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1.NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
UZRUNA
Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam un informācijai mēs nododam pārskatu par to, ko esam
visi kopā paveikuši 2015.gadā un kādi ir mūsu tuvāko gadu plānotie pasākumi
novada attīstībai.
Iepazīstoties ar faktiem, kas minēti šajā pārskatā, varam analizēt tos no
dažādiem aspektiem un izdarīt secinājumus un prognozes. Diezgan interesants ir
fakts, ka, kopumā samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, mums ir pieaudzis to
cilvēku skaits, kas deklarējušies pie mums.
Ja runājam par realizētajiem projektiem, tad jāatzīmē, ka 2015.gadā tie ir
veikti saskaņā ar mūsu pieņemto investīciju plānu 2015.-2017.gadam. Ir jāatzīmē,
ka esam turpinājuši pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanā Misas
vidusskolā, esam rekonstruējuši un uzlabojuši vairāku ielu apgaismojumu
ciematos, esam pabeiguši pēdējās atkritumu izgāztuves rekultivāciju Taurkalnē,
izveidojuši septiņus publiskos bezvadu interneta pieslēguma punktus visos mūsu
pagastos. Daudzus labus projektus ir īstenojuši paši iedzīvotāji, par ko ir liels
prieks, sakārtojot savu tuvāko apkārtni, šo tradīciju turpināsim arī šogad.
Būsim visi kopā gandarīti par paveikto un aktīvi darbosimies, lai godam
sagaidītu Latvijas simtgadi!

Patiesā cieņā
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Rihards Melgailis
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2.VECUMNIEKU NOVADA RAKSTUROJUMS
2.1. Teritorija
Vecumnieku novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijas republikas Zemgales reģionā,
50-70 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas.

1.att. Vecumnieku novads Zemgales reģionā un Latvijā

Vecumnieku novada, kā arī pagasta administratīvais centrs ir Vecumnieku ciems.
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, kas tika apvienoti 2009.gada 1.jūlijā, izveidojot Vecumnieku novadu.
Robežojas ar Bauskas, Iecavas, Baldones, Ķeguma, Jaunjelgavas un Neretas novadiem, kā arī
Lietuvas Panevēžas apriņķi.
Vecumnieku novada kopējā platība ir 844,4 km2, no kuriem 33% jeb 281,2 km2 aizņem
Vecumnieku pagasts, 8% - 68,4 km2 Stelpes pagasts, 12% jeb 97,9 km2 Bārbeles pagasts, 13%
- 106,2 km2 Skaistkalnes pagasts, 21% jeb 178,8 km2 Valles pagasts un 13% jeb 111,9 km2
Kurmenes pagasts.
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2.att. Vecumnieku novada teritorijas struktūra

Kurmenes pagasts
13%
Vecumnieku
pagasts
33%
Valles pagasts
21%

Stelpes pagasts
8%

Skaistkalnes
pagasts
13%

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
Krūmāji 2%
2%
Purvi
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Apbūves
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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. Iedzīvotāji
Arī Vecumnieku novada teritorijā, tāpat kā Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaits pēdējo
gadu laikā samazinās. 2012.gadā iedzīvotāju skaita samazinājums bija 80 cilvēki, 2013.gadā
154 cilvēki, 2014.gadā 144 cilvēki un 2015.gadā 100 cilvēki. Periodā no 2009.-2015.gadam,
kopējais iedzīvotāju skaits samazinājies par 990 cilvēkiem.
Iedzīvotāju blīvums novadā ir 10.58 cilvēki uz 1km2 teritorijas (uz 01.01.2016.)
4.att. Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā 2009. - 2015.gads
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Uz 2016.gada 1.janvāri Vecumnieku novadā ir 8931 iedzīvotāji. Lielākā iedzīvotāju
daļa, jeb 50% dzīvo Vecumnieku pagastā, Skaistkalnes pagastā dzīvo 13%, Valles pagastā
11%, Stelpes pagastā 10%, Bārbeles pagastā 9% un Kurmenes pagastā 7%.
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5.att. Iedzīvotāju sadalījums pa pagastiem
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Samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, tas attiecīgi samazinās arī visos novada
pagastos. Izņēmums bija 2015.gadā, kad Valles pagastā iedzīvotāju skaits pieauga.
6.att. Iedzīvotāju skaita dinamika pagastos
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Iedzīvotāju
skaits

Vecumnieku novadā
KOPĀ

Bārbeles pagastā

Kurmenes pagastā

Skaistkalnes
pagastā

Stelpes pagastā

Valles pagastā

Vecumnieku
pagastā

1.tabula Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novada pagastos 2009. – 2015.gads

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

9952
9765
9412
9332
9178
9034
8931

902
897
856
848
851
835
824

775
754
733
734
713
687
665

1308
1292
1247
1242
1213
1186
1158

982
959
920
914
898
874
847

1130
1098
1068
1057
1016
995
1012

4855
4765
4588
4537
4487
4457
4425

2015.gadā 231 persona no Vecumnieku novada deklarējušās citās administratīvajās
teritorijās, tai skaitā 23 personas uz ārzemēm. Savukārt 295 personas no citām
administratīvajām teritorijām dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku novadā.

No novada dibināšanas, 2009.gadā, mirušo iedzīvotāju skaits ir lielāks par dzimušo
skaitu.
7.att. Dzimuši un miruši novadā
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Vecumnieku novadā no visiem iedzīvotājiem, apmēram 17% ir līdz
darbspējas vecumam, ap 63% ir darbspējas vecumā un 20% sastāda iedzīvotāji, kuri sasnieguši
pēc darbspējas vecumu. Vidējais nodarbināto skaits novadā 2015.gadā ir 1390 cilvēki.
Strādājošo mēneša vidējā neto (pēc nodokļiem) darba samaksa ir 430 euro.
8.att. Vecumnieku novada iedzīvotāju etniskais sastāvs
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Pēc Lursoft datiem līdz 2015.gadam Vecumnieku novadā ir reģistrēti 1167 nodokļu
maksātāji, t.sk. Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas 65 organizācijas, Komercreģistrā
reģistrēti 318 uzņēmējdarbības subjekti, Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā – 9,
Sabiedrisko organizāciju reģistrā reģistrētas 7 organizācijas un uzņēmumu reģistrā – 768.

3. NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
3.1. Pamatbudžets
Saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošo likumdošanu, Vecumnieku

novada

pašvaldība pastāvīgi sastādīja, aptiprināja un izpildīja budžetu 2015.gadam. Pašvaldības
budžets ir bezdeficīta, jo ir sabalansēta ieņēmumu un izdevumu daļa.
2015.gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja
EUR 8 070 522, salīdzinot ar 2014.gadu, pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir samazinājies par
vairāk nekā 196 tūkstošiem euro ( par 2.4%). Pamatbudžeta ieņēmumu samazinājums ir gan
ieņēmumos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( -0.4%,), gan no pašvaldības maksas
pakalpojumiem (-3.8%), gan arī no valsts un pašvaldību transfertiem ( -5.4%).
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7.att. Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.-2015.gadā euro
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2.tab. Pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums 2012.-2015.gads euro

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Ieņēmumi kopā

7 744 570

8 267 179

8 070 522

t.sk.

3 568 904

3 805 887

3 790 154

516 367

538 577

543 935

Nenodokļu ieņēmumi

249 990

65 387

68 760

Maksas pakalpojumi un

602 277

696 004

670 081

4 802

2 742

2 802 230

3 158 582

Iedzīvotāju

ienākuma nodoklis
Nekustamā

īpašuma

nodoklis

citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu

finanšu

palīdzība
Transferti

2 997 592
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8.att. Pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā, %
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Novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tie sastāda 47% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Laika
periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem saglabājās
tendence pieaugt.

2015.gadā ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, salīdzinot ar

2014.gadu samazinājās par vairāk nekā 15 tūkstošiem euro (par 0.4%).

9.att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2011. – 2015.gads, EUR
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Pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nākamo lielāko ieņēmumu daļu
sastāda transferti. 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 2010.gadam paredz, ka vairākās
programmās uz pašvaldībām pieejamo finansējumu var pretendēt tikai modelī 9 plus 21
iekļautie centri, tad 2015.gadā, tāpat kā 2014.gadā, Vecumnieku novadā netika uzsākts neviens
vērienīgs projekts ar šo līdzekļu līdzfinansējumu.

10.att. Valsts budžeta transferti 2011. – 2015.gads, EUR

1329836

1249910

2011.gads

2012.gads

1426472

2013.gads

1513309

2014.gads

1689857

2015.gads

Pamatbudžeta ieņēmumos nekustamā īpašuma nodoklis sastāda tikai 6.7%. Pēc
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju
palīgēkām 2015.gadā” no 29.10.2014. ar nekustamā īpašuma nodokli 2015.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 2015.gada, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši
par 5 tūkstošiem euro (par 1.0%). 2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir
samazināta par 29 tūkstošiem euro.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un
ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas un pārdošanas, tie sastāda 0.9% no visiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 8.3% apmērā no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, tos veido ieņēmumi no novada iestāžu un
struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem: ūdensapgāde, komunālie pakalpojumi un citi
maksājumi.

2015.gadā,

salīdzinot

ar

2014.gadu,

maksas

pakalpojumu

ieņēmumi

samazinājušies par 26 tūkstošiem euro (par 3.7%).

Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāna izpilde
2015.gadā, EUR un %
Rādītājs

Iedzīvotāju

Plāns, EUR

Izpilde,

Ieņēmumu

Plāna

Plāna

EUR

struktūra,

izpilde,

izpilde, %

%

EUR

3 790 233

3 790 154

47.0

-79

100

544 159

543 935

6.7

-224

99.9

68 858

68 760

0.9

-98

99.9

670 083

670 081

8.3

-2

100

Transferti

3 010 221

2 997 592

37.1

-12 629

99.6

KOPĀ

8 083 554

8 070 522

100

-13 032

99.8

ienākuma
nodoklis
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
Nenodokļu
ieņēmumi
Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi
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Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi (2014.,
2015.gada izpilde, 2016.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
Īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
un būvēm
4.Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem,
kontu atlikumiem un valsts parāda
vērtspapīriem
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
Valsts budžeta transferti
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

Izpilde, EUR
2014.gadā 2015.gadā

Plāns, EUR
2016.gadam

8 267 179
4 344 464
3 805 887
19 996

8 070 522
4 334 089
3 790 154
37 763

2015.gada
izpilde
pret
2014.gadu
%
97.6
99.8
99.6
188.9

3 785 891

3 752 391

99.1

3 848 197

538 577
481 594
56 983

543 935
484 227
59 708

101.0
100.5
104.8

563 566
505 363
58 203

65 387
1

68 760
0

105.2
X

72 500
X

1

0

X

X

9 677

8 578

88.6

8 500

3 663

4 118

112.4

4 000

6 014
31 170
3 221
21 318

4 460
29 288
15 288
15 606

74.2
94.0
474.6
73.2

4 500
29 000
20 000
15 000

3 147 546
2 985 165
2 473 605

2 997 592
2 829 255
2 729 303

95.2
94.8
110.3

2 957 658
2 792 658
2 792 658

511 560

99 952

19.5

X

162 381
162 381

168 337
168 337

103.7
103.7

165 000
165 000

108 372

124 993

115.3

125 000

8 031 587
4 439 555
3 875 989
27 792
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Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
6.Ārvalstu finanšu palīdzība
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

54 009

43 344

80.3

40 000

2 742
707 040
645 103

0
670 081
665 339

X
94.8
103.1

X
561 874
555 374

70 327
14 395
154 901

61 459
15 602
160 786

87.4
108.4
103.8

19 010
8 500
145 400

21 469
28 132
10 199
4 341
30 725
10 703

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

96.0
107.3
86.7
105.4
94.1
114.1

20 000
32 000

192 847

206 703

107.2

207 064

107 064
61 937

115 452
4742

107.8
7.7

105 000
6 500

4 000
9 850
4 550

Vecumnieku novada pašvaldības 2015.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”.
2015.gadā Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi sastādīja EUR
7 987 905. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015.gadā izdevumi samazinājušies par vairāk nekā
642 tūkstošiem euro (par 7.44%).
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMU GALVENIE VEIDI
Vispārējie
valdības dienesti
11%
Sociālā aizsardzība
11%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
2%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
16%

