnā apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem un atmaksas
grafikiem.
Uz 2019. gada beigām Vecumnieku novada pašvaldībai ir kredītsaistības par 28
aizņēmumiem, kas saņemti laika periodā no 2003. gada.
Vecumnieku novada pašvaldībai ir 3 galvojumi par kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks”
ņemtajiem aizdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības un siltumtrašu rekonstrukcijas
projektu realizēšanu.

Pavisam

Turpmākajos gados

Tabula Nr. 9. Pašvaldības saistību un garantiju apmērs, EUR
2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Aizņēmumi kopā

707 032

616 313

455 293

340 453

307 055

231 984

589 806

3 247 936

Galvojumi kopā

23 300

23 079

22 857

22 632

15 421

12 911

129 407

249 607

Kopā saistības

730 332

639 392

478 150

363 085

322 476

244 895

719 213

3 497 543

Saistību apjoms %
no pamatbudžeta
ieņēmumiem

9.17

8.03

6

4.56

4.05

3.07

X

X
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Tabula Nr. 10. Kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņu saraksts, EUR
Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība
%

Perioda sākumā,
EUR

Perioda beigās,
EUR

Izmaiņas
+/-, EUR

SIA “Mūsu saimnieks”

43603018936

100

426 517

426 517

-

SIA “Kūdrinieks”

53603009371

100

201 464

201 464

-

SIA “Jaunolis”

43603009401

100

128 724

128 724

-

SIA “Piebalgas”

40003199078

25

302 886

302 886

-

3.5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Vecumnieku novada domes īpašumā un lietošanā uz 2020. gada 1. janvāri bija 1588 zemes
vienības 2654.7611 ha platībā, kas sastāda 3.14% no kopējās īpašumu platības Vecumnieku novadā.
No tām 336 zemes vienības 250.5486 ha platībā ir satiksmes infrastruktūras objekti. 2019. gadā tika
noslēgti 24 pārdošanas līgumi, kur tika atsavināti 50.6635 ha.
Tabula Nr. 11.
Vērtība uz 31.12.2018.,
EUR

Pašvaldības nekustamā īpašuma veids
Nedzīvojamās ēkas un telpas

Vērtība uz 31.12.2019.,
EUR

3 499 432

3 297 028

Dzīvojamās ēkas

696 228

730 243

Transporta būves

15 052 302

15 067 097

2 927 266

1 416 733

976 411

958 742

1 038 301

1 048 627

11 070

11 070

8 604

8 604

1 940 970

2 124 346

7 807

45 032

273 040

578 634

27 338 155

25 286 156

Inženierbūves
Zeme zem ēkām un būvēm
Lauksaimniecības zeme
Sabiedriskai lietošanai izmantojamā zeme
Valdījumā un turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves
Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai
Pārējā zeme
Kopā
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4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBA

*Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013. - 2028. gadam
*Vecumnieku novada teritorijas plānojums
2014.- 2026. gadam (apstiprināts ar Vecumnieku
novada Domes 2013. gada 24. aprīļa lēmumu
„Par Vecumnieku novada teritorijas plānojuma
2014. – 2026. gadam galīgās redakcijas
apstiprināšanu”)
*Vecumnieku novada attīstības programma
2020. – 2026. gadam (apstiprināta ar
Vecumnieku novada domes 2020.gada
26.februāra lēmumu “Par Vecumnieku novada
attīstības programmas 2020.-2026.gadam gala
redakcijas apstiprināšanu”).

novada

Vecumnieku

Attīstības plānošanas dokumenti

ilgtspējīgas

attīstības stratēģija 2013. - 2028. gadam ir galvenais
pašvaldības
plānošanas

attīstības

politikas

dokuments.

un

Stratēģija

ilgtermiņa
definē

Vecumnieku novada ilgtermiņa attīstības vīziju,
stratēģisko mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu. Stratēģijas nostādnes atspoguļo un
precizē Vecumnieku novada attīstības programma un
teritorijas plānojums.
Lai veicinātu Vecumnieku novada
ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību, arvien tiek
izstrādāti un realizēti investīciju piesaistes projekti.
Koordinācijas darbu veic Attīstības plānošanas

nodaļa, pašvaldība veicina arī investīciju piesaisti, atbalstot gan pašvaldības iestāžu, gan nevalstisko
organizāciju projektu iniciatīvas ar līdzfinansējumu.

