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IEVADS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS PRINCIPI
Vecumnieku novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas
izstrādāts laika posmam no 2020. līdz 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.
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 izstrāde veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktiem pamatprincipiem.
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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 Vecumnieku novads ir atpazīstams:
 ar atpūtas piedāvājumu (makšķerēšanu, laivošanu, sporta un kultūras pasākumiem,
lauku sētām, lauku ēdieniem un lauku produkciju (medu, pienu, gaļu, dārzeņiem u.c.));
 ar piedāvāto moderno dzīvesveidu – algoto darbu ārpus novada teritorijas, savienot ar
lauku saimniekošanu lauku mājā vai savrupmājā, kas nozīmē veselīgu pārtiku, aktīvu
dzīvesveidu;
 ar iespējām 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;
 vieta, kurā ir 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
 Kūdras, lauksaimniecības
un koksnes eksporta
produkti.
 Tuvākā Lietuvas robeža
no Rīgas, kas dod iespēju
ārvalstu tūristiem vienas
dienas laikā apmeklēt
divas Baltijas valstis.
 Tūrisma produkti kopā ar
Bauskas novadu un Biržu
rajonu (Lietuva).
 Starptautiski atpazīstami
sporta un kultūras
pasākumi (Kanepene,
motokross).

 Pierīgas lauku produkcija
un dzīves vieta.
 Brīvdienu piedāvājums
Pierīgas laukos.
 Ģipšakmens un ar to
saistīti tūrisma produkti.

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 un sabiedriskās organizācijas;
 katra pagasta īpašās vērtības, tradīcijas, cilvēki un apdzīvotās vietas;
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spilgti kultūrvēsturiskie objekti un notikumi – Skaistkalnes baznīca, aktieru Amtmaņu
muzejs, Kanepenes 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
saimniecības;
starptautiskie autoceļi no Rīgas caur Skaistkalni uz Lietuvu un no Rīgas uz Baltkrieviju un
Lietuvu pa Daugavas kreiso krastu;
Mēmeles, Iecavas, Misas, Taļķes un Zvirgzdes upes, un Lādzēnu ūdenskrātuve;
robeža ar Lietuvu, Biržu reģionālā parka tuvums, Vecumnieku novada tūrisma produkti
(tūrisma maršruti, makšķerēšanas iespējas, laivošana pa Mēmeli).

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

Ilgtermiņa 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, mājražošanas un amatniecības
produkcijas tirdzniecība.

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis
Veicināt ienākumu un dzīves vides kvalitātes pieaugumu Vecumnieku novadā.

Ilgtermiņa prioritātes
IP1 Darba vietas un
uzņēmējdarbība

IP 2 Ceļi un sakari

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
uzņēmējdarbība

VTP3 Vide un
pieejamība

VTP2 Cilvēks un
pakalpojumi

VTP3 Vide un
pieejamība
VTP2 Cilvēks un
pakalpojumi
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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.
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3.1 tabula. Nacionālo attīstības plānošanas dokumentu, Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programmas prioritāšu un Vecumnieku novada vidēja termiņa prioritāšu 2020 -2026 sasaiste
Vecumnieku
Latvijas Ilgtermiņa
Latvijas Nacionālais
Zemgales plānošanas
novada attīstības
attīstības stratēģija
attīstības plāns
reģiona attīstības
programma 2020.līdz 2030. gadam
2014.-2020. gadam
programma 2015-2020
2026. gadam
Inovatīva pārvaldība
P1: Uzņēmējdarbībai
un sabiedrības
pievilcīga vide – bāze
1. Prioritāte “Tautas
līdzdalība
inovācijām ilgtermiņā
VTP1 Pārvalde un
saimniecības
Inovatīva un
HP1: Kopienas un dzīves uzņēmējdarbība
izaugsme”
ekoefektīva
telpas ilgtspēja
ekonomika
HP2: Vieda pārvaldība
Ilgtermiņa ieguldījumi 2. Prioritāte “Cilvēka
P2: Elastīga izglītība
VTP2 Cilvēks un
cilvēkkapitālā
drošumspēja”
mūža garumā
pakalpojumi
P3: Efektīva un
kvalitatīva transporta
3. Prioritāte “Izaugsmi
Telpiskās attīstības
sistēma un
VTP3 Vide un
atbalstošas
perspektīva
infrastruktūra reģiona
pieejamība
teritorijas”
ārējai un iekšējai
sasniedzamībai
P4: Vides un dabas
3. Prioritāte “Izaugsmi
Daba kā nākotnes
resursu ilgtspējīga
VTP3 Vide un
atbalstošas
kapitāls
apsaimniekošana un
pieejamība
teritorijas”
attīstība
Paradigmas maiņa
2. Prioritāte “Cilvēka
P5: Efektīva
VTP2 Cilvēks un
izglītībā
drošumspēja”
pakalpojumu sistēma
pakalpojumi
Kultūras telpas
3. Prioritāte “Izaugsmi
attīstība
P6: Zemgales reģiona
VTP3 Vide un
atbalstošas
Telpiskās attīstības
kultūrvide un identitāte pieejamība
teritorijas”
perspektīva
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
VTP2 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.
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Izvērtējot pašreizējo reģionālo attīstību, tiek definēti turpmākie reģionālās politikas mērķi,
uzstādījumi un rīcības virzieni, kā arī sagaidāmie rezultāti. Būtiskākie jaunās reģionālās politikas
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
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
uzlabošana reģionos
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un
A.1.rīcības virziens. Vietas sagatavošana
nodarbinātību
uzņēmējiem un to produktivitāte
U.1.1.1.
Nekustamā
īpašuma
un
A.1.1.uzdevums. Publiskās infrastruktūras
infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai
attīstība uzņēmējdarbības atbalstam
un ražošanai
U.1.1.2. Izglītība
un
konsultācijas
uzņēmējdarbības jomā
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
A.1.5.uzdevums. Pašvaldību darbības
U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības
standarts – atbalsta komplekts
veicināšana
uzņēmējdarbībai
U.1.1.4.
Atbalsts
mājražošanas
un
amatniecības iniciatīvām
A.2.rīcības virziens. Cilvēkkapitāla piesaiste
reģionos
VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
A.2.3. Mājokļu pieejamība darbaspēkam VTP3: Vide un pieejamība
reģionos
A.2.4.uzdevums. Reemigrācijas atbalsta VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
pasākumi
VTP3: Vide un pieejamība
B. apakšmērķis. Pakalpojumu efektivitātes
uzlabošana reģionos
B.1.rīcības
virziens.
Pakalpojumu
nodrošināšana
reģionos
atbilstoši VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
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
vide reģionos
VTP3: Vide un pieejamība
B.2.1. uzdevums. Reģionālā sasniedzamība un
transports pēc pieprasījuma
B.2.2. uzdevums. Valsts vietējās nozīmes ceļu
VTP3: Vide un pieejamība
attīstība
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Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.2027. gadam

Vecumnieku novada attīstības programmas
2020. -2026. gadam vidēja termiņa
prioritātes

B.2.4. uzdevums. Pašvaldību ceļu un ielu
VTP3: Vide un pieejamība
infrastruktūras attīstība
B.2.5. uzdevums. Pašvaldību publiskās
VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
ārtelpas, dabas un kultūras mantojuma
RV 1.3. Attīstīt novadam un reģionam īpašos
attīstība
tūrisma produktus un pakalpojumus
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
B.3.rīcības virziens. Plānošanas reģionu un
RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko
pašvaldību administrācijas darba
pārvaldi
efektivitāte
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un
B.3.1.uzdevums. Pašvaldību un plānošanas
līdzdalība
reģionu kapacitātes palielināšana viedai
U.1.2.2.
Kvalifikācijas
paaugstināšana
attīstības plānošanai un īstenošanai
publiskajā pārvaldē
VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko
B.3.6.uzdevums. Plašākas sabiedrības iesaiste
pārvaldi
reģionālās politikas mērķu sasniegšanā
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un
līdzdalība
B.3.7.uzdevums. Pašvaldības administratīvo
un pakalpojumu sniegšanas procesu
VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
modernizācija un digitalizācija, digitālo
risinājumu koplietošana
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.
3.2.attēls. Vecumnieku novada ilgtermiņa redzējums tūrisma attīstībā

Datu avots: Vecumnieku novada tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam.
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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
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, mākslas,
mūzikas un sporta skolām, 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

