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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 2020.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.
Vecumnieku novada pašvaldība savu funkciju izpildi nodrošināja saskaņā ar 2020.gadā
apstiprināto Vecumnieku novada budžetu. Tā kā 2020.gadā COVID 19 pandēmijas ietekmē daudzus
plānus, pasākumus un ieceres nācās ierobežot, tas deva iespēju par 20.2% palielināt izdevumus
sociālajiem pabalstiem. Pandēmijas ietekmi nākamajos pārskata gados nav iespējams noteikt, jo
pastāv liela nenoteiktība par tās ilgumu.
Arī 2020.gadā, tāpat kā citus gadus, papildus pašvaldības īpašumu un teritoriju sakārtošanas
ikdienas darbiem, tika papildus veikts:
Vecumniekos: Lai atrisinātu pirmskolas izglītojamo rindas problēmu Vecumniekos un daļēji
Vecumnieku vidusskolas sākumskolas ēkas telpu trūkuma problēmu, 2020. gadā uzcelta moduļu
tipa ēka 2 pirmskolas izglītības bērnu grupām, pieslēdzot to esošās ēkas inženiertīkliem un
komunikācijām, ierīkots stāvlaukums pie sākumskolas Kalna ielā 13A, atjaunots gājēju celiņš un
apgaismojums no Mūzikas un mākslas skolas uz Sporta ielu, izbūvēts apgaismojums Ceriņu – Kļavu
ielā, veikts dzīvokļa remonts Ceriņu ielā 10-2, Jaunā ezera ūdens apgādes sistēmas posma
rekonstrukcija un dambja stiprināšana un Pludmales ielas divkārtu virsmas apstrāde,
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Vallē: pabeigta jumta nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 6, salabots jumts daudzdzīvokļu
mājai Svelmes un sakārtota mazdārziņiem pieguļošā teritorija
Skaistkalnē: veikta gājēju tiltiņa atjaunošana pie Skaistkalnes vidusskolas, ierīkots bruģēts gājēju
celiņš Skolas ielā un pie Skaistkalnes doktorāta un veikta Slimnīcas ielas posma divkārtu virsmas
apstrāde
Stelpē: estrādei uzklāts jauns jumts, izremontētas bibliotēkas telpas un veikti grīdas izbūves darbi
Palejas 18
Kurmenē: paplašināta malkas nojume un veikta volejbola un basketbola laukuma izbūve.
Bārbelē: labiekārtota sēravota apkārtne, nomainīti logi dzīvojamai mājai Bauskas ielā 5, veikti
iekštelpu apgaismojuma remontdarbi depo telpās, zāles un skatuves grīdas atjaunošana Bārbeles
tautas namā un jumta seguma maiņa ēdnīcas ēkai “Sprīdīši”.
Tika turpināti novada izglītības iestāžu telpu renovācijas darbi.
2020. gadā pašvaldība uzsākusi realizēt vai turpināja realizēt 5 ESF projektus – apjomīgākie
un būtiskākie no tiem: “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037., “Atver sirdi Zemgalē” Nr.9.2.2.1./15/I/001. Projekts tiek īstenots
saskaņā ar 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” (DI) īstenošanas noteikumiem. “Dienas
aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem” Nr. 9.3.1.1./18/I/020. 2 projekti LAT – LIT pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros- “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un
izaugsmes veicinātāju attīstība” Nr. LLI-425. , LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. 2
LEADER projekti- “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4,
Vecumniekos” Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001 , “Interaktīvā aprīkojuma iegāde aktieru
Amtmaņu muzejam, Valles pagastā” Nr.19-06-AL08-A019.2202-000014. Un 1 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.
Svarīgākais ieguvums no šiem uzskaitītajiem projektiem - beidzot novadā izveidots
daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu sniegšanas dienas centrs dažādām šo pakalpojumu mērķa
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grupām, reizē ar to rekonstruēta viena no vēsturiskākajām ēkām Vecumniekos- Sarkanā skola,
labiekārtota nozīmīga publiskā teritorija. Centra darbību paredzēts uzsākt 2021.gadā.
Realizētas aktivitātes skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā, uzlabota pieeja un
informācija karjeras izvēlē un atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībā un atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.
2020.gadā saņemti vairāki projektu pieteikumi biznesa ideju konkursam „Esi uzņēmējs
Vecumnieku novadā” no kuriem atbalstīti 10 projekti, piešķirot arī papildus līdzekļus šim mērķim
budžetā rezervētajai summai.
Vajadzību ir daudz, bet ir jāizvērtē prioritātes un jāņem vērā iepriekš pieņemtie Domes
lēmumi un apstiprinātie novada attīstības dokumenti. Vecumnieku novada Dome un 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,
jo sevišķi ATR procesu ietekmē Vecumnieku novada teritorijai kļūstot par liela novada sastāvdaļu.
Svarīgi ir panākt attīstības dokumentos paredzēto aktivitāšu saglabāšanu, plānošanu un realizēšanu
jaunajos Bauskas novada attīstības dokumentos un prioritāro projektu realizēšanas laika grafika
saglabāšanu attiecībā uz patreizējo Vecumnieku novada teritoriju.
Pateicos novada iedzīvotājiem ,Domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par paveikto
gada laikā un novēlu veiksmīgi realizēt iesāktos projektus un darbus, saglabāt katra pagasta
iedzīvotāju kopienu tradīcijas un identitāti, kopīgi veicinot Vecumnieku novada teritorijas un
iestāžu attīstību un izaugsmi iedzīvotāju interesēs.

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, 2020. gada beigās
Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits bija 8263. Salīdzinot ar 2019. gadu, iedzīvotāju skaits
novadā ir samazinājies mazliet.
Tabula Nr.1. Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits (2019-2020)

Iedzīvotāju
skaits

Vecumnieku
novadā
(kopā)

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

Pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

2020.g.

8263

749

544

1051

782

906

4231

2019.g.

8318

751

558

1063

787

916

4243

2020. gadā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 73 dzimšanas gadījumi un
124 miršanas gadījumi.
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Tabula Nr.2. Vecumnieku novadā dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaits (2019-2020)
Vecumnieku
Dzimuši

novadā
(kopā)

2020.g.
2019.g.

73
z-37, m-36
70
z-39, m-31

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

7

2

7

9

4

44

7

6

7

3

8

39

Miruši

Vecumnieku
novadā

Bārbeles

Kurmenes

Skaistkalnes

Stelpes

Valles

Vecumnieku

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

pagastā

2020.g.

124

4

11

18

14

8

69

2019.g.

139

18

17

14

15

21

54

2020. gadā no citiem novadiem uz Vecumnieku novadu deklarējušās 384 personas, savukārt
uz citiem novadiem deklarējušās 235 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,
kapitālsabiedrības ar pašvaldības ieguldītiem līdzekļiem un biedrības.
Jautājumu izskatīšanai domes sēdēs Dome no deputātu vidus ir izveidojusi četras pastāvīgās
komitejas – Finanšu, Attīstības, Sociālo jautājumu, Izglītības un kultūras jautājumu komiteju.
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Pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai

Sēžu skaits 2020. gadā:
Sociālo jautājumu komitejas sēdes – 12

Dome

ir

izveidojusi

10

komisijas:

Attīstības komitejas sēdes – 12

Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejas sēdes – 10

komisija, Vecumnieku novada Domes iepirkumu

Finanšu komitejas sēdes – 10
Apvienotās komiteju sēdes – 5
Domes sēdes – 21

komisija,

Vecumnieku

novada

Domes

administratīvo aktu strīdu komisija, Vecumnieku
novada administratīvā komisija, Vecumnieku
novada vēlēšanu komisija, Vecumnieku novada
Medību

koordinācijas

komisija,

Vecumnieku

novada revīzijas komisija, Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu
kārtošanas, Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un
novērtēšanas komisija un Vecumnieku novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija.
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

2020. gadā Vecumnieku novada domē strādāja 244 darbinieki, no tiem – 69 vīrieši, 175
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;
Bibliotēkas:
 Bārbeles bibliotēka;
 Beibežu bibliotēka;
 Kurmenes bibliotēka;
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 Misas bibliotēka;
 Skaistkalnes bibliotēka;
 Stelpes bibliotēka;
 Taurkalnes bibliotēka;
 Valles bibliotēka;
 Vecumnieku bibliotēka;
Muzeji:
 Bārbeles pagasta novadpētniecības centrs;
 Aktieru Amtmaņu muzejs;
 Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centrs “Novadnieki”;
 Vecumnieku pagasta novadpētniecības centrs;
Tautas nami:
 Bārbeles tautas nams;
 Kurmenes tautas nams;
 Misas tautas nams;
 Skaistkalnes tautas nams;
 Vecumnieku tautas nams;
Struktūrvienības:
 Iniciatīvu aktivitāšu atbalsts;
 Vecumnieku novada bāriņtiesa;
 Vecumnieku novada domes Sociālais dienests;
Šajā nodaļā nav iekļauta informācija par Vecumnieku novada domes struktūrvienību Vecumnieku novada domes Sporta skolu.
Vecumnieku novada domē 2020. gadā darba tiesiskās attiecības tika pārtrauktas ar 109
darbiniekiem un uzsāktas darba tiesiskās attiecības ar 104 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.
Vecumnieku novada domē piecu vai mazāk gadu pieredze ir 87 domes darbiniekiem, vairāk
par pieciem gadiem – 146 darbinieki, savukārt vairāk par desmit gadiem – 108 darbinieki.
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3. FINANŠU RESURSI
3.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2020. gadā Vecumnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumi sastādīja EUR 10 807 462,
salīdzinot ar 2019. gadu, budžeta ieņēmumu apjoms ir samazinājies vairāk nekā par 254 tūkstošiem
euro (jeb 2.3%). Ieņēmumu samazinājums ir:
 no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( - 4.6%,)
 no nenodokļa ieņēmumiem (- 20.8%)
 no valsts un pašvaldību transfertiem (- 1.8%).