4.1. REALIZĒTIE ES STRUKTŪRFONDU UN CITU FINANŠU INSTRUMENTU
FINANSĒTIE PROJEKTI
Tabula Nr. 12.
Projekta nosaukums

Pašvaldības finansējums, EUR

Kopējās izmaksas, EUR

0.00

8414.15

Valsts finansēts projekts “Latvijas skolas soma”
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Projekti, kuri tiks realizēti un plānota investīciju piesaiste 2020. gadā:
Turpinās ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”
Nr. 9.2.4.2/16/I/037 ieviešana.
Turpinās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2./16/I/001 ieviešana.
Turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001
ieviešana.
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”.
Pašvaldības organizētais konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”.
Pašvaldības organizēts biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020”.
Turpinās ERAF projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā” LLI-302 ieviešana.
Turpinās ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē”
Nr.9.2.2.2/15/I/001 ieviešana.
Turpinās ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Nr.8.3.4.0/16/I/001 ieviešana.
Valsts finansēts projekts “Latvijas skolas soma”.
ERAF projekts “Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”
Nr. 9.3.1.1/18/I/020
Turpinās ELFLA projekta “Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā” Nr. 1906-AL-08-A019.2202-000014 ieviešana.
ELFLA projekts „Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos”.
ERAF projekts “Daudzfunkcionālo centru kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un attīstības virzītājspēka
attīstība”.
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5. IESTĀŽU DARBĪBAS REZULTĀTI
5.1. SOCIĀLAIS DIENESTS
Vecumnieku novada Domes Sociālais dienests ir Vecumnieku novada Domes izveidota
iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Vecumnieku
novada iedzīvotājiem. Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Vecumnieku novada iedzīvotāju
vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu.
Sociālajai aizsardzībai kopā 2019. gadā izlietoti 84052 euro, kas ir par 1318 euro vairāk
nekā 2018. gadā. Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver
sevī bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstu, kur izlietoti 50164 euro, kas ir par 5039 euro
vairāk nekā 2018. gadā. Tas ir atbalsts bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs un kuri turpina
sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2019. gadā audžuģimenēs uzturējās 18 novada
bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam inventāram izmaksāti 39704 euro, jo
katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no valstī noteiktās minimālās algas,
t.i. 258 euro mēnesī 2019.gadā. Savukārt, pabalstos bērnam bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 5393 euro, katram maksājot 64.03
euro mēnesī, pavisam kopā tādi bija astoņi bērni. Bez vecāku gādības palikušie bērni, kad
sasniedz pilngadību ir tiesīgi saņemt dzīvokļa pabalstu, kas sevī ietver dzīvojamās telpas īres
maksājumus līdz 50 euro mēnesī un izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem līdz 50 euro
mēnesī. Šādam mērķim izlietoti 2584 euro, kuru saņēmušas sešas personas.
Otra lielākā pozīcija, kur tiek izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalsts 29341, kas ir
par 5129 euro mazāk nekā 2018. gadā. Šo pabalstu ir saņēmušas 182 ģimenes jeb 252 personas.
2019. gadā GMI pabalsts (garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts,
kur personām ir viszemākie ienākumi un lai to saņemtu ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti
494 euro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 6 personas.
No pašvaldības budžeta, izvērtējot personas ienākumus, tiek maksāts pabalsts daļējai
medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, zobu ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c.
izdevumu apmaksai), kur iztērēti 3410 euro, kas ir par 743 euro mazāk nekā 2018. gadā.
Atbalsts ir sniegts 54 personām.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem vēl maksā pabalstus, kas ir pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.5„
Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. 2019. gadā šim mērķim
izlietoti 47754 euro, kas ir par 6916 euro vairāk nekā 2018. gadā. Visvairāk budžeta līdzekļi
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tērēti bērna piedzimšanas pabalstā 15285 euro, kuru no 01.10.2019. administrē Dzimtsarakstu
nodaļa.
72 politiski represētām personām izmaksāti 7200 euro, tas ir par 400 euro mazāk nekā
2018. gadā, jo samazinājies politiski represēto personu skaits par 4 personām.
Apbedīšanas pabalstam izlietoti 7650 euro. Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts
gadījumos, kad mirušajai personai nepienākas pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras vai arī pabalsts ir mazāks par 430 euro, tad tiek piemaksāta starpība līdz minētajai
summai. 2019. gadā novadā ir mirušas 139 personas.
Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālos palīdzību, bet organizē vai administrē
sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti
38908 euro, kas ir par 11385 euro vairāk nekā 2018. gadā. Šo pakalpojumu nodrošina biedrība
“Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 23 Vecumnieku
novada iedzīvotāji, kas ir par 10 personām vairāk nekā 2018. gadā. Pieauguma starpība
skaidrojama ar to, ka arvien vairāk šo pakalpojumu sāk izmantot Vecumnieku novada ļaudis,
kuriem pēc Sociālā dienesta izvērtējuma nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums.
2019. gadā 17 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās. Vecumnieku novada pensionāri un personas ar invalīdi tiek ievietoti pansionātā
„Atvasara”. Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem,
tas nepieciešams arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa
konsultācijas saņēmuši 5 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām un 11 bērni, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centrā. Šis
pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet administrē Sociālais dienests.
Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu
institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā, politiski represētām
personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2019. gadā
tika noformēti 17 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.
2019. gadā Sociālais dienests ir veicis 3539 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu
novada iedzīvotājiem. 2019. gadā ir pieņemti 1158 lēmumi. Veiktas 670 apsekošanas klientu
dzīves vietā, kas ir par 71 reizi vairāk nekā 2018. gadā. 2019. gadā novadā (Sociālā dienesta
redzeslokā) bija 60 riska ģimenes.
2019. gada septembrī tika uzsākta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF)

Specifiskā

atbalsta

mērķa

9.3.1.1.

pakalpojumu

infrastruktūras

attīstība

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/020 “Dienas
aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar
23

funkcionāliem traucējumiem” īstenošana. Aprūpes mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā, saskaņā ar apstiprināto Zemgales
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam. Centrā būs iespējams
saņemt psihosociālo palīdzību, attīstīt sociālās prasmes un iemaņas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas Vecumnieku novada dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
5.2. BĀRIŅTIESA
Vecumnieku novada bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 16.pantu, kurā norādītas bāriņtiesas tiesības.
Bāriņtiesas darbība 2019. gadā:
•

notikušas 25 bāriņtiesas sēdes;

•

Bāriņtiesa piedalījusies 27 tiesas sēdēs;

•

pieņemti 92 lēmumi;

•

veikti 385 notariālie apliecinājumi;

•

lietvedībā atradās 217 aktīvās lietas.
Pārskata gadā Vecumnieku novadā 63 bērni atradās ārpusģimenes aprūpē, novadā bija 30

aizbildņi un sešas audžuģimenes. Audžuģimenēs atradās 13 bērni, aizbildņu ģimenēs 43 bērni.
Septiņi bērni atradās institūcijās.

5.3. VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS
Novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Vecumnieku novada domē darbojas kopš 2019.gada 1. februāra. Tajā iedzīvotājiem ir iespēja
pieteikt dažādus valsts iestāžu un pašvaldības pakalpojumus - kopā noslēgti līgumi ar 12 valsts
iestādēm:
•

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA);

•

Valsts ieņēmumu dienests (VID);

•

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);

•

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA);

•

Lauksaimniecības datu centrs(LDC);

•

Valsts zemes dienests(VZD);

•

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs(UR);
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•

Valsts darba inspekcija(VDI);

•

Lauku atbalsta dienests(LAD);

•

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija(VDEĀVK)

•

Sociālās integrācijas valsts aģentūra(SIVA)

•

Būvniecības informācijas sistēma(BIS)
Vecumnieku VPVKAC, apkopojot 2019. gada rezultātus, secinājis, ka, salīdzinot ar

pārējiem novadiem, vērtējumu tabulā atrodas vidū, vērtējot pēc pakalpojuma skaita. Kopējais
sniegto pakalpojumu skaits bijis 516. Pieprasītākie pakalpojumu veidi bijuši:
Valsts sociālās apdrošināšanas (VSAA):
•

slimības pabalsti (97);

•

apbedīšanas pabalsti (44);

•

bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes pabalsti (70);

•

pensiju pārrēķins (14).