IP2: Ceļi un sakari

VTP3: Vide un pieejamība

IP3: Izglītība

VTP2: Cilvēks un pakalpojumi

IP4: 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
U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras
pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
RV 1.1. Attīstīt
U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbības vidi jomā
un nodarbinātību
U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības
iniciatīvām
VTP1: Pārvalde un
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
RV 1.2. Nodrošināt
uzņēmējdarbība
U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā
viedu un atvērtu
pārvaldē
publisko pārvaldi
U.1.2.3. Digitālie risinājumi un e-pakalpojumi
RV 1.3. Attīstīt
U.1.3.1. Tūrisma infrastruktūras attīstība
novadam un
U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi
reģionam īpašos
U.1.3.3.Pierobežas
un
pārrobežas
tūrisma
tūrisma produktus un piedāvājums
pakalpojumus
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Vidēja termiņa
prioritātes atbilstoši
stratēģiskajiem
mērķiem

Rīcības virzieni (RV)

RV 2.1. Pilnveidot
izglītības kvalitāti un
infrastruktūru

VTP2: Cilvēks un
pakalpojumi

RV 2.2. Piedāvāt
kultūras un aktīvās
atpūtas pakalpojumus

RV 2.3. Nodrošināt
sociālo un veselības
pakalpojumu
pieejamību

VTP3: Vide un
pieejamība

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

Uzdevumi (U)

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
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
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

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

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 aktīvi uzņēmumi
2018
539
552
CSP
Tirgus sektora ekonomiski aktīvi
2018
64
66
CSP
uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem
Darba devēju skaits novadā
2018
193
210
VID
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Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

2026. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

2018

355
personas,
(218
ģimenes)
~4.2% no
iedzīvotāju
skaita
šobrīd

3% no
iedzīvotāju
skaita

Vecumnieku
novada pašvaldība

2018

799

880

CSP

2019

837

1050

Valsts kase

TAI attīstības rādītājs

2018

negatīvs
(-0.205)

pozitīvs

VRAA

Sabiedrisko organizāciju,
biedrību un nodibinājumu skaits
novadā

2020

78

82 (+5%)

Lursoft

2019

80% apmierina,
daļēji
apmierina
20% neapmierina

88%
12%

Pašvaldības
aptaujas dati

2019

8391

8391

PMLP

2018

9.81

9.81

PMLP

2019

65%

65%

PMLP

2019

30

30

Vecumnieku
novada pašvaldība

2019

367

380

IZM

2019

808

850

IZM

2019

62

Samazinās

CSDD

2018

151

Samazinās

CSP

2019

11

VKPAI

2019

n.d.

2019

53

11
Palielinājums
par 20%
Palielinājums
par 20%

2019

6

6

Dabas pārvalde

Trūcīgo un maznodrošināto
atbalsta saņēmēju (personu un
ģimeņu) skaits

Vidējā apdrošināšanas iemaksu
alga jeb bruto alga
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
apmērs pašvaldības budžetā uz
1 iedzīvotāju darbaspējas
vecumā Vecumnieku novadā,
EUR

Pašvaldības pakalpojumu
kvalitāte, respondentu īpatsvars,
kas ir un kas nav apmierināts ar
pakalpojumu
VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
Iedzīvotāju skaits
Dzimušo skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju īpatsvars
darbaspējas vecumā (15-65
gadi)
Amatiermāklsas kolektīvu skaits
Izglītojamo skaits pirmsskolas
izglītības iestādēs mācību gada
sākumā
Izglītojamo skaits pamata un
vispārējās izglītības iestādēs
mācību gada sākumā
Satiksmes negadījumu skaits
Novadā reģistrētie noziedzīgie
nodarījumi
VTP3: Vide un pieejamība
Kultūras pieminekļu skaits
Tūrisma objekta apmeklētāju
skaits
Reģionālie autoceļi ar asfalta
segumu, km
Īpaši aizsargājamo dabas Natura
2000 teritoriju skaits novadā

VND
VAS “Latvijas Valsts
ceļi”
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Rādītājs
Koptas lauksamniecības zemes
platības
Mājsaimniecību skaits (%), kuri ir
noslēguši līgumus ar atkritumu
apsaimniekotājiem
Renovēti daudzdzīvokļu nami,
realizējot energoefektivitātes
pasākumus
Renovētas sabiedriskās būves
(esošo skaits - 43gab.)

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība

2026. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Avots

2019

82.1%

90%

LAD

2019

85%

95%

Atkritumu
apsaimniekotājs

2019
(4 ir, plus
vēl 3)

4

2019

37% (16gb)

10% renovēti
daudzdzīvokļu
nami
50% no kopējā
skaita

Vecumnieku
novada pašvaldība
Vecumnieku
novada pašvaldība

13

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM

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
programma
programma
līdz
2020. 2020.-2026. 2014.-2020.
2013.-2019.
2013.-2019.
2013.-2020.
gadam
gadam
gadam
gadam
gadam
gadam
Vīzija
Bauskas novads
ir
bagāts
novads
Zemgales
centrā,
kurā
cilvēki
grib
dzīvot
un
strādāt.

Vieta dzīvei ar
mazpilsētas
un
lauku
dzīves ritmu
lielpilsētas
Rīgas
tuvumā.

Iecienīta īso
brīvdienu
aktīvās
atpūtas vieta
Pierīgā
Baldones
kūrortpilsētā,
kas piedāvā
kvalitatīvu
dzīves vidi.

Neretas novadā
ir
izveidota
līdzsvarota un
harmoniska
dzīves vide, kas
veicina
iedzīvotāju
vēlmi dzīvot un
strādāt novadā.

Ķeguma novada
veiksmes
formula
ir:
stabila attīstība
labākai dzīvei.
Ķeguma novada
attīstību
nodrošina
novada
iedzīvotāju
spējas,
ambīcijas
un
apņēmīga rīcība,
bet stabilitāti –
pārdomāti
lēmumi
un
saimnieciskās
darbības
daudzveidība.

Jaunjelgavas
novadā sakoptā
vidē
un
labklājībā dzīvo
stipras
un
strādīgas
ģimenes.
Vietējo resursu
izmantošana
rūpnieciskajā
ražošanā
un
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
Baldones novada attīstības programma 2014.-2020. gadam.
VTP1: Dzīves vieta
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VTP2: Mobilitāte
VTP3: Kūrorts un tūrisms
VTP4: 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
Ķeguma novada attīstības programma 2013-2019
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
Uzņēmējdarbība un
Upju apsaimniekošana
Tūrisms
transporta infrastruktūra
Vides aizsardzība
Mēmeles, Misas,
Aktīvā atpūta,
Valsts ceļu ar grants
Zvirgzdes un Iecavas
tūrisma un veselības
segumu rekonstrukcija
upes krastos;
veicināšana, t.sk.
(dubultā virsmas apstrāde,
Risku vadība un civilā
kopīgu maršrutu un
asfaltēšana, u.t.t);
aizsardzība;
kopīgas
Vides normatīviem
Lauksaimniecības produktu infrastruktūras
atbilstoša saimnieciskā
loģistikas ķēžu un
attīstība, mārketinga
darbība, lai nodrošinātu transporta infrastruktūras
piedāvājums, dalība
virszemes ūdeņu
attīstība.
tūrisma gadatirgos,
kvalitāti ūdens objekta
pierobežas un
baseinā,
pārrobežu tūrisms.
ūdensceļu izmantošana.