Tabula Nr.3. Pamatbudžeta ieņēmumu uzskaite un salīdzinājums
Izpilde EUR

2019. gads

2020. gads

2020. gada
izpilde pret
2019. gadu,
%

11 062 408

10 807 462

97.7

10 205 039

2. Nodokļu ieņēmumi

5 446 462

5 243 827

96.3

4 619 793

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4 757 790

4 539 117

95.4

3 967 557

20 212

71 813

355.3

0

4 737 578

4 467 304

94.3

3 967 557

3. Īpašuma nodoklis

688 672

697 348

101.3

642 236

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

622 572

634 281

101.9

582 223

Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm

34 834

32 130

92.2

31 072

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem

31 266

30 937

98.9

28 941

Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

7 362

X

10 000

Dabas resursu nodoklis par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu

7 362

X

10 000

79.2

372 150

Rādītāji
1. Kopā ieņēmumi (2+4+5+6)

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

3.

3. Nenodokļu ieņēmumi

188 117

10

148 895

Plāns 2021.
gads, EUR

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

1 577

1 779

112.8

0

Valsts (pašvaldības) nodevas un
kancelejas nodevas

9 562

7 445

77.9

7 100

Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldības budžetā

4 940

4 312

87.3

4 000

Pašvaldību nodevas

4 622

3 133

67.8

3 100

28 887

18 094

62.6

18 100

9 244

9 375

101.4

8 300

138 847

112 202

80.8

338 650

4 771 943

4 685 119

98.2

4 354 304

68 709

72 677

105.8

70 000

Valsts budžeta transferti

4 424 123

4 351 360

98.4

4 021 204

Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no
valsts budžeta

1 795 734

2 117 793

117.9

1 641 171

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai

774 792

173 528

22.4

367 399

1 853 597

2 060 039

111.1

2 012 634

279 111

261 082

93.5

263 100

52 430

0

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no
citām pašvaldībām

226 681

261 082

115.2

263 100

Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai

193 399

199 163

102.9

210 000

33 282

61 919

186.0

53 100

6.Budžeta iestāžu ieņēmumi

655 886

729 621

111.2

858 792

Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

653 881

728 003

111.3

856 792

Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu
pārdošanas
5.Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu transferti

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetu transferti
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti
starp vienas pašvaldības budžeta
veidiem

Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai

11

X

0

Citi iepriekš nekvalificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi

2 005

1 618

80.7

2000

Ieņēmumu lielāko daļu 2020. gadā no kopējā ieņēmumu apjoma veido nodokļu ieņēmumi –
48.5% jeb 5 243 827 euro, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājušies par 202 635 euro jeb
3.7%.
Proporcionāli lielākā nodokļu ieņēmumu daļa ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa,
kas 2020. gadā ir 4 539 117 euro vērtībā jeb 86.6% no nodokļu ieņēmumiem. Šie ieņēmumi
salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājušies par 218 673 euro jeb 4.6%.
Ieņēmumi no īpašuma nodokļa sastāda 13.3% no nodokļu ieņēmumiem, tas ir 697 348 euro.
Salīdzinājumā ar 2019. gadu pieaugums ir 8 676 euro jeb 1.3%.
No nodokļu ieņēmumiem 1.1% sastāda dabas resursu nodokļa ieņēmumi, 2020.gada tie ir
7 362 euro, salīdzinot ar 2019.gadu samazinājums par 4 939 euro, jeb 40.2%.

Diagramma Nr.1. Pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā, %

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
42%

Transferti
43,3%

Dabas resursu
nodoklis
0.1%
Maksas
pakalpojumi
6.7%

Nenodokļu
ieņēmumi
1.4%
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Nekustamā
īpašuma nodoklis
6.5%

Otra lielākā ieņēmumu daļa, jeb 43.3% no kopējā ieņēmumu apjoma, ir transferti 4 685 119
euro, kas ir par 86 824 euro jeb 1.8% mazāk nekā 2019. gadā. Samazinājušies gan valsts budžeta, gan
pašvaldību budžetu transferti un pašvaldības budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda pieaugums to nekompensē.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2020. gadā ir 729 621 euro,
kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir pieauguši par 73 735 euro jeb 11.2%. Lielāko īpatsvaru šajā grupā
veido ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē 235 410 euro vērtībā,
komunālo pakalpojumu ieņēmumi sastāda 235 047 euro, ieņēmumi par nomu un īri 164 434 euro,
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par izglītību 37 383 euro un citi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem sastāda 57 347 euro.
Nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā sastāda 1.4% no budžeta ieņēmumiem.

3.2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Tabula Nr.4.

Izpilde, EUR
Kods

2019. gadā

2020. gadā

2020. g.
izpilde pret
2019. g.,
%

Rādītāji

Plāns, EUR

2021. gadam

01.000

Vispārējie valdības
dienesti

961 363

897 028

93.3

1 003 580

03.000

Sabiedriskā kārtība un
drošība

222 499

196 679

88.4

146 879

04.000

Ekonomiskā darbība

291 648

268 446

92.0

308 971

05.000

Vides aizsardzība

52 314

26 377

50.4

10 000

06.000

Pašvaldību teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

1 245 637

1 410 081

113.2

1 367 414

07.000

Veselība

127 479

106 277

83.4

157 261

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1 107 926

1 005 101

90.7

1 290 435

09.000

Izglītība

4 525 940

5 265 553

116.3

7 526 943

10.000

Sociālā aizsardzība

978 453

1 491 635

152.4

1 798 993

KOPĀ izdevumi

9 513 259

10 667 177

112.1

13 610 476

Vecumnieku novada pašvaldības 2020. 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.2. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2020. gadā, %

Sociālā aizsardzība
14.0%

Vispārējie valdības
dienesti
8.4%

Sabiedriskā kārtība un drošība
1.9%
Ekonomiskā darbība
2.5%
Vides aizsardzība
0.2%
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
13.2%
Veselība
1.0%

Izglītība
49.4%
Atpūta, kultūra,
sports
9.4%

2020. gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja EUR 10667 177.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2020. gadā izdevumi palielinājušies par vairāk nekā 1.1 milj. euro (par
12,1%). Izdevumu kopsummas pieaugums veidojies, uzsākot Eiropas Savienības līdzfinansēto
projektu apgūšanu, ieguldot līdzekļus ēku remontos un teritorijas labiekārtošanā.
Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai, kas 2020. gadā,
salīdzinot ar 2019. gadu palielinājušies par 739 tūkstošiem euro (par 16.3%). Nākamo lielāko
izdevumu daļu sastāda izdevumi sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar 2019. gadu, ir palielinājušies par
513 tūkstošiem euro (par 52.4%).
Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 1 410 081 euro, kas 2020. gadā, salīdzinot ar
2019. gadu, palielinājušies vairāk nekā par 164 tūkstošiem euro (par 13.2%).

Izdevumi atpūtai,

kultūrai un reliģijai 2020. gadā sastāda EUR 1 005 101 apmērā, kas ir par 102 tūkstošiem euro (par
9.3%) mazāk kā 2019. gadā.
Izdevumi deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanai, kā arī aizņēmumu kredītu
procentu izdevumiem 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies par 64 tūkstošiem euro
(par 6.7%).
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Vēl 2020. gadā 196 tūkstoši euro izlietoti sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ir par 25 tūkstošiem
euro (par 11.6%) mazāk kā 2019. gadā. Izdevumu samazinājums saistīts ar projekta “Drošības
pasākumu uzlabošana Latvijas Lietuvas pārrobežā” pabeigšanu 2019.gadā.
2020. gadā izdevumi veselībai, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājušies par 21.2 tūkstošiem
euro (par 16.6%). Izdevumu samazinājums saistīts ar projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” realizēšanas apjomu.
Ekonomiskās darbības izdevumi, kas atspoguļo autofonda līdzekļus, 2020.gadā 268 446 euro
apmērā, salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājušies par 23 tūkstošiem euro jeb 8%.
Izdevumi vides aizsardzībai 2020.gadā samazinājušies par 25.9 tūkstošiem euro salīdzinot ar
2019.gadu.
Izdevumu proporcija pa funkcionālajām kategorijām saglabājas nemainīga jau no 2010. gada.
2020. 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.
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Tabula Nr. 5. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

2020. gada
izpilde pret
2019. gadu,
%

Izpilde, EUR
2019. gadā

2020. gadā

Plāns, EUR
2021. gadam

Atlīdzība

5 574 715

5 871 626

105.3

5 809 973

Atalgojums

4 345 508

4 587 076

105.6

4 502 574

Darba devēja VSAOI, pabalsti un
kompensācijas

1 229 207

1 284 550

104.5

1 307 399

Preces un pakalpojumi

2 897 936

2 821 016

97.3

3 285 023

27 394

7 090

25.9

26 208

Pakalpojumi

1826 969

1 762 839

96.5

2 101 250

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

965 356

963 856

99.8

1 074 524

Izdevumi periodikas iegādei

9 122

9 100

99.8

9 600

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi

69 095

78 131

113.1

73 441

-1 893 111

-140 285

233 117

23 859

10.2

317 390

7 114

6 787

95.4

23 620

Pamatkapitāla veidošana

539 436

1 448 800

268.6

3 944 733

Sociālie pabalsti

221 045

265 306

120.0

300 390

Uzturēšanas izdevumu transferti

259 968

229 783

88.4

229 737

973

0

X

0

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)

