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1.NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS
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 2016.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.
2016. gadā aktīvi tika iesaistīti iedzīvotāji un jaunieši dažādos projektos.
Novada dome piekto gadu izsludināja projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”,
kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja uzlabot savu dzīves vidi, veicot teritorijas
labiekārtošanas darbus, kāpņu telpu remontu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un
labiekārtošanu. Jauniešu piesaiste vasara brīvlaikā, sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru projekta - “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros - atsaucība ir liela, priecē, ka jaunieši vēlas iesaistīties darba tirgū.
Viens no lielākiem projektiem 2016.gadā - Vecumniekos uzsākta ēkas
Liepu ielā 2 pārbūve atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kura
šogad tika nodota un atvērta apmeklētājiem.
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2016.gadā tika iegādāta Sarkanā skola, kur šobrīd tiek izstrādāts
būvprojekts, ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru.
2017.gadā tiks uzsākta lauku ceļa Mēmele – Kalnakrogs pārbūve,
piesaistot līdzekļus no Lauku attīstību programmas 2014.-2020.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi un ciemata atjaunošana lauku apvidos”.
Vajadzību ir daudz, bet ir jāizvērtē prioritātes. Vecumnieku novada domes
vadība skaidri apzinās, ka jāturpina iesāktais darbs Vecumnieku novada
iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot pašvaldības, valsts un uzņēmēju
intereses, kā arī risinot teritorijas attīstības problēmas.
Vecumnieku novada dome aicina iedzīvotājus izteikt ierosinājumus un
priekšlikumus pašvaldības darba uzlabošanai. Darbosimies vairāk, labāk, aktīvāk
un visi kopā!

Patiesā cieņā
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja

Aiga Saldābola
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2.VECUMNIEKU NOVADA RAKSTUROJUMS
2.1. Teritorija
Vecumnieku novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā, Zemgales reģionā.
Vecumnieku novads robežojas ar Lietuvas Republikas Biržu rajona pašvaldību, Pierīgas
reģionu, Bauskas, Iecavas, Baldones, Ķeguma, Jaunjelgavas, Neretas novadiem.
Vecumnieku novadu veido seši pagasti: četri no bijušā Bauskas rajona - Vecumnieku,
Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes pagasts, un divi no bijušā Aizkraukles rajona - Kurmenes un
Valles pagasts.
Novada administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems. Vecumnieku novads atrodas 50 70 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas.
1.att. Vecumnieku novads Zemgales reģionā un Latvijā

Vecumnieku novada kopējā platība ir 844,4 km2:







33% jeb 281,2 km2 Vecumnieku pagasts;
21% jeb 178,8 km2 Valles pagasts;
13% jeb 111,9 km2 Kurmenes pagasts;
13% jeb 106,2 km2 Skaistkalnes pagasts;
12% jeb 97,9 km2 Bārbeles pagasts;
8% jeb 68,4 km2 Stelpes pagasts.
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2.att. Vecumnieku novada teritorijas struktūra
Kurmenes pagasts
13%
Vecumnieku
pagasts
33%
Valles pagasts
21%

Skaistkalnes
pagasts
13%

Stelpes pagasts
8%
Bārbeles pagasts
12%

Vecumnieku novads ir bagāts ar ģipša, kūdras, mežu un lauksaimniecības zemju
resursiem.
Lielāko novada zemes daļu veido meži, (452 km2

-

53%) un lauksaimniecībā

izmantojamā zeme (294 km2 – 35%). Purvi aizņem tikai maznozīmīgas platības (16 km2 – 2%),
krūmāji (15 km2 – 2%), zeme zem ūdeņiem ( 18,4 km2 – 2%), apbūvētās teritorijas (25 km2 –
3%) un pārējās zemes (24 km2 – 3%).
3.att. Vecumnieku novada teritorija pa zemes izmantošanas veidiem
Zeme zem ūdeņiem
2%
Krūmāji
2%

Apbūves teritorijas
3%

Pārējā zeme
3%
Meži
53%

Purvi
2%

Lauksaimniecības
zeme
35%
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Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2015.gada datiem Vecumnieku
novada teritorijas attīstības indekss ir -0,140 (48.vieta starp 110 Latvijas novadiem).
Cauri Vecumnieku novadam ved autoceļš Ķekava – Skaistkalne (P89) un Vecumnieki
– Nereta – Subate, arī Zemgales reģionam svarīgs projekta „Zemgales jostas” maršruts ir
autoceļš Bauska – Aizkraukle (P87). Novadu šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija, pa
kuru tiek pārvadātas kravas no NVS valstīm uz Ventspili.

2.2. Simboli
Vecumnieku novada ģerbonis Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2010.gada 19.janvārī.

Heraldiskais apraksts - Purpura laukā 3 dīseles veidā likti zelta dārza liliju ziedi, starp 3
sudraba lapām.
2011.gadā Vecumnieku novads ieguva unikālu nacionālā mantojuma suvenīru – monētu.

Vecumnieku monētā attēlots novada ģerbonis - trīs lilijas ziedi, kas akcentē to, ka
Vecumnieku novads asociējas ar izciliem selekcionāriem un ikgadējiem Liliju svētkiem.

2.3. Iedzīvotāji
Vecumnieku novada teritorijā, tāpat kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaits pēdējo gadu
laikā samazinās.
1.tabula Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa gadiem
Gads
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas
-80
-154
-144
-100
-70
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Periodā no 2009. - 2016.gadam, kopējais iedzīvotāju skaits samazinājies
par 1 091 cilvēku.
Iedzīvotāju blīvums novadā ir 10.58 cilvēki uz 1km2 teritorijas (uz 01.01.2016.)
4.att. Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā 2010. - 2016.gads
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Uz 2017.gada 1.janvāri Vecumnieku novadā ir 8861 iedzīvotāji. Lielākā iedzīvotāju
daļa, jeb 51% dzīvo Vecumnieku pagastā, Skaistkalnes pagastā dzīvo 13%, Valles pagastā
11%, Stelpes pagastā 9%, Bārbeles pagastā 9% un Kurmenes pagastā 7%.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, tas attiecīgi samazinās arī visos novada
pagastos. Izņēmums bija 2015.gadā, kad iedzīvotāju skaits pieauga Valles pagastā un
2016.gadā Vecumnieku pagastā.
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5.att. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem
Bārbeles pagasts
9%

Kurmenes pagasts
7%
Skaistkalnes
pagasts
13%

Vecumnieku
pagasts
51%

Stelpes pagasts
9%
Valles pagasts
11%

6.att. Iedzīvotāju skaita dinamika pagastos
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9

Vecumnieku
novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats

Iedzīvotāju
skaits

Vecumnieku novadā
KOPĀ

Bārbeles pagastā

Kurmenes pagastā

Skaistkalnes
pagastā

Stelpes pagastā

Valles pagastā

Vecumnieku
pagastā

2.tabula Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novada pagastos 2009. –2016.gads

2009.g.
2010.g.
2011.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
2016.g.

9952
9765
9412
9332
9178
9034
8931
8861

902
897
856
848
851
835
824
809

775
754
733
734
713
687
665
640

1308
1292
1247
1242
1213
1186
1158
1129

982
959
920
914
898
874
847
831

1130
1098
1068
1057
1016
995
1012
977

4855
4765
4588
4537
4487
4457
4425
4475

2016.gadā 395 persona no Vecumnieku novada deklarējušās citās administratīvajās teritorijās,
tai skaitā 34 personas uz ārzemēm. Savukārt 318 personas no citām administratīvajām
teritorijām dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novadā.
No novada dibināšanas, 2009.gadā, joprojām mirušo iedzīvotāju skaits ir lielāks
par dzimušo skaitu.
7.att. Dzimuši un miruši novadā
144

133
133

120

118
86
84
79

63

78

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Dzimuši

2015.gads

2016.gads

Miruši
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Vecumnieku novadā no visiem iedzīvotājiem, apmēram 14% ir līdz
darbspējas vecumam, ap 65% ir darbspējas vecumā un 21% sastāda iedzīvotāji, kuri sasnieguši
pēc darbspējas vecumu.
3.tabula iedzīvotāji pēc dzimumu struktūras un vecuma
Pagasts

Bārbeles pagasts
Kurmenes pagasts
Skaistkalnes
pagasts
Stelpes pagasts
Valles pagasts
Vecumnieku
pagasts
Novadā kopā

Līdz
darbaspējas
vecumam
vīrieši sievietes
51
49
42
37
47
54

Darbaspējas
vecumā

Pēc darbaspējas
vecuma

Kopā

vīrieši
311
230
392

sievietes
242
178
352

vīrieši
52
60
115

sievietes
104
93
169

809
640
1129

64
80
379

44
58
344

313
350
1499

241
285
1387

55
66
311

114
138
555

831
977
4475

663

586

3095

2685

659

1173

8861

8.att. Vecumnieku novada iedzīvotāju etniskais sastāvs
8000
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7000
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4000
3000
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1000
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176

115

0
latvieši

krievi

lietuvieši

baltkrievi

ukraiņi

citas…

Vidējais nodarbināto skaits novadā 2016.gadā ir 1372 cilvēki. Strādājošo mēneša vidējā neto
(pēc nodokļiem) darba samaksa ir 525 euro.
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9.att. Bezdarba līmenis Vecumnieku novadā, Zemgales reģionā un Latvijā
2014. – 2016.gads, %
Zemgales reģions
6,5

6,6

Latvija
6,5

Vecumnieku novads

6,6
6,2

7

6,5

6

5,2

5,6

5,5

5
4
3
2
1
0

2014.gads

2015.gads

2016.gads

Pēc Lursoft datiem kopš 1991.gada Vecumnieku novadā ir reģistrēti 1113 uzņēmumi.
Uz 2017.gada 1.janvāri Vecumnieku novadā ir aktīvas šādas uzņēmējdarbības formas:
10.att. Uzņēmējdarbības formas Vecumnieku novadā

Kooperatīvo biedrību uzņēmums (KBU)
Filiāle (FIL)
Akciju sabiedrība (AS)
Nodibinājums (NOD)
Kooperatīvā sabiedrība (KB)
Katoļu baznīcas publisko tiesību…
Draudze (DRZ)
Individuālais uzņēmums (IND)
Individuālais komersants (IK)
Biedrība (BDR)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Zemnieku saimniecība (ZEM)
Kopā

1
1
1
1
2
4
4
19
37
67
235
331
703
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3. NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
3.1. Pamatbudžets
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām
nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā,
kuram šie līdzekļi ir paredzēti; juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem
noteiktu mērķu sasniegšanai; citiem ieņēmumiem. Pašvaldības ekonomiskais pamats ir
īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas no juridisko un fizisko personu
maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem,
valsts un pašvaldību nodevām, pašvaldību budžetā ieskaitītajiem naudas sodiem, ieņēmumiem
no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības,
juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem.
Budžets ir Vecumnieku novada pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un
finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Saskaņā ar Latvijas
Republikas pastāvošo likumdošanu, Vecumnieku

novada pašvaldība pastāvīgi sastādīja,

aptiprināja un izpildīja budžetu 2016.gadam. Vecumnieku novada pašvaldības 2016.gada
budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta, kas apstiprināti kā Saistošie noteikumi
Nr.1 ar 27.01.2016. Domes sēdes lēmumu. Pašvaldības budžets ir bezdeficīta, jo ir sabalansēta
ieņēmumu un izdevumu daļa.
7.att. Pamatbudžeta ieņēmumi 2012. - 2016.gadā euro
8070522

8292430

8267179

8400000

7744570

8200000
8000000
7800000
7600000
7400000
7200000
7000000

7548148
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads
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2016.gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija
lielākie pēdējo piecu gadu laikā un sastādīja EUR 8 292 430, salīdzinot ar 2015.gadu,
pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir pieaudzis par vairāk nekā 221 tūkstoti euro ( jeb par 2.75%).
Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir gan ieņēmumos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (
+3.03%,), gan no iekasētā nekustamā īpašuma nodokļa (+12.71%), gan nenodokļu ieņēmumos
(+55.76%), gan arī no valsts un pašvaldību transfertiem (+0.98%).
2.tab. Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2014. - 2016.gads euro
2014.gads
Ieņēmumi kopā
t.sk.

2015.gads

2016.gads

8 267 179

8 070 522

8 292 430

3 805 887

3 790 154

3 905 185

538 577

543 935

613 045

65 387

68 760

107 101

696 004

670 081

640 020

Iedzīvotāju

ienākuma nodoklis
Nekustamā
īpašuma nodoklis
Nenodokļu
ieņēmumi
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu
palīdzība
Transferti

finanšu
2 742
3 158 582
2 997 592
3 027 079
(www.kase.gov.lv/l/pasvaldibu-menesa-parskati/1527)

Novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tie sastāda 47,1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
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8.att. Pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā, %

Transferti
36,5%

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
47,1%

Maksas
pakalpojumi
7,7%
Nenodokļu
ieņēmumi
1,3%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
7,4%

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam
pieauga. 2015.gadā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, salīdzinot ar 2014.gadu
samazinājās par vairāk nekā 15 tūkstošiem euro (par 0.4%). 2016.gadā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2015.gadu palielinājušies vairāk kā par 115 tūkstošiem euro
(par 3%)
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9.att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2011. – 2016.gads, EUR

2977568

2011.gads

3286417

2012.gads

3568904

2013.gads
2014.gads

3805887

2015.gads

3790154
3905185

2016.gads
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Transferti sastāda nākamo lielāko ieņēmumu daļu pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumiem. No saņemtajiem transfertu maksājumiem, lielāko daļu sastāda valsts
budžeta transferti – valsts budžeta mērķdotācijas, kas paredzētas noteiktam mērķim. Pašvaldība
nenosaka to lielumu, jo, mainoties valsts budžeta sadalījumam, mainās arī valsts budžeta
transfertu summas pašvaldībām.
Transfertos tiek uzskaitīti arī līdzekļi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem. Tā kā valdības apstiprinātā ES
fondu nākamā plānošanas perioda programma 2014. līdz 2020.gadam paredz, ka vairākās
programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu var pretendēt tikai modelī 9 plus 21
iekļautie centri, tad 2016.gadā Vecumnieku novadā ar šo līdzekļu līdzfinansējumu tika uzsākta
tikai pašvaldības grants ceļu rekonstrukcijas projektēšana.
10.att. Valsts budžeta transferti 2011. – 2016.gads, EUR

1249910

1329836

1426472

1513309

1689857
1541605

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads
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Pamatbudžeta ieņēmumos nekustamā īpašuma nodoklis sastāda
tikai 7.4%. Pēc Saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
dzīvojamo māju palīgēkām 2016.gadā” no 21.10.2015. ar nekustamā īpašuma nodokli
2016.gadā neapliek dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas. Atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodoklim Vecumnieku novada dome piemēro saskaņā ar likumu “Par nekustamā
īpašuma nodokli”. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, pieauguši par 69 tūkstošiem euro (par 12.7%). 2016.gadā nekustamā īpašuma nodokļa
parāda summa ir samazināta par 9 tūkstošiem euro.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas, tie sastāda 1.3% no visiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 7.7% apmērā sastāda Maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tos veido ieņēmumi no novada iestāžu un struktūrvienību
sniegtajiem pakalpojumiem: ūdensapgāde, komunālie pakalpojumi un citi maksājumi.
2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājušies par 30
tūkstošiem euro (par 4.5%).

Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna izpilde
2016.gadā, EUR un %
Rādītājs

Iedzīvotāju

Plāns, EUR

Izpilde,

Ieņēmumu

Plāna

Plāna

EUR

struktūra,

izpilde,

izpilde, %

%

EUR

3 908 047

3 905 185

47.1

-2 862

99.9

616 190

613 045

7.4

-3 145

99.5

108 080

107 101

1.3

- 979

99.1

ienākuma
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
Nenodokļu
ieņēmumi
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642 224

640 020

7.7

-2 204

99.7

Transferti

3 030 284

3 027 079

36.5

-3 205

99.9

KOPĀ

8 304 825

8 292 430

100

-12 395

99.9

Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (2015.,
2016.gada izpilde, 2017.gada plāns), EUR un %
Rādītāji

1.Kopā ieņēmumi(2+5+6)
2.Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais
atlikums no Valsts kases
Saņemts no Valsts kases pārskata gada
ieņēmumiem
3.Īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
par
mājokļiem
4.Nenodokļu ieņēmumi
Valsts (pašvaldības) nodevas un
kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības
budžetā
Pašvaldību nodevas
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
Valsts budžeta transferti

Izpilde, EUR
2015.gadā 2016.gadā

Plāns, EUR
2017.gadam

8 070 522
4 334 089
3 790 154

8 292 430
4 518 230
3 905 185

2016.gada
izpilde
pret
2015.gadu
%
102.7
104.2
103.0

37 763

27 792

73.6

-

3 752 391

3 877 393

103.3

4 173 848

543 935
484 227

613 045
540 424

112.7
111.6

517 511
454 703

59 708

41 248

69.1

35 596

-

31 373

-

27 212

68 760

107 101

155.8

64 500

8 578

8 810

102.7

8 500

4 118

4 520

109.8

4 000

4 460
29 288
15 288

4 290
37 320
12 311

96.2
127.4
80.5

4 500
23 000
8 000

15 606

48 660

311.8

25 000

2 997 592

3 027 079

100.9

3 812 307

-

1500

-

-

2 829 255

2 873 974

101.6

3 662 307

9 177 278
4 691 359
4 173 848
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Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta transferti ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām
Ieņēmumi
izglītības
funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
7.Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
t.sk. Vecumnieku vidusskola
Misas vidusskola
Veco ļaužu un invalīdu pansionāts
"Atvasara"
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola
Vecumnieku veselības centrs
Stelpes pamatskola
Skaistkalnes vidusskola
Valles vidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”
Pašvaldības aģentūra „Valles pašvaldības
aģentūra”
Pārējie maksas pakalpojumi
Citi iepriekš nekvalificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi

2 729 303

2 852 119

104.5

3 134 262

99 952

21 855

21.9

528 045

168 337

151 605

90.1

150 000

168 337

151 605

90.1

150 000

124 993

120 110

96.1

115 000

43 344

31 495

72.7

35 000

670 081

640 112

95.5

609 112

665 339

631 605

94.9

603 112

61 459
15 602

24 855
8 618

40.4
55.2

24 190
8 500

160 786

172 095

107.0

147 100

20 601
30 193
8 842
4 574
28 910
12 217

19 077
19 142
2 151
5 066
19 892
5 342

92.6
63.4
24.3
110.8
68.8
43.7

20 00
32 000
2 000
4 000
7 700
3 450

206 703

218 613

105.8

219 172

115 452

136 754

118.5

135 000

4 742

8 507

179.4

6 000

Vecumnieku novada pašvaldības 2016.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”.
2016.gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja EUR
8 654 257. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gadā izdevumi palielinājušies par vairāk nekā
666 tūkstošiem euro (par 8.3%).
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11.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2016.gadā, %
Sabiedriskā
kārtība un
drošība
1.6%

Vispārējie
valdības dienesti
9.8%
Sociālā aizsardzība
8.8%

Ekonomiskā
darbība
0.1%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
15.2%

Veselība
1.0%

Atpūta, kultūra un
reliģija
11.1%

Izglītība
52.4%

Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai, kas
2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu palielinājušies par 667 tūkstošiem euro (par 17.2%).
2016.gadā izdevumi izglītībai pieauguši, jo tika uzsākti remontdarbi ēkas Liepu ielā 2
(Vecumniekos) pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes prasībām.
Nākamo

lielāko

izdevumu

daļu

sastāda

izdevumi

teritoriju

un

mājokļu

apsaimniekošanai, kas 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies vairāk nekā par 45
tūkstošiem euro (par 3.6%).
Arī 2016.gadā, tāpat kā citus gadus, papildus pašvaldības īpašumu un teritoriju
sakārtošanas ikdienas darbiem, tika papildus veikts:
Vecumniekos: Misas tautas namā atjaunota skatuves mehānika un veikti telpu
remontdarbi, uzstādīti tiltiņi Aizupes parkā, veikta daudzdzīvokļu mājas “Šalkas” jumta
seguma nomaiņa, pie Vecā ezera salabota peldvietas nojumes grīda un

veikta ielu
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apgaismojuma izbūve, ierīkots gājēju celiņš Rīgas – Sporta ielā, veikti
labiekārtošanas darbi Vecumnieku tautas namā, tika uzstādītas 4 tirgus nojumes, veikta ēkas
“Cīrulīši” fasādes siltināšana un koka apšuvuma atjaunošana.
Vallē: veikta daudzdzīvokļu mājas “Meijas” jumta seguma nomaiņa, veikta ielu
apgaismojuma izbūve, uzsākta trotuāra rekonstrukcija uz pagasta pārvaldi.
Skaistkalnē: veikta magazīnas klēts grīdas demontāža, betonēšana, ģeotekstila
ieklāšana, uzstādīts atdzelžošanas filtrs Putnu ūdens tornī un veikta attīrīšanas iekārtu
nosēddīķu tīrīšana, uzstādītas jaunas drapērijas Skaistkalnes tautas nama, .
Stelpē: turpinājās remontdarbi daudzdzīvokļu mājā “Palejas”, tika sakārtota ūdens
ieguve pie kapsētām.
Kurmenē: veikti dzīvokļa remontdarbi mājā “Eglaines”, uzstādīts jauns skatuves
apgaismojums Kurmenes tautas namā, veikta parka teritorijas labiekārtošana un parka dīķu
atjaunošana, tika sakārtota ūdens ieguve pie Centra kapiem.
Bārbelē: veikta attīrīšanas iekārtu nosēddīķu tīrīšana, uzsākti remontdarbi dzīvoklī
Gaismā un mājā “Zemitāni”, veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija.

Izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 2016.gadā sastāda EUR 961 272 apmērā, kas ir
par 53 tūkstošiem euro (par 5.9%) vairāk kā 2015.gadā.
Izdevumi deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanai, kā arī aizņēmumu
kredītu procentu izdevumiem 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājušies par 7
tūkstošiem euro (par 0.8%).
Izdevumi sociālajai aizsardzībai, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājušies par 97
tūkstošiem euro (par 11.4%). Samazinājums sociālajai aizsardzībai veidojas no tā, ka ar
2016.gadu par izglītības iestāžu audzēkņu brīvpusdienām norēķini tiek veikti uzreiz ar
izglītības iestādēm.
Vēl 2016.gadā 139 tūkstoši euro izlietoti sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ir par
19 tūkstošiem euro (par 16.4%) vairāk kā 2015.gadā. 2016.gadā tika pārkārtots sabiedriskās
kārtības nodaļas darbs.

21

Vecumnieku
novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats

2016.gadā izdevumi veselībai, salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājušies par
18 tūkstošiem euro (par 18.2%). Izdevumi 2016.gadā, jo 2015.gadā Vecumnieku veselības
centrā tika veikts telpu remonts un digitalizēts rengena aparāts.
Izdevumu proporcija pa funkcionālajā kategorijām saglabājas nemainīga jau no
2010.gada.
12.att. Izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2010.-2016.gads

2010.gads
2011.gads
2012.gads
2013.gads
2014.gads
2015.gads
2016.gads
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu plāna
izpilde 2016.gadā, EUR un %
Rādītāji
Vispārējie
valdības dienesti

Plāns,
EUR
946 922

Izpilde,
EUR
852 364

Izdevumu
struktūra,
%
9.8

Plāna
EUR

izpilde,

-94 558

Plāna
izpilde, %
90.0
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Sabiedriskā
kārtība
un
drošība
Ekonomiskā
darbība
Pašvaldību
teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošana

Veselība
Atpūta, kultūra,
reliģija
Izglītība
Sociālā
aizsardzība
KOPĀ

178 616

139 634

1.6

-38 982

78.2

8 000

4 356

0.1

-3 644

54.5

1 415 926

1 314 033

15.2

-101 893

92.8

110 703

84 861

1.0

-25 842

76.7

1 097 719

961 272

11.1

-136 447

87.6

4 692 608

4 537 915

52.4

-154 693

96.7

915 073

759 822

8.8

-155 251

83.0

9 365 567

8 654 257
100.0
-711 310
92.4
(www.kase.gov.lv/l/pasvaldibu-menesa-parskati/1527)

2016.gadā visi plānotie darbi ir paveikti, izdevumi pa struktūrvienībām tika plānoti ar
rezervi.

Pārskats par Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem, EUR un %
(atbilstoši funkcionālajai izdevumu klasifikācijai)
Kods

01.000
03.000
04.000

06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Rādītāji

Vispārējie valdības
dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldību teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ izdevumi

Izpilde, EUR

2016.gada
izpilde
pret
2015.gadu,
%

Plāns, EUR

2015.gadā

2016.gadā

2017.gadam

859 589

852 364

99.2

971 142

119 933

139 634

116.4

206 212

-

4 356

-

406 500

1 268 922

1 314 033

103.6

1 548 624

103 682
907 687
3 870 851
857 241
7 987 905

84 861
961 272
4 537 915
759 822
8 654 257

81.8
105.9
117.2
88.6
108.3

205 366
1 428 692
4 878 152
924 249
10 568 937
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(www.kase.gov.lv/l/pasvaldibu-menesa-parskati/1527)
(vecumnieki.lv/pasvaldiba/budzets.html)
Pamatbudžeta izdevumu summas apjomu būtiski ietekmē valstī noteiktā minimālā
darba alga, cenu izmaiņu svārstības un iespēja piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētajos
projektos.

3.2. Speciālais budžets
Vecumnieku novada pašvaldības speciālo budžetu veido ar pamatbudžetu
nesaistīti iezīmēti līdzekļi, kas paredzēti noteiktu izdevumu segšanai (autoceļu fonds, dabas
resursu nodoklis) un līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.
2016.gadā Vecumnieku novada speciālajā budžetā autoceļu fondam saņemti
246 648 EUR, kas, salīdzinot ar 2015.gadu, kopumā palielinājušies par vairāk nekā 18
tūkstošiem euro (par 7.9%). Autoceļu fonda līdzekļi pagastu ceļiem tiek izlietoti proporcionāli
to apjomam. 2016.gadā pašvaldība no pamatbudžeta iedalīja 9 150 EUR pašvaldības autoceļu
uzturēšanai.
Pašvaldībā ir izstrādāts 3 gadu plāns autoceļu programmas īstenošanai.

VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta
valsts autoceļu programmas mērķdotācijas plāns 2016. -2018. gadiem

1
2
3
4

1. Mērķdotācija pašvaldību un ielu finansēšanai (EUR)
Mērķdotācijas atlikums uz 1.janvāri 2016.g.
Saņems mērķdotāciju pārskata periodā
Izlietos mērķdotāciju pārskata periodā
Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām

2. Ceļu un ielu finansēšanai izlietos mērķdotāciju (EUR)
Izdevumu veids
1 Ceļu un ielu būvprojektēšana
2 Ceļu un ielu būvniecība
3 Ceļu un ielu rekonstrukcija
4 Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana
5 Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana(renovācija)
6 Pārējie izdevumi
KOPĀ

2016
2017
2018
39710
0
0
246648 246648 246648
286358 246648 246648
0
0
0

2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276358 233600 233600
0
0
0
10000 13048 13048
286358 246648 246648
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Vecumnieku novada pašvaldība iesaistījās Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” īstenošanā. Atjaunojamie ceļi šī projekta ietvaros tika sarindoti prioritārā secībā:
Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.