Sabiedriskie
pakalpojumi
Izglītības, kultūras,
sporta, sociālie un
veselības
pakalpojumi un to
pārvaldība;
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana;
Pārvaldība
(būvvalde, bibliotēku
tīkls, tūrisma
informācija, klientu
apkalpošanas centri).
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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, tādējādi
veicinot vēlamā rezultāta sasniegšanu, pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanu.
Ieviešanas
Finanšu avoti
Atbildīgais par īstenošanu,
Darbības
Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
periods
un resursi
sadarbības partneri
VTP1: 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

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

Sakārtotas pašvaldību teritorijas investīciju piesaistei
2020-2026

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

PB, VB, ES

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

Veikta sākotnējā pašvaldības īpašumu inventarizācija
Izveidota 1 datu bāze un nodrošināta tās uzturēšana (veikta
pašvaldībai piederošu ēku un teritoriju uzskaite un ikgadēja datu
aktualizēšana) - “piedāvājumu grozs”
Veikti mārketinga un sabiedrības informēšanas pasākumi

U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
1. Organizēt konsultācijas un
apmācības uzņēmējdarbības
atbalstam

Noorganizēti informatīvi izglītojošie semināri (t.sk. pieredzes
apmaiņa), rīkotas uzņēmēju dienas un tikšanās.

pastāvīgi

Atbalsts dalībai izstādēs
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
1.Atbalsts uzņēmējdarbībai un
nodarbinātības veicināšanai

Organizēts uzņēmējdarbības atbalsta konkurss
Nodrošināts atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai (Sarkanajā skolā)

pastāvīgi

PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

2026

PB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, ES Etwinning
programma,
Nordplus

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, ES Leader

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO
un amatniekiem, tūrisma
uzņēmējiem

pastāvīgi

PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

Izveidotas kopdarba/ attālināta darba telpas
2.Piedāvāt attālināta darba un
kopdarba iespējas novadā

Piesaistīti attālināta darba veicēji, kas izmanto piedāvāto
infrastruktūru

U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības iniciatīvām
1.Organizēt konsultācijas un
apmācības mājražošanas un
amatniecības atbalstam
2. Iesaistīt mājražotājus un
amatniekus novada
reprezentatīvo materiālu un
suvenīru veidošanā

Noorganizēti informatīvi izglītojošie semināri (t.sk. pieredzes
apmaiņa), rīkotas kontaktu dienas un tikšanās.
Atbalsts dalībai izstādēs

Noslēgto līgumu skaits par mājražotāju un amatnieku saražoto
produkciju (suvenīri, reprezentatīvie materiāli, u.c.)

RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
Uzturēti kvalitatīvi komunikācijas kanāli, kuros pieejama aktuāla
informācija
1.Komunikācijas pilnveidošana ar
iedzīvotājiem

Tiek nodrošināta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana (aptauju
skaits gadā)
Sabiedrība ir iesaistījusies lēmumu pieņemšanā (iedzīvotāju
sanāksmes un iesniegtie priekšlikumi domei)
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

Tiek atbalstītas NVO iniciatīvas
2.Atbalsts NVO un NVO lomas
stiprināšana

NVO iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšana un aktivitāšu
īstenošanā

pastāvīgi

PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

3.Nodrošināt ikgadēju sabiedrības
anketēšanu par pašvaldības darbu

Nodrošināta anketēšana par pašvaldības darbu, lai izzinātu
sabiedrības viedokli un pilnveidotu/uzlabotu pašvaldības darbu.

1xgadā

PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība, Latvijas un Lietuvas
pašvaldības, ZPR

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumniekus novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

PB, ES, PI, VB

Nodrošināta sadarbība noslēgto sadarbības līgumu ietvaros
4.Veicināt pašvaldības dažāda
mēroga sadarbību

Notiek sadarbība ar pašvaldībām Latvijas mērogā reģionālo
attīstības jautājumu risināšanā
Izveidota sadarbība ar Biržu TIC, Baldones un Ķekavas
pašvaldībām, turpināta sadarbība ar Bauskas TIC

U.1.2.2. Kvalifikācijas paaugstināšana publiskajā pārvaldē
Kvalifikācijas paaugstināšana (semināri, apmācības, u.c)
1. Nodrošināt pašvaldības
darbinieku kapacitātes
pilnveidošanu

Labās prakses pārņemšana/ pieredzes apmaiņa un tās
popularizēšana
Izstrādāts un ieviests iekšējās kontroles sistēmas standarts

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

Veikta iedzīvotāju apmācība par e-vides lietošanu un pieejamību
Palielināts elektroniskā veidā sniegto pakalpojumu īpatsvars

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
kultūrvēsturisko ainavu

Izvērtēts novada muižu potenciāls un izveidots piesaistes stāsts
Izveidoti tūrisma maršruti
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Izstrādāts tūrisma piedāvājums, iekļaujot informāciju tūrisma
mārketinga aktivitātēs

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
tūrisma uzņēmējiem
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
tūrisma uzņēmējiem
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
tūrisma uzņēmējiem

2. Pilnveidot vides objektu
pieejamību, pielāgojot tūrismam

Izveidota publiskā infrastruktūra (pieejamība, norādes, nojumes,
soliņi, vides objekti, informācijas stendi, u.c.)

2021-2026

PB, ES, PI, VB

3. Popularizēt novada tūrisma
produktu piedāvājumu

Organizēti pasākumi tūristu piesaistei

2021-2026

PB, ES, PI, VB

2020-2026

PB, ES, PI, VB

Vecumnieku novada
pašvaldība, NVO, cits

Izstrādāts Vecumnieku zīmola nolikums

pastāvīgi

ES, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

Organizēti informatīvi izglītojošie semināri (t.sk. pieredzes
apmaiņa), rīkotas uzņēmēju dienas un tikšanās.

pastāvīgi

ES, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
tūrisma uzņēmējiem un NVO

2026

VB, ES, LAD
programmas,
pārrobežu
programmas

Vecumnieku pašvaldība un
Bauskas TIC, Biržu TIC,
ieinteresētie uzņēmēji

Izveidotas vēsturiskās, izziņu un dabas takas
4. Veidot pastaigu takas novada
teritorijā

Sagatavota informācija un izstrādāti maršruti
Izstrādāts tūrisma piedāvājums, iekļaujot informāciju tūrisma
mārketinga aktivitātēs

U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi
1. Vecumnieku zīmola izstrāde
2. Organizēt apmācības tūrisma
jomā iesaistītajiem

Atbalsts dalībai izstādēs

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

Izveidoti kopīgi tūrisma maršruti ar kaimiņu novada tūrisma
uzņēmējiem, tematiski vienoto piedāvājumu ietvaros

VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

RV 2.1. Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru
U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs balstīta vispusīga izglītība
Dažādots izglītības programmu piedāvājums (ieviešot, piem.,
valsts aizsardzības mācību)

1.Daudzveidīgas un kvalitatīvas
izglītības pieejamība

2.Iekļaujošās izglītības principa
īstenošana, nodrošināt atbilstošas
izglītības pieejamību bērniem ar
speciālām vajadzībām

Ieviestas jaunas, infrastruktūrai atbilstošu profesionālās ievirzes
programmas mūzikā, mākslā un sportā
Ieviestas jaunas metodes izglītības programmu apmācībā
Notikuši starptautiskie pieredzes un mobilitātes projekti
skolēniem un pedagogiem
Pilnveidotas mācību priekšmetu programmas, akcentējot
integrētu mācību satura apgūšanu un vispārējo kompetenču
pilnveidi
Atbilstoši pieprasījumam un resursiem nodrošinātas izglītības
iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām

pastāvīgi

PB, VB, ES, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm, u.c.

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

Nodrošināts atbalsts privātās un pašvaldības iestāžu iniciatīvām
pieaugušo izglītības pakalpojumu nodrošināšanā

pastāvīgi

PB, VB, ES, ES
Leader, Etwinning, Epale
programmas

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO,
uzņēmējiem, NVA

Izglītības iestādēs ir nodrošināts pedagogs karjeras konsultants
Nodrošināta dalība programmā “Junior Achievement Latvia”,
izveidoti mācību uzņēmumi

pastāvīgi

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar LDDK,

Nodrošināts personāla un pedagogu atbalsts
Apgūtas nepieciešamās prasmes
Notikušas apmācības
Pieejams atbilstošs tehniskais nodrošinājums (pēc pieprasījuma)

3. Nodrošināt daudzveidīgu
mūžizglītības piedāvājumu
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Izglītojamo iesaistīti karjeras izvēles pasākumos (dalība ēnu
dienās, vismaz 1 reizi gadā notiek mācību ekskursijas uzņēmumos,
karjeras iespēju demonstrēšana tūrisma un viesmīlības profesijā
u.c)
4. Karjeras izglītības sistēmas
attīstība un pakalpojumu
pieejamība

Izveidots
uzņēmējdarbības
piedāvājums skolēniem

prasmju

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri
LTRK, uzņēmēju reģionālajām
biedrībām, NVO, biznesa
atbalsta institūcijām

fakultatīva/kursu

Veikta vietējās sabiedrības jauniešu auditorijas izglītošana par
novadpētniecību, atpūtas iespējām Vecumnieku novadā,
vienlaikus rosinot karjeras iespēju demonstrēšanu šajā jomā, ceļot
tūrisma un viesmīlības profesiju prestižu
U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un metodiskais atbalsts
Nodrošināta atbalsta personāla pieejamība
1. Sociālās atstumtības riska
mazināšana, veicinot atbalsta
personāla pieejamību