1 893 111

140 285

X

-3 405 437

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

-515 020

189 169

X

941 155

Saņemtie aizņēmumi

0

271 274

X

2 925 462

Aizņēmumu atmaksa

1 378 091

600 728

X

461 180

Mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni

Finansēšana
Subsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi

Pārējie izdevumi

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

X

X

3 405 437

Tabula Nr. 6. Vecumnieku novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta
valsts autoceļu programmas mērķdotācijas plāns 2020.-2022. gadiem
1. Mērķdotācija pašvaldību un ielu
finansēšanai (EUR)

2020

2021

2022

1

Mērķdotācijas atlikums uz 2020.gada 1.
janvāri

32 548

0

0

2

Saņems mērķdotāciju pārskata periodā

272 434

272 434

272 434

3

Izlietos mērķdotāciju pārskata periodā

304 982

272 434

272 434

4

Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda
beigām

0

0

0

Izdevumu veids

2020

2021

2022

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

291 982

262 434

262 434

5

Ceļu un ielu periodiskā
uzturēšana(renovācija)

0

0

0

6

Pārējie izdevumi

13 000

10 000

10 000

KOPĀ

304 982

272 434

272 434

2.

Ceļu un ielu finansēšanai izlietos
mērķdotāciju (EUR)

Tabula Nr. 7. Debitoru parādi
2018. gads

2019. gads

2020.gads

Norēķini par komunālajiem
maksājumiem

24 919

26 183

24 043

Norēķini par zemes nomu

8 508

6 448

7 391

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi

150 796

148 790

150 111

Nekustamā īpašuma nodoklis
ēkām, būvēm un mājokļiem

36 206

33 602

34 921
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Tabula Nr. 8. Kreditoru parādi
2018. gads

2019. gads

2020.gads

Ilgtermiņa saistības

3 046 743

1 799 239

1 607 437

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa

731 313

598 798

463 076

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

111 873

42 187

53 592

Īstermiņa uzkrātās saistības

85 229

98 008

129 346

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
izņemot nodokļus

1 840

1 775

1 651

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

19 601

4 164

4 333

Nākamo periodu ieņēmumi

293 072

91 825

182 160

3.3. ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
2020. gadā Vecumnieku novada dome ziedojumos ar noteiktu izlietojuma mērķi saņēmusi 13
427 euro, kas arī tika izlietoti.

3.4. PAŠVALDĪBAS SAISTĪBU UN GALVOJUMU APJOMS
Vecumnieku novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, saistību apjoms uz 2020.
gada beigām sastāda 7.53% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pārskata periodā pašvaldība savas kredītsaistības samazināja par 600 728 euro. 2020. gadā visi
plānotie aizņēmumi atmaksāti pilnā apmērā un atbilst noslēgtajiem līgumiem un atmaksas grafikiem.
Uz 2020. gada beigām Vecumnieku novada pašvaldībai ir kredītsaistības par 31 aizņēmumiem,
kas saņemti laika periodā no 2005. gada.
Vecumnieku novada pašvaldībai ir 3 galvojumi par kapitālsabiedrības SIA “Mūsu saimnieks”
ņemtajiem aizdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības un siltumtrašu rekonstrukcijas
projektu realizēšanu.
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Pavisam

Turpmākajos gados

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

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Aizņēmumi kopā

613 363

467 807

381 572

359 391

294 161

229 044

630 917

2 976 255

Galvojumi kopā

23 434

23 136

22 840

15 001

12 323

12 179

120 168

229 081

Kopā saistības

636 797

490 943

404 412

374 392

306 484

241 223

751 085

3 205 336

Saistību apjoms %
no pamatbudžeta
ieņēmumiem

7.53

5.80

4.78

4.43

3.62

2.85

X

X

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

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība
%

Perioda sākumā,
EUR

Perioda beigās,
EUR

SIA “Mūsu saimnieks”

43603018936

100

456 517

456 517

SIA “Kūdrinieks”

53603009371

100

201 464

201 464

SIA “Jaunolis”

43603009401

100

128 724

128 724

SIA “Piebalgas”

40003199078

18.36

302 886

302 886

Izmaiņas
+/-, EUR

-

3.5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Vecumnieku novada domes īpašumā un lietošanā uz 2021. gada 1. janvāri bija 1582 zemes
vienības 2632,65 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. 2020. gadā tika
noslēgti 14 pārdošanas līgumi, kur tika atsavināti 12,4776 ha.
Tabula Nr. 11.
Vērtība uz 31.12.2020.,
EUR

Pašvaldības nekustamā īpašuma veids
Nedzīvojamās ēkas un telpas

Vērtība uz 31.12.2019.,
EUR

2 830 220

3 297 028

Dzīvojamās ēkas

755 007

730 243

Transporta būves

15 163 363

15 067 097

1 330 638

1 416 733

918 855

958 742

1 032 498

1 048 627

Inženierbūves
Zeme zem ēkām un būvēm
Lauksaimniecības zeme
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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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11 070

11 070

8 604

8 604

2 138 824

2 124 346

6 484

45 032

578 693

578 634

24 774 256

25 286 156

4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBA
Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības

Attīstības plānošanas dokumenti
*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”).

stratēģija 2013.
pašvaldības

- 2028. gadam ir

attīstības

politikas

un

galvenais
ilgtermiņa

plānošanas dokuments. Stratēģija definē Vecumnieku
novada ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģisko mērķi,
prioritātes
Stratēģijas
Vecumnieku

un

telpiskās

nostādnes
novada

attīstības
atspoguļo

attīstības

perspektīvu.
un

precizē

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

6919.05

46 126.94

1146.44

11 464.44

LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pierobežā” (“Safe borderlands”)
ELFLA projekta “Interaktīvā aprīkojuma iegāde
aktieru Amtmaņu muzejam, Valles pagastā”
Nr. 19-06-AL-08-A019.2202-000014

21

Projekti, kuri tiks realizēti un plānota investīciju piesaiste 2021. 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
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”
Turpinās 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
ELFLA projekts „Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos”
ERAF projekts LLI-425 “Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju
attīstība” (“OCTOPUS”)
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs”
Pašvaldības organizētais konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”

Pašvaldības organizēts biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2021”

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.
Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu un Vecumnieku novada Domē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”. Sociālajai aizsardzībai, kas ir
naudas un materiālais atbalsts, kopā 2020.gadā izlietoti 88159 euro, kas ir par 4107 euro vairāk
nekā 2019.gadā. Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver
sevī bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalstu, kur izlietoti 48365 euro, kas ir par 1799 euro
mazāk nekā 2019.gadā. Pabalsta samazinājums saistīts ar to, ka vairāki bez vecāku gādības
palikušie bērni sasnieguši pilngadību. Šis pabalsts ir atbalsts bērniem, kuri atrodas
audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2020.gadā
audžuģimenēs uzturējās 17 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam
inventāram izmaksāti 13783 euro, jo katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60%
no valstī noteiktās minimālās algas, t.i., 258 euro mēnesī 2020.gadā. Savukārt pabalstos bērnam
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti
6868 euro, katram bērnam maksājot 64.03 euro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 10 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 3655 euro, kuru
saņēmušas 6 personas.
Otra lielākā pozīcija, kur tiek izlietoti budžeta līdzekļi, ir dzīvokļa pabalsts – 28823 euro,
kas ir par 518 euro mazāks nekā 2019.gadā. 2020.gadā šo pabalstu ir pieprasījušas 183 ģimenes
jeb 295 personas. Dzīvokļa pabalsts ir paredzēts trūcīgām (185.00 euro gadā) vai
maznodrošinātām (111 euro gadā) ģimenēm vai personām. Šis pabalsts paredzēts kurināmā
iegādei, kur izlietoti 25489 euro, vai komunālo pakalpojumu atmaksai tām personām, kurām ir
komunālie maksājumi, – izlietoti 3334 euro budžeta līdzekļu.
Pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts, ja ir gadījumi, kurā ģimene (persona) katastrofas
vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
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nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
To piešķir, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās algas apjomu.
2020.gadā šim nolūkam netika izlietots pabalsts krīzes situācijā. Sakarā ar ārkārtas situāciju
valstī, sākot ar 2020.gada martu, tika papildināti saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā
saistībā ar Covid-19 radītajām sekām, kas noteica, ka pabalstu krīzes situācijā, kurā persona
nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem
apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir
nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī. Šis pabalsts tika izmaksāts 6194
euro apmērā 9 ģimenēm jeb 24 personām.
2020.gadā GMI (garantētā minimālā ienākumu) līmeņa pabalsta nodrošināšanai, kas ir
pabalsts personām ar viszemākajiem ienākumiem, un, lai to saņemtu, ir jāveic līdzdarbības
pienākumi, tērēti 837 euro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 5 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 3940 euro, kas ir par 530 euro vairāk nekā 2019.gadā. Atbalsts
ir sniegts 50 personām.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem vēl maksā pabalstus, kas ir pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalsti, pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem
Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. 2020.gadā šim mērķim
izlietoti 148990 euro, kas ir par 101236 euro vairāk nekā 2019.gadā.