Veselība
1%

Izglītība
48%

Atpūta, kultūra un
reliģija
11%

Lielāko izdevumu daļu, tāpat kā iepriekšējos gados, sastāda izdevumi izglītībai, kas
2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu samazinājušies par 312 tūkstošiem euro (par 7.48%).
2015.gadā izdevumi izglītībai mazāki, jo 2014. tika realizēts projekts siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Misas vidusskolā.
Nākamo

lielāko

izdevumu

daļu

sastāda

izdevumi

teritoriju

un

mājokļu

apsaimniekošanai, kas 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājušies vairāk nekā par 265
tūkstošiem euro (par 17.32%). Izdevumu summa samazinājusies, jo pašvaldībai nav iespējas
piedalīties ES projektu realizācijā.
Trešā lielākā izdevumu daļa ir sociālajai aizsardzībai, izdevumi saglabājušies
iepriekšējo gadu līmenī.
Izdevumi atpūtai, kultūrai un reliģijai 2015.gadā sastāda EUR 907 687 apmērā, kas ir
par 73 tūkstošiem euro (par 8.81%) vairāk kā 2014.gadā.
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Izdevumi deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanai, kā arī
aizņēmumu kredītu procentu izdevumiem 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, ir palielinājušies
par 25 tūkstošiem euro (par 3.03%).
Vēl 2015.gadā 120 tūkstoši euro izlietoti sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ir par
4 tūkstošiem euro (par 3.67%) mazāk kā 2014.gadā.
Vismazākā izdevumu daļa 2015.gadā ir veselības izdevumiem. Salīdzinot ar 2014.gadu,
izdevumi veselībai palielinājušies par 38 tūkstošiem euro (par 57.57%). Izdevumi 2015.gadā
pieauguši, jo Vecumnieku veselības centrā tika veikts telpu remonts un digitalizēts rengena
aparāts.
Izdevumu proporcija pa funkcionālajā kategorijām saglabājas nemainīga jau no
2010.gada.

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām
2010. - 2015.gads

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

20%

40%

60%

80%

100%

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
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Vecumnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
plāna izpilde 2015.gadā, EUR un %
Rādītāji

Plāns,
EUR

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

Izpilde,
EUR

989 390

859 589

Izdevumu
struktūra,
%
10.8

138 310

119 933

1 429 505

Plāna
EUR

izpilde,

Plāna
izpilde, %

-129 801

86.9

1.5

-18 377

86.7

1 268 922

15.9

-160 583

88.8

137 075
1 017 698

103 682
907 687

1.3
11.4

-33 393
-110 011

75.6
89.2

4 094 456
992 681

3 870 851
857 241

48.4
10.7

-223 605
-135 440

94.5
86.4

8 799 115

7 987 905

100.0

-811 210

90.8

2015.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

Rādītāji

Izpilde, EUR

2015.gada
izpilde
pret
2014.gadu,
%
103.0
96.3

Plāns, EUR

2014.gadā

2015.gadā

834 240
124 508

859 589
119 933

04.000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība

196 609

0

0

06.000

Pašvaldību teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība

1 534 753

1 268 922

82.7

1 381 203

65 801

103 682

157.6

109 447

01.000
03.000

07.000

2016.gadam
985 922
178 616
8 000

0
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08.000
09.000
10.000

Atpūta, kultūra, reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ izdevumi

834 207
4 183 607
855 963
8 629 688

907 687
3 870 851
857 241
7 987 905

108.8
92.5
100.1
92.6

1 082 864
4 188 173
873 921
8 808 146

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.
2015.gadā Vecumnieku novada speciālajā budžetā autoceļu fondam saņemti
228 630 EUR, kas, salīdzinot ar 2014.gadu, kopumā palielinājušies par vairāk nekā 10
tūkstošiem euro (par 5.0%). Autoceļu fonda līdzekļi pagastu ceļiem tiek izlietoti proporcionāli
to apjomam.
Pašvaldībā ir izstrādāts 3 gadu plāns autoceļu programmas īstenošanai.
Speciālajā budžetā ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2015.gadā sastāda 21 738 euru,
kas, salīdzinot ar 2014.gadu, kopumā palielinājušies par vairāk nekā 3 tūkstošiem euro (par
18.9%). Dabas resursu nodokļa līdzekļus izlieto atbilstoši likuma “Par dabas resursu nodokli”
prasībām.
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Novada pašvaldības speciālais budžets 2010. - 2015.gads,
EUR

217680 228630

250000

171307
200000

146799

168303
146594

150000
100000
50000
0

7570

9543

8241 10710

18282

Valsts transferti autoceļu fondam
Dabas resursu nodoklis

21738

3.3. Debitoru parādi
2013.gads
Norēķini par komunālajiem

2014.gads

2015.gads

30 991

27 325

28 477

7 204

9 150

5 804

186 781

187 454

156 933

39 816

40 726

42 117

maksājumiem
Norēķini par zemes nomu
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām
un būvēm
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3.4. Kreditoru parādi
2013.gads
Ilgtermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa

2014.gads

2015.gads

1 915 158

2 176 479

2 297 236

248 695

565 547

338 169

aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem

24 814

37 330

22 118

75 223

70 568

70 723

547

820

0

14 233

15 984

4 964

655

40 868

199 729

un darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem izņemot nodokļus
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas

3 015

maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi

0
77 104

3.5. Pašvaldības saistību un galvojumu apjoms
Vecumnieku novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, saistību
apjoms uz 2015.gada beigām sastāda 10.81% no pamatbudžeta ieņēmumiem.
2015.gadā pašvaldība savas kredītsaistības palielināja par 429 066 euro, bet par 539
261 euro samazināja aizņēmumu pamatsummas. Aizņēmumu summas izlietotas pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai, novada izglītības iestāžu remontiem un bērnu laukuma un
sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūves II – III kārtai.
2015.gadā visi aizņēmumi atmaksāti pilnā apmērā un atbilst noslēgtajiem
līgumiem un atmaksas grafikiem.
Uz 2015.gada beigām Vecumnieku novada pašvaldībai ir kredītsaistības par 44
aizņēmumiem, kas saņemti laika periodā no 2001.gada.
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Vecumnieku novada pašvaldības saistību un garantiju

2017.

2018.

2019.

2020.

631 748

404 294

377 435

329 209

294 541

274 608

1 565 546

3 877 381

59 642

59 234

58 736

30 724

29 402

20 062

85 313

343 113

Kopā saistības

691 390

463 528

436 171

359 933

323 943

294 670

1 650 859

4 220 494

Saistību

10.81

7.25

6.82

5.63

5.06

4.61

Aizņēmumi

Pavisam

2016.

gados

2015.