A3 (Mēmele – Kalnakrogs)
A10 (Mednieki-Gali (līdz Dzegužu ceļš, Stelpes pagasts))
B2 (Spodras – Krieviņi)
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)

6.
7.
8.
9.

Paredzamais
ceļa garums
/ km
4.3
6.0
1.5
1.9
1.7
1.85
1.68
1.05
3.12
1.3
1.0

Speciālajā budžetā ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2016.gadā sastāda 13 320 euro,
kas, salīdzinot ar 2015.gadu, kopumā samazinājušies par vairāk nekā 8 tūkstošiem euro (par
38.7%). Dabas resursu nodokļa līdzekļus izlieto atbilstoši likuma “Par dabas resursu nodokli”
prasībām.
13.att. Novada pašvaldības speciālais budžets 2010. – 2016.gads, EUR

217680 228630

250000
200000

146799

171307

146594

246648

168303

150000
100000
50000
0

7570

9543

8241 10710

18282

21738

Valsts transferti autoceļu fondam
Dabas resursu nodoklis
13320
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3.3. Debitoru parādi
Norēķini par komunālajiem
maksājumiem
Norēķini par zemes nomu
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām,
būvēm un mājokļiem

2014.gads

2015.gads

2016.gads

27 325

28 477

30 405

9 150

5 804

6 134

187 454

156 933

158 235

40 726

42 117

31 600

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2 176 479

2 297 236

2 619 745

565 547

338 169

457 033

37 330

22 118

26 146

70 568

70 723

72 734

3.4. Kreditoru parādi

Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem izņemot nodokļus
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

820

15 984

Pārējās īstermiņa saistības

655

Nākamo periodu ieņēmumi

199 729

0

3 015

952

4 823
0

77 104

0
158 304

3.5. Pašvaldības saistību un galvojumu apjoms
Vecumnieku novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, saistību
apjoms uz 2016.gada beigām sastāda 7.36% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
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2016.gadā pašvaldība savas kredītsaistības palielināja par 779 542 euro, bet
par 442 200 euro samazināja aizņēmumu pamatsummas. Aizņēmumu summas izlietotas
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, novada izglītības iestāžu remontiem un ēkas Liepu
ielā 2, Vecumniekos pārbūvei atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.
2016.gadā visi plānotie aizņēmumi atmaksāti pilnā apmērā un atbilst
noslēgtajiem līgumiem un atmaksas grafikiem.
Uz 2016.gada beigām Vecumnieku novada pašvaldībai ir kredītsaistības par 38
aizņēmumiem, kas saņemti laika periodā no 2003.gada.
Vecumnieku novada pašvaldībai ir 3 galvojumi par kapitālsabiedrības SIA “Mūsu
saimnieks” ņemtajiem aizdevumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības un siltumtrašu
rekonstrukcijas projektu realizēšanu.

Pavisam

Turpmākajos

Vecumnieku novada pašvaldības saistību un garantiju apmērs, EUR

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

472 433

559 286

484 381

434 644

414 154

370 011

1 501 601

4 236 510

23 966

23 743

23 521

23 300

23 079

22 857

180 371

320 837

496 399

583 029

507 902

457 944

437 233

392 868

1 681 972

4 557 347

7.36

8.65

7.53

6.79

6.49

5.83

X

X

gados

2016.

Aizņēmumi
kopā
Galvojumi
kopā
Kopā saistības
Saistību
apjoms % no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
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4. NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2015. – 2016.gadā, EUR
Nekustamā īpašuma
veids

Nr.
p.k.

Bilances vērtība, EUR
2015.

Zeme, ēkas un būves

1.

12 018 533

t.sk. ēkas

15 932 492

%

3 913 959

132.6

5 604 455

619 401

112.4

zeme

2 562 230

2 568 023

5 793

100.2

būves

3 678 281

6 965 627

3 287 346

189.4

792 968

794 387

1 419

100.2

Bioloģiskie
pazemes aktīvi

un

191 533

t.sk. mežaudzes
Turējumā
nodotie
valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi

3.

EUR

4 985 054

pārējais
nekustamais īpašums
2.

2016.

Izmaiņas

1 064 765

80 463
1 245 714

78 939
1 184 167

873 232

555.9

-1524
-61 547

98.1
95.1

5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
RAKSTUROJUMS
Īpašuma
veids
Gads
Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi
Kopā:

Kopējā īpašuma vērtība
(EUR)
2014
2015
2016

Ierakstīts Zemesgrāmatā
(EUR)
2014
2015
2016

Vēl jāieraksta
Zemesgrāmatā (EUR)
2014
2015
2016

2409661
3930849
5582548
197976

2562229
3575473
3654779
224627

2568023
5191124
7683635
413331

1185148
3895736
1356375
133573

1383178
3558312
551275
199061

1552611
5159312
706349
209481

1224513
35113
4226173
64403

1179051
17161
3103504
25566

1015412
31812
6977286
203850

12121034

10017108

15856113

6570832

5691826

7627753

5550202

4325282

8228360

Pēc stāvokļa uz 31.12.2016.:
-

nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Vecumnieku novada
teritorijā reģistrētas 8 257 zemes vienības ar kopējo platību 84 420,17 ha. Kā
Vecumnieku novada pašvaldībai piekritīgas reģistrētas 1 043 zemes vienības ar
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kopējo platību 1 691,2 ha, kas ir 12,63% no Vecumnieku novada
teritorijā reģistrēto zemes vienību skaita un 2.0% no Vecumnieku novada teritorijā
reģistrēto zemes vienību platības;
novadā pašvaldības īpašumā un valdījumā bija 421 dzīvoklis (t.sk. izīrēti – 385,

-

dažādu iemeslu dēļ neizīrēti – 36 dzīvokļi);
-

personas, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumos – 43;

-

sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 18 ģimenēm;

-

pašvaldības īpašuma 1 dzīvoklim ir noteikts sociālais statuss.

6. NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS,
EUR

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

Reģistrācijas
Nr.

Līdzdalība
%

43603018936

100

426 517

426 517

-

53603009371

100

169 595

169 595

-

43603009401

100

128 724

128 724

-

40003199078

25

303 072

302 886

-186

Perioda
sākumā,
EUR

Perioda
beigās,
EUR

Izmaiņas
+/-, EUR

7. VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
Ar Vecumnieku novada Domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu „Par Vecumnieku novada
teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (prot.Nr.5, 2.§1.)
tika apstiprināta Vecumnieku novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam galīgā
redakcija
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Ar Vecumnieku novada domes 2013.gada 24. aprīļa lēmumu “Par
Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2028. gadam un attīstības
programmas 2013. - 2019. gadam precizētajiem projektiem” (prot.Nr.5, 2.§2.) tika apstiprināts
Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2018. gadam precizētais projekts
un Vecumnieku novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam precizētais projekts.
Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2028.gadam ir galvenais
pašvaldības attīstības politikas un ilgtermiņa plānošanas dokuments. Stratēģija definē
Vecumnieku novada ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģisko mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu. Stratēģijas nostādnes atspoguļo un precizē Vecumnieku novada attīstības
programma un teritorijas plānojums.
Lai veicinātu Vecumnieku novada ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību, arvien tiek
izstrādāti un realizēti investīciju piesaistes projekti. Koordinācijas darbu veic Attīstības nodaļa,
pašvaldība veicina arī investīciju piesaisti, atbalstot gan pašvaldības iestāžu, gan nevalstisko
organizāciju projektu iniciatīvas ar līdzfinansējumu.

7.1. Realizētie projekti 2016.gadā
Tā kā valdībā apstiprinātā Eiropas Savienības fondu plānošanas programma 2014. līdz
2020.gadam paredz, ka vairākās programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu var
pretendēt tikai modelī 9 plus 21 iekļautie centri, tad 2016.gadā varējām realizēt tikai 3 projektus
no ES fondiem.
Lai uzlabotu materiāltehnisko bāzi Vecumnieku novada vispārējās izglītības iestādēs
un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, tika piesaistīts finansējums sporta inventāra
iegādei, realizējot projektu “Sporta inventāra iegāde Vecumnieku novada akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”.
Projekta mērķis – veikt nepieciešamā sporta inventāra un aprīkojuma iegādi
Vecumnieku novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs, attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu
pamatprasmju apguvei un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanai, lai
veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta
nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku
fizisko un garīgo attīstību, kā arī uzlabot sportiskos sasniegumus.
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Iegādātais sporta inventārs un aprīkojums, projektā iesaistītajām izglītības
iestādēm, nodrošina iespēju pedagogiem dažādot mācību metodes sporta stundās, izmantojot
mūsdienīgas pieejas, uzlabojot darbu sporta stundās, veicinot skolēnu fizisko spēju attīstīšanu
un veselības nostiprināšanu, uzlabojot skolēnu motivāciju iesaistīties sporta aktivitātēs stundu
laikā, kā arī ārpus skolas. Projekta īstenošanas rezultātā uzlabojās darbs sporta stundās,
audzēkņiem un pedagogiem tiks nodrošināta droša mācību vide, kas attiecīgi sekmē optimālu
priekšmeta „Sports” standartu apguvi, kā arī uzlabo sportiskos sasniegumus.
Projekta kopējās izmaksas sastāda: EUR 6443.02, no tā - Izglītības un zinātnes
ministrijas finansējums EUR 3221.42, pašvaldības finansējums EUR 3221.60.
Projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja uzlabot
savu dzīves vidi, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus, kāpņu telpu remontu, bērnu rotaļu
laukumu ierīkošanu un labiekārtošanu, u.t.t. Projekta mērķis ir rosināt Vecumnieku novada
iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti, veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstot sabiedrības
un pašvaldības sadarbību.
Projektu konkursā var piedalīties fizisku personu neformālās grupas, kurās
apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, un ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
kuru juridiskā adrese ir Vecumnieku novadā. Lai piedalītos konkursā, iedzīvotājiem jāiesniedz
pašu sagatavots projekts atbilstoši konkursa nolikumam, kas saistīts ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu Vecumnieku novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Viens no galvenajiem projektā
izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem ir iedzīvotāju pašu darba ieguldījums. 2016.gadā tika
apstiprināti 12 iedzīvotāju iesniegtie projekti par kopējo summu EUR 9572.00. Finansējums
100 % apmērā tika piešķirts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Vecumnieku novada dome realizēja
projektu “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. NVA darba devējam nodrošina
dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksā darba devējs pats. Skolēna mēneša
atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas
apmērā – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas. Vecumnieku novada dome, laika posmā no 2016.
gada 1. jūnija – 31. augustam nodarbināja 34 skolēnus vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
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7.2. Projektu turpmākās ieceres
Projekti, kuri tiks realizēti un plānota investīciju piesaiste 2017.gadā:
1. LEADER projekts ““Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Valle””;
2. LEADER projekts “Valles brīvdabas vietas izveide veselības un sporta aktivitāšu
veicināšanai”;
3. LEADER projekts “Bārbeles pagasta parka labiekārtošana un estrādes rekonstrukcija”;
4. ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā”
5. ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
6. ELFLA projekts “Vecumnieku novada pašvaldības grants ceļa A3 (Mēmele –
Kalnakrogs) pārbūve Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā”;
7. “Iedzīvotāji veido savu vidi 2017”;
8. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”;
9. ESF projekts “PROTI un DARI!”;
10. ESF projekts „Atver sirdi Zemgalē”.

7.3. Izglītība
Izglītības funkciju realizēšanu novadā nodrošina 6 mācību iestādes, kurās kopā ar
pirmsskolas 5-6 gadīgo grupām uz 01.09.2016. bija 975 audzēkņi:
1. Misas vidusskolā

167 audzēkņi;

2. Skaistkalnes vidusskolā

173 audzēknis;

3. Stelpes pamatskolā

64 audzēkņi;

4. Valles vidusskolā

121 audzēknis;

5. Vecumnieku vidusskolā

431 audzēkņi;

6. PII “Cielaviņa” Vallē

19 audzēkņi.

Vecumnieku novadā sekmīgi darbojās arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola un
Vecumnieku novada Sporta skola.
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Vecumnieku vidusskola ir novada lielākā skola.
Vecumnieku vidusskolā ir 4 licencētas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības
programma,

Vispārējās

pamatizglītības

programma,

Vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā virziena programma, Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programma. Visas programmas licencētas
un skola akreditēta 2014. gadā.
Vecumnieku vidusskola darbojas Valsts izglītības satura centra Inovatīvās pieredzes
skolu tīklā un ir viena no 22 valsts skolām, kas nodrošina inovatīvās pieredzes apmaiņu ar citu
skolu skolotājiem un skolēnu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm. Projekta ietvaros
tiek veiktas skolotāju apmācības un bērniem organizēta vasaras nometne “FIBIĶĪMA vasaras
skola”, virtuālais konkurss “FiBiĶīMa erudīts”, radošās darbnīcas kopā ar Rīgas Tehniskās
Universitātes Studentu klubu. Skolas pieredze ir apkopota un ievietota Eiropas Savienības 7.
ietvarprogrammas „Zinātne sabiedrībā” Scientix 2 interneta vietnē scientix.eu
Sākumskolas skolotāji piedalās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
centra vadītajos semināros “Dabaszinātņu un matemātikas uzlabošana skolā 1.-6. klasēs”.
Pētniecisko darbu izstrādē Vecumnieku vidusskolas pedagogi darbojas ESF projektā
PROFAILS.
Skola realizē skolotāju apmācību, veidojot mazās mācīšanās grupas dažādu priekšmetu
skolotājiem savas profesionālās darbības izpētē un uzlabošanā. Grupās piedalās Vecumnieku
novada skolu dažādu priekšmetu skolotāji un Neretas novada Mazzalves pamatskolas skolotāji.
Skola aktīvi darbojas Ekoskolas programmā, iegūts starptautiskās Ekoskolas Zaļais karogs.
Vecumnieku vidusskola aktīvi darbojas Latvijas Valsts mežu Izglītojošā programmā
Mammadaba.