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti 2020.gadā (euro)
Visvairāk budžeta līdzekļi tērēti bērna piedzimšanas pabalstam – 14730 euro, kuru kopš
01.10.2019. administrē Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa. 2020.gadā Vecumnieku
novadā dzimuši 73 bērni, kas ir par 3 bērniem vairāk nekā 2019.gadā.
68 politiski represētām personām izmaksāti 6800 euro, tas ir par 400 euro mazāk nekā
2019.gadā, jo samazinājies politiski represēto personu skaits par 4 personām.
Apbedīšanas pabalstam izlietoti 6479 euro. Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts
gadījumos, kad mirušajai personai nepienākas pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras vai arī pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo algu, t.i., 430 euro 2020.gadā,
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tad tiek piemaksāta starpība līdz minētajai summai. 2020.gadā novadā mirušas 124 personas,
kas ir par 15 personām mazāk nekā 2019.gadā.
Vēl no pašvaldības budžeta liela daļa līdzekļu – 45815 euro – tika izlietoti samaksai par
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā esošajiem bērniem, kur 3 bērni
uzturējās “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācijā”, maksājot par katru bērnu 740 euro mēnesī,
un 3 bērni Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Ziemeļi”, kur vidēji katra
bērna uzturēšanās mēnesī izmaksāja 1203 euro, atkarībā no dienu skaita mēnesī, jo izmaksas
katram bērnam bija 40.11 euro diennaktī.
Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālo palīdzību, bet organizē vai administrē
sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti
56308 euro, kas ir par 1700 euro vairāk nekā 2019.gadā. Šo pakalpojumu nodrošina biedrība
“Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 25 Vecumnieku
novada iedzīvotāji. Ar katru gadu pieaug nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma.
Pieaugums skaidrojams ar to, ka arvien vairāk šo pakalpojumu sāk izmantot Vecumnieku
novada ļaudis, kuriem pēc Sociālā dienesta izvērtējuma nepieciešams aprūpes mājās
pakalpojums. Vecumnieku novada Domes saistošo noteikumu Nr.2 “Par Vecumnieku novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” 31.4.apakšpunkts
paredz, ka personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu un kurām nepieciešams aprūpes mājās
pakalpojums, to var saņemt par brīvu. Pašvaldība neapmaksā aprūpes mājās pakalpojumu 24
stundas diennaktī (tad nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums – pansionāts), bet, ņemot vērā aprūpes līmeni, var tikt apmaksātas 4, 6 vai 12
stundas nedēļā.
2020.gadā 16 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā. Vecumnieku novada pensionāri un personas ar invaliditāti tiek ievietoti pansionātā
“Atvasara”. Arvien biežāk iezīmējas tendence, ka bērni neveic vecāku aprūpi. Viens no
iemesliem ir tas, ka bērni izbraukuši uz ārzemēm un vecākiem, sasniedzot noteiktu vecumu, kad
vairs nav spējīgi par sevi parūpēties, ārzemēs dzīvojošie bērni nenodrošina šo aprūpi. Ir
gadījumi, kad vecāki par bērniem nav rūpējušies un tagad bērni arī vecākus nevēlas aprūpēt.
Sociālais dienests turpina administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā, augstskolā un koledžā”. Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt
pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu
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valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no
5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Šo pakalpojumu izmantoja 19
novada iedzīvotāji.
Sociālie darbinieki turpina aizpildīt personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma
anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai pie īpašas kopšanas pabalsta.
2020.gadā aizpildītas 34 anketas. Tas ir ļoti darbietilpīgs un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem
pēc VDEĀVK izvērtēšanas tiek dota iespēja saņemt īpašas kopšanas pabalstu.
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. 2020. gadā
tika noformēti 5 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pēc
dokumentu izskatīšanas pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.
2020.gadā Sociālais dienests ir veicis 2689 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu
novada iedzīvotājiem. 2020.gadā ir pieņemti 1056 lēmumi, kur aiz katra no tiem stāv klients ar
savām vajadzībām, problēmām un gaidām. Sociālais darbinieks mēģina rast risinājumu
problēmai, sniedz sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus. Ir veiktas 309 apsekošanas
klientu dzīvesvietā, kas ir par 361 reizi mazāk nekā 2019.gadā. Apsekošanas reižu skaits
samazinājies sakarā ar valstī noteiktiem ierobežojumiem ārkārtas situācijas laikā Covid-19
vīrusa izplatības dēļ. Tas nenozīmē, ka sociālie darbinieki neveica konkrētās darbības ģimenes
situācijas uzlabošanai, bet šajā laikā vairāk kontaktējās ar klientu pa telefonu, attālināti.
Apsekošanas tika veiktas, lai noskaidrotu uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ko nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 7.punkts. Apsekošana tika veikta ģimenēs, par kurām tiek sniegta informācija un kuras
atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus, kādi ir radīti bērna augšanai un
attīstībai. Informējam, ka Sociālais dienests apsekošanu var veikt, pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta otro daļu, kurā teikts: “Ja pašvaldība no
fiziskajām personām vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt
nepieciešams sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā palīdzība,
pašvaldībai ir pienākums likumā “Par sociālo drošību" noteiktajā kārtībā pārbaudīt saņemto
informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības
26

un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā
palīdzība saņemama.” Latvijas Republikas Satversmes 96.punkts paredz, ka “ikvienam ir
tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību”, līdz ar to apmeklēt
jebkuru iedzīvotāju, par kuru nav sniegta informācija, Sociālajam dienestam neļauj gan
Satversme, gan sociālā darbinieka ētika.
2020.gadā novadā bija 51 riska ģimene, kurām bija jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē riski,
jāsastāda rehabilitācijas plāni, lai radītu bērnu augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus, mācītu
viņiem prasmes, iemaņas un vienkārši mīlestību pret saviem bērniem un tuvākajiem. Pateicoties
Vecumnieku novada Domes atbalstam, Sociālajam dienestam 2020.gadam tika piešķirti papildu
līdzekļi 61275,51 euro apmērā sadarbības līguma noslēgšanai ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija” par sociālās rehabilitācijas programmu augsta un vidēja riska ģimenēm ar
bērniem un ģimenēm ar bērniem, uz kuriem attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības likuma
58.pants. “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijai” tika nodotas 15 augsta un vidēja riska
ģimenes ar bērniem un 5 ģimenes ar bērniem, uz kurām attiecināms Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 58.pants. Pakalpojuma ietvaros ģimenēm tika nodrošināts sociālā darbinieka, psihologa,
bērnu psihiatra, pieaugušo psihiatra, narkologa, ģimenes asistenta u.c. speciālistu pakalpojumi
atbilstoši katras ģimenes vajadzībām. Pateicoties “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas”
pieaicināto speciālistu konsultācijām, vairākās ģimenēs tika atrisinātas sociālās problēmas,
notika ģimenes atveseļošanas process. Kopumā pakalpojumu saņēma 30 ģimenes, jo vairākas
ģimenes, saņemot nepieciešamos pakalpojumus, speciālistu konsultācijas, nonāca atpakaļ pie
pašvaldības sociālā darbinieka. Līguma termiņš beidzās 2020.gada 31.decembrī. Aktivitātes un
konsultāciju skaitu ietekmēja valstī izsludinātā ārkārtas situācija, bet Sociālais dienests secina,
ka sadarbība kopumā bija veiksmīga.
Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu tikšanās.
2020.gadā bija 16 starpprofesionāļu sēdes. Tās ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts policijas,
izglītības iestāžu, pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļas, psihologa tikšanās reizes, kad tiek
runāts un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu un katrai institūcijai tiek izvirzīti konkrēti
uzdevumi, lai varētu atrisināt radušos situāciju.
Vecumnieku novada pašvaldība 26.01.2016. noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales
plānošanas reģionu par projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu, kur aktīva dalība tiek
deleģēta Sociālajam dienestam. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts. Šobrīd
pieejamās aktivitātes: bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas saņemt “Atelpas
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brīža” pakalpojumu (bērna līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai
pie pakalpojuma sniedzēja) un aprūpes pakalpojumu (bērna līdz 4 gadu vecumam
(ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50 h nedēļā bērna dzīvesvietā un bērnam līdz 17 gadu
vecumam 10 h). Mūsu novadā aprūpes pakalpojumu saņēma 3 ģimenes. Projekta ietvaros var
saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 100 reizes bērni ar funkcionāliem traucējumiem,
kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, un 20 reizes sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu var saņemt viņu vecāki. 2020.gadā saņemti 18 iesniegumi no bērnu likumiskajiem
pārstāvjiem par pakalpojuma piešķiršanu bērnam un 10 iesniegumi par sociālo rehabilitāciju
likumiskajam pārstāvim. 5 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem aprūpes mājās
pakalpojumu, kuru nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.
2020.gadā uzsākās būvniecības darbi pie Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
izveides Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā, tā saucamajā Sarkanajā skolā. Pateicoties dažādu
struktūrfondu atbalstam, tiek realizēti trīs projekti: 1.kārta tiek īstenota ERAF projekta “Dienas
aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem” ietvaros; 2.kārta tiek īstenota LAT-LIT pārrobežu sadarbības
programmā, projekta “Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un vietējās
kopienas attīstības veicināšana” ietvaros. Projektā bez būvdarbiem paredzētas arī citas
aktivitātes: nometne bērniem, sociālo darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa. 3.kārta tiek
īstenota LEADER programmas ietvaros, projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās
skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos”.
Sociālā dienesta administratīvo slogu palielināja 2020.gada 12.martā Latvijā izsludinātā
ārkārtējā situācija, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību. Ievērojot šo situāciju, Vecumnieku
novada Dome 2020.gada 6.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/147 un 2020.gada 15.aprīlī
pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/149 par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu ārkārtējās
situācijas laikā, kur viens no punktiem lemjošajā daļā noteica, ka pārtikas produktu talonu vai
pārtikas paku saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu
Sociālajam dienestam. Laika periodā no 01.04.2020. līdz 29.05.2020. tika izdalītas 1695
pārtikas pakas trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar pakas vērtību 2.00 euro
mācību dienā. Par laika periodu no 14.04.2020. līdz 29.05.2020. izdalīti 3158 pārtikas taloni.
Produktu iegādes talona vērtība bija 1.00 euro mācību dienā.
No 2020. gada 9. novembra visā valsts teritorijā atkārtoti tika izsludināta ārkārtējā
situācija saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību. Vecumnieku novada Domē 2020.gada 28.oktobrī
pieņēma lēmumu Nr. 1-4/2020/420 un 2020.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.128