Turpmākajos

apmērs, EUR

kopā
Galvojumi
kopā

X

X

apjoms % no
pamatbudžeta
ieņēmumiem

4. NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS 2014. – 2015.gadā, EUR
Nr.
p.k.

Nekustamā īpašuma
veids

Bilances vērtība, EUR
2014.

1.

Zeme, ēkas un būves
t.sk. ēkas

12 018 533

-105 324

%
99.1

4 985 054

252 266

105.3

zeme

2 409 661

2 562 230

152 569

106.3

būves

4 160 882

3 678 281

-482 601

88.4

820 526

792 968

-27 558

96.6

Bioloģiskie
pazemes aktīvi

un

t.sk. mežaudzes
3.

EUR

4 732 788

pārējais
nekustamais īpašums
2.

12 123 857

2015.

Izmaiņas

Turējumā
nodotie
valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi

199 219
68 454
1 322 726

191 533
80 463
1 245 714

-7 686
12 009
-77 012

96.1
117.5
94.2
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5. PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
RAKSTUROJUMS
Pēc stāvokļa uz 31.12.2015.:
-

nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Vecumnieku novada
teritorijā reģistrētas 8 232 zemes vienības ar kopējo platību 84 413.26 ha. Kā
Vecumnieku novada pašvaldībai piekritīgas reģistrētas 1 064 zemes vienības ar
kopējo platību 1 825.1 ha, kas ir 12.93% no Vecumnieku novada teritorijā reģistrēto
zemes vienību platības;

-

novadā pašvaldības īpašumā un valdījumā bija 408 dzīvokļi (t.sk. izīrēti – 374,
dažādu iemeslu dēļ neizīrēti – 34 dzīvokļi);

-

personas, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumos – 30;

-

sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā 11 ģimenēm;

-

pašvaldības īpašuma 1 dzīvoklim ir noteikts sociālais statuss.

6. NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA
KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS,
EUR

Nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

Līdzdalība
%

Perioda
beigās,
EUR
426 517

Izmaiņas
+/-, EUR

100

Perioda
sākumā,
EUR
411 117

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

43603018936
53603009371

100

169 595

169 595

-

43603009401

100

128 724

128 724

-

40003199078

25

303 072

303 072

-

15 400
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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
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 2015.gadā
Vecumnieku novada dome 2015.gadā realizējusi vairākus Eiropas Savienības
(turpmāk- ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansētos projektus.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansētajā projektu konkursā
tika iesniegts projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Misas vidusskolā”.
Projekta mērķis - paaugstināt Misas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, samazinot
oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņu, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus un īstenojot šādas aktivitātes:
 ēkas fasādes energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi;
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 energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana telpās.
Projekta aktivitātes:
1. Būvdarbi;
2. Būvuzraudzība;
3. Autoruzraudzība;
4. Tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Projekta kopējās izmaksas sastāda: EUR 375 675,47 no tām KPFI fonda finansējums:
EUR 187 725,03 un pašvaldības finansējums: EUR 187 950,44.
Pašvaldība 2015. gadā realizēja KPFI projektu “Gaismekļu nomaiņa uz LED
tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā”, nomainot 97
gaismekļus 14 Vecumnieku pagasta ielās. Projekta mērķis - oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana Vecumnieku pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā –
Vecumnieku ciemā, izmantojot videi draudzīgas gaismu izstarojošās diodes (LED)
tehnoloģijas, kas nodrošinās elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda: EUR 51 664,67 no tām KPFI fonda finansējums:
EUR 36 165,27 un pašvaldības finansējums: EUR 15 499,40.
Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju
rekultivāciju, Vecumnieku novada dome 2015. gadā realizēja Kohēzijas fonda (turpmāk – KF)
projektu

“Vecumnieku

novada

pašvaldības

izgāztuves

„Taurkalne”

reģ.

Nr.

32908/5291/PPV rekultivācija”. Projekta mērķis - Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas
atkritumu izgāztuves rekultivācija un 3 monitoringa urbumu ierīkošana.
Projekta aktivitātes:
1. Tehniskā projekta izstrāde;
2. Būvdarbi;
3. Būvuzraudzība;
4. Autoruzraudzība.
Projekta kopējās izmaksas sastāda: EUR 185 408,30 no tām KF fonda finansējums:
EUR 157 597,06 un pašvaldības finansējums: EUR 27 811,25.
Lai paplašinātu un uzlabotu publisko interneta pieejas punktu (turpmāk – PIPP)
darbību, 2015. gadā tika īstenots Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekts
– “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā”.
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Projekta ietvaros tiks izveidoti un uzlaboti 7 publiskie interneta pieejas
punkti (PIPP) – Skaistkalnes, Kurmenes, Valles, Vecumnieku, Stelpes un Bārbeles pagastos.
5 PIPP tiks izveidoti ar pieeju bezvada interneta zonai un 1 PIPP ar pieeju bezvada interneta
zonai un datortehnikai, 1 PIPP tiks uzlabots ar pieeju bezvada interneta zonai Vecumnieku
pagastā, kas nodrošinās pieeju elektroniskajiem pakalpojumiem pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām.
Projekta kopējās izmaksas sastāda: EUR 16 252,31 no tām ERAF finansējums: EUR
13 814,46, valsts finansējums EUR 487,57 un pašvaldības finansējums: EUR 1950,28.
Projekta konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2015” mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti
Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu,
kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot
iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un
uzņēmējiem. Projekta finansējumu 100 % apmērā, kas ir

EUR 10 048,15, nodrošina

Vecumnieku novada dome.
Tika realizēti 12 projekti – sešu projektu ietvaros tika veikti kāpņu telpu remonti:
Vecumniekos – Rīgas ielā 27A un Dīķa ielā 6, Skaistkalnē – Rīgas ielā 9, Stelpē – Kalna ielā
4, Kurmenē – daudzdzīvokļu mājā „Smaidas” un Beibežos astotajā mājā. Piebalgās un Misā
tika labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi, kā arī Vecumniekos hokeja entuziasti veica ledus
laukuma ierīkošanu. Vallē iedzīvotāji realizēja divus projektus – tika izveidots gājēju celiņš pie
Valles baznīcas un iegādāti sportošanas palīglīdzekļi vingrošanas nodarbību dažādošanai.
Taurkalnē daudzdzīvokļu mājas „Irbes” iedzīvotāji veica mājas iekšpagalma labiekārtošanas
darbus.