2. Nodrošināt atbalstu pedagogu
sadarbībai un profesionālajai
pilnveidei atbilstoši jaunākajām
izglītības tendencēm

Sniegtas konsultācijas un atbalsta pasākumi

Pastāvīgi

PB,VB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO

Pastāvīgi

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

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm un NVO

Nodrošināts individuālais atbalsts dažādām izglītojamo mācīšanās
vajadzībām.
Izstrādāta un ieviesta sistēma pedagogu profesionālās pilnveides
vajadzību monitoringam un individualizētai, mērķtiecīgi virzītai
pedagogu pilnveidei.
Izveidotas mācīšanās grupas izglītības iestādēs, lai veicinātu
individuālo kompetenču izmantošanu kolektīvo kompetenču
pilnveidošanā.
Uzlabota pedagogu sadarbība problēmjautājumu risināšanā,
iestāžu kopienu veidošanā un iestāžu attīstības plānošanā.
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3. Izveidot sistēmu pedagogu
piesaistei un atbalstam

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
Pilnveidots pedagogu metodiskais darbs, lai veicinātu
starppriekšmetu sadarbību, nodrošinātu pēctecību visos izglītības
posmos un attīstītu kompetenču apguvi.
Veicināta jaunāko izglītības tehnoloģiju apgūšanu un
izmantošanu mācību procesā.
Izstrādāta un ieviesta vienota izglītības iestāžu darba monitoringa
un kvalitātes vadības sistēma
Nodrošināts atbalsts pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanai,
jaunajiem pedagogiem

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

Pastāvīgi

PB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

2020-2026

PB, VB, ES,
LAT-LIT, ELFLA

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

2020-2026

PB, VB, ES,
LAT-LIT, ELFLA

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

Izstrādāts atbalsta mehānisms jauno pedagogu piesaistei

U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra
Modernizētas izglītības iestādes un izveidoti vides pieejamības
risinājumi
Rekonstruēta Vecumnieku vidusskola
1. Uzlabot izglītības iestāžu
infrastruktūru

Paplašinātas un renovētas Vecumnieku mākslas un mūzikas
skolas telpas
Rekonstruēts Vecumnieku sporta stadions
Renovēts Misas stadions un apkārtējā teritorija
Uzcelta moduļu tipa būve sākumskolas vajadzībām Vecumniekos

2. Jaunu objektu būvniecība

Uzbūvēta Skaistkalnes sporta zāle
Paplašinātas Vecumnieku novada domes sporta skolas telpas,
uzbūvējot piebūvi
Modernizēta izglītības iestāžu materiāltehniskā bāze

2020-2026
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3. Pilnveidot materiāli tehnisko
bāzi un informācijas tehnoloģijas

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Izveidots sadarbības tīklojums starp iestādēm, pilnvērtīgi
izmantojot resursus un infrastruktūru izglītības procesu
nodrošināšanai

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

PB, VB, ES,
LAT-LIT, ELFLA

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

2020-2025

PB, VB, ES,
LAT-LIT, ELFLA

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

pastāvīgi

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

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

pastāvīgi

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

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

Atjaunota un modernizēta IKT infrastruktūra
Notikusi izvērtēšana par vienota metodiskā centra izveides
nepieciešamību

4. Labiekārtot izglītības iestāžu
teritoriju pieejamību dažādām
aktivitātēm

Izveidoti aktīvās atpūtas laukumi izglītības iestāžu teritorijās,
pielāgojot jaunajam apmācības saturam

U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālās izglītība
Jaunsardzes kustībā iesaistīti vismaz 15% no kopējo jauniešu
skaita
1. Paplašināt interešu un
neformālās izglītības iespējas

Izglītības iestādēs ir paplašināts interešu izglītības (tehnoloģiju un
sporta) piedāvājums
Vecumniekos izveidots jauniešu centrs
Izstrādāta kārtība jauniešu iniciatīvu atbalstam

2. Veicināt un atbalstīt jauniešu
neformālo izglītību

Darbojas Jauniešu dome, novada jaunieši ir piedalījušies
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pasākumos (iesaistās
pasākumu organizēšanā un norisē)
Jaunieši iesaistās brīvprātīgā darbā

RV 2.2. Piedāvāt kultūras un aktīvās atpūtas pakalpojumus
U.2.2.1. Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana
Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu darbība

pastāvīgi
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

1. Nodrošināt amatiermākslas
kolektīvu darbību un attīstību

Papildināta un atjaunota amatiermākslas un izglītības iestāžu
interešu izglītības kolektīvu materiālā bāze (tērpi, inventārs,
mūzikas instrumenti, u.c.)

2. Nodrošināt dziesmu un deju
svētku tradīciju saglabāšanu

Amatiermākslas kolektīvi ir piedalījušies skatēs un dziesmu un
deju svētkos

3. Sekmēt mūsdienīgu un
tradicionālu kultūras pasākumu
norisi novadā

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi
PB, ES Leader
programma

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO
un kolektīviem
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO
un kolektīviem

pastāvīgi

PB, Valsts
Kultūrkapitāla
fonds (VKKF)

pastāvīgi

PB, VKKF

Vecumnieku novada
pašvaldība, citas iestādes

pastāvīgi

PB, VKKF, ES,
Leader
programma

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
kultūras iestādēm, KM

pastāvīgi

PB, VKKF, ES,
Leader
programma

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
kultūras iestādēm, KM

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO

Izstrādāta kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu koncepcija
Vienota pasākumu plāna izstrāde
Attīstīts kultūras pasākumu piedāvājums, pieaugot pasākumu
apmeklētāju skaitam
Uzturēti novada muzeji un novadpētniecības centri

4. Pilnveidot novada muzeju un
novadpētniecības centru
piedāvājumu un tehnisko
nodrošinājumu

Papildināti krājumi, veikta materiālu digitalizācija
Pilnveidots esošais piedāvājums, iekļauts tūrisma mārketinga
pasākumos
Izveidota ekspozīcija par novada ģeomorfoloģiskajiem procesiem
– karsta kritenēm
Uzturētas novada bibliotēkas

5.Nodrošināt bibliotēku darba
kvalitāti un attīstību

Atjaunota materiāltehniskā bāze
Pilnveidots esošais piedāvājums (e-pakalpojumu pieejamība, u.c.)

U.2.2.2. Kvalitatīvs sporta un aktīvas atpūtas piedāvājums
Palielinās sporta un aktīvās atpūtas piedāvājums
1. Aktīva dzīvesveida
popularizēšana
2. Organizēt brīvdienu un sporta
nometnes bērniem

Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas iesaistījušies sporta
pasākumos un aktīvās atpūtas aktivitātēs
Noorganizētas nometnes Vecumnieku novada bērniem un
jauniešiem
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Darbības
3. Sekmēt sporta veidu attīstību
novadā

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Nodrošināts atbalsts sportam un jaunu sporta veidu attīstībai

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

pastāvīgi

PB, VB, PI

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO

pastāvīgi

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2025

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku novada
pašvaldība

2021-2023

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

PB, VB, LATLIT, ERAF

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO
un draudzēm

VB, ES, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība, NVO, Vecumnieku
novada domes Sociālais
dienests

Nodrošināts atbalsts treneriem un sportistiem

U.2.2.3. Kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana
1. Uzturēt un uzlabot
Vecumnieku novada kultūras
aktivitāšu norises vietas
2. Uzturēt un uzlabot sporta
infrastruktūru
3.Izveidot
jaunu
sporta
infrastruktūru aktīva dzīvesveida
veicināšanai

Uzturēta esošā kultūras infrastruktūra
Papildināta un uzlabota materiāltehniskā bāze
Uzturēta esošā sporta infrastruktūra
Papildināta un uzlabota materiāltehniskā bāze
Novada pagastos izveidoti āra trenažieru laukumi
Apzināts un izvērtēts novada kultūrvēsturisko objektu tehniskais
stāvoklis, izvērtētas to atjaunošanas iespējas

4. Atjaunot novada
kultūrvēsturiskos un sakrālos
objektus

Novada kultūrvēsturiskie objekti ir atjaunoti un labiekārtoti (t.sk.
Skaistkalnes muižas komplekss)
Pašvaldības atbalsts novada kultūrvēsturisko vērtību un sakrālo
objektu restaurācijai un atjaunošanai

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

Palielināts alternatīvo sociālo pakalpojumu klāsts dažādām mērķa
grupām

pastāvīgi
Novadā radītas rehabilitācijas iespējas
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Darbības
2.Veicināt primārās veselības
aprūpes pakalpojuma pieejamību
lauku teritorijā
3. Paaugstināt sociālā darba
efektivitāti