Mammadaba

meistarklasē

ieguvusi Starptautiskā

vides

izglītības

fonda (Foundation For Enviromental Educaton-FEE) vides izglītības programmas „Izzini
mežu” augstākās pakāpes diploms - Certificate of Achievement - 2016. Iegūti 8 Meistaru
diplomi, aktīvi iesaistīti 160 skolēni.
Skola tradicionāli 2 reizes gadā, sadarbībā ar Vecumnieku novada Domi, organizē skolas
apkārtnes un pagasta teritorijas sakopšanas talkas un piedalās Latvijas vides sakopšanas akcijā
„Lielā Talka”.
Vecumnieku vidusskola realizē interešu izglītības programmas, kuras rada iespējas
vispusīgai personības attīstībai, nodrošina aktīvu un radošu brīvā laika izmantošanu, sekmē
saskarsmes un sadarbības pieredzi. 2015./2016.mācību gadā 18 interešu izglītības programmās
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darbojās 202 skolēni. Skolā ir senas sporta tradīcijas. Skolas audzēkņi sporta
interešu izglītības programmās sasniedz augstus rezultātus novada un valsts līmenī.

Misas vidusskola
Misas vidusskola ir skola, kurā domā par ikviena skolēna izaugsmi, tās darbs balstīts uz
sadarbību, savstarpējo cieņu, uzticēšanos. Ikvienam skolēnam tiek piedāvāta iespēja attīstīt sevi
kā radošu personību. Misas vidusskolā licencētas un akreditētas 5 izglītības programmas:

 Pirmsskolas izglītības programma (01011111) – 65 izglītojamie;
 Pamatizglītības programma (21011111) – 118 izglītojamie;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) – 26
izglītojamie;

 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena neklātienes programma
(31012013) – 11 izglītojamie;

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(21015611) – 4 izglītojamie.
Skolā strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, 24 tehniskie darbinieki.
Misas vidusskolai ir savs karogs, logo, skolas himna un mājas lapa.
2016. gadā pamatizglītību ieguvuši 13 izglītojamie, vispārējo vidējo izglītību - 7
izglītojamie. Mācības Misas vidusskolas 10. klasē turpina 10 skolēni , pārējie mācības turpina
profesionālajās izglītības iestādēs. 71,4% 12. klases absolventu mācības turpina augstskolās.
Vidusskola četrus gadus darbojas Latvijas Ekoskolu programmā, līdzdarbojas skolas vides
veidošanā, uzturēšanā un sakopšanā. Šīs programmas ietvaros 2016. gadā tika organizēta
Projektu nedēļa, lai ikviens izprastu atkritumu šķirošanas nozīmīgumu un ietekmi uz vidi.
Vides zinātnes ietvaros izstrādāti 2 Zinātniski pētnieciskie darbi - „Videi draudzīgs iepakojums
– iepirkumu maisiņi – patiesība vai mīts” un „Dabai draudzīgi trauku mazgājamie līdzekļi”.
Viens no darbiem tika prezentēts Zemgales novada reģionālajā konferencē.
Skolā tiek domāts par estētiskās vides veidošanu, uzturēšanu. Skolas telpas tiek gaumīgi
noformētas atbilstoši gadalaikiem un gaidāmajiem svētkiem. Tiek mērķtiecīgi plānota skolas
fiziskās vides uzlabošana. 2016. gadā tika atjaunoti griesti un ierīkoti apgaismes ķermeņi piecos
darba kabinetos. Uzlikts bruģa segums un ierīkota auto stāvvieta pievedceļā uz skolu. Veikts
kosmētiskais remonts un griestu klājums sporta zāles vestibilā. Nomainītas mēbeles un veikts
kosmētiskais remonts skolotāju istabā. Visos mācību kabinetos noslīpētas parketa grīdas,
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noklātas ar laku, veikti labošanas darbi. Vēstures kabinetā, 4. un 6. klases telpās
nomainītas mēbeles. Daļēji nomainīts teritorijas nožogojums pirmsskolas izglītības iestādē.
Izremontēts un apmēbelēts medicīnas kabinets pirmsskolā. Iestādē pilnveidota IT bāze:
iegādāti 2 stacionārie datori, 1 portatīvais dators, multifunkcionālā iekārta, 3 projektori.
Misas vidusskola sevi dēvē par vietu, kur katram ir iespēja izkopt savus talantus, attīstīt
gribu, pilnveidot uzstāšanās prasmes. Šīs prasmes tiek pilnveidotas daudzveidīgajās interešu
izglītības

programmās.

Skolā

darbojas

trīs

koru

kolektīvi

(1.-4. klašu koris, 5. – 12. klašu koris, zēnu koris), 4 tautisko deju kolektīvi
(1. – 3. klases, 4. – 5. klases, 8. – 12. klases un pirmsskolas), teātra pulciņš, sporta tūrisma
pulciņš, interešu izglītības grupas sportā. Pie skolas trenējas Vecumnieku novada Domes sporta
skolas basketbola grupa. Savas mākslinieciskās dotības profesionālā līmenī pilnveido 15
skolēni, kuri mācās Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā.
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar sagatavotajām programmām priecē ne vien
vietējo sabiedrību, bet ir atvērti dalībai dažādos ārējos konkursos, kuros gūst labus rezultātus.
Interešu izglītības pedagogi strādā profesionāli, popularizējot Misas vidusskolas un
Vecumnieku novada vārdu republikas mērogā un ārpus tās robežām. Ir izveidojusies cieša
sadarbība mūzikas jomā ar Bauskas novada skolām, Ķekavas vidusskolu un Dobeles mūzikas
skolu. Jau divus gadus piedalāmies zēnu koru festivālā un Bauskas novada skolu koru
koncertos.
Skolā aktivizējusies Jaunsardzes kustība. Vienu reizi nedēļā tiek organizēta apmācība
instruktora vadībā. Jaunsargi iesaistās Ekoskolas un sporta tūrisma pulciņa organizētajos
pasākumos, nodrošinot dažādu šķēršļu joslu izveidošanu un pārraudzīšanu.
Skolā ir noturīgas tradīcijas, kuras ik gadu tiek pilnveidotas. Kā netradicionālas: ikgadējā
Adventa tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, Ziemassvētku labdarības pasākumi, dalība un
koncertēšana dievkalpojumos, mīļumdiena pirmsskolas izglītojamo vecvecākiem, vecāku
nedēļas skolā, domrakstu diena, daiļrunas konkursi klasēs, ikmēneša skolas avīzes veidošana,
koncertēšana svētku pasākumos savā novadā un ārpus tā. Esam iedibinājuši zēnu kora
sadraudzības pasākumu organizēšanu. Deju kolektīvu iniciēts ir pasākums „Spriguļu kauss”,
katru gadu tas notiek citā dalībskolā.
Mācību procesā tiek domāts par katra skolnieka izaugsmi, ievērojot, ka izglītības attīstības
mērķis nav tikai intelektuālā attīstība, bet tās procesā svarīgs ir audzināšanas, emocionālais un
garīgās attīstības aspekts.
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Mācību process balstās uz skolotāju un skolēnu savstarpējo sadarbību, skolēnu
mācīšanās vajadzību izpēti, mācību darba formu un metožu dažādošanu. Iespēju robežās tiek
praktizēts individualizēts un diferencēts mācību darbs stundās. Tiek strādāts pie dzīvesprasmju
attīstīšanas caur mācību saturu.
Skolēnu mācību sasniegumi ik gadus tiek analizēti pedagoģiskās padomes sēdēs un
prognozēta perspektīvā darbība, lai tos uzlabotu, īpaši strādājot pie radošo uzdevumu
risināšanas prasmju un domāšanas prasmju attīstīšanas.
2016. gada centralizētajos eksāmenos krievu valodā (73,82%), Latvijas un pasaules vēsturē
(70,96%), fizikā (73,83%) esam uzrādījuši vidēji augstākus rezultātus kā valstī kopumā. Mūsu
skolēnu sniegums atpaliek tikai nedaudz pārējos centralizētajos eksāmenos – angļu valodā,
matemātikā, latviešu valodā. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā lauku vidusskolu vidū
kopvērtējumā centralizētajos eksāmenos Misas vidusskola ierindojas 31. vietā (91 skola).
9. klases skolēnu vidējais vērtējums eksāmenos ir 6,5 balles. Vislabākais sniegums uzrādīts
krievu valodā (8,6), angļu valodā (6,5), latviešu valodā (6,6). 54% skolēnu zināšanas novērtētas
optimālā līmenī.
2016. gadā apmeklētas 24 mācību priekšmetu olimpiādes, piedalījušies 38 izglītojamie,
iegūtas 19 godalgotas vietas. 4 mācību priekšmetos iegūtas 1. vietas (fizika 10. un 12. klasēs,
mūzika 10. klasē, vizuālā māksla 4. klasē), 5 mācību priekšmetos iegūtas 2. vietas (krievu
valoda 8. un 12. klase, matemātika 10.klase, mūzika 7. klase, vizuālā māksla 2. klase) un 3
mācību priekšmetos - 3. vietas (matemātika 5. un 6.klase, latviešu valoda 11. klase). Mājās
atvestas arī atzinības 7 mācību priekšmetos. No godalgotajām vietām 32% dabaszinību un
matemātikas mācību priekšmetos, 26% - svešvalodās, 21% - latviešu valodā un 21% mākslu
jomā.
Pedagogi aktīvi iesaistās aktivitātēs, lai pilnveidotu savu meistarību un metodiski
bagātinātos. Viņi iesaistījušies Vecumnieku vidusskolas organizētajās aktivitātēs – Mazajās
mācīšanās grupās, kur tiek vērotas un analizētas mācību stundas. Skolā tiek organizēti
metodisko komisiju aktivitāšu mēneši, kuros katrs skolotājs vada pieredzes stundas, viesojas
savu kolēģu stundās, analizē tās.
Esam uzsākuši skolas darbības pašvērtēšanas procesu un Attīstības plāna izstrādi
turpmākiem trim gadiem. Lai objektīvi novērtētu skolas darbību, vērtēšanā tiek iesaistīti
pedagogi, vecāki, skolēni un skolas darbinieki. Esam iezīmējuši savas stiprās puses:


augsta līmeņa interešu izglītība,
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labas tradīcijas skolā,



sakārtota un droša vide,



sirsnīgas, labvēlīgas attiecības,



skolēniem daudz iespēju individuālai izaugsmei,



pozitīva attieksme pret skolēnu personību,



konkurētspējīgs sniegums 12. klases eksāmenos,



pedagogu un skolas vadības sadarbība.

Vājās puses:


viduvēji skolēnu ikdienas mācību sasniegumi un motivācijas trūkums,



mācību stundu kavējumu biežums,



nepietiekams lasītprasmes līmenis,



atbalsta personāla neregulārs darbs,



vecāku atbalsta trūkums,



konkurences trūkums bērnu vidū.
Kā savas iespējas redzam:



aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu,



rīkot nometnes vasaras brīvlaikā,



iespēja individuāli strādāt ar talantīgiem bērniem.
Mūsu skolas draudi:



skolēnu skaita samazināšanās,



pedagogu kolektīva novecošanās,



talantīgie bērni neizjūt konkurenci.
Misas vidusskolas tālākās attīstības vajadzības izglītības jomā:



materiālās bāzes pilnveidošana,



profesionālās izglītības programmas izveide,



dalība projektos,



jaunu pedagogu piesaistīšana skolai,



karjeras izglītības veicināšana,



atbalsta personāla lielāka pieejamība.
Infrastruktūras jomā:



stadiona rekonstrukcija,
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pirmsskolas ēkas siltināšana un iekšējie remontdarbi,



dabaszinību kabineta iekārtošana,



mājturības kabineta aprīkojuma pilnveide,



aktīvās atpūtas ierīču uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Misas vidusskolas īpašais piedāvājums novada skolu vidū ir – plašais interešu
izglītības programmu piedāvājums, neklātienes programma vidusskolā, droša un draudzīga
vide, iespēja nodrošināt katram izglītojamajam viņa personīgo izaugsmi.

Skaistkalnes vidusskola
Skaistkalnes vidusskola ir Vecumnieku novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skaistkalnes vidusskola atrodas pie
Latvijas – Lietuvas robežas Mēmeles krastā. Šēnbergas muižas ēkas (Korfa medību pilī) telpās
Skaistkalnes skola darbojas no 1922. gada. Skaistkalnes vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī ar Vecumnieku
novada pašvaldību saskaņots Skaistkalnes vidusskolas nolikums.
Atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni” skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā
ģerboņa attēlu. Zīmogu ar mazo, paplašināto ģerboņa attēlu skola ir tiesīga lietot skolas izdotajām
apliecībām un atestātiem, kas apliecina izglītības iegūšanu. Skolai ir sava simbolika.
Skaistkalnes vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu
sasniegšanu.
Skaistkalnes vidusskolas uzdevumi ir:
1. īstenot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas skolai, pamatizglītības un vidējās
izglītības programmas;
2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
3. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības
ieguvi visiem skolas vecuma bērniem;
4. racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu resursus;
5. nodrošināt iedzīvotājiem iespēju paaugstināt vispārējo izglītības un kultūras līmeni.
Skolā izveidoti 12 klašu komplekti klātienes apmācībai, 2. klašu komplekti - neklātienes
apmācībai un 2 pirmsskolas bērnu grupas.
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Sadarbojoties ar Jelgavas Tehnikumu, pilngadīgajiem vidusskolas
izglītojamajiem ir iespēja apgūt izglītības programmu ‘’Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi’’ ar kvalifikāciju - lietvedis.
2015./2016.m.g. turpināja iekārtot un modernizēt ar jaunām tehnoloģijām zēnu un meiteņu
mājturības kabinetus. 2016.gada vasarā, lai uzlabotu sporta stundu
basketbola federācijas prasībām tika izbūvēts

apmācības, pēc visām

basketbola laukums. Lai uzlabotu ēdināšanas

pakalpojumu kvalitāti, skolas ēdnīcā veikts kapitālais remonts, iegādātas modernās tehnoloģijas
ēdienu gatavošanai.
2015./2016. mācību gada 1. septembrī Skaistkalnes vidusskolā mācības uzsāka 164 skolēni –
159 no Vecumnieku novada, 5 no citiem novadiem.
Skaistkalnes vidusskola īsteno 9. izglītības programmas:
Programmas nosaukums, kods
Pirmsskolas izglītības programma
(programmas kods 01011111)
Pamatizglītības programma
(programmas kods 21011111)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību tehnikas virziena programma
(programmas kods 31013011)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma
(programmas kods 31011013)
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811)
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(programmas kods 21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma – tālmācība
(programmas kods 31011013)

Licences Nr.,
derīguma termiņš
Nr. V 1448
uz nenoteiktu laiku
Nr. V – 419
uz nenoteiktu laiku
Nr. V – 421
uz nenoteiktu laiku
Nr. V – 420
uz nenoteiktu laiku
Nr. V – 4666
uz nenoteiktu laiku

Izsniegšanas
datums
04.02.2010.
20.10.2009.