7.2. Projektu turpmākās ieceres
Projekti, kuri tiks realizēti un plānota investīciju piesaiste 2016.gadā:
1. „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016”;
2. „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”;
3. „Pašvaldības autoceļa A3 (Mēmele – Kalnakrogs ) pārbūve Vecumnieku novada
Skaistkalnes pagastā – tehniskās dokumentācijas izstrāde”;
4. „Daudzfunkcionāla dienas centra izveide Vecumniekos”;
5. „Vecumnieku vidusskolas rekonstrukcija”;
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6. „Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Skaistkalnē”;
7. „Brīvdabas estrādes rekonstrukcija Bārbelē”;
8. „Centra parka labiekārtošana Vecumnieku pagastā”.

7.3. Izglītība
Izglītības funkciju realizēšanu novadā nodrošina 6 mācību iestādes, kurās kopā ar
pirmsskolas un 5-6 gadīgo grupām uz 01.09.2015. bija 974 audzēkņi:
1. Misas vidusskolā

176 audzēkņi;

2. Skaistkalnes vidusskolā

161 audzēknis;

3. Stelpes pamatskolā

68 audzēkņi;

4. Valles vidusskolā

131 audzēknis;

5. Vecumnieku vidusskolā

422 audzēkņi;

6. PII “Cielaviņa” Vallē

16 audzēkņi.

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

Vispārējās

pamatizglītības

programma,

Vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojošā virziena programma un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) programma. Visas licencētās
programmas 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 un, 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”.
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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 - 2015. Iegūti 8 Meistaru
diplomi, aktīvi iesaistīti 154 skolēni. Skola piedalījusies Mammasdabas meistarklasēs finālā
un iegūta 5. vieta.
Skolēni piedalījušies un guvuši panākumus konkursā “Mūsu mazais pārgājiens”-2015. gadā
2. vieta 1.-4. klašu grupā un konkursā “Dārznīca”- 1.vieta.
Vecumnieku vidusskolas skolēni piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku pasākumos - deju koncertos, vides radošās darbnīcās, vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas izstādēs “Rakstu darbi”.
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 2014./2015.mācību gadā 14 interešu izglītības programmās
darbojās 285 skolēni. Skolā ir senas sporta tradīcijas. Skolas audzēkņi sporta interešu izglītības
programmās sasniedz augstus rezultātus novada un valsts līmenī.

Misas vidusskola
Misas vidusskolā izglītojas bērni no 1,5 – 18 gadu vecumam. Skola ir izvietota 2 ēkās.
Misas vidusskolas darbs balstās uz sadarbības, savstarpējas cieņas, uzticēšanās cilvēkiem, vides
veidošanu radošai darbībai un spēju atraisīšanas pamatiem.
Abas skoliņas var lepoties ar estētisku vidi un vienmēr sakoptu skolas apkārtni. Skola jau
3 gadus iesaistījusies Eko skolu kustībā. Jau vairākus gadus esam „Draudzīgā aicinājuma”
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balvas laureāti. Divus gadus uzvaram Monreālas latviešu biedrības centra un Vītolu
fonda izsludinātajā projektā „Izzināsim un

izpētīsim Latvijas vēsturi”, kur, pateicoties

iegūtajiem līdzekļiem, skolēniem ir iespējas apceļot Latviju, tādejādi veicinot patriotisma jūtas
un tuvāk iepazīst savu Dzimteni.
Varam lepoties ar noturīgām skolas tradīcijām. Skolā darbojas 6 deju kolektīvi, 3 kori,
ansamblis, dramatiskais kolektīvs. Varam lepoties ar labu sporta bāzi un sasniegumiem sportā.
Mūsu skolēnu sasniegumi sporta tūrismā ir izskanējuši republikas mērogā.
Skola ir nodrošināta ar pilnvērtīgu materiāli tehnisko bāzi un jaunajām tehnoloģijām.

Skaistkalnes vidusskola
Skaistkalnes vidusskola atrodas pie Latvijas – Lietuvas robežas Mēmeles krastā. Šēnbergas
muižas ēkas (Korfa medību pils) telpās no 1922. gada darbojas Skaistkalnes skola.
Skaistkalnes vidusskola ir Vecumnieku novada domes dibināta izglītības iestāde, kas īsteno
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
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.
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 darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
Skaistkalnes vidusskolas uzdevumi ir:
1. īstenot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanos 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, viens klašu komplekts tālmācības apmācībai un 2 pirmsskolas bērnu grupas.
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Meklējot inovatīvus risinājumus, Jelgavas Tehnikums un Skaistkalnes
vidusskola vienojās par iespēju piedāvāt pilngadīgajiem vidusskolas izglītojamajiem apgūt
profesiju tālākizglītībā. Veicot vidusskolēnu aptauju, izglītojamie izvēlējās apgūt izglītības
programmu ‘’Administratīvie un sekretāra pakalpojumi’’ ar kvalifikāciju - lietvedis.
Vecumnieku pašvaldība, kura ir ieinteresēta savas pašvaldības iedzīvotāju izglītošanā un
konkurētspējas darba tirgū paaugstināšanā, atbalstīja iniciatīvu un finansē Skaistkalnes
vidusskolas pilngadīgo izglītojamo tālākizglītību lietveža profesijas apguvei.
2015./2016.mācību gada 1. oktobrī vairāki Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolas
11. klases izglītojamie uzsāka mācības jau minētajā otrā līmeņa profesionālās tālākizglītības
programmā. Pusotra gada laikā, mācoties vidusskolā, jaunieši papildus apgūst lietveža
profesiju. Nokārtojot gala pārbaudījumus, viņi saņems ne tikai atestātu par vispārējo vidējo
izglītību, bet arī profesionālās kvalifikācijas apliecību par iegūto 2.līmeņa profesionālo
kvalifikāciju - Lietvedis.
2015.gada vasarā, lai uzlabotu Jaunsargu apmācības, tika izbūvēta Šķēršļu josla pēc visām
NATO prasībām. Šis pasākums bija iespējams, pateicoties papildus piešķirtajam Vecumnieku
novada Domes finansējumam.
Modernizējot