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Notiek ārstu (speciālistu) izbraukuma vizītes novada teritorijā
Novadā ir paplašināts medicīnisko pakalpojumu klāsts
Ir pilnveidota sociālā darba speciālistu profesionālā kompetence,
t.sk. speciālisti ir piedalījušies apmācībās
Pārņemta labā prakse un pieredze darbā ar riska grupām

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

pastāvīgi

PB,VB

Vecumnieku novada
pašvaldība, VM

pastāvīgi

PB, VB, ES,

Vecumnieku novada
pašvaldība, NVO, Sociālais
dienests

pastāvīgi

ES, PB, VB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar NVO,
SPC, VM

2020-2026

ERAF, KF, LATLIT pārrobežu
sadarbība, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

ERAF, KF, LATLIT pārrobežu
sadarbība, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

Ieviestas jaunas metodes sociālajā darbā
U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
1.Popularizēt veselīgu
dzīvesveidu, veikt veselības
profilaksi

Nodrošināti informatīvie pasākumi par slimību profilaksi un
veselīgu dzīvesveidu

U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojuma centru” projekta 1.kārta
1.Daudzfunkcionāla dienas centra Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo sociālo
izveide Vecumniekos
pakalpojuma centru” projekta 2.kārta
Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojuma centru” projekta 3.kārta
Izveidotas pansijas, sociālie dzīvokļi
2.Sociālā atbalsta infrastruktūras
izveide

Nodrošināta Veselības centra un pansionāta “Atvasara”
infrastruktūras attīstība
Nodrošināta pašvaldībai piederošo sociālā atbalsta
infrastruktūras attīstība (doktorāti, pakalpojumu centrs, u.c.)
Veikti pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai

VTP3: Vide un pieejamība
RV 3.1. Attīstīt pieejamu transporta infrastruktūru
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana

1. Atjaunot novada ceļus un ielas
un sakārtot īpašumtiesības

Pārbūvēti autoceļi (to posmi):
 A8 (Upmaļi - Graši)
 B13 (Makužas – Raitas)
 B11 (Stepiņi – Salzemnieki)
 A1 (Gaisma – Simsoni)
 B3 (Stelpes pienotava – Lielbeitiņi)
 A3 (Misa – Bogdani)
 A2 (Beibeži – Ziediņi)
 A3 (Zvirgzdi – Sietiņi)

PB, VB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar zemju
īpašniekiem

2020-2026

PB,ES,VB

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

2021-2026

PB,ES,VB

Vecumnieku novada
pašvaldība, LVC, SM, ZPR

PB,ES,VB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
iedzīvotājiem un uzņēmējiem,
ZPR, LVC, SM

2020-2026

Sakārtotas pašvaldības ceļu īpašumtiesības
Veikts autoceļu audits, atjaunots vietējo autoceļu segums un
veikta ikgadējā uzturēšana
Rekonstruēts autoceļš P87 Bauska-Aizkraukle
2. Uzlabot novada autoceļu
kvalitāti, nodrošinot novada
pieejamību

Rekonstruēts reģionālās nozīmes ceļa P88 (Bauska-Linde) posms
Vecumnieku novada teritorijā (Dāviņi – Vecumnieki grants ceļa
posms) un ceļu posms virzienā uz Ķegumu (2 km)
Rekonstruēts autoceļa V1011 ceļa posms
Rekonstruēts autoceļš P92 Stelpe-Iecava (līdz Nīzerei)

3. Nodrošināt apdzīvoto vietu
savienojumus ar asfaltētajiem
ceļiem

Veikta autoceļu ar grants segumu rekonstrukcija (dubultā virsmas
apstrāde vai asfaltēšana)
Ieviests alternatīvais sabiedriskais transports un pārvadājumi

4. Attīstīt sabiedriskā transporta
risinājumus

Izveidoti pārvadājumi uz pieprasījumu

2021-2026
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

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

Vecumnieku novadā ierīkots energoefektīvs apgaismojums
2022-2025

PB,VB,ES, PI

Vecumnieku novada
pašvaldība

2022-2026

ES, PB, VB

Vecumnieku pašvaldība
sadarbībā ar NVO, kaimiņu
pašvaldībām

2020-2026

PB,VB,ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

PB,VB,ES, PI

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar namu
apsaimniekotājiem un
īpašniekiem

PB,VB,ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
apsaimniekotājiem,
iedzīvotājiem

Uzstādīti energoefektīvi gaismekļi, nomainot esošos
Izstrādāti marķēti velo maršruti un izveidoti veloceliņi

2. Sekmēt veloceliņu un velo
maršrutu attīstību

Sadarbībā ar kaimiņu novadiem popularizētas velo iespējas
Izveidotas velo stāvvietas

3. Uzlabot satiksmes drošību
apdzīvotās vietās

Apdzīvotajos centros ieviesti satiksmes drošības un lēnināšanas
risinājumi (uzstādīti “guļošie policisti”, Vecumnieku centrā
izveidota apļveida kustība, izveidotas gājēju pārejas u.c.)
Izveidoti vides pieejamības risinājumi

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

Novadā renovēts esošais pašvaldībai piederošais dzīvojamais
fonds

2. Publiskās infrastruktūras
sakārtošana pie daudzdzīvokļu un
sabiedriskajām ēkām

Izstrādāta tehniskā dokumentācija
Sakārtoti pagalmi daudzdzīvokļu namu teritorijās, t.sk.
nodrošinot vides pieejamību

2020-2026

2020-2026

RV 3.3. Ieviest energoefektivitātes pasākumus
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība
Izstrādāti daudzdzīvokļu ēku energoauditi (vismaz 5 energoauditi)
1. Paaugstināt energoefektivitāti
daudzdzīvokļu un sabiedriskajās
ēkās

Izstrādāti tehniskie projekti energoefektivitātes paaugstināšanai
(vismaz 3 tehniskie projekti)

2020-2026

VB, PB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar māju
apsaimniekotājiem un
īpašniekiem

2020-2026

VB, PB, ES

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

PB, VB, LAD,
ES, LAT-LIT

Vecumnieku novada
pašvaldība, LAD

2020-2026

PB

Vecumnieku novada
pašvaldība

Veikti sabiedrisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi.
Nodrošināta sabiedrības izglītošana par atjaunojamiem dabas
resursiem

2. Veicināt atjaunojamo dabas
resursu izmantošanu

Pieaug atjaunojamo dabas resursu izmantošana ēku apkurē
Ēku apkurināšanai ieviesti individuāli risinājumi

RV 3.4. Veidot ainavvidi un saudzēt dabas resursus
U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
Izstrādāta labiekārtošanas koncepcija (t.sk. meliorācijas sistēma) ,
nodrošinot sistemātisku labiekārtošanas darbu procesu
1. Pilnveidot Vecumnieku novada
sabiedriskās teritorijas

Vecumnieku novada pagastos iekārtotas un uzturētas rekreācijas
teritorijas
Ir nodrošināta meliorācijas sistēmas sakārtošana ciemata
teritorijās
Labiekārtotas novada kapu teritorijas

2. Labiekārtot novada kapsētas

Veikta kapsētu digitalizācija
Izstrādāts tehniskais projekts un veikta kapličas būvniecība
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Darbības

Ieviešanas
periods

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Finanšu avoti
un resursi

Atbildīgais par īstenošanu,
sadarbības partneri

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

2021-2026
VB, PB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekotāju

pastāvīgi

PB, Vides fonds

Vecumnieku novada pašvaldība

pastāvīgi

LVAFA, ES, VB,
PB

Vecumnieku novada pašvaldība
sadarbībā
ar
NVO
un
uzņēmējiem,
izglītības
iestādēm

Tiek sakoptas nelegālās izgāztuves
Novada teritorijā nodrošināta bioloģisko atkritumu dalītā vākšana

U.3.4.3. Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana
1. Motivēt iedzīvotājus teritoriju
sakopšanā un labiekārtošanā
2. Veidot sabiedrības viedokli par
atkritumu aprites ciklu

Palielināts ieviesto projektu skaits konkursa “Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros
Veikta sabiedrības
nepieciešamību

izglītošana

par

atkritumu

šķirošanas

Pieaudzis dalīti savākto atkritumu apjoms
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INVESTĪCIJU PLĀNS.