Valsts ieņēmumu dienesta (VID):
•

gada ienākumu deklarācija (29);

•

iesniegums EDS lietotāja tiesību iegūšanai (9);

•

elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana (4).

Klātienes konsultācijas (178).

5.4. VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA
Vecumnieku novadā atrodas piecas vispārizglītojošās izglītības iestādes un Pirmsskolas
izglītības iestāde “Cielaviņa”. Novadā ir divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola un Vecumnieku novada Domes sporta skola. 2019.
gada 1. septembrī mācības Vecumnieku novada vispārizglītojošajās skolās kopumā uzsāka 808
skolēni, salīdzinot ar 2018. gadu, skolēnu skaits palielinājies par vienu skolēnu.
Tabula Nr. 13. Skolēnu skaits novada skolās uz 2019. gada 1. septembrī
Iestāde

1.-12.kl.

pirmsskola

kopā

Misas vsk.

112

51

163

Skaistkalnes vsk.

162

45

207

Stelpes pamatsk.

58

23

81

Valles pamatsk.

84

-

84

Vecumnieku vsk.

392

185

577

-

64

64

PII Cielaviņa

25

Kopā

808

Mūzikas un
mākslas skola

185

Sporta skola

157

368

1176

Izglītības iestāžu programmas:
Misas vidusskola - 4 izglītības programmas:
•

Pamatizglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

•

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

•

Pirmsskolas izglītības programma
Skaistkalnes vidusskola - 6 izglītības programmas:

•

Pamatizglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena izglītības
programma

•

Pirmsskolas izglītības programma

•

Speciālās

pamatizglītības

programma

izglītojamajiem

ar

garīgās

attīstības

traucējumiem
•

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Stelpes pamatskola - 2 izglītības programmas:

•

Pamatizglītības programma

•

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
Valles pamatskola - 2 izglītības programmas:

•

Pamatizglītības programma

•

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Vecumnieku vidusskola - 4 izglītības programmas:

•

Pamatizglītības programma

•

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

•

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

•

Pirmsskolas izglītības programma
Pārskata gada centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais līmenis novadā ir līdzīgs rezultātu

vidējam līmenim valstī.
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Tabula Nr. 14. Centralizēto eksāmenu rezultāti 2019. gadā
CE kopvērtējums (%)

Vecumnieku novadā

2018./2019.m.g.

Skolēnu
sk.

Vid.
kop%
iest.

Eks.
darbu
sk.

ANG

MAT

VLL

KRV

Misas
vidusskola

9

55,77

33

55,6

20,2

54,7

81,2

Skaistkalnes
vidusskola

14

42,87

46

56,8

35,6

51,1

52

33

28,7

Vecumnieku
vidusskola

18

55,70

64

65,6

32,4

51,9

87,4

51,7

39,7

40,3

76,6

Vidējais
novadā

41

51,44

143

59,33

29,40

52,57

73,53

42,35

38,93

40,3

75,55

62,7

32,7

49,9

74,4

37,5

57,1

62,8

41,3

Izglītības
iestāde

Vidējais
valstī

52,30

FIZ

BIO

KIM

48,4

VES
74,5

Vecumnieku novada vispārējās izglītības iestādēs tiek piedāvāts plašs interešu izglītības
piedāvājums. Skaistkalnes vidusskolā darbojas vides un robotikas pulciņi, ansamblis un pūtēju
orķestris, iespējams nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu, vizuālo mākslu, teātri, kā arī
dziedāt korī, dejot tautas dejas vai izvēlēties kādu no sporta pulciņiem. Misas vidusskolā līdzās
korim, ansamblim, tautas dejām, teātrim un sporta pulciņiem, iespējams ārpus stundām apgūt
vides izglītību, tūrismu, kā arī tekstilu un dizainu. Valles pamatskolā pieejami vieglatlētikas un
citi sporta treniņi, tautas dejas un ritma spēles pulciņš. Arī Stelpes pamatskolā iespējams ārpus
stundām nodarboties ar sportu un mūziku vai izvēlēties dziedāt korī, piedalīties teātra pulciņā
vai dejot tautas dejas. Vecumnieku vidusskolā iespējams apgūt vides izglītību, vizuālo mākslu,
floristiku un tērpu dizainu vai dziedāt korī, tiek piedāvāti arī robotikas, mūzikas, tautas deju un
mūzikas pulciņi. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem iespēja dejot tautas dejas.

5.4.1. VECUMNIEKU NOVADA DOMES SPORTA SKOLA

Vecumnieku novada Domes Sporta skola ir Vecumnieku novada Domes dibināta un
pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu
profesionālās ievirzes programmas vispārējās fiziskās izglītības sagatavošanā, vieglatlētikā,
basketbolā, volejbolā, galda tenisā un interešu izglītības programmas sportā, kā arī vada sporta
metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Skolas darbības pamatvirziens ir
profesionālās ievirzes un interešu izglītība sportā. 2019./2020. mācību gada 1. semestrī Sporta
skolas izglītību apguva 165 audzēkņi.
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Domes Sporta skola īsteno divas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas:
o volejbols;
o vieglatlētika.
Kā arī divas interešu izglītības programmas.
Pārskata periodā oktobrī tika uzsākta pirmsskolas interešu izglītības programma “Sporta
virpulis”.
Sporta skolā strādā astoņi sporta treneri. Sporta skolas treneri kopā ar izglītojamajiem,
guvuši labus panākumus gan Zemgales reģiona skolu sacensībās, gan Latvijas čempionātos,
gan starptautiskos turnīros. Visos sporta veidos ir gūti ievērojami sasniegumi gan individuāli,
gan komandu sportā.
Vecumnieku novada pasākumam “Sporta laureāts 2019” par augstiem sasniegumiem
sportā apbalvošanai pretendēja vairāk nekā 70 sportisti sešās individuālās nominācijās un 3
komandas.
Sporta skolā pārskata periodā tika noorganizētas 18 sacensības.