Skaistkalnes vidusskola mācību procesu,

ir ieviesta Moodle e-apmācības

sistēma. Šobrīd lielākā daļa skolas personāla ir apmācīta darbam ar šo sistēmu.
Skola akreditēta 2015. gada decembrī.
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 13
tehniskie darbinieki.
Skolas darbība, vieta sabiedrībā un nākotnes redzējums – vīzija:
Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana, skola kā radošs atbalsta centrs izglītojamajiem,
pedagogiem, vecākiem, sabiedrībai.
Lai uzlabot darba vidi, skola plāno katru gadu renovēt pa vienam – diviem objektiem. 2015.
gadā nomainīts ēdnīcai jumts un renovētas vairākas pagrabtelpas. Skolā izveidota jauna
fitnesa zāle ar sporta ģērbtuves un dušas telpām. Gada beigās izremontētas un ar mēbelēm
aprīkotas skolēnu ģērbtuves.
Lai nedaudz kompensētu sporta zāles trūkumu, tiek izstrādāts projekts multifunkcionālajam
sporta laukumam. 2016.gadā plānots ēdnīcas renovācijas projekts.
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Vairākus gadus pēc kārtas kopā ar Lietuvas skolām (Radviļišku pamatskolu 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,
Bauskas novada skolām, Iecavas vidusskolu, Pilsrundāles vidusskolu un mūsu novada skolām.
Skaistkalni un šīs skolas vieno skaists pavasara pasākums „Pavasaris Šēnbergā”, uz kuru katru
gadu sabrauc vairāk kā 500 dejotāju un dziedātāju.
Skaistkalnes vidusskolā ir kapitāli izremontēti un ar modernām tehnoloģijām aprīkoti zēnu
un meiteņu mājturības kabineti, izveidotas jaunas dušas telpas, kapitāli izremontētas un
aprīkotas garderobes.
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;



visi pedagogi ir nodrošināti ar klēpjdatoriem;



75% mācību kabineti aprīkoti ar datoriem, 5 kabineti ar projektoriem;



mācīšanas procesā daudzveidīgi tiek izmantotas informāciju tehnoloģijas.

Skola ir pilnībā pārgājusi uz elektronisko žurnālu „e-klase ‘’vidē.

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- mācās – simtu seši skolēni), divas vispārējās
speciālās pamatizglītības (kods 21015811- mācās viens skolēns; un 21015611- mācās trīs
skolēni) un vienu vispārējās vidējās izglītības (kods 31011011- mācās divdesmit viens skolēns)
programmas, kā arī realizē valsts un pašvaldību politiku kultūras un sporta vērtību radīšanā,
izplatīšanā un saglabāšanā.
Skolēnu skaits 2015.gadā ir svārstījies robežās no 135-131.
2015.gadā pamatskolas apliecību ieguva 10 skolēni. Viens pamatskolu beidza ar liecību.
Bet atestātu par vidējo izglītību ieguva 7 audzēkņi. No 10 pamatskolu beigušajiem skolēniem
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8 izvēlējās mācības turpināt Valles vidusskolas 10.klasē, bet 2 izvēlējās citas
izglītības iestādes ārpus novada.
Skolai ir moderna Sporta halle, un novadā vienīgais moderns, vieglatlētikas sacensību
prasībām atbilstošs, sporta stadions. 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, kā arī citu novadu
sportojošie jaunieši un pieaugušie.
Uz skolas sporta bāzes pamata 2015.gada vasarā notika 4 sporta nometnes Vecumnieku un
Iecavas novadu sporta skolu audzēkņiem un Rīgas 3.bērnu un jaunatnes sporta skolas
basketbola grupas audzēkņiem.
Pateicoties lieliskajiem treniņa apstākļiem ir gūti ievērojami sporta rezultāti Zemgales
reģionā un valstī - gan vieglatlētikā, volejbolā, tautas bumbā. Mūsu skolēni ar panākumiem
piedalījās starptautiskās sacensībās vieglatlētikā Polijā, skolēnu sporta olimpiādē Valmierā u.c.
sacensībās.
Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības Menedžmenta akadēmiju, vidusskolēni trīs
gadu garumā apgūst komerczinību kursu, par sekmīgām studijām saņemot arī beigšanas
atestātus. 2015.gadā apliecību par komerczinību apgūšanu ieguva 5 - 12.klases audzēkņi.
Valles vidusskolā 2015.gadā darbojās sekojošas interešu programmas, kuru darbu finansē
novada pašvaldība:
o 1.-3. klašu deju kolektīvs ar 16 audzēkņiem;
o 4.-5. klašu deju kolektīvs ar 13 audzēkņiem;
o 6.-8. klašu deju kolektīvs ar 10 audzēkņiem;
o 1.-2. klašu Ritma spēles ar 9 audzēkņiem;
o 1.-4. klašu ansamblis ar 13 audzēkņiem;
o Teātra pulciņš 1.-12.kl.ar 26 audzēkņiem;
o Sporta spēļu un vieglatlētikas pulciņi 2.-12.klasei 72 audzēkņiem;
o 1 lietišķās mākslas pulciņš ar 4 audzēkņiem;
o Komerczinības vidusskolai ar 12 audzēkņiem;
o Vides zinību pulciņš „Vides kompass” 7.-12.kl. ar 10 audzēkņiem.
Skolā strādā 26 pedagogi, no tiem pamatdarbā Valles vidusskolā 17.
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2015.gada februārī no sadraudzības pilsētas Papylis Lietuvas Republikas
Biržu rajonā, skolā uzņēmām 42 lietuviešu bērnus, stiprinot saites starp kaimiņvalstīm un
izzinot Baltijas valstu vēsturi un kultūru.
Skola tiek finansēta no valsts un pašvaldības budžeta, taču notiek alternatīvu
finansēšanas avotu piesaiste.
2015. gada Valles vidusskolas ieņēmumi EUR 454132., no tā EUR 423374 saņemtie
transferti no augstākstāvošās iestādes, jeb 93.2%, pārējie ieņēmumi ir maksas pakalpojumi
EUR 28910, kas ir