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

VTP1: Pārvalde un uzņēmējdarbība
RV 1.1. Attīstīt uzņēmējdarbības vidi un nodarbinātību
U.1.1.1. Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pieejamība uzņēmējdarbībai un ražošanai
Izveidot un
popularizēt datu bāzi
par infrastruktūru
ražošanas attīstībai un
investīciju piesaistei

Izveidota 1 datu bāze un
nodrošināta tās uzturēšana (veikta
pašvaldībai piederošu ēku un
teritoriju uzskaite un ikgadēja datu
aktualizēšana) – “piedāvājuma
grozs”

7 000 €

PB

7 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

U.1.1.2. Izglītība un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā
Organizēt
konsultācijas un
apmācības
uzņēmējdarbības
atbalstam

Noorganizēti informatīvi
izglītojošie semināri (t.sk.
pieredzes apmaiņa), rīkotas
uzņēmēju dienas un tikšanās

35 000 €

PB

35 000 €

pastāvīgi

Atbalsts dalībai izstādēs

21 000 €

PB

21 000 €

pastāvīgi

49 000 €

PB

49 000 €

pastāvīgi

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

U.1.1.3. Sadarbība un nodarbinātības veicināšana
Atbalsts
uzņēmējdarbībai un
nodarbinātības
veicināšanai

Organizēts uzņēmējdarbības
atbalsta konkurss
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Projekta nosaukums

Piedāvāt attālināta
darba un kopdarba
iespējas novadā

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Izveidotas kopdarba/ attālināta
darba telpas

Indikatīvā
summa
kopā

15 000 €

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

PB

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

15 000 €

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

2022

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar NVO un
amatniekiem, u.c.
uzņēmējiem

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā

U.1.1.4. Atbalsts mājražošanas un amatniecības iniciatīvām
Iesaistīt mājražotājus
un amatniekus novada
reprezentatīvo
materiālu un suvenīru
veidošanā

Noslēgto līgumu skaits par
mājražotāju un amatnieku
saražoto produkciju (suvenīri,
reprezentatīvie materiāli, u.c.)

28 000 €

PB

28 000 €

78 000 €

PB

70 000 €

28 000 €

PB, VB, ES

28 000 €

RV 1.2. Nodrošināt viedu un atvērtu publisko pārvaldi
U.1.2.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
Atbalsts NVO un NVO
lomas stiprināšana

Tiek atbalstītas NVO iniciatīvas

8 000 €

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

Kvalifikācijas paaugstināšana
(semināri, apmācības, u.c)

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

Izveidoti tūrisma maršruti

20 000 €

PB, ES, VB –
potenciāli PI

10 000 €

10 000 €
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Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

kultūrvēsturisko
ainavu
Pilnveidot vides
objektu pieejamību,
pielāgojot tūrismam

Veidot pastaigu takas
novada teritorijā

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)
ar tūrisma
uzņēmējiem

Izveidota publiskā infrastruktūra
(piekļuve, norādes, nojume, soliņi,
vides objekti, informācija))

2021-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar
tūrisma
uzņēmējiem

100 000 €

2020-2026

Vecumnieku
pašvaldība

novada

PB, potenciāli
- ES, VB

5 000 €

2020-2026

Vecumnieku
pašvaldība

novada

PB

7 000 €

2020-2021

Vecumnieku novada
pašvaldība

150 000 €

PB, ES, VB,
potenciāli PI

50 000 €

Izveidotas vēsturiskās, izziņu un
dabas takas

100 000 €

PB, potenciāli
- ES, VB

Sagatavota
informācija
izstrādāti maršruti

5 000 €

7 000 €

un

100 000 €

U.1.3.2. Vecumnieku zīmola un tirgvedības pasākumi
Vecumnieku zīmola
izstrāde

Organizētas
apmācības tūrisma
jomā iesaistītajiem

Izstrādāts Vecumnieku zīmola
nolikums
Organizēti informatīvi izglītojoši
semināri (t.sk. pieredzes
apmaiņa), rīkotas uzņēmēju
dienas un tikšanās

34 000 €

PB

34 000 €

2020-2026

Atbalsts dalībai izstādēs

10 000 €

PB

10 000 €

2020-2026

U.1.3.3.Pierobežas un pārrobežas tūrisma piedāvājums
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Vecumnieku novada
pašvaldība, Bauskas
TIC, Biržu TIC,
ieinteresētie
uzņēmēji, ZPR
Vecumnieku novada
pašvaldība, Bauskas
TIC, Biržu TIC,
ieinteresētie
uzņēmēji, ZPR
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Projekta nosaukums

Sadarboties un
izstrādāt pierobežas
tūrisma piedāvājumu

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Izveidoti kopīgi tūrisma maršruti
ar kaimiņu novada tūrisma
uzņēmējiem, tematiski vienoto
piedāvājumu ietvaros
VTP 1 Kopā:

Indikatīvā
summa
kopā

10 000 €

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

ES, LAD
programmas,
pārrobežu
programmas

597 000 €

Citi
finansējuma
avoti

10 000 €

469 000 €

110 000 €

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

2021-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība, Bauskas
TIC, Biržu TIC,
ieinteresētie
uzņēmēji, ZPR

18 000 €

VTP2: Cilvēks un pakalpojumi
RV 2.1. Pilnveidot izglītības kvalitāti un infrastruktūru
U.2.1.1. Dažādotas metodes un kompetencēs balstīta vispusīga izglītība

Daudzveidīgas un
kvalitatīvas izglītības
pieejamība

Ieviestas jaunas metodes
izglītības programmu apmācībā

10 000 €

PB

10 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

Iekļaujošās izglītības
principa īstenošana,
nodrošināt
atbilstošas izglītības
pieejamību bērniem
ar speciālām
vajadzībām

Nodrošināts personāla un
pedagogu atbalsts

21 000 €

PB

21 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

Nodrošināt
daudzveidīgu
mūžizglītības
piedāvājumu

Nodrošināts atbalsts privātās un
pašvaldības iestāžu iniciatīvām
pieaugušo izglītības pakalpojumu
nodrošināšanā

20 000 €

PB

20 000 €

2020-2026

Vecumnieku
pašvaldība
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Projekta nosaukums

Karjeras izglītības
sistēmas attīstība un
pakalpojumu
pieejamība

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Finanšu avoti un resursi

Indikatīvā
summa
kopā

Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

Izglītības iestādēs ir nodrošināts
pedagogs karjeras konsultants

75 000 €

ESF, PB

45 000 €

Izglītojamo iesaiste karjeras
izvēles pasākumos
(dalība Ēnu dienās, vismaz 1 reizi
gadā notiek mācību ekskursijas
uzņēmumos, karjeras iespēju
demonstrēšana tūrisma un
viesmīlības profesijā u.c)

20 000 €

PB

20 000 €

340 000 €

ES fondu un
cits ārējais
finansējums
30 000 €

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods
2020-2026

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)
Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

150 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

73 500 €

2020-2022

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2022

Vecumnieku novada
pašvaldība

U.2.1.2.Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un metodiskais atbalsts

Sociālās atstumtības
riska mazināšana,
veicinot atbalsta
personāla pieejamību
Nodrošināt atbalstu
pedagogu sadarbībai
un profesionālajai
pilnveidei atbilstoši
jaunākajām izglītības
tendencēm

Nodrošināta atbalsta personāla
pieejamība

490 000 €

PB, VB

Nodrošināts individuālais
atbalsts dažādām izglītojamo
mācīšanās vajadzībām
(Pumpurs)

73 500 €

ESF, VB

Veicināta jaunāko izglītības
tehnoloģiju apgūšanu un
izmantošanu mācību procesā

10 000 €

PB

10 000 €

U.2.1.3. Kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra
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Projekta nosaukums

Uzlabot izglītības
iestāžu infrastruktūru

Jaunu objektu
būvniecība

Pilnveidot materiāli
tehnisko bāzi un
informācijas
tehnoloģijas

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

Modernizētas izglītības iestādes un
izveidoti
vides
pieejamības
risinājumi
(stāvvieta
pie
Vecumnieku sākumskolas)