20.10.2009.

20.10.2009.
29.08.2011.

Nr. V – 4809
uz nenoteiktu laiku

06.10.2011.

Nr. V- 4980
uz nenoteiktu laiku

23.12.2011.

Skaistkalnes vidusskola organizē daļēja laika mācības: neklātieni, eksternātu.
Skaistkalnes vidusskola, piesaistot valsts un pašvaldību līdzekļus, īsteno interešu izglītības
programmas un projektus.
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Modernizējot Skaistkalnes vidusskola mācību procesu, skola strādā e-klases vidē
un ir ieviesta Moodle e-apmācības sistēma.
Skola akreditēta 2015. gada decembrī uz sešiem gadiem.
Skolā strādā 30 pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, no kuriem 1 - matemātikas doktors, 8–
pedagoģijas un izglītības zinātņu maģistri, 1 – humanitāro zinātņu maģistrs, 1 – teoloģijas maģistrs,
8 skolotāji ieguvuši divas augstākās izglītības, 8 skolotāji ir mūsu skolas absolventi, ka arī 12
tehniskie darbinieki.
Skolas darbības, vietas sabiedrībā nākotnes redzējums – vīzija:
Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, skola kā radošs atbalsta centrs izglītojamajiem,
pedagogiem, vecākiem, sabiedrībai.
Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu veic saskaņā ar
Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.
Nodrošinot IKVD ieteikumus un mācību procesa realizāciju skolai ir nepieciešam sporta zāle
Skolas dalība projektos:
Vairākus gadus pēc kārtas kopā ar Lietuvas skolām (Radviļišku pamatskolu, Biržu pamatskolu,
Skaistakalnas pamatskolu no Paņevežiem un Roķišķu ģimnāziju) tiek realizēti kopējie skolēnu un
skolotāju apmācību projekti, pedagoģiskās sēdes, pieredzes apmaiņa sporta un kultūras jomā.
Skaistkalnes vidusskola sadarbojās arī ar citām mūsu valsts skolām - Garkalnes vidusskolu, Teikas
vidusskolu, Ērgļu vidusskolu, Ķeguma komercģimnāziju, Maltas 2.vidusskolu, Tukuma
2.vidusskolu, Sventes vidusskolu, Iecavas vidusskolu, Pilsrundāles vidusskolu un Bauskas novada
mūsu novada skolām. Skaistkalni un šīs skolas vieno skaists pavasara pasākums „Pavasaris
Šēnbergā”, uz ko katru gadu sabrauc vairāk kā 500 dejotāju un dziedātāju.
Lai nodrošinātu jauno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu īstenošanu skolā:


Ir izstrādāti plāni mācību priekšmetu kabinetiem nepieciešamo resursu iegādei;



Skolā ir izveidota jauno mācību priekšmetu standartu apguvei nepieciešamā materiālā bāze;



Atjaunoti un modernizēti dabaszinību priekšmetu kabineti atbilstoši dabaszinību projekta
prasībām;



Ir atbilstošs pedagogu nodrošinājums.



Atjaunots un modernizēts zēnu mājturības kabinets.
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Iegādāts jauns mikroautobuss.



Izbūvēts basketbola laukums.



Nodrošināts kvalitatīvs ēdināšanas bloks.

Jaunu resursu pielietojums veicinājis izglītojamo ieinteresētību, motivāciju mācīties.
Skolā tiek modernizēts skolas administrēšanas darbs un mācību process, izmantojot informācijas
un komunikāciju tehnoloģijas:


Tiek izmantota skolas dokumentu elektroniskā datu bāze;



Modernizēta skolas datorklase, nomainīti datori;



85% mācību kabineti aprīkoti ar datoriem, 7.kabineti ar projektoriem;



Mācīšanās procesā daudzveidīgi tiek izmantotas informāciju tehnoloģijas.

Izglītojamo mācību sasniegumu analīzei tiek izmantotas elektroniskā datu bāze.

Valles vidusskola
Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola ir Vecumnieku novada Domes dibināta
un pakļautībā esoša daudzfunkcionāla izglītības, kultūras un sporta iestāde, kas īsteno vienu
vispārējās pamatizglītības (kods 21011111), divas vispārējās speciālās pamatizglītības (kods
21015811 un 21015611) un vienu vispārējās vidējās izglītības (kods 31011011) programmu,
kā arī realizē valsts un pašvaldību politiku kultūras un sporta vērtību radīšanā, izplatīšanā un
saglabāšanā.
Skolēnu skaits 2016.gadā gan uz 1. septembri, gan uz 1. janvāri ir bijis 131.
2016.gadā pamatskolas apliecību ieguva 8 skolēni, bet atestātu par vidējo izglītību
ieguva 6 audzēkņi. Pirmo reizi Valles vidusskolas vēsturē netika nokomplektēta un atvērta
10.klase, tādēļ jauniešiem bija jāizvēlas citas mācību iestādes, kur tālāk izglītoties.
Skolai ir moderna Sporta halle, un moderns ar vieglatlētikas sacensību prasībām
atbilstošs sporta stadions, kurš novadā ir vienīgais. Valles vidusskolas sporta hallē un stadionā
notiek dažādi sporta pasākumi gan vieglatlētikā, gan visās sporta spēlēs - volejbolā, basketbolā,
spīdmintonā, futbolā un florbolā. Šajos pasākumos iesaistās kā Vecumnieku novada, tā arī citu
novadu sportojošie jaunieši un pieaugušie.
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Uz skolas sporta bāzes pamata 2016.gada vasarā notika 6 sporta nometnes
un ziemas brīvlaikā 1 sporta nometne -

Vecumnieku un Iecavas novadu sporta skolu

audzēkņiem un Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola grupas audzēkņiem.
Pateicoties lieliskajiem treniņapstākļiem ir gūti ievērojami sporta rezultāti Zemgales
reģionā un valstī - gan vieglatlētikā, volejbolā, tautas bumbā. Mūsu skolēni ar panākumiem
piedalījās starptautiskās sacensībās vieglatlētikā Polijā, kā arī sporta olimpiādē Valmierā
u.c.sacensībās.
Sadarbībā ar Latvijas Uznēmējdarbības Menedžmenta akadēmiju vidusskolēni trīs gadu
garumā apgūst komerczinību kursu, par sekmīgām studijām saņemot arī beigšanas atestātus.
2016.gadā apliecību par komerczinību apgūšanu ieguva 12.klases 3 audzēkņi.
Valles vidusskolā 2016.gadā darbojās sekojošas interešu programmas:
4.-6. klašu deju kolektīvs ar 24 audzēkņiem;
1.-3. klašu Ritma spēles ar 17 audzēkņiem;
Teātra pulciņš 1.-6.klasei ar 20 audzēkņiem;
Vieglatlētikas pulciņš 2.-12.klasei ar 27 audzēkņiem;
Tautas bumba gan zēniem, gan meitenēm ar 23 audzēkņiem;
4.-6.klases vokālais pulciņš ar 8 audzēkņiem;
Komerczinības vidusskolai ar 12 audzēkņiem.
Skolā strādā 24 pedagogi, no tiem pamatdarbā Valles vidusskolā 17. Pedagogi 2016.
gadā 899 stundas ir noklausījušies un praktiski darbojušies papildus mācoties dažāda veida
pedagoģiskajos kursos.
2016.gada septembrī 1-.4.klases skolēni ar klašu audzinātājām devās ciemos uz
sadraudzības pilsētu Lietuvā, lai turpinātu sadraudzību ar kaimiņzemes jauniešiem pilsētā
Papylis Lietuvas Republikas Biržu rajonā, tā stiprinot saites starp kaimiņvalstīm.
Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta, taču notiek alternatīvu
finansēšanas avotu piesaiste.
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2016.gada vasarā tika izremontēta skolotāju istaba, mūzikas kabinets,
izveidots kultūras darbinieka kabinets, ieliktas skolas iekšdurvis, atjaunots grīdas segums
skolas internāta 1., un 2., stāva gaiteņos. Nopirkta un uzstādīta interaktīvā tāfele dabaszinātņu
priekšmetiem.
Skolēnu drošības jautājumu risināšanai tika turpinātas skolotāju dežūras.
Tika lūgti un arī saņemti ziedojumi no juridiskām personām kopā 680.00 EUR, ko
izlietojām skolēnu stipendijām – vidusskolas 5 labākajiem skolēniem, kuru vidējā atzīme
semestrī un gadā ir virs 8,00, tiek katru mēnesi mācību gada garumā izmaksāta stipendija 14.00
EUR mēnesī katram, par ziedojumiem tika iegādāts projektors 1.klasei.
Stelpes pamatskola
Stelpes pamatskola ir Vecumnieku novada Domes dibināta un pakļautībā esoša
vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pirmskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības programmas un interešu izglītības programmas.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
Nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9. pantu. Skolas nolikums apstiprināts ar Vecumnieku novada Domes
sēdes lēmumu 2016.gada 24. augustā.
Skolas darbības mērķis ir:
- organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības
standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
- sekmēt izglītojama atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas
un morāles vērtībām.
Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība. Skolas galvenie uzdevumi:
- īstenot licencētās vispārējās pirmskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmas;
- nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot aktīvai
līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību, turpināt
izglītošanos un spēju uzņemties atbildību;
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- izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina
izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), nodrošināt obligātās
pamatizglītības ieguvi visiem skolas izglītojamiem;
- sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
- savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas,
diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.
Skola piedāvā un īsteno divas licencētas un akreditētas izglītības programmas:
- vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
- vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111.
Stelpes pamatskolā mācās 55 skolēni no 1. līdz 9.klasei un 10 skolēni pirmsskolas grupā.
Skolā strādā 15 pedagoģiskie darbinieki, no kuriem 9 ir pamatdarbā. 2016./2017.m.g. skolā nav
3.klases.
Pateicoties tam, ka starp Vecumnieku novada domi, Iecavas novada Domi un Neretas novada
domi ir noslēgts sadarbības līgums izglītības jomā, izglītības iestādei ir dota iespēja piedalīties
mācību priekšmetu metodisko apvienību, mācību olimpiāžu, pedagogu tālākizglītības un
interešu izglītības pasākumos.
Varam lepoties ar skolas īpašajiem piedāvājumiem – 2 deju kolektīviem, kori. Koris un deju
kolektīvi nopietni gatavojas konkursiem un skatēm. Sportisti piedalās novada rīkotajās
sacensībās.
Sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu. Vienu reizi mācību gadā
gatavojam informatīvo izdevumu par skolas dzīvi.
Katras izglītības iestādes galvenais uzdevums ir kvalitatīvas izglītības sniegšana, lai skolēni pēc
skolas beigšanas varētu sekmīgi turpināt izglītību un iekļauties darba tirgū. Tādēļ prieks par
mūsu 9.klases skolēniem, kuri ir nolēmuši turpināt izglītības ieguvi.
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Stelpes pamatskola 2016. gadā ir nodrošinājusi kvalitatīvu mācību, interešu un
audzināšanas darbu. Iespēju robežās skolēni saņem sociālo un medicīnisko atbalstu. Skolu
telpas atbilst higiēnisko normu prasībām.
2016.gada vasarā tika kapitāli izremontēti 2 latviešu valodas kabineti, ģērbtuves zēniem un
meitenēm, ēdamzāle, uzklāts tenisīta segums skolas skrejceļam. Skolā ir ierīkota ugunsdzēsības
signalizācija. Sadarbībā ar VUGD Vecumnieku brigādi, tiek rīkotas mācības ugunsdrošībā.
Kā prioritāros uzdevumus turpmākajos gados var noteikt sekojošus:
Mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem;
skolas tualešu telpu remonts;
1.klases un vēstures kabinetu remonts.
Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt izglītības iestādes darbības nākotni. Kā
lielākos draudus, neapšaubāmi, jāmin skolēnu skaita samazināšanos, kam par pamatu ir
iedzīvotāju skaita samazināšanās un demogrāfiskā situācija valstī.
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 20 darbības gads ietver sevī

daļu no

2015./2016.un 2016./2017. mācību gadiem. Vidējais audzēkņu skaits gadā 200 (licencētajās
programmās, sagatavošanas klasēs un interešu un neformālās izglītības programmās). Vidējais
strādājušo skaits 25 (21 pedagoģiskais darbinieks - 11 ar maģistra, 9 ar pedagoģijas bakalaura
izglītību, 1 – ar vidējo profesionālo izglītību, 4 saimnieciskie darbinieki, 1 komunikācijas
speciālists - lietvedis) .
Skolas darba plānā 2016. gadā noteiktie galvenie uzdevumi mūzikas un mākslas
programmās ir realizēti. Radošais mācību process veidots tā, lai audzēkņi apgūtu profesionālas
prasmes un iemaņas izvēlētajā izglītības jomā, un gūtu motivāciju tālākai izaugsmei.
2016. gadā skola aktīvi iesaistījusies konkursos, festivālos, koncertos un dažādos
radošajos mūzikas un mākslas projektos. Skola aktīvi organizē pasākumus skolā un
Vecumnieku tautas namā, uzaicinot viesos muzikālos kolektīvus.
2016. gads skolai tika pasludināts par jubilejas gadu. Tā ietvaros notika vairāki
pasākumi. Skolas dzīve aktīvi tika atspoguļota presē un sociālajos tīklos. Jau no marta mēneša
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Vecumnieku novada Domes informatīvajā izdevumā Vecumnieku novada ziņas
tika veidots stāstu cikls "Desmit stāsti par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolu". Katru
mēnesi novada avīzītes lasītājiem bija iespēja izlasīt vienu stāstu. Galvenie skolas jubilejas
notikumi tika atspoguļoti arī izdevumā Bauskas dzīve.
Skolas darbu nodrošina finansējums, kuru veido valsts dotācija 34% , pašvaldības dotācija
57% un vecāku līdzfinansējums 9%. (skat. tabulu)
Ieņēmuma avots