6.4% un saņemtie ziedojumi EUR 1640, kas ir 0.4%

no visiem

ieņēmumiem.
Izdevumi ir EUR 461928, no tiem izglītībai: EUR 407961, jeb 88.32%, sportam EUR
16647,jeb 3.60% un kultūrai EUR 37320, jeb 8,08%.
2015.gada vasarā izremontēti abi matemātikas kabineti, vēstures kabinets, veikta zāles
logu nomaiņa, veikta aktu zāles apgaismojuma un skatuves aizkaru uzstādīšana, iegādāti jauni
tērpi skolas 5.-7.klašu deju kolektīvam un nopirkti 5 projektori- katrai sākumskolas klasei (no
budžeta līdzekļiem), vēstures un vizuālās mākslas kabinetiem (par ziedojumiem).
Skolēnu drošības jautājumu risināšanai tika atjaunotas skolotāju dežūras.
2015.gadā tika lūgti un arī saņemti ziedojumi no juridiskām personām kopā 1640 EUR,
tie izlietoti skolēnu stipendijām. Stipendiju maksā vidusskolas audzēkņiem, kuru vidējā atzīme
semestrī un gadā ir virs 8,00 ballēm, 14.00 EUR apmērā katru mēnesi. Par ziedojumiem
iegādāts arī inventārs skolai.
Stelpes pamatskola
Stelpes pamatskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, kur veic ne tikai izglītības
iestādes, bet arī kultūras un informācijas centra funkcijas. Skolas telpas atbilst izglītības iestādes
higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 14 tehniskie darbinieki.
Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību iegūt pēc iespējas
tuvāk dzīves vietai.
Skola īsteno 2 izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programmu (kods
21011111, licences Nr. V-3041, izdota 10.11.2010.) un pirmsskolas izglītības programmu
(kods 01011111, licences Nr. V – 3328, izdota 23.12.2010.).
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Izglītojamo skaits un sadalījums pa izglītības programmām
(dati fiksēti mācību gada sākumā)
Nr.p.k.

Programmas
nosaukums

Skolēnu skaits
2011./

2012./

2013./

2014./

2015./

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

1.

Vispārējās
pamatizglītības programma

65

71

72

64

60

2.

Pirmsskolas
izglītības programma

16

10

10

15

10

Kopā

81

81

82

79

70

Skolas īpašie piedāvājumi:
Skolai ir labs nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām un interneta pieslēgumu.
Estētiska un sakārtota skolas vide.
Pozitīva savstarpējā saskarsme starp izglītojamajiem, skolotājiem, vecākiem.
Laba skolas un vecāku sadarbība.
Nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.
Iespēja iegūt kvalitatīvu pamatskolas izglītību nelielās klasēs (4-10 bērni katrā).
Pagarinātās dienas grupa 1.-4. klašu skolēniem.
Dalība olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, projektos.
Bezmaksas skolēnu autobuss.
Bezmaksas, garšīga un veselīga skolēnu ēdināšana.
Izglītojamajiem ir iespējas izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties
interešu izglītības pulciņos:
 1.- 4.klašu korī,
 Pirmsskolas – 4.klašu tautas deju kolektīvā,
 5.- 9.klašu tautas deju kolektīvā,
 Teātra pulciņā,
 Sporta pulciņā
 Vizuālās mākslas pulciņā
 Jaunsargu pulciņā
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Pamatskolas skolēniem ir iespēja pēc mācībām iesaistīties Vecumnieku
novada mūzikas un mākslas skolā, sporta skolā.
Tā kā Stelpes pamatskola ir arī pagasta kultūras centrs, skolēniem ir iespēja izmantot
piedāvātās iespējas ārpusstundu nodarbībām:
 Dejot deju kolektīvā „Stelpe”,
 Darboties amatierteātrī „Urguči”
 Dziedāt pagasta ansamblī.
Skolas budžeta nodrošinājums

Stelpes pamatskolas finanses veido:
 Pašvaldības – Vecumnieku novada pašvaldības finansējums,
 Valsts mērķdotācijas pedagogu algām, interešu izglītībai un mācību līdzekļiem,
 Projektos piesaistītie līdzekļi.
2015.gada vasarā ieklājām jaunu grīdu skolas ēdnīcā, nobruģējām skolas basketbola
laukumu. Izremontēts un labiekārtots angļu valodas kabinets. Labiekārtota kanalizācijas un
nosēdaku sistēma, veikta artēziskā urbuma skalošana.
Turpmākajos gados var noteikt šādus prioritāros uzdevumus:
 veikt remontu zēnu un meiteņu ģērbtuvēs;
 uzklāt jaunu segumu skolas skrejceļam;
 ēdamzāles remonts;
 latviešu valodas 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 19. darbības gads ietver sevī

daļu no

2014./2015.un 2015./2016. mācību gadiem. Vidējais audzēkņu skaits gadā 200 (licencētajās
programmās, sagatavošanas klasēs un interešu un neformālās izglītības programmās). Vidējais
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strādājušo skaits 25 (21 pedagoģiskais darbinieks - 11 ar maģistra, 9 ar pedagoģijas
bakalaura izglītību, 1 – ar vidējo profesionālo izglītību, 4 saimnieciskie darbinieki) .
Skolas darba plānā 2015. 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.
2015. 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.
Skolas darbu nodrošina finansējums, kuru veido valsts dotācija 33.8 (%) ,
pašvaldības dotācija 56.7 (%), vecāku līdzfinansējums 8.3 (%) un pārējie ieņēmumi 1.2 (%).
(skat. tabulu)
Ieņēmuma avots

2015 EUR

Iestādes kopējie ieņēmumi

226 307

No tiem:
valsts dotācija
pašvaldības budžets
vecāku līdzfinansējums
Pārējie ieņēmumi
Vecāku līdzfinansējums prof. ievirzes programmā

76 552
128 154
18 797
2 804
8.00

par vienu audzēkni mēnesī (EUR)