4/2020/501

“Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”,

Sociālajam dienestam atkārtoti tika deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo
ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu. Pārtikas paku un pārtikas talonu summa tika noteikta 1.50
euro dienā. Pārtikas pakas varēja saņemt izglītojamie no 1. līdz 4.klasei neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas, ja apmeklēja Vecumnieku novada Domes dibināto izglītības iestādi. Pārtikas
talonus bija iespēja saņemt Vecumnieku novadā deklarētajiem bērniem no pusotra līdz sešu
gadu vecumam, ja apgūst pirmsskolas izglītību klātienē, un no 5.klases līdz 19 gadu vecumam
neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas un vietas. Laika periodā līdz 31.12.2020.
tika izdalītas 155 pārtikas pakas un 2962 pārtikas taloni. Jāuzsver, ka laikā, kad daudzas iestādes
tika slēgtas, apmeklētājus pieņēma tikai atsevišķos gadījumos, Sociālais dienests ik pēc divām
nedēļām organizēja, administrēja un izdalīja pārtikas talonus un pieņēma novada iedzīvotājus
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai.
2020.gads iezīmējās ar spēju pārorganizēties, pieņemt lēmumus un turpināt veikt sociālo
darbu neatkarīgi no valstī izsludinātās ārkārtas situācijas. Sociālo darbinieku galvenais
pienākums bija nezaudēt cilvēcību šajā saspringtajā un noslogotajā darbā, kā arī turpināt veikt
sociālā darba uzdevumus un pildīt nepieciešamās darbības, lai palīdzētu klientiem atpazīt
radušās problēmas un meklēt risinājumus to novēršanai.
5.2. BĀRIŅTIESA
Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde. Vecumnieku novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) darbojas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pilda amata pienākumus sešos Vecumnieku novada pagastos
prioritāri nodrošinot bērnu un citu personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību.
2020.gadā tika veikts darbs ar Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētām
un faktiski dzīvojošām ģimenēm, no kurām 28 ģimenēs Bāriņtiesa konstatējusi bērnu tiesību
pārkāpumus, par ko Bāriņtiesa ir ziņojusi Vecumnieku novada domes sociālajam dienestam vai
Valsts policijai.
Ar Bāriņtiesas lēmumu 9 vecākiem (3 – mātēm un 6 – tēviem) tika pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības. No tiem 3 vecāki bija izturējušies vardarbīgi pret saviem bērniem, par ko
ziņots Valsts policijai.
Ar tiesas spriedumu uz Bāriņtiesas pieteikuma pamata 6 vecākiem atņemtas bērnu
aizgādības tiesības.
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Pārskata periodā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir piedalījusies 27 tiesas sēdēs:
Tabula Nr. 13.
PROCESS

Civilprocess

TIESA

BĀRIŅTIESAS
STATUSS

SKAITS

Zemgales rajona tiesa (Bauskā)

Prasītājs
Institūcija
Trešā persona

12

Pārstāvis

4

4

3

Kriminālprocess

Rīgas pilsētas Latgales
priekšpilsētas tiesa

Prasītājs

2

Zemgales rajona tiesa (Bauskā)

Nepilngadīgā
pārstāvis

1

Nepilngadīgā
likumiskais
pārstāvis

1

Kopā: 27

Viens no Bāriņtiesas uzdevumiem ir aizbildnības un aizgādnības uzraudzība.
Uz 2020.gada 31.decembri kopumā ārpusģimenes aprūpē atrodas 58 novada bērni,
no tiem: 15 - audžuģimenēs, 39 - aizbildņu ģimenēs, 4 - bērni ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk tekstā – institūcija).
Ārpusģimenes aprūpes iestādēs uz 2020.gada 31.decembri uzturas 4 bērni.
Vecumnieku novadā ir 6 (sešas) audžuģimenes, no kurām vienā ir ievietoti divi citas
pašvaldības bērni un divi Vecumnieku novada bērni, otrā – viens citas pašvaldības bērns, viens
Vecumnieku novada bērni, trešajā - viens citas pašvaldības bērns, ceturtajā – divi citas
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pašvaldības bērni, piektajā audžuģimenē 3 Vecumnieku novada bērni, sestajā audžuģimenē
viens citas pašvaldības bērns, 9 (deviņi) Vecumnieku novada bērni dzīvo citu pašvaldību
audžuģimenēs.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijai ir pieprasījusi un izsniegusi apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās. 2020.gadā pilngadīgi palika 6 (seši), bet 2021.gadā pilngadību sasniegs 5
(pieci) ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.
Par 5 bērniem pieņemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē
Latvijā atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas ilgāks par 3
mēnešiem.
Pārskata periodā pieņemti 12 lēmumi par nepilngadīgo personu mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību.
Bāriņtiesas uzraudzībā ir 20 pilngadīgas personas, kurām ar tiesas spriedumu ir noteikti
rīcībspējas ierobežojumi un, kuras atrodas 19 citu personu aizgādnībā. Bāriņtiesas lietvedībā ir
20 administratīvās lietas par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu personai ar
ierobežotu rīcībspēju. Katru gadu Bāriņtiesa šīs personas apseko dzīves vietās – ģimenēs vai
aprūpes iestādēs, par pārbaudi sastādot dzīves apstākļu pārbaudes aktu, uzklausa personu
viedokli, kas tiek fiksēts sarunas protokolos, un šie dokumenti glabājas Bāriņtiesas aizgādnības
lietās.
Tabula Nr. 14. Dokumentu aprite 2020.gadā
01.01.2020.31.12.2020.

Gads

Saņemtie iesniegumi, pēc kuriem uzsāktas 63
administratīvās lietas
Saņemtie dokumenti

880

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām 1037
(nosūtītie dokumenti)

Bāriņtiesas aktīvajā lietvedībā atrodas 180 lietas, bet pārskata gadā ierosinātas 43 jaunas
lietas.

Tabula Nr. 15. Bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits
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Gads

01.01.2020. – 31.12.2020.

KOPĀ

180

Aizgādības tiesību lietas

36

Aizgādnības lietas

20

Bērna mantas pārvaldība

26

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma 9
pensiju izmaksa
Aizbildnības lietas

39

Ievietošana institūcijā

4

Bērna vārda un uzvārda maiņa

1

Bērnu nodošana aprūpē citai personai

16

Audžuģimenes lietas

6

Bērnu ievietošana audžuģimenēs

22

Citas lietas

1

Tabula Nr. 16. 2020.gadā pieņemtie lēmumi
Gads

01.01.2020. – 31.12.2020.

Pieņemto lēmumu skaits

96

Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana

pārtraukšana – 9 (tajā skaitā 3
vienpersoniski
pieņemti
lēmumi)

Par aizbildnības nodibināšanu

5

Par aizgādņa iecelšanu promesošas vai 2
bezvēsts pazudušas personas mantai

32

Par viesģimenes statusa piešķiršanu

1

Par aizgādņa iecelšanu personai ar 4
ierobežotu rīcībspēju
Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu 3
institūcijās
Aizgādības tiesību atjaunošana

3

Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas 1
personas aprūpē
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa 2
pienākumu veikšanai
Par atļauju bērnam pieņemt mantojumu

3

Par atļauju ārpusģimenes aprūpē 4
esošam bērnam ciemoties vecāku vai
radinieku
ģimenē

Pēc tiesas
atzinumi

pieprasījuma

sniegtie 4

Citi lēmumi

64

Ņemot vērā, ka Vecumnieku novadā nav notāra, Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos
gadījumos sniedz palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī
izdara apliecinājumus un citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus, nodrošinot
pakalpojumus Vecumnieku novada iedzīvotājiem darījuma akta projektu sagatavošanā,
apliecināšanā, testamentu sastādīšanā un atsaukšanā, pilnvaru sagatavošanā, apliecināšanā un
atsaukšanā, kopiju, norakstu, izrakstu pareizības apliecināšanā, nostiprinājuma lūgumu
sastādīšanā.