32 000 €

PB

32 000 €

2020

Vecumnieku novada
pašvaldība

Rekonstruēta Vecumnieku
vidusskola

10 000 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES

10 000 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

Rekonstruēts Vecumnieku
vidusskolas stadions

1 500 000 €

PB

1 500 000 €

2020-2022

Vecumnieku novada
pašvaldība

Renovēts Misas stadions un
apkārtējā teritorija

1 000 000 €

PB

1 000 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

1 000 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES

1 000 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

500 000 €

PB

500 000 €

2020-2021

Vecumnieku novada
pašvaldība

Skaistkalnes sporta zāles
būvniecība

1 500 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES, LATLIT, ERAF

1 500 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

Modernizēta izglītības iestāžu
materiāltehniskā bāze

85 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES, LATLIT, ELFLA

85 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar izglītības iestādēm

Atjaunota un modernizēta IKT
infrastruktūra

85 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES, LATLIT, ELFLA

85 000 €

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar izglītības iestādēm

Paplašinātas un renovētas
Vecumnieku mākslas un mūzikas
skolas telpas
Uzcelta moduļu tipa būve
sākumskolas vajadzībām
Vecumniekos
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Projekta nosaukums

Labiekārtot izglītības
iestāžu teritoriju
pieejamību dažādām
aktivitātēm

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Izveidoti aktīvās atpūtas laukumi
izglītības
iestāžu
teritorijās,
pielāgojot jaunajam apmācības
saturam

Indikatīvā
summa
kopā

140 000 €

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti
PB,VB, ES,
potenciāli LAT-LIT, ELFLA

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

140 000 €

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

2020-2025

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar izglītības iestādēm

U.2.1.4. Jaunatnes iniciatīvas un neformālā izglītība

Paplašināt interešu un
neformālās izglītības
iespējas

Vecumniekos izveidots jauniešu
centrs

Veicināt un atbalstīt
jauniešu neformālo
izglītību

Darbojas Jauniešu dome, novada
jaunieši ir piedalījušies nacionāla,
reģionāla un vietēja līmeņa
pasākumos (iesaistās pasākumu
organizēšanā un norisē)

20 000 €

35 000 €

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

pastāvīgi

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

35 000 €

pastāvīgi

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

70 000 €

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar iestādēm, KM

20 000 €

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

Papildināta un atjaunota
amatiermākslas un izglītības
iestāžu pašdarbības kolektīvu

70 000 €

PB, potenciāli
- VKKF, ES,
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Projekta nosaukums
kolektīvu darbību un
attīstību

Pilnveidot novada
muzeju,
novadpētniecības
centru un bibliotēku
piedāvājumu un
tehnisko
nodrošinājumu

Indikatīvā
summa
kopā

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

materiālā bāze (tērpi, inventārs,
mūzikas instrumenti)

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

Leader
programmas
PB, potenciāli
- VKKF, ES,
Leader
programmas
PB, potenciāli
- VKKF, ES,
Leader
programmas

20 000 €

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar iestādēm, KM

10 000 €

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar iestādēm, KM

2020-2023

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar iestādēm

Uzturēti novada muzeji un
novadpētniecības centri

20 000 €

Papildināti krājumi, veikta
materiālu digitalizācija

10 000 €

Izveidota ekspozīcija par novada
ģeomorfoloģiskajiem procesiem
– karsta kritenes

108 300 €

PB, ES, LAT-LIT

16 300 €

92 000 €

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

Noorganizētas nometnes
Vecumnieku novada bērniem un
jauniešiem

70 000 €

PB, potenciāli
- VB, PI

70 000 €

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar NVO

Sekmēt sporta veidu
attīstību novadā

Nodrošināts atbalsts sportam un
jaunu sporta veidu attīstībai

100 000 €

PB, VB, PI

100 000 €

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

2021-2023

Vecumnieku novada
pašvaldība

U.2.2.3. Kultūras, atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana
Uzturēt un uzlabot
Vecumnieku novada
kultūras aktivitāšu
norises vietas

Papildināta un uzlabota
materiāltehniskā bāze

20 000 €

PB, potenciāli
- VB, LAT-LIT,
ERAF

20 000 €

Izveidot jaunu sporta
infrastruktūru aktīva

Novada pagastos izveidoti āra
trenažieru laukumi

40 000 €

PB, VB, LATLIT, ERAF

6 000 €

34 000 €
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Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

dzīvesveida
veicināšanai

Atjaunot novada
kultūrvēsturiskos un
sakrālos objektus

Apzināts uz izvērtēts novada
kultūrvēsturisko objektu
tehniskais stāvoklis, izvērtētas to
atjaunošanas iespējas
Pašvaldības atbalsts novada
kultūrvēsturisko vērtību un
sakrālo objektu restaurācijai un
atjaunošanai

50 000 €

70 000 €

PB, potenciāli
-VB, LAT-LIT,
ERAF

50 000 €

PB, potenciāli
-VB, LAT-LIT,
ERAF

70 000 €

2020-2026
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar NVO un draudzēm
2020-2026

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

Palielināts alternatīvo sociālo
pakalpojumu klāsts dažādām
mērķa grupām

250 000 €

ES

100 000 €

Veicināt primārās
veselības aprūpes
pakalpojuma
pieejamību lauku
teritorijā

Novadā ir paplašināts medicīnisko
pakalpojumu klāsts

25 000 €

PB, potenciāli
- VB

25 000 €

150 000 €

U.2.3.2. Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana
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2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība, NVO,
Vecumnieku novada
domes Sociālais
dienests

pastāvīgi

Vecumnieku novada
pašvaldība, VM
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Projekta nosaukums

Popularizēt veselīgu
dzīvesveidu un veikt
veselības profilaksi

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
Nodrošināti informatīvie
pasākumi par slimību profilaksi un
veselīgu dzīvesveidu

Indikatīvā
summa
kopā

65 000 €

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

65 000 €

2020-2024

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar NVO

U.2.3.3. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras attīstība

Daudzfunkcionāla
dienas centra izveide
Vecumniekos

Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve
par daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojuma centru” projekta
1.kārta
Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve
par daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojuma centru” projekta
2.kārta
Realizēta tehniskā “Ēkas pārbūve
par daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojuma centru” projekta
3.kārta

Sociālā atbalsta
infrastruktūras izveide

Izveidotas pansijas, sociālie
dzīvokļi

VTP 2 Kopā:

499 000 €

ERAF, VB, PB

363 700 €

135 300 €

2020-2022

Vecumnieku novada
pašvaldība

108 200 €

ERAF, LAT-LIT
pārrobežu
sadarbība, PB

16 250 €

91 950 €

2020-2023

Vecumnieku novada
pašvaldība

210 000 €

ERAF, LAT-LIT
pārrobežu
sadarbība,
ELFLA,
LEADER, PB

210 000 €

2021-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

175 000 €

PB, potenciāli
-ERAF, KF,
LAT-LIT
pārrobežu
sadarbība, PB

175 000 €

2021-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

18 507 000 €

17 685 250 €

821 750 €

VTP3: Vide un pieejamība
RV 3.1. Attīstīt pieejamu transporta infrastruktūru
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Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

U.3.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana

Atjaunot novada ceļus
un ielas, un sakārtot
īpašumtiesības
Uzlabot novada
autoceļu kvalitāti,
nodrošinot novada
pieejamību

Pārbūvēti autoceļi (to posmi):
pašvaldības grants ceļš A8 (Upmaļi
- Graši) Stelpes pagastā

200 000 €

PB, potenciāli
-VB,ES

200 000 €

2020-2026

Sakārtotas pašvaldības ceļu
īpašumtiesības

49 000 €

PB

49 000 €

2020-2026

Veikts autoceļu audits, atjaunots
vietējo autoceļu segums un veikta
ikgadējā uzturēšana

1 960 000 €

PB

1 960 000 €

pastāvīgi

Rekonstruēts autoceļš P87
Bauska-Aizkraukle

Nodrošināt kvalitatīvu
apdzīvoto vietu

Rekonstruēts reģionālās nozīmes
ceļa P88 (Bauska –Linde) posms
Vecumnieku novada teritorijā
(Dāviņi-Vecumnieki – grants ceļa
posms) un ceļu posma virzienā uz
Ķegumu (2 km)
Rekonstruēts autoceļa V1011 ceļa
posms
Rekonstruēts autoceļš P92 StelpeIecava (līdz Nīzerei)
Veikta autoceļu ar grants segumu
rekonstrukcija (dubultās virsmas
apstrāde vai asfaltēšana)

15 000 000 €

VB, potenciāli
- ES

15 000 000 €

3 000 000 €

VB, potenciāli
- ES

3 000 000 €

8 000 000 €
7 000 000 €
150 000 €

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

2020-2026

VB, potenciāli
- ES
VB, potenciāli
- ES
PB,ES,VB

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar zemju īpašniekiem
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar zemju īpašniekiem

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

8 000 000 €
7 000 000 €
150 000 €

2021-2023
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Vecumnieku novada
pašvaldība

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM

Projekta nosaukums

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)

savienojumus ar
asfaltētajiem ceļiem
U.3.1.2. Drošu satiksmes risinājumu ieviešana
Turpināt pilnveidot
energoefektīvu ielu
apgaismojumu

Uzstādīti energoefektīvi gaismekļi,
nomainot esošos

Uzlabot satiksmes
drošību apdzīvotās
vietās

Apdzīvotajos centros ieviesti
satiksmes drošības un lēnināšanas
risinājumi (uzstādīti guļošie
policisti, Vecumnieku centrā
izveidota apļveida kustība,
izveidotas gājēju pārejas u.c.)