2016 EUR

Iestādes kopējie ieņēmumi (eiro)
No tiem:
valsts dotācija
pašvaldības budžets
vecāku līdzfinansējums
Vecāku līdzfinansējums un mācību maksa interešu
izglītības programmās
Pārējie ieņēmumi

223 051
75 800
128 174
7 492
17 511
1 566

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību pārskata gadā.
1. Stabils audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās.
2. Jaunas štata vietas atvēršana – komunikācijas speciāliste – lietvede.
3. Skolas 20 gadu jubilejas pasākumi.
4. Skolas jubilejas prezentējošo materiālu veidošana (krūžu paliktņu komplekti, skolas
kalendārs 2017.gadam u.c.)
5. Flīžu mozaīkas izveidošana un atklāšana pie skolas ieejas.
6. “Vecumnieku MMS - 20” – pedagogu koncerts un izstādes “Dabas mūzika”
atklāšana skolā.
7. “Vecumnieku MMS - 20” – orķestra “Draugi” koncerts “Partitūras stāsts”
Vecumnieku tautas namā.
8. “Vecumnieku MMS - 20” - bērnu kora “Via Stella” koncerts “Baltas domas baltā
naktī” Rundāles pilī, salidojums Vecumnieku tautas namā.
9. “Vecumnieku MMS - 20” – skolas jubilejas koncerts “20 gadi stāstos”, salidojums.
10. Bērnu kora „ Via Stella” aktīva koncertdarbība. Četru koncertu cikls četrās Latvijas
baznīcās ar programmu Dž. B. Pergolezi Stabat Mater un pieaicinātiem
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māksliniekiem. J.Vītola Mūzikas akadēmijas Pedagoģijas katedras
jubilejas pasākums.
11. Koklētāju ansambļa “Skandīne” aktīva dalība Latvijas mēroga festivālos.
12. Interešu un neformālās izglītības piedāvājumi pirmsskolas bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem. Stabils Izglītojamo skaits.
13. Pedagogu aktīva dalība tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursos,
meistarklasēs un semināros Latvijā.
14. Divu pedagogu dalība VII Igaunijas Simfonisko orķestru asociācijas festivālā un
ģenerālajā asamblejā.
15. Pamatojoties uz “Reglamentu par audzēkņu apbalvošanas kārtību Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolā” - 6 audzēkņi saņēmuši naudas balvu.
16. Audzēkņu mācību darba augstie sasniegumi, aktīva dalība radošos projektos –
apmēram 30 audzēkņi saņēmuši skolas atzinības rakstus un grāmatas.
17. Atbalsts audzēkņiem no labdarības šova “Izklausies redzēts” saziedotās summas.
18. Skolas dalība dažāda mēroga konkursos, festivālos, izstādēs.
19. Skolas dalība Vecumnieku novada dziesmu un deju svētkos.
20. Skolas rīkotie radošie projekti – radošie bērnu svētki „Pretī saulei, līdzi priekam”,
zinību dienas pasākums – koncerts, dalība ziedojuma koncertos Vecumnieku
baznīcā, koncerti un gaismas instalācijas veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas
dzimšanas dienai, muzikāli tematiskie vakari, draudzības koncerti, mākslinieku
izstāžu rīkošana.
21. Mūzikas programmas audzēkņu svētku koncerti vecākiem.
22. Vieskoncerti skolā. Viesu uzņemšanas pasākumi. Rīgas Doma kora skolas Džeza
nodaļa, Ventspils Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļa u.c.
23. Novada rīkotie pasākumi –Balsis, Mūzikas olimpiāde, Liliju svētku ietvaros seminārs u. c.
24. Pieredzes apmaiņas braucieni. Mācību ekskursijas uz muzejiem un izbraukuma
plenēri.
25. Meistarklašu rīkošana skolā – D.Zandberga “ Latviešu klaviermūzikas stilistiskās
iezīmes”.
26. Skolas izlaidumi – mūzikas programmā absolvē 9 audzēkņi, mākslas programmā 7
audzēkņi.
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Mākslas programmas veiktās aktivitātes un sasniegumi:
 Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkurss – veidošanā “ Putns”- tēma
“ Tēls - iedvesmas avots dizainam”. Izvirzīti 4 audzēkņi uz finālu Rīgā;
 46 Pasaules skolēnu mākslas izstāde – konkurss (Ķīnas republikā Taivānā), nosūtīti 19
darbi;
 Valsts mēroga Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” 2016 “Gaismas pils”;
 Satiksmes ministrijas radošo darbu konkurss “ Nākotnes transports”, 5 Atzinības raksti;
 Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotais konkurss “Leļļu māja - 5”, III vieta un Atzinības raksts;
 Tradicionālais skolas masku festivāls – konkurss „ KOSMOSS 2016”
 Zaļā prakse – bērnu dārza betona sienas apzīmējums;
 Zaļās prakses noslēgums, ekskursija uz Latgali. Radošās darbnīcas pie māksliniekiem
Ušpeļiem.
 Vecumnieku Estrādes sienas apgleznojums pasākumā “ Ko liksi skolas somā?”;
 Regulāras izstādes Vecumnieku veselības centrā.

Mūzikas programmas veiktās aktivitātes un sasniegumi:
 Valsts konkurss Akordeona spēlē – II kārta Jelgava, III vieta;
 Valsts konkurss Kokles spēlē – II kārta Jūrmalā;
 IV Starptautiskais L. Garūtas Jauno pianistu konkurss – Atzinība;
 Latviešu klaviermūzikas konkurss Jaunie pianisti, II vieta
 Jauno pianistu festivāls “Debija 2016”;
 X Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. – 4.klašu pianistu konkurss, II vieta;
 Orķestra „Draugi” dalība XX mūzikas festivālā “Draugi 2016”, Jaunjelgavā.
 Orķestra “Draugi” koncerts “Tango ar pavasari”;
 Orķestra “Draugi” koncerts novada Liliju svētkos;
 Audzēkņu koncerts un plenēri radošajos bērnu svētkos „Pretī saulei, līdzi priekam”;
 Radošā spēle “RIČU – RAČU”
 Vasaras nometnes KOLKA 2016.
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Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz
finanšu rezultātiem.
Pašvaldības un vecāku finanšu līdzekļu piesaiste licencētās izglītības programmas
realizācijai. Lai īstenotu akreditētās programmas, nepieciešams papildus pašvaldības
finansējums.
Sākot no 2015. gada 1.septembra pašvaldība 50% sedz mācību maksas mūzikas
sagatavošanas klasēs un mākslas sagatavošanas klasēs. Šo atbalstu bērnu izglītošanā pozitīvi
novērtē vecāki.
Skolas darbību nākotnē pozitīvi ietekmē fakts, ka novada iedzīvotāju interese par
profesionālas ievirzes izglītības iegūšanu turpina būt aktīva. Pateicoties interešu un neformālās
izglītības programmām, skola kļūst kā novada kultūras centrs, kurā var kvalitatīvi un lietderīgi
pavadīt brīvo laiku un veidot savu dzīves kvalitāti. Īpaša atsaucība vērojama pirmsskolas
izglītības programmā Karuselis.
Kaut gan vispārizglītojošajās novada skolā audzēkņu skaits samazinās, mūzikas un
mākslas skolā, apkopojot audzēkņu skaitu ik pa diviem gadiem, vērojamas tikai nelielas
izmaiņas.

Audzēkņu skaits izglītības programmās
150
125
100

Audz. skaits 2011
Audz. skaits 2014

75

Audz. skaits 2015
50

Audz. skaits 2016

25
0
Prof ievirze

Sagatavošana

Interešu izgl.

Skolu apmeklē gan audzēkņi no Vecumnieku novada pagastiem, gan kaimiņu novadu
pagastiem. Vistālāko ceļu mēro 6 audzēkņi no Mazzalves pagasta.
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Audzēkņu sadalījums pa pagastiem
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Skolā darbojas vairāki lieli kolektīvi – bērnu koris „ Via Stella”, simfoniskais orķestris
„Draugi” un koklētāju ansamblis „Skandīne”.

Skolas darbu turpmākajos gados varētu ietekmēt šādi faktori:
1. Audzēkņu skaita stabilitāte un palielināšanās mākslas programmā rada problēmas
skolai telpu trūkuma dēļ, konkrētāk - vizuāli plastiskās mākslas programmas
apgūšanai.
2. Skolā trūkst palīgtelpas, kur novietot mācību materiālus, uzstādījums u.c.
saimnieciskās lietas.
3. Lai īstenotu pilnvērtīgu mācību plānu, nodrošinot licencēto programmu realizēšanu
kā arī atbalstītu trīs kolektīvu aktīvu koncertdarbību, arī turpmāk būs nepieciešams
papildfinansējums pedagogu algām no pašvaldības budžeta.
4. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana ar instrumentiem mūzikas programmās.
5. Aprīkojuma un uzskates līdzekļu iegāde Vizuāli plastiskās mākslas programmās.
6. Telpu renovācijas un kosmētiskie remonti.
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Sporta skola
Vecumnieku novada Domes Sporta skola ir Vecumnieku novada Domes izglītības
iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikā,

basketbolā,

galda

tenisā,

volejbolā.

Sporta

izglītības

programmu

2016./2017.mācību gadā apguva 197 Vecumnieku novada skolu audzēkņi, 16 mācību treniņu
grupās. Basketbola grupās trenējās 25 izglītojamie, galda tenisā 9 izglītojamie, vieglatlētikā 65
izglītojamie un volejbolā 98 izglītojamie. Sporta skolā darbojās desmit sporta treneri.
Sporta skolas treneri kopā ar izglītojamajiem, guvuši labus panākums gan Zemgales
reģiona skolu sacensībās, gan Latvijas čempionātos, gan starptautiskos turnīros. Visos sporta
veidos ir gūti ievērojami sasniegumi gan individuāli, gan komandu sportā.
Vecumnieku novada pasākumam “Sporta laureāts 2016” par augstiem
sasniegumiem sportā apbalvošanai tika pieteikti 73 pretendenti:


No Vecumnieku vidusskolas – 32 izglītojamie;



No Valles vidusskolas – 23;



No Skaistkalnes vidusskolas – 10;



No Misas vidusskolas – 8.

Minēto pretendentu skaits apliecina, ka treneru ieguldītais darbs ir bijis mērķtiecīgs.
Vecumnieku novada atlēts Kristaps Jaunpujens - Pujens izcīnīja zelta medaļu Eiropas
čempionātā šķēpa mešanā.
Visas novada vispārizglītojošās skolas organizēti piedalījās Latvijas Olimpiskās Komitejas
rīkotajā pasākumā “Olimpiskā diena 2016”.
Finansiālais nodrošinājums bija pietiekams, lai izpildītu plānotos uzdevumus.

Vecumnieku novada domē ir Izglītības nodaļa, kuras pamatuzdevums ir veikt
metodisko darbu izglītības jomā.
2016.gadā kopā ar Iecavas un Neretas novadu tika noorganizētas 10 valsts olimpiādes
un 7 pašu sagatavotās starpnovadu olimpiādes un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference. Visās olimpiādēs kopā piedalījās 305 mūsu novada skolēni, no tiem 113 ieguva
godalgotas vietas: 17- pirmās vietas, 27- otrās vietas, 24- trešā vieta un 45 atzinības.
Novadā tika organizēti 3 lieli pasākumi: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums,
konkursa „Gada skolēns-2016” noslēguma pasākums un Pedagogu augusta konference. Arī
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šajā mācību gadā tika apbalvoti skolēni ar naudas balvām par izcilām sekmēm
mācībās, vidējā gada atzīme 8,5 un vairāk.
Skolēni aktīvi piedalījās metodisko apvienību organizētajos mācību priekšmetu
pasākumos, kā piemēram, 5.klašu viktorīna „Esi gudrs - būsi vesels”, 8. klašu vēstures
konkursā, eseju konkursā 7.kl., krāsu dienās, karjeras dienās, tautu deju kolektīvu sadancošanās
pasākumos un skatēs, vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, erudīcijas konkursos u.c. Kopā 27
pasākumos.
2016. gadā pedagogiem tika organizēti profesionālās pilnveides kursi.
Mācību priekšmetu skolotājiem tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Rēzekni,
Liepāju un uz kaimiņu novadiem.