5.4.2. VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 23. darbības gads ietver sevī daļu no
2018./2019.un 2019./2020. mācību gadiem. Vidējais audzēkņu skaits gadā - 200 (licencētajās
profesionālās ievirzes izglītības programmās, sagatavošanas klasēs un interešu izglītības
programmās). Audzēkņu skaits skolā pēdējos trīs gadus ir stabils, bez lielām izmaiņām. Uz
2019. gada 1. septembri skolā strādāja 30 darbinieki. Skolas attīstības un darba plānā 2019.
gadā noteiktie galvenie uzdevumi mūzikas un mākslas programmās ir realizēti.
Skolā var apgūt 10 mūzikas instrumentu spēli un vizuāli plastisko mākslu kopumā 19
dažādās profesionālās ievirzes programmās. Tāpat instrumentu spēli un mākslu var apgūt
interešu izglītības programmās – sagatavošanas klasēs, pirmsskolas izglītības programmā
“Karuselis”, pastāv dažādas mūžizglītības iespējas gan mūzikā, gan mākslā. Skolā darbojas
vairāki lieli kolektīvi – bērnu koris „Via Stella”, simfoniskais orķestris „Draugi” un koklētāju
ansamblis „Skandīne”.
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Tabula Nr. 15. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu skaits

Audzēkņu skaits izglītības programmās
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Interešu izgl.

Audz. skaits
2016

Audz. skaits
2017

Audz. skaits
2018

Audz. skaits
2019

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola vēlas kļūt par modernu un laikmetīgu
kultūrizglītības centru, kas pulcina radošas personības, sniedz augstas kvalitātes profesionālās
ievirzes izglītību un nodrošina iespēju mūžizglītībai.
Skolai ir izstrādāts Attīstības plāns 2017. – 2021. gadam, kur noteiktas skolas attīstības
un pilnveides prioritātes, attīstības plānā norādīti resursu avoti, atbildīgās personas, izpildes
laiks un kontroles veids. 2019. gadā tika izstrādāta Vecumnieku novada Attīstības programma
2020. – 2026. gadam, kur Mūzikas un mākslas skolas direktore iesaistījās publiskajās
apspriedēs. Šīs programmas investīciju plāns paredz piesaistīt finansējumu 1 000 000.000 EUR
apmērā Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas telpu paplašināšanai un renovācijai.
2018. gada maijā bez akreditācijas komisijas klātbūtnes tika akreditēta Vizuāli plastiskās
mākslas programma 20V. Līdz ar jaunās mākslas programmas licencēšanu ir ieviesti jauni
priekšmeti - eksperimentālā darbnīca, dizaina pamati un datorgrafika. Veikts remonts lielākajā
mākslas klasē (70 kvm.), uzstādīts jauns stacionārais projektors un ekrāns. Skolas zālē uzlabota
apgaismošanas sistēma. Uzstādīti profesionāli prožektori izstāžu izgaismošanai.
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6. KULTŪRA
6.1. BIBLIOTĒKAS
Vecumnieku novada bibliotēkas ir Vecumnieku novada Domes dibinātas kultūras,
izglītības un informācijas struktūrvienības, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrētas
Latvijas Republikas Kultūras ministrijā bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma
– iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu sistematizēšanu
kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas
publisku pieejamību un tās izmantošanu.

2019. gadā Vecumnieku novadā darbojās 10

bibliotēkas.
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu pašvaldību bibliotēkām veic Bauskas Centrālā bibliotēka. 2019. gadā novadu
bibliotēkas kā svarīgāko uzdevumu izvirzīja bibliotēkas informācijas pakalpojumu darba
attīstīšanu, bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lasīšanas veicināšanas pasākumu un
bibliotēkas publicitātes organizēšanu, kā arī darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšanu.
Pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēkām, kā arī darbinieku atalgojums kopumā ir
palielinājies. Analizējot rādītājus vairāku gadu griezumā un ņemot vērā iedzīvotāju skaita
minimālu, bet tomēr samazināšanos, reģionā kopumā bibliotēku pamatrādītāji uzskatāmi par
stabiliem un noturīgiem ar nelielām svārstībām apmeklējumu un izsniegumu uzskaitē.1
•

Vecumnieku bibliotēka

Dibināta 1921. gadā. Bibliotēka atrodas pašvaldības pakļautībā, pašvaldības ēkā - Tautas
nama telpās. Vecumnieku bibliotēkā pārskata periodā iegādāts dators bibliotekārajam
darbiniekam.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
1005
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

7907

Izsniegumu kopskaits

18580

Jaunieguvumu kopskaits

1481

Beibežu bibliotēka

Vecumnieku novada Beibežu bibliotēka dibināta 1970. gadā, kā Beibežu melioratīvās
izmēģinājumu stacijas arodbiedrības bibliotēka, bet 1977. gadā bibliotēka tiek pievienota

1

Bauskas Centrālās bibliotēkas pārskats par Bauskas reģiona novadu bibliotēku darbu 2019. gadā.
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Bauskas rajona pašvaldību bibliotēkām, bibliotēka atrodas Beibežu centrā, pašvaldības telpās
Beibežu bibliotēkā pārskata periodā iegādāts jauns dators lietotājiem.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
176
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

2317

Izsniegumu kopskaits

7401

Jaunieguvumu kopskaits

733

Misas bibliotēka

Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta Misas bibliotēka dibināta 1962. gadā. No 1971.
gada atrodas Misas tautas nama telpās.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
353
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

3588

Izsniegumu kopskaits

4194

Jaunieguvumu kopskaits

860

Stelpes bibliotēka

Bibliotēka dibināta 1923. gadā. Stelpes bibliotēkā pārskata periodā tika iegādāta jauna
multifunkcionālā iekārta bibliotēkas lietotāju vajadzībām.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
216
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

2256

Izsniegumu kopskaits

7795

Jaunieguvumu kopskaits

497

Bārbeles bibliotēka

Dibināta 1923. gadā. 2019. gadā Vecumnieku novada Bārbeles bibliotēkā tika uzlabots
apgaismojums pasākumu un izstāžu telpā, aprīkojot to ar trīs prožektoriem. Vecumnieku
novada Bārbeles bibliotēkā pārskata periodā iegādāts portatīvais dators. Bārbeles bibliotēkai
pasniegta Kultūras ministrija Normunda Puntuļa pateicība par nozīmīgu ieguldījumu Baltijas
ceļa trīsdesmitgades programmas veidošanā.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
192
gadā
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•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

3015

Izsniegumu kopskaits

5336

Jaunieguvumu kopskaits

501

Skaistkalnes bibliotēka

Dibināta 1910. gadā. Skaistkalnes bibliotēkā tika nokrāsota bibliotēkas āra lasītavas terase.
Pārskata periodā iegādāti apmeklētāju krēsli.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
492
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