Tabula Nr. 17. Izpildītie apliecinājumi pārskata periodā
Pagasts
Vecumnieku pagastā
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Skaits

Iekasētā summa (euro)

207

1876.65

Skaistkalnes pagastā

28

266.98

Valles pagastā

40

201.76

Stelpes pagastā

9

245.55

Bārbeles pagastā

43

267.43

Kurmenes pagastā

16

189.60

Izdarīto apliecinājumu skaits
kopā

343

3047.97 eiro

Kopā veikti 343 apliecinājumi. Ar likumu ir noteiktas valsts nodevas par Bāriņtiesas
pakalpojumiem, kurus ieskaita pašvaldības budžetā, kopsummā iekasējot 2020.gadā 3047.97
eiro.

5.3. VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS
CENTRS
Vecumnieku novada domē kopš 2019.gada 1.februāra darbojas novada Valsts un
pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).
Šeit iedzīvotāji var atnākt un, uzrakstot iesniegumu, pieteikt dažādus valsts iestāžu un
pašvaldības pakalpojumus. Kopā ir 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);



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)
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Apkopojot pagājušā - 2020. gada rezultātus, varam secināt, ka, pakalpojumu skaitam ir
tendence pieaugt. Kopējais pakalpojumu skaits bija 800. Salīdzinot ar 2019.gadu, pakalpojumu
skaits pieaudzis par 316.
Pieprasītākie pakalpojumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA):


iesniegums slimības pabalstam (112);



iesniegums bērna piedzimšanas, bērna kopšanas un ģimenes pabalstam (76)



iesniegums apbedīšanas pabalstam(63)



iesniegums pensijas pārrēķinam (33)



iesniegums bezdarbnieka pabalstam (6)



un citiem (66)

Kopā 356.
Vēl pieprasītākie pakalpojumi ir Valsts ieņēmumu dienestā (VID):


gada deklarācijas iesniegšana (45)



iesniegums elektroniskās nodokļu grāmatiņas iesniegšanai/izņemšanai(13)



iesniegums EDS sistēmas lietotāja paroles iegūšanai(17)



iesniegums iedzīvotāju nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

Kopā 75.
Pārējie 369 citu iestāžu pakalpojumi un konsultācijas.

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. 2020. gada
1. septembrī mācības Vecumnieku novada vispārizglītojošajās skolās kopumā uzsāka 804
skolēni, salīdzinot ar 2019. gadu, skolēnu skaits samazinājies par četriem skolēniem.
Tabula Nr. 18. Skolēnu skaits novada skolās uz 2020. gada 1. septembrī
Iestāde

1.-12.kl.

pirmsskola

kopā

Misas vsk.

95

58

153

Skaistkalnes vsk.

167

51

218

35

Stelpes pamatsk.

54

23

77

Valles pamatsk.

75

-

75

Vecumnieku vsk.

413

212

625

-

59

59

Kopā

804

403

1207

Mūzikas un
mākslas skola

183

Sporta skola

151

PII Cielaviņa

Izglītības iestāžu programmas:
Misas pamatskola - 3 izglītības programmas:


Pamatizglītības 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
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Pārskata gada centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais līmenis novadā ir līdzīgs rezultātu
vidējam līmenim valstī.
Tabula Nr. 19. Centralizēto eksāmenu rezultāti 2020. gadā
CE kopvērtējums (%)

Vecumnieku novadā

2019./2020.m.g.

Skolēnu
sk.

Vid.
kop%
iest.

Eks.
darbu
sk.

ANG

MAT

VLL

KRV

Misas
vidusskola

4

62.38

12

80.2

30

55.7

83.6

Skaistkalnes
vidusskola

13

51.23

40

66.8

20.8

57.4

59.9

Vecumnieku
vidusskola

13

61.81

42

76.4

37.3

64.2

Vidējais
novadā

30

58.47

94

74.47

29,37

70

35.4

Izglītības
iestāde

Vidējais
valstī

52,28

FIZ

BIO

KIM

76.1

61.5

54

63.2

59.1

73.2

61.5

54

63.2

52.9

73.3

41.9

53.1

60

VES

39.6

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.
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Domes Sporta skola īsteno divas profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas:
o volejbols;
o vieglatlētika.
Kā arī divas interešu izglītības programmas.
Sporta skola ir Vecumnieku novada Domes izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un
jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Pārskata periodā 151 audzēknis
12 mācību treniņu grupās apguva sporta izglītības programmu.
Pērn Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelti vai pārcelti daudzi sporta pasākumi, palika
neizspēlēti turnīri, nepabeigta sacensību sezona, tomēr sasniegumi neizpalika.
Sporta skolas treneri kopā ar izglītojamajiem, guvuši labus panākumus Zemgales
reģiona skolu sacensībās un Latvijas čempionātos, gūti ievērojami sasniegumi gan individuāli,
gan komandu sportā.
Pārskata periodā tika noorganizētas tikai 5 sacensības, dēļ izsludinātās ārkārtējās
situācijas valstī.

5.4.2. VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 24. darbības gads ietver sevī

daļu no

2019./2020.un 2020./2021. mācību gadiem. Vidējais audzēkņu skaits gadā 200 (licencētajās
profesionālās ievirzes izglītības programmās, sagatavošanas klasēs un interešu izglītības
programmās). Uz 2020. gada 1. septembri skolā strādāja 30 darbinieki. (24 pedagoģiskie
darbinieki - 14 ar maģistra, 8 ar pedagoģijas bakalaura izglītību, 1 ar doktora grādu, 1 – ar vidējo
profesionālo izglītību, 6 tehniskie darbinieki). Skolas attīstības un darba plānā 2020. gadā
noteiktie galvenie uzdevumi mūzikas un mākslas programmās realizēti ir daļēji. Lielu ietekmi
uz radošo mācību procesu un plānotajām ārpusstundu aktivitātēm atstājis COVID - 19 un ar to
saistītie pasākumi valstī.
Skolā var apgūt 10 mūzikas instrumentu spēli un Vizuāli plastisko mākslu kopumā 22
dažādās profesionālās ievirzes izglītības programmās. Skola piedāvā arī interešu izglītības
programmas – sagatavošanas klases mūzikā un mākslā, pirmskolas izglītības programmu
“Karuselis”, kā arī 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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Audzēkņu skaits skolā pēdējos četrus gadus ir stabils, bez lielām izmaiņām. 2020. gadā
palielinājies audzēkņu skaits sagatavošanas klasēs.

Tabula Nr. 20. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu skaits

Audzēkņu skaits izglītības programmās
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Audz. skaits 2017

Audz. skaits 2018
Prof ievirze

Audz. skaits 2019

Sagatavošana

Audz. skaits 2020

Interešu izgl.

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. Par savu misiju skola uzskata novada
iedzīvotājus iepazīstināt ar profesionālo mākslu, padarīt to pieejamu.
Esošajā ēkā skolas vajadzībām tiek izmantots katrs kvadrātmetrs, tomēr tas ir par maz, lai
attīstītu, piemēram, Mākslas programmu, ieviestu modernus un mākslas vidusskolās pieprasītus
mācību priekšmetus (piemēram, multimediju dizains, animācija, foto dizains u.c.).
2019. gadā 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.
2020. gada nogalē ar Vecumnieku novada Domi uzsāktas sarunas par telpu
paplašināšanu, piedāvājot jau reālu skolas piebūves projektu, kuru varētu īstenot no valsts
piešķirtā kredīta 400 000 apmērā.
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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.
2020. gadā skola izgājusi akreditācijas procesu. Tas tika uzsākts maija mēnesī attālināti
un turpinājās septembra un oktobra mēnesi klātienē ar stundu vērojumiem un ekspertu skolu
apmeklējumiem. Tā rezultātā tika akreditētās 22 profesionālās ievirzes izglītības programmas
uz maksimālo termiņu – 6 gadiem.
Katru gadu skola piedalās VKKF rīkotajos projektos. 2020. gadā skola iegādājusies
stikla kausēšanas krāsni par 7179, 41 EUR, no kuriem 5000,00 eiro ir KKF finansējums.
Kā katru gadu skolā veikti remontdarbi un papildināta materiāli tehniskā bāze. 2020.
gadā izremontēts II stāva vestibils, 3 klasēs nomainītas durvis ar pastiprinātu skaņu izolāciju.
Tā kā skola pēc KKF projekta iegādājusies stikla kausēšanas krāsni, tai pielāgota klases telpa –
paplašinātas durvis, iebūvēta ventilācijas sistēma, kā arī AS Sadales tīklam pieprasīta jaudas
palielināšana, kura rezultātā veikta tehniskā shēmas būvprojekta izstrāde.
Pilnvērtīgai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, skola saņēmusi no Domes
papildus finansējumu 3 portatīvo un 3 stacionāro datoru iegādei.
Saistībā ar attālināto mācību procesu un COVID - 19 ierobežojumiem tika atliktas
vairākas plānotās profesionālo mākslinieku izstādes skolas zālē, mācību ekskursijas un
tradicionālā Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu gada noslēguma ekskursija.
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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.