70 000 €

PB, potenciāli
- VB, ES, PI

3 070 000 €

PB, potenciāli
-VB, ES

70 000 €

70 000 €

3 000 000 €

2022-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība

2020-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība, VAS
“Latvijas Valsts ceļi”,
SM

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

Novadā renovēts esošais
pašvaldībai piederošais
dzīvojamais fonds

490 000 €

PB, potenciāli
-VB, ES, PI

490 000 €

2022-2026

Publiskās
infrastruktūras
sakārtošana pie
daudzdzīvokļu un
sabiedriskajām ēkām

Sakārtoti pagalmi daudzdzīvokļu
namu teritorijās, t.sk. nodrošinot
vides pieejamību

35 000 €

PB, potenciāli
-VB, ES

35 000 €

2020-2026

RV 3.3. Ieviest energoefektivitātes pasākumus
U.3.3.1. Energoefektivitāte un energopārvaldība
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Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar namu
apsaimniekotājiem un
īpašniekiem
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar namu
apsaimniekotājiem un
īpašniekiem
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Projekta nosaukums

Paaugstināt
energoefektivitāti
daudzdzīvokļu un
sabiedriskajās ēkās

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Indikatīvā
summa
kopā

Finanšu avoti un resursi
Plānotie
finanšu avoti

Pašvaldības
budžets

ES fondu un
cits ārējais
finansējums

Citi
finansējuma
avoti

Projekta
īstenošanas
periods

Izstrādāti daudzdzīvokļu ēku
energoauditi (vismaz 5
energoauditi)

50 000 €

VB, potenciāli
- PB, ES

50 000 €

2020-2026

Izstrādāti tehniskie projekti
energoefektivitātes
paaugstināšanai (vismaz 3
tehniskie projekti)

125 000 €

VB, potenciāli
- PB, ES

125 000 €

2020-2026

Atbildīgais par
projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar namu
apsaimniekotājiem un
NVO
Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar namu
apsaimniekotājiem un
NVO

RV 3.4. Veidot ainavvidi un saudzēt dabas resursus
U.3.4.1. Novada ainavtelpas attīstība
Pilnveidot
Vecumnieku novada
sabiedriskās teritorijas
Labiekārtot novada
kapsētas

Vecumnieku novada pagastos
iekārtotas un uzturētas
rekreācijas teritorijas
Veikta kapsētu digitalizācija
Izstrādāts tehniskais projekts un
veikta kapličas būvniecība

50 000 €

2020-2026

35 000 €

PB, potenciāli
- VB, LAD, ES,
LAT-LIT
PB

35 000 €

2020-2026

420 000 €

PB

420 000 €

2020-2026

300 000 €

PB, potenciāli
-VB

50 000 €

Vecumnieku novada
pašvaldība
Vecumnieku novada
pašvaldība

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

Vecumnieku novadā izveidots
atkritumu šķirošanas laukums

200 000 €

VTP 3 Kopā:

40 004 000 €

3 904 000 €

Kopā:

59 108 000 €

22 058 250 €

100 000 €

36 100 000 €
931 750 €
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36 118 000 €

2021-2026

Vecumnieku novada
pašvaldība sadarbībā
ar atkritumu
apsaimniekotāju

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026. GADAM

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.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Veicamais uzdevums
Apstiprināt Vecumnieku novada attīstības programmu
2020.-2026. gadam, lemt par programmas
aktualizēšanas nepieciešamību
Vecumnieku novada attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības sistēmas koordinācija un
uzraudzība

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

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
Ikgadējā pārskata “Pārskats par Vecumnieku novada
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu”
sagatavošana, iekļaujot tajā pašvaldības budžeta
izlietojumu atbilstoši programmā noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm
Ikgadējā pārskata „Pārskats par Vecumnieku novada
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu”
apstiprināšana, nepieciešamības gadījumā lēmuma
pieņemšana par grozījumiem programmā un/vai
rīcības plānā
Sabiedrības informēšana par programmas īstenošanas
rezultātiem (pārskata publicēšana novada interneta
vietnē www.vecumnieki.lv, sociālajos tīklos, novada
informatīvajā izdevumā “Vecumnieku Novada Ziņas”,
iedzīvotāju sanāksmēs)

Atbildīgā institūcija
Vecumnieku novada dome
Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas nodaļa
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
Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas nodaļa, novada
pašvaldības nodaļas,
struktūrvienības un iestādes
Vecumnieku novada pašvaldības
attīstības-plānošanas nodaļa,
grāmatvedība

Vecumnieku novada dome

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

597 000

VTP 2 Cilvēks un pakalpojumi

18 507 000

VTP 3 Vide un pieejamība

40 004 000
Kopā:

7.2

59 108 000

VECUMNIEKU NOVADA ATTĪSTĪBAS PAMATRĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS

Vecumnieku novada attīstības pamatrādītāji noteikti 7.3. 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

novada

teritorijas

attīstības

Rādītāja
vērtība
2019. (vai
bāzes
gadā)

Nr.p.k.

Rādītājs

1.

Teritorijas attīstības indekss,
vieta novadu grupā (2018.
gadā)

-0.205

2.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

3.

izvērtēšanas

Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

sociālekonomiskie

Vēlamā
attīstības
tendence
2026.
gadā

Datu avots



VRAA

8391

nemainās

PMLP

Demogrāfiskā slodze

604



PMLP

4.

Bezdarba līmenis

4.7%



NVA

5.

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi
(2018. gads)

539



CSP

6.

Vidējā apdrošināšanas
iemaksu alga jeb bruto alga
(2018. gads)

799



VRAA, CSP

7.

Nodarbinātības līmenis
(2018. gads)

62.4



VID

8.

Pašvaldību budžeta
iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju,

837



RAIM aprēķins

9.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas uz
1000 iedzīvotājiem migrācijas
rezultātā

-7.24



CSP, RAIM

10.

Darba devēju skaits
(2018.gads)

193

210

VID

11.

Iedzīvotāju apmierinātība ar
dzīvi novadā

Pozitīvs
vērtējums
50-60%

Pozitīvais
vērtējums
nav
zemāks
par 80%

Pašvaldības aptauja vai
pasūtīts pētījums vismaz
divas reizes AP darbības
periodā

12.

Dzimušo skaits uz 1000
iedzīvotājiem (2018. gads)

9.81



RAIM, CSP

51. vieta
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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
Izpildes
Vai veiktas
raksturojums, tai
Uzdevuma
Vai situācija
darbības
skaitā rezultatīvie
izpildei
nodrošina
uzdevuma
rādītāji vai
atvēlētie
rīcības virziena
ietvaros (jā/nē) pamatojums, kāpēc
resursi
sasniegšanu
uzdevums nav veikts

Priekšlikumi
programmas
aktualizācijai

VTP1: 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
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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
RV 3.2. Veidot mājokļu politiku un iniciatīvas iedzīvotāju piesaistei
U.3.2.1. Dzīvojamā fonda attīstība
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

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
Īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem vidēja termiņa
prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem.

3.

Attīstības programmas
īstenošana

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,
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Nr.
p.k.

Nodaļa

Satura apraksts




rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas
attīstību,
pamatojums, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā,
secinājumi un/vai priekšlikumi.

4.

Secinājumi

Kopīgie secinājumi mērķu un uzdevumu kontekstā.
Secinājumiem jāietver arī ārējās vides faktoru analīze, 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.Vidēja termiņa prioritāšu rādītāji
Nr.pk.

Rādītājs

2020

2021

Plānotais

Tendence

Novērtējums
atbilstoši
plānotajam

Avots

VTP 1 Pārvalde un uzņēmējdarbība

VTP 2 Cilvēks un pakalpojumi

VTP 3 Vide un pieejamība

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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