6548

Izsniegumu kopskaits

9517

Jaunieguvumu kopskaits

931

Valles bibliotēka

Bibliotēka dibināta 1958. gadā, lai gan ir agrākas ziņas par bibliotēkām Valles pagastā:
1927. gadā bijusi Valles Dziedāšanas biedrības bibliotēka ar 608 sējumiem un Valles Kultūras
veicināšanas biedrības bibliotēka ar 549 vienībām. Tagadējās bibliotēkas mājvieta bijusi tautas
namā. Pēc ugunsgrēka 1986. gada 30. septembrī grāmatu krātuvi iekārto izpildkomitejas laulību
ceremoniju zālē - par laimi grāmatas ugunsgrēkā ir izglābtas. Tur bibliotēka atrodas līdz 1992.
gadam. Tad bibliotēku pārceļ uz PII „Cielaviņa” vienu korpusu, kur tā atrodas arī šodien. 2019.
gadā Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļas nominācijā “Gada bibliotekārs
Zemgalē” atzinības rakstu saņēma Vecumnieku novada Valles pagasta bibliotēkas vadītāja
Ingūna Kļaviņa.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
265
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

1986

Izsniegumu kopskaits

5410

Jaunieguvumu kopskaits

645

Kurmenes bibliotēka
Dibināta 1923. gadā. 2009. gadā pārcelta uz jaunām telpām. Kurmenes bibliotēkā

pārskata periodā iegādāts grāmatu plaukts un dokumentu skapis.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
197
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits
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2964

•

Izsniegumu kopskaits

5864

Jaunieguvumu kopskaits

391

Taurkalnes bibliotēka
Dibināta 1962. gadā.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
113
gadā

•

Fizisko apmeklējumu kopskaits

2173

Izsniegumu kopskaits

1139

Jaunieguvumu kopskaits

345

Umpārtes bibliotēka.
Bibliotēka dibināta 1947. gadā un atradās Vecumnieku cietuma teritorijā. Bibliotēka

slēgta ar 2019. gada 31. decembrī. Bibliotēka atradās ēkā, kurā Vecumnieku novada dome,
vienojoties ar biedrību “Kalna svētību kopiena” par īpašumu tālāku izmantošanu, pārņēma
nekustamos īpašumus un nodeva biedrībai bezatlīdzības lietošanā 2017. gada janvārī. Nododot
īpašumus, dome vienojās ar biedrību par Umpārtes bibliotēkas turpmākās darbības kopīgu
nodrošināšanu. 2019. gada 17. jūlijā tika saņemts biedrības “Kalna svētību kopiena”
paziņojums par noslēgtā līguma vienpusēju izbeigšanu ar 2019. gada 19. oktobri. Vecumnieku
novada dome pieņēma lēmumu par līguma izbeigšanu ar biedrību “Kalna svētību kopiena” un
īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, līdz ar to, bibliotēkas darbība līdzšinējās
telpās nebija iespējama. Citu telpu, kuras varētu tikt izmantotas bibliotēkas izvietošanai
Umpārtē, pašvaldības rīcībā nav. 2019. gadā lietotājiem izsniegti 6032 bibliotēkas eksemplāri,
lietotāju skaits: 126.
Vecumnieku novadā lietotāju skaits ir ļoti stabils, ar izmaiņām atsevišķās bibliotēkās.
Bārbeles bibliotēkā (-39) samazinājies, jo pagasta bērni apmeklē Skaistkalnes un Vecumnieku
bibliotēkas, kas ir tuvāk viņu mācību iestādēm. Tāpat jaunieši, kuri dodas uz profesionālajām
mācību iestādēm un augstskolām, pagastā neatgriežas. Lietotāju skaita palielinājums
Skaistkalnes bibliotēkā (+40) izskaidrojams ar bibliotēkas piedāvāto plašo pakalpojumu klāstu
un tuvumā esošo Skaistkalnes pirmsskolas iestādi, sākumskolu, un vidusskolu. Apmeklējumu
rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nedaudz palielinājušies, savukārt izsniegumu skaits
ar katru gadu sarūk. Izsniegums samazinājies Vecumnieku bibliotēkā (-1311), taču rādītāji nav
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reprezentatīvi, jo bibliotēkā tikai 2018.gada vidū tika uzsākts darbs ar BIS ALISI, līdz ar to
uzskaites sistēma mainījusies.
Kopējais Vecumnieku novada bibliotēku lietotāju skaits 2019. gadā bija 3135, kas ir par
44 lietotājiem mazāk nekā 2018. gadā. Vecumnieku novada bibliotēku lasītāji ir 37% no
iedzīvotāju kopskaita novadā.
6.2. TAUTAS NAMI
Vecumnieku novadā kultūras dzīve norit daudzpusīgi, nodrošinot saturu visām interešu
grupām. Par saturu rūpējās gan viesmākslinieki, gan Vecumnieku un citu novadu
amatiermākslinieki.
MISAS TAUTAS NAMS
Kolektīvi:
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Misā:
•
•

Sieviešu vokālais ansamblis “Vēja
meitenes”
Bērnu vokālais ansamblis “Adatiņas”
Amatierteātris “MIStērijA”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaungada balles jaungada naktī
Ikgadējais deju kolektīvu sadancis
februārī
Novada ansambļu skates ar dziedošo
aktieru piedalīšanos
Tradicionālie Lieldienu pasākumi un
balle
Pagalmu svētki Misā
Tradicionālais ikgadējais vecmāmiņu
pasākums – izbraukums veltītais Mātes
dienai
Misas Baltā nakts koncerti
1. septembra bērnu pasākums “Vēl viens
Jaunais gads”
Miķeļdiena
Valsts svētku sarīkojumi
Senioru un bērnu Ziemassvētku
pasākumi

SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
Kolektīvi:
•
•
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Skaistkalnē:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pūtēju orķestris- Skaistkalne
Sieviešu vokālais ansamblis – Vēl
mazliet
Jauniešu deju kolektīvs – Vanadziņi
Bērnu popgrupa – Domino
Amatierteātris - Gadījums

•
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Valentīndienas balle
Represēto piemiņas pasākums
Lieldienu balle
Baltā galdauta svētki
Saulgriežu vakars
Kanapenes svētki
Skaistkalnei- 530
Novada amatierkolektīvu sezonas
atklāšana
Ziemassvētku balle

VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Kolektīvi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Vecumniekos:
•
•

Bērnu vokālais ansamblis “Zīļuki”;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Vēveri”;
Senioru dāmu deju kolektīvs
“Rudens rozes”;
Senioru deju kolektīvs “Ozols”;
Jauktais koris “Maldugunis”;
Sieviešu koris “Via Stella”;
Senioru koris “Atbalss”;
Amatierteātris “Vecmuiža”
Floristu studija

•
•
•
•

Meteņi Vecumnieku novadā;
pensionāru biedrības “Virši” 10 gadu
jubilejas svinības;
Vecumnieku novada dziesmu un deju
svētki;
Vecumnieku 14. Liliju svētki;
Valsts svētku koncerts;
Staro Vecumnieki

VALLES SAIETA NAMS
Kolektīvi:
•
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Vallē:
•
•

Amatierteātris
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Valle”
Senioru deju kolektīvs “SenValle”
Sieviešu vokālais ansamblis “Atziņa”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barikāžu atceres pasākums
Gada balle pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, Sieviešu dienas
koncerts
Lieldienu koncerts
Baltā galdauta svētki, Ģimenes diena
Jāņu ielīgošanas koncerts
Liepu ielas svētki
Alfrēda Amtmaņa - Briedīša piemiņas
pasākums
Valles dejotāju koncerts - gada atskaite.
Dzejas dienu koncerts.
Latvijas dzimšanas dienas svinības.
Ziemassvētku koncerts

KURMENES TAUTAS NAMS
Kolektīvi:
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Kurmenē:
•

Amatierteātris “Kurmene”
Vingrošanas pulciņš

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Meistarklase ”Brīvdienas ķermenim un
garam”
Prāta spēles Latvijas kauss 2019
Teātra dienas sarīkojums
Lieldienu sarīkojums
Baltā galdauta svētki
Vasaras saulgriežu ielīgošana
Pēterdienas svinības
Mēmeles svētki
Dzejas diena Mūru dzirnavās
Kurmenes skrējiens
Valsts svētku sarīkojums
Ziemassvētku sarīkojumi

BĀRBELES TAUTAS NAMS
Kolektīvi:
•
•
•
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Bārbelē:
•
•
•
•

Jaunatnes deju kolektīvs DK “Rakari”
Vecākās paaudzes deju kolektīvs
“Bārbele”
Folkloras kopa “Tīrums”
Amatierteātris “Bārbelīši”
Kapela “Savējie”
Floristika

•
•
•
•
•

Tradicionālais Jaunā gada karnevāls
Romantiska februāra ballīte
Tulpīšu dienas ballīte
Stand – Up komēdijas izrāde ‘’Humors
pa latviski’’
Šūšanas meistarklase
Vasaras Saulgriežu izdarības
Bārbeles pagasta sporta un radošā
aktivitāšu diena
Vecumnieku novada konkursa
‘’Sakoptākais īpašums’’ noslēguma
pasākums
Gaismas zīmes iedegšana Bārbeles
pagasta estrādē

STELPES PAGASTA KULTŪRA
Kolektīvi:
•
•
•

Lielākie un ikgadējie pasākumi Stelpē
•

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs
“Stelpe”
Sieviešu vokālais ansamblis “Nianse”
Amatierteātris “Re, mēs te!”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svētku sarīkojums Stelpes senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Talantu parāde “Gribu, varu, daru”.
Vokāli instrumentālās grupas “LUX
SONUS” koncerts. Priesteris Andrejs
Mediņš.
Koncerts “Līgo Stelpē!”
Teātra svētki.
Dzejas dienu pasākums Raiņa dzimtas
atdusas vietā – Ķēkutu kapsētā.
Vecumnieku tautas nama amatierteātra
“Vecmuiža” izrāde “Es tevi negribēju”.
Autore V. Petruševica.
Tematiska pēcpusdiena par Stelpes
personībām, vēsturi un mūsdienām “Es
tevi satiku ceļā...”
Lāčplēša diena. Igauņu ģimenes
koncerts.
Valsts svētku koncerts “Manai Latvijai”.
Bārbeles tautas nama amatierteātra
“Bārbelīši” koncerts “Ar dziesmu pie
draugiem”.

6.3. MUZEJI
Aktieru Amtmaņu muzejs „Zvanītāju Bukas”
Aktieru Amtmaņu muzejs ir akreditēts, t.i. tam ir valsts atzīta muzeja statuss līdz
2024. gada 25. jūnijam. Muzeja krājums ir 416 vienības, pamatkrājums 310 vienības, katru
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gadu muzeja krājums palielinās par dažiem priekšmetiem. NMKK ievadīti apraksti 100 muzeja
priekšmetiem. Pastāvīgās ekspozīcijas izvietotas 4 telpās no muzeja krājuma un deponējumiem.
Izstāžu zālē ierīkotas trīs maiņas izstādes. Izveidota brošūra un grāmatzīme par muzeja
tematiku. Izveidotas divas muzejpedagoģiskās programmas skolēniem. Muzejs iesaistījies
programmā „Latvijas skolas soma”.
Muzejā rīkotie pasākumi 2019. gadā
Teātra diena
Baltā galdauta svētki
Muzeju nakts
Jāņu ielīgošana
A. Amtmanim Briedītim veltīts piemiņas
pasākums
Veļu vakars
Teodoram Amtmanim veltīts piemiņas pasākums

Sezonas laikā no 1. maija līdz 1. novembrim reģistrēts 801 apmeklētājs. Muzejs pēc
pieprasījuma un dažādu pasākumu laikā bija atvērts ārpus darba laika. Finansiālo līdzekļu
piesaistei tika iesniegts projekts ELFLA attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākumā „Interaktīvā aprīkojuma iegādei aktieru Amtmaņu muzejā”
saņemtais finansējums 10318 euro. Par novada domes līdzekļiem veikta muzeja mājas pamatu
renovācija - signalizācijas ierīkošana, novērošanas kameru uzstādīšana.