2020. gadā Vecumnieku novadā darbojās 9

bibliotēkas.
Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu pašvaldību bibliotēkām veic Bauskas Centrālā bibliotēka. 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.
 Vecumnieku bibliotēka
Dibināta 1921. gadā. Bibliotēka atrodas pašvaldības pakļautībā, pašvaldības ēkā - Tautas
nama telpās.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.
763
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

6509

Izsniegumu kopskaits

16254

Jaunieguvumu kopskaits

1707

 Beibežu bibliotēka
Vecumnieku novada Beibežu bibliotēka dibināta 1970. gadā, kā Beibežu melioratīvās
izmēģinājumu stacijas arodbiedrības bibliotēka, bet 1977. gadā bibliotēka tiek pievienota
Bauskas rajona pašvaldību bibliotēkām, bibliotēka atrodas Beibežu centrā, pašvaldības telpās.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.
154
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

1999

Izsniegumu kopskaits

6130

Jaunieguvumu kopskaits

709
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 Misas bibliotēka
Vecumnieku novada Vecumnieku pagasta Misas bibliotēka dibināta 1962. gadā. No 1971.
gada atrodas Misas tautas nama telpās.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
261
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

2358

Izsniegumu kopskaits

3579

Jaunieguvumu kopskaits

1217

 Stelpes bibliotēka
Bibliotēka dibināta 1923. gadā. Stelpes bibliotēka pārskata periodā pārcēlās uz jaunām
telpām Kalna ielā 4-19
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
200
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

2237

Izsniegumu kopskaits

3751

Jaunieguvumu kopskaits

549

 Bārbeles bibliotēka
Dibināta 1923. gadā. Bibliotēka atrodas pašvaldības ēkā, kas celta 1926. gadā un, kura
2010.-11. gadā tika renovēta. Bārbeles bibliotēka pārskata periodā iegādāts videoprojektors, ir
veikts apgaismojuma uzlabojums, ko par neatbilstošu atzīmēja gan bibliotēkas akreditācijas
komisija, gan darba drošības inspekcija. Bibliotēkai pasniegts diploms par iegūtu nomināciju
“Apjomīgākais novadpētniecības materiāls” Bauskas reģiona bibliotekāru novadpētniecības
konkursā/skatē “Kultūras dzīve 1945-1990”
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
199
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

3322

Izsniegumu kopskaits

5638

Jaunieguvumu kopskaits

518

 Skaistkalnes bibliotēka
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Skaistkalnes bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1910.-1012. gadā, kad atturības biedrības
“Nākotne” mājā tika iekārtota lasītava- tējnīca. 1921. gadā nodibinātā Skaistkalnes izglītības
biedrība turpināja darbu pie izglītības un kultūras atbalstīšanas, izveidojot bibliotēku vietējā
pamatskolā. Bibliotēka gan grāmatu skaita, gan lasītāju skaita ziņā bija viena no lielākajām visā
apriņķī.
Pārskata periodā bibliotēkā tika veikta apgaismojuma iekārtu nomaiņa, kosmētiski tika
apstrādāta bibliotēkas āra lasītavas terase. Bibliotēkas vajadzībām iegādāts planšetdators,
laminēšanas iekārta, svītrkodu skeneris.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
426
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

4863

Izsniegumu kopskaits

9179

Jaunieguvumu kopskaits

1048

 Valles bibliotēka
Valles pagasta bibliotēka dibināta 1958. gadā. Kopš 1992.gada atrodas vienā no PII
“Cielaviņa” korpusiem. No 2009.gada daudz darīts, lai sakārtotu bibliotēkas infrastruktūru.
Pārskata periodā iegādāts televizors.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
220
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

1509

Izsniegumu kopskaits

4959

Jaunieguvumu kopskaits

958

 Kurmenes bibliotēka
Dibināta 1923. gadā. 2009. gadā pārcelta uz jaunām telpām.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
194
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

2043

Izsniegumu kopskaits

5062

Jaunieguvumu kopskaits

531

 Taurkalnes bibliotēka
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Taurkalnes bibliotēka dibināta 1962.gada maijā. No 1992.gada bibliotēkas nosaukums
- Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka. No 1997.gada bibliotēka atrodas Valles pagasta
Taurkalnes “Zemenītes”.
Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.
112
gadā
Fizisko apmeklējumu kopskaits

2090

Izsniegumu kopskaits

1076

Jaunieguvumu kopskaits

495

Neskatoties uz Covid-19 valstī noteiktajiem ierobežojumiem, bibliotēkas darba rādītāji ir
stabili.
Kopējais Vecumnieku novada bibliotēku lietotāju skaits 2020. gadā bija 2529, kas ir par
606 lietotājiem mazāk nekā 2019. gadā, bet jāpiebilst, ka Vecumnieku novadā, Umpārtē vairs
nav bibliotēka.
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:

Pasākumi:

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

 Jaungada balles jaungada naktī
 Tradicionālais ikgadējais vecmāmiņu
pasākums – izbraukums veltītais Mātes
dienai
 Fotokonkurss - Misas Baltās nakts stāsts
 1. septembra bērnu pasākums “Vēl viens
Jaunais gads”
 Miķeļdiena

SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
Kolektīvi:

Pasākumi:













Pūtēju orķestris- Skaistkalne
Sieviešu vokālais ansamblis – Vēl mazliet
Jauniešu deju kolektīvs – Vanadziņi
Bērnu popgrupa – Domino
Amatierteātris - Gadījums
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Zvaigznes dienas koncerts
Valentīna dienas balle
Vasaras saulgriežu koncerts
Kanapenes svētki
Dzejas dienas

VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Kolektīvi:

Pasākumi:

 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

 Vecumnieku novada “SPORTA
LAUREĀTS”
 Meteņi Vecumnieku novadā;
 Jaungada pasākums senioriem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām;
 Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
diena/Baltā galdauta svētki;
 Vasaras saulgriežu pasākums;
 Tvīda velobrauciens ar muzikālo
noformējumu;
 Vecumnieku Liliju svētki;
 Staro Vecumnieki/Lāčplēša dienas
pasākums;
 Valsts svētku koncerts;
 Pagasta egles iedegšanas pasākums;

VALLES SAIETA NAMS
Kolektīvi:

Pasākumi:











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

Barikāžu atceres pasākums
Jāņu ielīgošanas koncerts
Liepu ielas svētki
Alfrēda Amtmaņa - Briedīša piemiņas
pasākums
 Valles dejotāju koncerts - gada atskaite.
 Dzejas dienu koncerts.

KURMENES TAUTAS NAMS
Kolektīvi:

Pasākumi:

 Amatierteātris “Kurmene”
 Vingrošanas pulciņš










Sieviešu dienas koncerts
Prāta spēles Latvijas kauss 2019
Vasaras saulgriežu ielīgošana
Pēterdienas svinības
Mēmeles svētki
Sporta svētki
Dzejas diena Mūru dzirnavās
Kurmenes skrējiens

BĀRBELES TAUTAS NAMS
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Kolektīvi:

Pasākumi:


















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

Jaunā gada balle
Diskotēka kopā ar grupu “Tranzīts”
Koncerts sveču dienā
Atpūtas vakars sievietēm un pavasarim
Romantiskā balle
Tātris
Vasaras svētku koncerts
4. Starptautiskais kapelu saiets
JDK “Rakari” 15 gadu jubilejas koncerts

STELPES PAGASTA KULTŪRA
Kolektīvi:

Pasākumi:

 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”.
 Leļļu teātra TIMS koncertprogramma
"Mežā'
 Koncerts "Ceļā uz XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem".
 Sadanci un balle "Plaukst ziedi un
mīlestība".
 Baltā galdauta svētki.
 Teātra svētki.
 Sporta svētki
 Dzejas dienu pasākums
 Ziemassvētku egles iedegšana.

6.3. MUZEJI
6.3.1. 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 418 vienības, katru 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 2020. gadā
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Jāņu ielīgošana
Alfredam Amtmanim Briedītim veltīts piemiņas
pasākums 5.augustā

Sezonas laikā no 1. maija līdz 1. novembrim reģistrēts 385 apmeklētājs. Finansiālo
līdzekļu piesaistei tika iesniegts projekts ELFLA attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.- 2020. gadam apakšpasākumā „Interaktīvā aprīkojuma iegādei aktieru Amtmaņu
muzejā”. Turpinās darbs pie informācijas par brāļiem Amtmaņiem un Nacionālā teātra
māksliniekiem, teātra darbiniekiem - Briedīša prēmijas laureātiem

papildināšanu un

precizēšanu, pilnveidošanu. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo teātri turpinās.