7.4. Atpūta, kultūra, sports
2016.gadā atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm izlietoti EUR 961 272, kas sastāda
11.1% no kopējiem budžeta izdevumiem.
Vecumnieku novadā kultūras dzīves norisei infrastruktūra pieejama visās lielākajās
apdzīvotajās vietās Vecumnieku novadā. Tautas nami ir Vecumnieku, Skaistkalnes, Bārbeles,
Misas un Kurmenes ciematos, Vallē ir saieta nams un Stelpē kultūras pasākumi tiek organizēti
Stelpes pamatskolā. Vasaras periodā par pasākumu norises vietu nereti tiek izvēlētas
Skaistkalnes, Kurmenes, Stelpes un Vecumnieku estrādes. Kultūras dzīve novadā norit
daudzpusīgi, nodrošinot saturu visām interešu grupām. Par saturu rūpējās gan viesmākslinieki,
gan Vecumnieku un citu novadu amatiermākslinieki.
Kultūras dzīve novadā tiek organizēta tā, lai katrs pagasts saglabātu un attīstītu savas
tradīcijas, tādējādi padarot krāsaināku visu novada kultūras dzīvi.
Novada lielākie tradicionālie svētki pagastos ir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Pēterdiena” Kurmenē
„Kanepenes svētki” Skaistkalnē
„Liliju svētki” Vecumniekos
„Pavasara sējas svētki” un „Rudens pļaujas svētki” Bārbelē
Teātra dienas Stelpē
A.Amtmaņa-Briedīša svētki Vallē
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Pārskata gadā krāšņākais notikums kultūras nozarē bija 4.Vecumnieku
novada Dziesmu un Deju svētki, kas pulcēja vairāk 500 dalībnieku no Vecumnieku un kaimiņu
novadiem. Ikvienam lielkoncertā “Mana Zeme” bija iespēja piedzīvot četru stihiju – zemes,
gaisa, ūdens un uguns spēku un burvību, kas atklājās caur dalībnieku deju soļiem un skanīgajām
balsīm. Ar šiem skaistajiem svētkiem Vecumnieku novads uzsāka gatavoties valsts simtgadei,
simboliski savienojot Latvijas nākotnes veidotājus (skolēnus un jauniešus) ar šī brīža Latvijas
veidotājiem pieaugušajiem, lai valsts simtgadē pašdarbnieki satiktos XXVI Vispārējos dziesmu
un XVI Deju svētkos Rīgā. 4.Vecumnieku novada Dziesmu un Deju svētkiem izdevās piesaistīt
arī Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus 1500 EUR apmērā.
Papildus šiem tradicionālajiem svētkiem, tiek domāts par jaunu tradīciju un svētku
organizēšanu novadā, lai dažādotu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem. 2016.gadā jau otro
reizi norisinājās Meteņdienu svinības Vecumnieku novadā, kas piesaistīja lielu dalībnieku un
interesentu skaitu. Šāds sarīkojums tiek rīkots, lai, maskotā gājienā viesojoties lauku sētās,
veicot dažādus rituālus, iedzīvinātu Zemgales senās maskošanās tradīcijas un kopīgi sagaidītu
auglīgo pavasari.
Amatiermāksla ir attīstīta visā novada teritorijā un iedzīvotājiem ir rasta iespēja
izpausties atbilstīgi vecumam un vēlmēm. Daudzpusīgais piedāvājums balstās uz vēsturiskām
tradīcijām, bet netiek aizmirstas arī iedzīvotāju vēlmes. 2016.gadā Vecumnieku novadā
darbojās 29 amatiermākslas kolektīvi: 3 kori, 4 sieviešu vokālie ansambļi, 3 bērnu vokālie
ansambļi, 9 deju kolektīvi, 7 amatierteātri, pūtēju orķestris, lauku kapela un folkloras kopa.
Pašdarbības kolektīvu darbu kvalitāte katru gadu tiek pārbaudīta skatēs. Skates tiek
organizētas gan reģionālā mērogā, gan vietējā līmenī. Papildus skatēm kolektīvu aktivitāti
veicina arī novada Domes izstrādātie noteikumi amatiermākslas kolektīvu vadītāju vērtēšanai,
jo reizi gadā tiek pārskatīts vadītāju atalgojums atbilstoši paveiktajam iepriekšējā gadā.
Sporta tradīcijas tiek koptas un attīstītas tā, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja
atbilstoši savām spējām un prasmēm iesaistīties veselīga dzīves veida piekopšanā. Novada
visās lielākajās apdzīvotajās vietās ir izveidota infrastruktūra, kas nodrošina iespēju
nodarboties ar sportu. Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja izmantot atklātā tipa sporta būves labiekārtotas peldvietas un stadionus. Stadioni un laukumi sportisku aktivitāšu veikšanai
pieejami Bārbeles, Kurmenes, Misa, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku ciematos.
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Šo sporta stadionu un sporta laukumu piedāvāto aktivitāšu skaits un klāsts ir
dažāds, bet visos ir iespēja bez maksas pavadīt laiku un uzlabot savu fizisko formu.
Ziemas periodā ar sportiskām aktivitātēm ir iespējams nodarboties sporta skolas un
vidusskolu sporta zālēs.
Lai spētu sagatavot augsta līmeņa sportistus, visa gada garumā tiek rīkotas dažādas
sacensības, kurās tiek noskaidrotas labākās komandas un sportisti dažādos sporta veidos. Lielu
atsaucību ir guvuši volejbola, futbola un florbola turnīri. Šajos turnīros piedalās kupls komandu
skaits un redzot labo sacensību organizētības un meistarības līmeni šos turnīrus ir iecienījuši
arī kaimiņu novadu sportisti.
Par neatņemamu vasaras sastāvdaļu ir kļuvuši sporta svētki, kas tiek rīkoti visos
pagastos. Sporta svētkos vienmēr sacensību programma ir sabalansēta, kas ļauj iesaistīties
ikvienam iedzīvotājiem, gan ar lielu pieredzi sportā, gan bez tās. Šāda pieeja ļauj svētkos
piesaistīt ne tikai sportistus, bet arī iedzīvotājus, kas ikdienā nesporto. Uzvaras un piedalīšanās
sacensībās dod motivāciju sākt veselīgāku dzīves veidu.
Tautas sporta attīstības nolūkos pagastos tiek organizētas dažādas aktivitātes. Novada
iedzīvotāji iesaistās piedaloties dažādu garumu skrējienos, kur galvenais uzsvars tiek likts uz
piedalīšanos un veselīga dzīves veida popularizēšanu. Skaistkalnes un Vecumnieku pagastos
par tradīciju, jau ir kļuvuši dažādu mērķu un grūtības velo braucieni. Šajos velo braucienus
labprāt piedalās arī citu pagastu iedzīvotāji.
Bibliotēkas
Vecumnieku novadā darbojas 10 bibliotēkas, kas savu darbību turpina kopš novada
izveides. Bibliotēku tīkls novadā ir pārdomāts, bibliotēkas atrodas pagastu centros un lielākajos
ciematos, nosedzot visu novada teritoriju, tādējādi nodrošinot pieejamību ikvienam novada
iedzīvotājam.
Bibliotēku loma 21.gadsimtā ir krietni mainījusies un grāmatu izsniegšana ir tikai daļa
no šobrīd sniegtajiem pakalpojumiem. Arvien lielāks pieprasījums bibliotēkās ir pēc
periodikas, jo, tai kļūstot dārgākai, iedzīvotāji izvēlas ar periodikas izdevumiem iepazīties
bibliotēkās. Tādēļ, lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu, daļa finansējuma tiek novirzīta
periodikas iegādei. Digitālajā gadsimtā bibliotēkas kļuvušas par iestādēm, kurās ir iespēja
ikvienam iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas –
datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā.
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Visās bibliotēkās ar Kultūras informācijas centra ( KISC) atbalstu
nodrošināta bezmaksas piekļuve Letonikas un Lursoft “Laikrakstu bibliotēka” datubāzēm.
Bibliotēkas aktīvi iesaistījušas lietotājus dažādos izglītojošos pasākumos.
Bibliotēku apmeklējumu un krājumu pārskats
Bibliotēka

Apmeklējumu
skaits

Lietotāju
skaits

Bārbele

5485

190

Beibeži

2821

178

Kurmene

2913

202

Misa

3875

309

Skaistkalne

5416

473

Stelpe

2274

2012

Taurkalne

2043

101

Umpārte

2800

162

Valle

2772

302

Vecumnieki

9388

1054

7.5.

Krājumi
skaits/ EUR

Jaunieguvumi
skaits/ EUR

7382/
18956 EUR
6865/
24370 EUR
3909/
17204 EUR
13071/
36457 EUR
7973/
23468 EUR
4550/
21502 EUR
3629/
12779 EUR
5572/
17531 EUR
7631/
25579 EUR
18481/
62583 EUR

151/
1456 EUR
702/
1864 EUR
392/
1595 EUR
1014/
3188 EUR
252/
2484 EUR
210/
1995 EUR
122/
980 EUR
529/
1246 EUR
236/
2027 EUR
1630/
5214 EUR

Norakstīts
skaits/
EUR
287/
634 EUR
480/
77 EUR
469/
1395 EUR
1647/
947 EUR
X
X
203/
364 EUR
444/
71 EUR
457/
532 EUR
1327/
296 EUR

Sociālā palīdzība

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka Sociālajam dienestam
ir jāadministrē pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanai. Sociālā palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz Vecumnieku novada
Domē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu
Vecumnieku novadā”. Sociālajai aizsardzībai(naudas un materiālais atbalsts) kopā 2016.gadā
izlietoti 70 184 euro.
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GMI

913

Vienreizējais ārkārtas situācijas pabalsts
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Citi sociālā dienesta pabalsti

1711

Dzīvokļa pabalsts

25915

Sociālā garantijas

40460

Kopā

70184
0

20000

40000

60000

80000

Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver sevī bez
vecāku gādības palikušo bērnu atbalstam- izlietoti 40 460 euro, tas ir bērnu, kuri atrodas
audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2016.gadā
audžuģimenēs uzturējās 15 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam
inventāram izmaksāti 37 175 euro, jo katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60%
no valstī noteiktās minimālās algas, t.i. 2016.gadā 222 euro mēnesī. Savukārt, pabalstos bērnam
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 3
285 euro, katram maksājot 64,03 euro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 5 bērni. Nākas secināt, ka
šī mērķa grupa ir tā, kurai atbalsts un palīdzība patiešām ir vajadzīga.
Otra lielākā pozīcija, kur izlietoti budžeta līdzekļi ir dzīvokļa pabalstos 25 915 euro.
Tas ir pabalsts, kurš paredzēts kurināmā iegādei – 23 036 euro un komunālo pakalpojumu
atmaksai- 2 879 euro. Šo pabalstu ir saņēmušas 141 ģimene jeb 230 persona. Arī šo pabalstu ir
saņēmušas ģimenes ar bērniem.
2016.gadā GMI (garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur
personām ir viszemākie ienākumi un lai to saņemtu ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti 913
euro. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 9 personas.
Pabalstos ārkārtas situācijā, kuru piešķir neizvērtējot personas ienākumus, iztērēti 1 185
euro. Tās ir situācijas, kuras radušās ugunsnelaimes, akūtu saslimšanas gadījumu vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ. Palīdzība ir bijusi nepieciešama 4 personām.
Pārējie pabalsti, kuri tiek maksāti pamatojoties uz Vecumnieku novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, 2016.gadā
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izlietoti 36 090 euro. Visvairāk izlietoti līdzekļi bērna piedzimšanas pabalstā 10
115 euro. Apbedīšanas pabalstam izlietoti 5 940 euro un 90 politiski represēto personu
sveikšanai izlietoti 4 150 euro. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 9 965 euro,
šo pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās
pakalpojumu izmantoja 10 Vecumnieku novada iedzīvotāji.
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.
2016.gadā 7 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kas ir par 5
personām mazāk nekā 2015.gadā. Vecumnieku novada pensionāri un invalīdi tiek ievietoti
pansionātā „Atvasara”.
Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem, tas
nepieciešams arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa
konsultācijas saņēmuši 5 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām un 15 bērni, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centā. Šie
pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet administrē Sociālais dienests.
Sociālais dienests administrē pakalpojumu pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.790
“Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un
vardarbību veikušām pilngadīgām personām”, pērn šo pakalpojumu izmantoja viena persona.
Sociālais dienests turpina administrēt asistenta pakalpojumus pašvaldībā, pamatojoties
uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta
pakalpojumu pašvaldībā”. Noteikumi nosaka, ka asistenta pakalpojumu var saņemt pieaugušie
cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu 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
13 novada iedzīvotāji.
Sociālie darbinieki turpina aizpildīt personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma
anketu, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai pie īpašas kopšanas pabalsta.
2016.gadā aizpildītas 59 anketas. Tas ir ļoti darbietilpīgs un atbildīgs process, jo iedzīvotājiem
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pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izvērtēšanas dod
iespēju 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. 2016. gadā
tika noformēti 19 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pēc
dokumentu izskatīšana, pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā uz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.
2016.gadā Sociālais dienests ir veicis 2 723 darbības, lai palīdzētu un sniegtu atbalstu
novada iedzīvotājiem. 691 personai noformēta sociālās palīdzības sniegšana - piešķirts trūcīgas
personas statuss un noformēts kāds no pabalstu veidiem. Ir veiktas 551 apsekošanas klientu
dzīves vietā, lai noskaidrotu uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt trūcīgas
personas statusu, ko nosaka MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.” 7.punkts. Apsekošana tiek veikta arī ģimenēs, par
kurām tiek sniegta informācija un kuras atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu
apstākļus, kādi ir radīti bērna augšanai un attīstībai.
2016.gadā novadā bija 75 riska ģimenes, kurām ir 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.
Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu
tikšanās. 2016.gadā bija 31 starpprofesionāļu sēde. Tas ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts
policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības kārtībnieku, psihologa tikšanās reizes, kad tiek runāts
un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu.
Sociālā dienesta speciālisti sadarbībā ar NVO “Odikozāra” un “Kurmenes viļņi”
noorganizēja trīs tematiskas nometnes - martā, jūlijā, oktobrī.
Vecumnieku novada pašvaldība ir parakstījusi vairākus līgums par iespēju piedalīties
Eiropas Sociālā fonda projektos, kuros aktīvu dalību deleģēts veikt Sociālajam dienestam:
26.01.2016. tika noslēgts sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu par
projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošanu. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts.
Uz doto brīdi pieejamās aktivitātes ir- bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bezmaksas
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saņemt “Atelpas brīža” pakalpojumu - bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot) īslaicīgai
aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v
(ieskaitot) aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā.
Ir parakstīts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!”. Atbalsta mērķa grupa ir jaunieši
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi un parakstījusi vienošanos par
projekta Nr.9.2.4.2/16/I/037 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Vecumnieku novadā”, kuras ietvaros tiks piedāvātas informatīvi izglītojošas lekcijas kā arī
praktiskas nodarbības Vecumnieku novada iedzīvotājiem veselības veicināšanā un slimību
profilaksei.
Ar katru gadu budžeta līdzekļi sociālajai palīdzībai samazinās un tādēļ parādās iespēja
budžeta līdzekļus novirzīt jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Pašvaldība 2016.gada nogalē iegādājās īpašumā ēku, kuru, piesaistot Eiropas
struktūrfonda līdzekļus, plānots pārveidot par Daudzfunkcionālo dienas centru. Tā būs iespēja
dienas laikā sniegt psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību un brīvā laika
pavadīšanas iespējas Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
Sociālā darba speciālisti ikdienā veic darbības, lai palīdzētu personām, ģimenēm,
personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt,
sociālie pakalpojumi un palīdzība tiek sniegta likuma noteiktā kārtībā, iesniedzot visus
nepieciešamos dokumentus un izvērtējot reālo situāciju.
Lai varētu novērtēt sociālo darbinieku darba kvalitāti ir izstrādātas vairākas instrukcijas,
kas palīdz strukturēt ikdienā veicamos darbus, kā arī katru gadu tiek veikta iedzīvotāju un
pansionātos dzīvojošo klientu anketēšana, lai novērtētu sociālo pakalpojumu kvalitāti.
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7.6.