Vecumnieku pagasta muzejs
Vecumnieku pagasta muzeja galvenie uzdevumi ir vācot, glabājot, pētot un popularizējot
Vecumnieku pagasta kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā
mantojuma un mūsdienas pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par
vēsturiskajiem procesiem Vecumnieku pagastā, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo
mantojumu un tradīcijām.
2019. gadā kā ikgadējie muzeja rīkotie pasākumi bija:
•

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Barikāžu atceres ugunskurs, kā arī

novadpētniecības centra veidota izstāde, kurā tika atspoguļoti tā laika spilgtākie notikumi
Baltijas valstīs un Vecumnieku ciema iedzīvotāju līdzdalība barikāžu laikā.
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•

Tika noorganizēta barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Vecumnieku tautas

namā, kā arī Pateicības rakstu izsniegšana novada iedzīvotājiem, kurus pasniedza Renārs Zaļais
(1991. gada barikāžu biedrības valdes loceklis) un Romualds Ražuks (LTF vadītājs). Apliecības
saņēma 30 novada iedzīvotāji, Pateicības raksti tika piešķirti 18 novada iedzīvotājiem.
•

Piemiņas pasākumi Vecumnieku dzelzceļā stacijā 23. martā un 14. jūnijā – politiski

represētajiem. Pasākumos tiek iesaistīti vietējie amatierkolektīvi, skolotāji un skolēni.
•

Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie LKOK stēlas Vecumnieku centra parkā, iesaistot

Jaunsardzes centra Vecumnieku jaunsargu vienību un jaunsargu instruktoru. Sadarbībā ar
mākslinieku Gundaru Gulbi tika izveidota projekcijas attēlu dizaina izstāde, veltīta
Vecumnieku novada 17 LKO kavalieriem, kuru varēja vērot projekcijā “Staro Vecumnieki
2019”.
•

06.11.2019. Vecumnieku pagasta muzejs pārstāvēja Vecumniekus Liepājas Valsts

1.ģimnāzijas simtgades svētku konferencē “Spekkes lasījumi”- tematikā “Izglītota cilvēka ceļš
uz Latvijas valsti”, kurā pārstāvēja tēmu ar referātu/prezentāciju “Kā kļūt par personību ar
pasaules slavu: daži Arnolda Spekkes personības un dzīves aspekti. Kā skolai godināt savas
personības”. (Arnolds Spekke 1919. gadā dibināja Liepājas reālģimnāziju).
No 2020. gada Vecumnieku pagasta muzejs pārsaukts par Vecumnieku pagasta
novadpētniecības centru.

38

7. TŪRISMS
Vecumnieku novadam līdzīgi kā citām vietējām pašvaldībām tūrisms ir nozīmīgs
instruments vietu izaugsmes veicināšanai. Vietu izaugsme norisinās trijos galvenajos virzienos:
kāpinot iedzīvotāju skaitu, attīstot uzņēmējdarbību un piesaistot kvalificētu darba spēku vai arī
palielinot viesu skaitu un to tēriņus novadā. Tāpēc pašvaldībām ir nozīmīgs arī vietējais tūrisms.
2018. gadā tika izstrādāta Vecumnieku novada tūrisma stratēģija 2018.-2023. gadam
(apstiprināta novada Domes sēdē 28.11.2018). Tajā tika iezīmēti iespējamie stratēģiskie
saskarsmes punkti ar citiem novadiem, izstrādāti prioritārie tematiskie virzieni atbilstoši
mērķgrupu prioritātēm un segmentēšanai, doti norādījumi tālākai virzībai tirgū, identificētas
investīciju projektu idejas apmeklētāju plūsmas palielināšanai un ieskicēts sadarbības modelis
galamērķu pārvaldībai (Bauskas un Zemgales mērogā).
2019. gada 15. aprīlī pašvaldībā tika
izveidota Tūrisma informācijas konsultanta
amata

vieta,

savukārt

septembrī

apmeklētājiem atvērts standartizēts Tūrisma
informācijas punkts.
Pirmajā Tūrisma informācijas konsultanta
darba

gadā

izveidotas

12

publikācijas

Zemgales medijos; izveidots foto materiāls
par novada tūrisma piedāvājumu; izveidoti apraksti par novada tūristu piesaistēm un latviešu
un angļu valodās. Pilnveidota Vecumnieku novada mājaslapas www.vecumnieki.lv tūrisma
sadaļa, kurā regulāri tiek atspoguļotas aktualitātes tūrisma jomā. Aktuālā informācija tiek
atspoguļota arī oficiālajos Vecumnieku pašvaldības un “Tūrisma nozare Bauskas reģionā”
Facebook kontos. Pārskata gadā izveidots 2020. gada novada kalendārs ar tūrisma objektu un
uzņēmēju profiliem to atpazīstamības veicināšanai.
Novada objekti un pakalpojumu sniedzēji iekļauti Zemgales plānošanas reģiona maršrutā
“Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos”, Latvijas un Lietuvas astoņu pašvaldību pārrobežu
tūrisma maršrutā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, Bauskas, Lielupes un Dobeles lauku
partnerību kopprojektos “Zemgales uzņēmēji aicina ciemos”, “Uzzini, kā top”, “Zemgales
saimnieki aicina ciemos” un “Pārtikas amatnieku karte”.
2019. gada decembrī novads ieguva nomināciju Eiropas Komisijas un LIAA rīkotā EDEN
(European Destinations of Excellence) konkursa

"Veselības un labjūtes tūrisms 2019"

nacionālajā atlasē kā viens no labākajiem galamērķiem, kas dod iespēju un tiesības izmantot
EDEN zīmola kvalitātes zīmi tūrisma galamērķa atpazīstamas veicināšanai, lai ieinteresētu
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arvien vairāk braucēju apciemot un baudīt Vecumnieku novada dabas, tradīciju un
kultūrvēsturisko piedāvājumu.
Vecumnieku novads ir pārstāvēts arī dažādās tūrisma konferencēs un semināros, 10
pilsētu, sporta un atpūtas svētkos. Ir organizētas tikšanās ar uzņēmējiem un mājražotājiem,
jaunajā Tūrisma informācijas punktā rīkotas radošās darbnīcas, maršrutu veidošanas un sarunu
vakarēšanas.
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8. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA
Pēc Vecumnieku pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļas datiem, 2019. gadā kopumā
apkalpoti 690 izsaukumi t.sk. apkalpoti 293 Valsts policijas izsaukumi.
Izsaukumi notikuši saistībā ar:
•

konfliktiem ģimenē vai starp kaimiņiem;

•

klaiņojošiem dzīvniekiem;

•

atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem;

•

alkohola lietošanu sabiedriskā vietā;

•

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, ko veikuši izglītojamie, izglītības
iestādēs;

•

nesprāgušiem kara laika lādiņiem;

•

citiem pārkāpumiem.