6.3.2. VECUMNIEKU PAGASTA NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRS

Vecumnieku pagasta Novadpētniecības centra (turpmāk tekstā- VPNC) viens no
galvenajiem uzdevumiem ir apzināt un apkopot informāciju par pagasta dzīvē notikušo un
notiekošo, par pagasta vietu un nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē. Sekmēt kultūrvēsturiskā
mantojuma un mūsdienu pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par
vēsturiskajiem procesiem Vecumnieku pagastā, radīt cieņu pret savu garīgo mantojumu un
tradīcijām.
Novadpētniecības centrs veido īpašas attiecības ar vietējo sabiedrību, iesaistot skolēnus,
skolotājus, absolventus, dažādu jomu speciālistus, vietējos novadpētniekus, akcentējot tā nozīmi
vietējās sabiedrības dzīvē dažādos vēstures posmos.
VPNC darbība 2020.gadā:


1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 20.janvārī. Pie Sarkanās skolas tika iedegts
barikāžu simbols- ugunskurs, pie kura pulcējās Vecumnieku iedzīvotāji, tostarp,
barikāžu dalībnieki. Uz ekrāna tika demontstrēta dokumentālā filma “Uzvarai nolemtie”
(rež.Z.Vidiņš, 1999.), 1991.gada barikāžu muzeja veidotā multiplikācijas filma bērniem
“Barikādes”. Uz lielekrāna varēja vērot VPNC krājuma fotogrāfijas no barikāžu laika
spilgtākajiem notikumiem un vietām, kā arī fotogrāfijas ar muzeja rīkotajiem barikāžu
piemiņas pasākumiem.
 Ikgadējie piemiņas brīži politiski represētajiem Vecumnieku dzelzceļa stacijā 25.martā
un 14.jūnijā – šogad, bez pasākumiem un cilvēku pulcēšanās.
 16.jūnijs. “Viens tulkojum, trīs dzimtas”. Latvija- Itālija-Vecmuiža. Pasākums veltīts
sicīliešu slavenajam rakstnieka Džuzupes Tomazi di Lampedūzas romānam “Gepards”,
kuru tulkojis Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgās Spekku dzimtas atvase Andrejs Spekke.
 Pasākums sastāvēja no trīs daļām: 1. “Ar dzimtas saknēm Vecumniekos”- VPNC
stāstījums par Speeku dzimtu Vecmuižā. 2. Pa “Geparda pēdām” – bibliogrāfes Ilzes
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Lecinskas stāstījums par romāna tulkotāju Andreju Spekki un Džuzepes Tomazi di
Lampedūzas gaitām Eiropā un Latvijā. 3. Izstādes “Pa Geparda pēdām Sicīlijā”
atklāšana. Dantes Aligjeri (DA) biedrības mākslinieku veltījums romānam un L.Viskonti
filmai “Gepards” (Itālija). Izstādē piedalījās DA biedrības mākslinieki: Aleksejs
Naumovs, Vija Dzintare, Laine Kainaize, Sarmīte Caune, Dzintars Adienis, Maira
Veisbārde, Andris Bērziņš, Raimonda Strode, Lauma Palmbaha, Jānis Strupulis, liene
Ūlande. Izstāde bija apskatāma no 16.06.-30.09.2020. Pasākumu pagaodināja V.E.
Stefāno Taliani de Markio (STEFANO MARIA TALIANI DE MARCHIO), Itālijas
vēstnieks Latvijā.
17.jūlijs, Tvīda velobrauciena tēma “Izbrauc cauri laikam”- 1.pietura pie Sarkanās
skolas. VPNC lekcija- stāstījums par Sarkanās skolas vēsturi no 1889.gada līdz
mūsdienām.
20.augusts, sadarbībā ar Bauskas pils muzeju, VPNC arheoloģiskā izstāde “Atrasts
Riežu manufaktūrā”, apskatāma Tūrisma informācijas punktā. Izstāde vēsta par dzelzs
ražošanas procesu pims vairāk nekā 335 gadiem tepat, mūsu pagastā. 2016.gada
arheoloģiskie izrakumi Vecmuižas-Riežu manufaktūra (das Neugutsche Werk, vāc.val.)
devuši priekšstatu par šīs ražotnes plānojumu ainavā, komplekso indusriālo raksturu un
izvietojumu, kā arī ražoto produkciju.
11.novembris, Lāčplēša diena. VPNC dalība gaismas performancē “Staro Vecumnieki”.
Uz tautas nama sienas tika projicētas Vecumnieku novada Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru lielformāta fotogrāfijas no VPNC krājuma.

2020.gada 17.februārī VPNC atstāja savu telpu Sarkanajā skolā, lai pēc vērienīgajiem
remontdarbiem ēkā atgrieztos svaigās, paplašinātās telpās.
Pandēmijas radītās situācijas rezultātā daudzi iecerētie pasākumi nenotika. Tai vietā lielāka
uzmanība tika vērsta uz VPNC krājuma strukturēšanu, komplektēšanu, aprakstīšanu un
digitalizēšanu.
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7. TŪRISMS
2019. gada septembrī apmeklētājiem tika atvērts standartizēts Tūrisma informācijas
punkts.
2020.gadā Covid-19 pandēmija ievērojami ietekmējusi tūrisma jomu. Pirmā karantīna
tika piedzīvota vairāk kā divus mēnešus 2020.gada pavasarī, ļaujot atsākt tūrisma aktivitātes
tikai maija vidū. Rudens periods atnesa otru karantīnu, liedzot jebkādas klātienes ar tūrismu
saistītas aktīvitātes no vēla oktobra.
No organizatoriskās puses tūrisma attīstība neapstājās, jo pašvaldības līmenī regulāri
notika tiešsaistes semināri, tikšanās, darba grupas, scenāriju domāšanas un dažādu plānu
veidošanas, lai tūrisma plūsma varētu atsākties un būtu ko piedāvāt brīdī, kad ierobežojumi tiktu
atcelti.


Standartizēts TIP Vecumniekos, Rīgas ielā 34 strādāja un bija atvērts no janvāra līdz
martam, un no maija vidus līdz novembra sākumam. Apmeklējuma statistika visā
2020.gadā uz vietas TIPā: 158 apmeklētāji (ieskaitot tos, kuri meklē suvenīrus, magnētus
un vēlas iespiest ceļošanas akcijas “ Kaimiņi Zemgalē” zīmogu).



Mācību braucienā novadu apmeklējuši 52 profesionālie gidi



Dažādas publikācijas Zemgales medijos, papildināts foto materiāls par novada tūrisma
piedāvājumu. Regulāri pilnveidota un uzturēta www.vecumnieki.lv tūrisma sadaļa,
aktualitātes tikušas atspoguļotas mājas lapā, Vecumnieku novada FB kontā un “Tūrisma
nozare Bauskas reģionā” oficiālajā FB kontā. Informācija ievietota mobilajā lietotnē
daba.gov.lv



Novada fotokonkursa rezultātā un sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu un
Vecumnieku Mākslas un Mūzikas skolu izveidots 2021.gada novada kalendārs



Novadīti Vides gidu kursi ar Profesionālās Gidu asociācijas mācībspēkiem



Iesākts veidot Sv.Jēkaba kultūras tūrisma jeb Camino Latvija svētceļnieku maršrutu
cauri novadam



Labiekārtoti Bārbeles sēravots un Zvirgzdes kāpa



Nomarķēts laivu maršruts ar 14 piestātnēm pa Mēmeli – Leišmalītes tūrisma ceļš



Novada objekti un pakalpojumu sniedzēji iekļauti Latvijas un Lietuvas 8 pašvaldību
pārrobežu tūrisma maršrutā “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”



jūnijā izdots novada tūrisma buklets “Vecumnieku novada Labsajūtas” ar visiem
pakalpojumu sniedzējiem un objektiem latviešu un angļu valodās
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Pie TIP ārsienas uzstādīta lielformāta karte ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem



2020.gada vasarā izdoti 4 A4 formāta maršruti (drukas un web versijās)



decembrī Reģionālās TV sižets par tūrisma iespējām novadā



martā pašvaldība iestājusies Zemgales Tūrisma Asociācijā



sadarbībā ar LLKC uzsākts projekts - izveidota iniciatīvas “ Viedo ciemu” grupa
Skaistkalnē un Kurmenē
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8. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANA
Pārskata periodā Vecumnieku novada teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošināja 7 personas.

Iesniegumi

Kopā

Saņemti personu iesniegumi

25

Sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem

25

Brīdinājuma vēstules (par pārk.novēršanu)

7

Administratīvā pārkāpuma lietas
Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība

27

t.sk. par pašvaldības noteikumu neievērošanu

8

Lieta nodota administratīvajai komisijai

27

Saņemtas no citām institūcijām

0

Nosūtītas izskatīšanai citām institūcijām

1

Izsaukumi
Apkalpoti personu izsaukumi

542

t.sk. no Valsts policijas iestādēm

223

Aizturētas personas
Aizturētas personas kopā

11

Aizturēti nepilngadīgie

1

Aizturētas meklēšanā esošas personas

2

Izņemti bērni no ģimenēm

0

Citi rezultāti
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos

31

Nostrādātas stundas masu pasākumu laikā

95

Sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai

57

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

215

Personas alkohola reibumā un slimi nogādātas mājās

71

Personas alkohola vai narkotiku reibumā nogādātas nakts patversmē

8

Izmantoti dzīvnieku patversmes pakalpojumi

36

Fiziska palīdzība - VP, NMPD, VUGD u.c.

216
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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 sociālajā medijā 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 20 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.
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.
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10. 2021. 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)”;
 “Teritorijas labiekārtošana pie Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos” (3.kārta);
 Divkārtu virsmas apstrāde Bērzu ielai;
 Ceriņu ielas pārbūve;
 Daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu atbalsts;
 Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas paplašināšana;
 Vecumnieku tautas nama grīdas seguma atjaunošana;
 Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve.
Stelpe
 Divkārtu virsmas apstrāde Stelpes pagasta Kalna ielai;
 Krāsniņu remonti dzīvojamā mājā “Palejas”.
Bārbele
 Ārdurvju nomaiņa pagasta pārvaldes un tautas nama ēkai;
 Centra kapsētas iegāde un digitalizēšana.
Skaistkalne
 Sporta ielas 1 pieslēgšana pie centralizētās kanalizācijas;
 Skaistkalnes vidusskolas noliktavas ēkas jumta maiņa;
 Sporta ielas pārbūve.
Kurmene
 Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED.
Valle
 Jumta nomaiņa mājai “Pūpoli” Taurkalnē;
 Jumta nomaiņa Brāļu Amtmaņu muzeja ēkai;
 Logu maiņa ēkai “Zemenītes” Taurkalnē.
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