Bāriņtiesa

Vecumnieku novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, prioritāri nodrošinot bērnu un citu personu ar ierobežotu rīcībspēju
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa savā darbības teritorijā saskaņā ar Bāriņtiesu
likuma VII nodaļu un VIII nodaļu izdara apliecinājumus un pilda citus notariālos uzdevumus,
kā arī palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā. Finanšu līdzekļus
bāriņtiesas darbībai piešķir pašvaldības dome. Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesa sēdēs un
koleģiāli pieņem lēmumus.
Bāriņtiesas amatpersonu dalība tiesas sēdēs:
Process
Civilprocess

Kriminālprocess

Tiesa
Bauskas rajona tiesa
Bauskas rajona tiesa
Bauskas rajona tiesa
Tukuma rajona tiesa
Aizkraukles rajona
tiesa
Bauskas rajona tiesa
Jelgavas rajona tiesa

Bāriņtiesas statuss
Nepilngadīgā pārstāvis
Prasītājs
Trešā persona
Institūcija
Institūcija

Skaits
1
2
16
3
1

Institūcija
Nepilngadīgā pārstāvis

1
2

Viens no Bāriņtiesas uzdevumiem ir aizbildnības un aizgādnības uzraudzība. Bāriņtiesa
2016.gadā apsekojusi ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus, par ko noformējusi dzīves apstākļu
pārbaudes aktus un sarunu protokolus, kuri glabājas aizbildnības lietās. 2016.gadā Vecumnieku
novadā apsekotas 25 aizbildņu ģimenes, kuras aprūpē 26 Vecumnieku novada bērnus, 3
audžuģimenes (katrā pa divi bērni). Vienā no audžuģimenēm ir ievietoti divi citas pašvaldības
bērni, divās – viens citas pašvaldības bērns, bet otrs Vecumnieku novada bērns. 23 Vecumnieku
novada bērni uzturas citu pašvaldību aizbildņu ģimenēs. Uz 2016.gada 31.decembri kopumā
ārpusģimenes aprūpē atrodas 66 novada bērni, no tiem: 15 audžuģimenēs, 49 aizbildņu
ģimenēs, 2 bērni ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk tekstā
– institūcija).
Ārpusģimenes aprūpes iestādēs uz 2016.gada 31.decembri uzturas 2 bērni. Bāriņtiesa
2016.gadā apsekojusi ārpusģimenes aprūpes iestādēs dzīvojošos bērnus, veikusi ar viņiem
pārrunas, noskaidrojusi bērnu viedokļus par dzīves apstākļiem ārpuģimenes aprūpes iestādē.
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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.
2016.gadā Bāriņtiesas apsekoja uzraudzībā esošas 14 pilngadīgas personas, kurām ar
tiesas spriedumu ir noteikti rīcībspējas ierobežojumi un, kuras atrodas citu personu aizgādnībā,
par pārbaudi sastādot dzīves apstākļu pārbaudes aktu, uzklausot personu viedokli, kas tika
fiksēts sarunas protokolos, un šie dokumenti glabājas Bāriņtiesas aizgādnības lietās.
Bāriņtiesai atbilstoši normatīvo aktu prasībām veic ziņu ievadīšanu par nepilngadīgām
personām IeM IC NPAIS (nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma) sistēmā.
Dokumentu aprite 2016.gadā
Saņemtie iesniegumi, pēc kuriem uzsāktas administratīvās lietas
Saņemtie dokumenti
Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie dokumenti)

43
646
808

Bāriņtiesas lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits 2016.gadā
KOPĀ

149

Aizgādības tiesību lietas

27

Aizgādnības lietas

14

Bērna mantas pārvaldība

21

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa

14

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai

2

Adopcijas lietas (atzīšana par adoptētājiem)

2

Aizbildnības lietas

43

Ievietošana institūcijā

2

Bērna vārda un uzvārda maiņa

2

Bērnu nodošana aprūpē citai personai

6

Audžuģimenes lietas

3

Bērnu ievietošana audžuģimenēs

15

61

Vecumnieku
novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats

2016.gadā pieņemtie lēmumi
Pieņemto lēmumu skaits
Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Par audžuģimenes statusa piešķiršanu
Par aizbildnības nodibināšanu
Par aizgādņa pienākumu un tiesību apjoma grozīšanu
Par viesģimenes statusa piešķiršanu
Par atļauju rīkoties ar bērna mantu
Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās
Par bērnu ievietošanu audžuģimenē
Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai
Par atļauju bērnam pieņemt mantojumu
Par atļauju bērnam šķērsot LR valsts robežu un bērna nodošana
aprūpē ārvalstīs dzīvojošam pilsonim
Par uzvārda maiņu
Par valsts pabalsta izmaksāšanu
Par bērna izbeigšanu uzturēties audžuģimenē
Citi lēmumi

67
pārtraukšana - 4
atjaunošana – 11
1
1
10
1
1
1
3 (t.sk. no institūcijas – 1)
2
2
2
3
2
7
3
13

Bāriņtiesa 2016.gadā ir palīdzējusi sagatavot privātpersonu prasības pieteikumus tiesai
uzturlīdzekļu piedziņai un pagaidu aizsardzībai pret vardarbību kopumā 39 gadījumos.
Bāriņtiesa kā nepilngadīga bērna pārstāvis 2016.gadā ir iesniegusi 3 (trīs) pieteikumus tiesā par
pagaidu aizsardzību pret vardarbību, no kuriem vienā gadījumā prasība apmierināta daļēji, divi
pieteikumi apmierināti pilnībā.
Bāriņtiesā 2016.gada janvārī notika VBTAI plānotā pārbaude, kuras rezultātā
Bāriņtiesa saņēma turpmāk veicamos uzdevumus un tika norādīti ieteikumi, pārkāpumi netika
kostatēti. Mutvārdos VBTAI pauda atzinīgus vārdus par kvalitatīvām administratīvajām lietām.
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.
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Izpildītie apliecinājumi 2016 gadā
Izdarīto apliecinājumu skaits kopā
Vecumnieku pagastā
Skaistkalnes pagastā
Valles pagastā
Stelpes pagastā
Bārbeles pagastā
Kurmenes pagastā

464
281
68
53
17
6
39

4016 EUR
2657 EUR
371 EUR
414 EUR
204 EUR
66 EUR
304 EUR

2016.gadā Bāriņtiesas amatpersonas ir apmeklējušas VBTAI organizētos seminārus un
lekcijas, praktiskās darbnīcas Latvijas pašvaldību mācību centrā, lai pilnveidotu savas
zināšanas. 2016.gada 5. un 6.oktobrī biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Bauskā organizēja
semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru
izglītošana". Tajā piedalījās pārstāvji no LR Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas, Bāriņtiesām,
Sociālajiem dienestiem, nodibinājuma “Zantes ģimenes krīzes centrs”. Aktivitāte notika
projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums”
(HESTIA) ietvaros. Pēc semināra noklausīšanās dalībnieki saņēma tālākizglītības treneru
apliecību. Lai informētu sabiedrību par cilvēku tirdzniecības problēmu, pēc dalības seminārā,
Vecumnieku novada bāriņtiesas darbinieki organizēja informatīvus pasākumus Vecumnieku
novada Misas, Valles un Skaistkalnes vidusskolās un publicēja informāciju “Vecumnieku
novada ziņās”.
2016.gada 18.martā Bārbeles tautas namā notika pirmais Vecumnieku novada pateicības
koncerts, kurš tika veltīts aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm.
Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu
darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt
priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības
sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, popularizēt pozitīvo
pieredzi bāriņtiesu darbā.
Bāriņtiesa arī turpmāk veiks darba uzdevumus atbilstoši saistošo normatīvo aktu prasībām un
turpinās darbu pie prioritātēm, tās ir:
1. Meklēs iespējas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināt ģimenisku
vidi.
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2. Veiks uzraudzību aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu darbībā.
3. Sociālajam dienestam sniegt informāciju par ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināti
apstākļi bērnu izglītošanai un audzināšanai, lai saglabātu iespēju bērnam uzaugt bioloģiskajā
ģimenē.
4. Pārstāvēs bērnus un personas ar ierobežotu rīcībspēju valsts un tiesu iestādēs, ievērojot šo
personu vislabākās intereses.

7.7.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Vecumnieku novada Sabiedriskās kārtības nodaļā 2016.gadā strādāja 6 darbinieki, kuri
nodrošina nepārtrauktas dežūras .
2016.gadā sabiedriskās kārtības nodaļā:
Iesniegumi
Saņemti personu iesniegumi
Sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem
Brīdinājuma vēstules (par pārkāpumu novēršanu)
Administratīvā pārkāpuma lietas
Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
t.sk. par pašvaldības noteikumu neievērošanu
Saņemtas no citām institūcijām
Nosūtītas izskatīšanai citām institūcijām
Izsaukumi
Apkalpoti personu izsaukumi
t.sk. no Valsts policijas iestādēm
Aizturētas personas
Aizturētas personas kopā
Aizturēti nepilngadīgie
Aizturētas meklēšanā esošas personas
Izņemti bērni no ģimenēm
Citi rezultāti
Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos
Nostrādātas stundas masu pasākumu laikā
Sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem
Nogādātas mājās personas (alkohola reibumā vai veselības stāvokļa dēļ)
Personas alkohola reibumā nogādātas Valsts policijā
Izķerti klaiņojoši mājdzīvnieki
Sniegta fiziska palīdzība – Valsts policijai, ātrai palīdzībai u.c.

30
30
8
71
31
12
2
412
112
2
0
2
0
181
53
277
59
91
76
1
61
117

64

Vecumnieku
novada pašvaldības
2016. gada publiskais pārskats

7.8.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

2016.gadā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļa akti:
Dzimšanas reģistrācija
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērnu tēvu
Reģistrētas laulības
t.sk. baznīcā
ar ārzemniekiem
Šķirto laulību skaits
Reģistrētas miršanas
Reģistru ierakstos izdarīti papildinājumi un labojumi
Atkārtoti izsniegto apliecību skaits

44
21
4
51
23
1
8
71
18
43

Izsniedzot pirmo dzimšanas apliecību, novada bērniem tiek dāvināti dzimšanas apliecības
vāciņi un pasaku grāmata. Tiek sveikti un godināti laulātie pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50, 60
un 70 gadus. 2016.gadā zelta kāzās tika sveikti 10 pāri.
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8.

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR

NOVADA PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO DARBĪBU
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9. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR 2016.GADA
KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU
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10. PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU
INFORMĒTĪBU PAR NOVADA DARBĪBU UN VIŅU
IESPĒJĀM LĒMUMU APSPRIEŠANĀ
Lai veicinātu savstarpējo komunikāciju, tiek izdots Vecumnieku novada pašvaldības
informatīvais izdevums „Vecumnieku Novada Ziņas”. „Vecumnieku Novada Ziņas” nodrošina
informatīvo saikni starp novada vadību un iedzīvotājiem, izdevumā tiek publicēti Domes
lēmumi, saistošie noteikumi, jaunākās ziņas par novada izglītības iestādēm, kultūras, sporta,
uzņēmējdarbības un sadzīves norisēm, intervijas. Izdevums iznāk divas reizes mēnesī, ar to var
iepazīties visās novada bibliotēkās, novada domes ēkā, pagastu pārvaldēs, kā arī novada
pašvaldības interneta vietnē.
Informācija par Domes sēžu norišu laikiem tiek izvietota arī uz informācijas stenda, kas
atrodas domes administrācijas ēkas 1.stāva gaitenī.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību, tiek uzturēta Vecumnieku novada pašvaldības
interneta mājaslapa www.vecumnieki.lv, kur tiek ievietota aktuālākā pašvaldības informācija
(teksta, fotogrāfiju un video sižetu formā), lēmumi, publiskie iepirkumi, pasākumu plāns u.c.
2015.gadā tika veikta mājas lapas pārveide un atvērta jauna versija.
2016.gada beigās tika izdots Vecumnieku novada pašvaldības kalendārs 2016.gadam.
Novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā, sniegt
priekšlikumus un ģenerēt idejas novada darbības uzlabošanā.
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