Pārkāpumu profilaksei veikti 29 reidi. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 58 publiskos
pasākumos. Fiziska palīdzība Valsts policijai, Valsts neatliekamās medicīnas palīdzības
dienestam u.c. sniegta 278 reizes. 71 reizi sniegts atbalsts Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai.
61 dzīvnieks ar aktu pieņemts dzīvnieku patversmē “Mežavairogi”. 52 personas alkohola
reibumā vai slimas nogādātas dzīves vietā. Kopumā aizturētas 24 personas - no tiem 18
nepilngadīgie, viena meklēšanā esoša persona, no ģimenēm izņemti pieci bērni.
Pārskata gadā konstatēti 374 administratīvie pārkāpumi un sastādīti 36 administratīvā
pārkāpuma protokoli. Divos gadījumos nepilngadīgajām personām uzsāktā lietvedība
administratīvā pārkāpuma lietā nodota Vecumnieku novada domes Administratīvajai komisijai
par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērniem. Divos gadījumos
administratīvā pārkāpuma lieta tika nosūtīta izskatīšanai citām institūcijām. 334 gadījumos
izteikti mutiski aizrādījumi.
2019. gadā saņemti 34 personu iesniegumi, un sniegtas 29 atbildes uz personu
iesniegumiem. Tāpat, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm tika veikts profilaktiskais darbs ar
personām, kurām nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi, vai kuras neievēro
atkritumu apsaimniekošanas noteikumus pie koplietošanas konteineriem. Sadarbībā ar
izglītības iestādēm veikts profilaktisks darbs ar izglītojamajiem, iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanas jomā izglītības iestādēs.
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9. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu un novada aktualitātēm nodrošina tās
vadība un speciālisti. Pārskata periodā iedzīvotājiem aktuālā informācija par Vecumnieku
novadu tika nodrošināta pašvaldības informatīvajā izdevumā „Vecumnieku Novada Ziņas”, kā
arī domes mājas lapā www.vecumnieki.lv un sociālajos medijos draugiem.lv. un Facebook.
Izdevums “Vecumnieku Novada Ziņas” nodrošina informatīvo saikni starp novada domi
un iedzīvotājiem, izdevumā tiek publicēti Domes lēmumi, saistošie noteikumi, jaunākās ziņas
par novada izglītības iestādēm, kultūras, sporta, uzņēmējdarbības un sadzīves norisēm. Pārskata
periodā kopumā tika izdoti 22 izdevumi. Drukātais izdevums nonāk visās novada bibliotēkās,
pagastu pārvaldēs, kā arī novietoti publiskās vietās un domes ēkā. Apmaksājot piegādi,
iedzīvotājiem pastāv iespēja avīzi saņemt mājvietā. Katru mēnesi informatīvais izdevums
„Vecumnieku Novada Ziņas” digitālā formātā tiek ievietots novada mājaslapā.
Vecumnieku novada dome ir noslēgusi līgumu ar Latgales reģionālo televīziju, lai veiktu
filmēšanu pašvaldības notikumos un demonstrētu sagatavotos stāstus, vidēji divas reizes
mēnesī. Sižetus var apskatīt ne tikai televīzijas translācijā, bet arī novada mājas lapā.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību, novada mājaslapā tiek regulāri ievietota aktuālā
pašvaldības informācija (teksta, afišu, fotogrāfiju un video sižetu formā): lēmumi, publiskie
iepirkumi, pasākumu plāns, projektu norises un citi.
Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, tiek rīkotas Vecumnieku novada domes vadības
tikšanās ar iedzīvotājiem, kur iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā.
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes nolikumu, katra mēneša ceturtajā trešdienā notiek
domes sēdes, kurās var piedalīties ikviens interesents, un uzzināt informāciju par Domes
pieņemtajiem lēmumiem. Gadījumos, ja ierasties nav iespējams, bet interesē apspriestais, sēdes
var noklausīties audio ierakstā pašvaldības mājaslapā.
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10. 2020. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Plānotie pasākumi novada teritorijas attīstībai:
Vecumnieku pagasts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (1.kārta)”;
„Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru (2.kārta)”;
Bruģētas ietves un autostāvvietas ierīkošana pie Vecumnieku vidusskolas ēkas Kalna
ielā 13A, Vecumniekos;
Bruģēta gājēju celiņa ierīkošana pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola;
Apgaismojuma ierīkošana gājēju celiņam starp Mūzikas un mākslas skolu un Sporta
ielu;
Vecumnieku sākumskolas ēkas moduļu uzstādīšanas;
„Remonta darbi Vecumnieku novada Domes Sporta skolas ēkā fasādes un iekštelpu
kosmētiskais remonts”;
Ceriņu-Kļavu ielas apgaismojums;
Divkārtu virsmas apstrāde Pludmales ielai;
Daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu atbalsts;
Misas tautas nama skatuves drapēriju nomaiņa;
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas gaiteņa un vestibila sienu krāsošana;
Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas klavieru klases remonts.

Stelpe
• Bibliotēkas telpu remonts;
• Stelpes brīvdabas estrādes jumta remonts.
Bārbele
• Logu nomaiņu Bauskas ielā 5;
• Centra parkā soli;
• Sēravota labiekārtošana;
• Tautas namā zāles un skatuves pakāpienu grīdas slīpēšana un lakošana.
Skaistkalne
• Bruģēta gājēju celiņa ierīkošana Skaistkalnē;
• Divkārtu virsmas apstrāde Skaistkalnes pagasta Slimnīcas ielai;
• Kanalizācijas izbūve Kurmaņa ielā;
• Bruģētu laukuma atjaunošana pie sākumskolas Rīgas ielā 5.
Kurmene
• Autopiekabes iegāde;
• Vēdināšanas izbūve PVC logos Kurmenes pagasta pārvaldē;
• Mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai;
• Sporta laukuma labiekārtošana.
Valle
• Jumta remonts Rīgas iela 5 Vēju mājai;
• Jumta remonts ēkai Zemenīte;
• Bruģa atjaunošana pie Valles pagasta pārvaldes un ģimenes ārsta prakses vietai.
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