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši skolas darbību pārskata gadā.
1. Stabils audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās.
2. Jauno programmu Klavierspēle un Vizuāli plastiskā māksla – 30V paralēli
vidusskolai, akreditācija uz 6 gadiem.
3. Profesionālās ievirzes izglītību programmu 20V “ Klavierspēle”, “ Vijoles spēle”,
“Čella spēle” , “Akordeona spēle”, “ Kokles spēle” , “ Flautas spēle”, “ Saksofona
spēle” , “ Klarnetes spēle” , “ Sitaminstrumentu spēle”, “ “Trompetes spēle”
akreditācija uz 6 gadiem, līdz 2021. gadam.
4. Bērnu kora „ Via Stella” aktīva koncertdarbība.
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5. Interešu un neformālās izglītības piedāvājumi pirmsskolas bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem. Stabils izglītojamo skaits.
6. Pedagogu aktīva dalība tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursos,
meistarklasēs un semināros Latvijā un ārpus Latvijas – Venēcijā.
7. Audzēkņu mācību darba augstie sasniegumi – apmēram 50 audzēkņi saņēmuši
skolas atzinības rakstus, dāvanu kartes un grāmatas par teicamām un izcilām
sekmēm mācību gada beigās, ievērojamiem sasniegumiem valsts un starptautiskajā
mērogā.
8. Skolas dalība dažāda mēroga konkursos, festivālos, izstādēs.
9. Skolas dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos, skatēs.
10. Simfoniskā orķestra „Draugi” dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
simfonisko orķestru koncertā “ Tūkstošbalsu simfonija”.
11. Skolas dalība XVI Starptautiskajā masku tradīciju festivālā, kas notiek
Vecumniekos.
12. 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.
13. Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu vijolnieku konkurss “ Sienāzis 2015” .
14. Mūzikas programmas audzēkņu svētku koncerti vecākiem.
15. Vieskoncerti skolā. Viesu uzņemšanas pasākumi. Novada rīkotie pasākumi – Gada
skolēns, Balsis, Mūzikas olimpiāde u. c.
16. Pieredzes apmaiņas braucieni. Mācību ekskursijas uz muzejiem un izbraukuma
plenēri.
17. Skolas izlaidumi – mūzikas programmā absolvē 10 audzēkņi, mākslas programmā
7 audzēkņi.
Mākslas programmas veiktās aktivitātes un sasniegumi:
 Profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss „KUSTĪBA”.
 Divu audzēkņu dalība mūsdienu kultūras forumā “ Baltās nakts”, projektā Eksperimenti ar
staru;
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 XVI Starptautiskā masku tradīciju festivāla ietvaros radošo darbu konkurss “
Latvijas novadu masku gājieni” , Diploms I vieta;
 Fonda “ Mākslai vajag telpu” plakātu konkurss “ Sportam vajag mākslu” . Naudas balva
1000 EUR; Fināla balsojumā iekļūst 3 audzēkņu darbi.
 Satiksmes ministrijas radošo darbu konkurss “ Nākotnes transports”, 5 Atzinības raksti;
 Latvijas mākslas skolu tēlniecības konkurss “Dziesma” , veltīts Mārtiņam Freimanim,
divas III vietas;
 Rīgas Jauno tehniķu centra rīkotais konkurss “ Cirka lelles”, III vieta un Atzinības raksts;
 Tradicionālais skolas masku festivāls – konkurss „ MASKAS 2015”
 Zaļās prakses noslēgums, ekskursija uz Daugavpili, Rotko centru;
 Vecumnieku Estrādes sienas apgleznojums pasākumā “ Ko liksi skolas somā?”;
 Regulāras izstādes Vecumnieku veselības centrā, Vecumnieku kafejnīcā, skolas telpās;
 Divu skolotāju dalība 56. Venēcijas biennālē “ Laikmetīgā mākslas Venēcijā 2015”;
 Vienas skolotājas un divu audzēkņu dalības praktiskajā seminārā Lietuvā, Viļņā.
Mūzikas programmas veiktās aktivitātes un sasniegumi:
 Valsts konkurss Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē – II kārta Jelgava, Atzinības
raksts;
 Valsts konkurss TALANTS LATVIJAI 2015, Diploms
 XXII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss “ Sigulda 2015”, Atzinība;
 VI Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, Daugavpilī, Pateicības raksts;
 Latviešu klaviermūzikas konkurss Jaunie pianisti, II vieta
 IV Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss, III vieta;
 Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu vijolnieku konkurss “ Sienāzis 2015”, divi I
pakāpes Diplomi, divi II pakāpes Diplomi;
 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku bērnu un jauniešu simfonisko orķestru
skate Rīgā, orķestris „ Draugi” I pakāpes diploms;
 Orķestra „Draugi” dalība II Latvijas Orķestru asociācijas festivālā Daugavpilī;
 Audzēkņu koncerts un plenēri radošajos bērnu svētkos „Pretī saulei, līdzi priekam”;
 Orķestra “ Draugi” koncerts Vecumnieku ev. lut. baznīcas 170 gadu jubilejā;
 Bērnu koru (Pļaviņu mūzikas skola, Rīgas Franču liceja zēnu koris, Via Stella)
sadraudzības koncerts Vecumnieku tautas namā;
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 Dalība festivālā “ Zemgales akordeonists 2015”;
 Kora “ Via Stella” dalība kora mūzikas koncertā ASPAZIJA RAINIS 150, Rīgā
Universitātes Lielajā aulā;
 Vasaras nometnes KOLKA 2015.
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 ietekmēt 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 skolās 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 2009
Audz. skaits 2011

75

Audz. skaits 2014
50

Audz.skaits 2015

25
0
Prof. ievirze

Sagatavošana

Interešu izgl.
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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. Jaunu izglītības programmu ieviešana un audzēkņu skaita palielināšanās radīs
problēmas skolai

telpu trūkuma dēļ, konkrētāk

- vizuāli plastiskās mākslas

programmas apgūšanai.
2. Lai īstenotu pilnvērtīgu mācību plānu, nodrošināt licencēto programmu realizēšanu
kā arī atbalstītu trīs kolektīvu aktīvu koncertdarbību, arī turpmāk būs nepieciešams
papildfinansējums pedagogu algām no pašvaldības budžeta.
3. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana ar instrumentiem mūzikas programmās.
4. Aprīkojuma un uzskates līdzekļu iegāde Vizuāli plastiskās mākslas programmās.
5. Telpu renovācijas un kosmētiskie remonti.

Sporta skola
Vecumnieku novada Domes Sporta skola ir Vecumnieku novada Domes izglītības
iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmasvieglatlētikā,

basketbolā,

galda

tenisā,

volejbolā.

Sporta

izglītības

programmu

2015./2016.mācību gadā apguva 212 Vecumnieku novada skolu audzēkņi, 17 mācību
treniņgrupās. Basketbola grupās trenējās 34 audzēkņi, galda tenisā 17 audzēkņi, vieglatlētikā
66 audzēkņi un volejbolā 93 audzēkņi. Sporta skolā darbojās desmit sporta treneri.
Sporta skolas treneri kopā ar audzēkņiem, ieguldot lielu darbu, kā jau katru gadu, guvuši
labus panākums gan Zemgales reģiona skolu sacensībās, gan Latvijas čempionātos, gan
starptautiskos turnīros. Katros sporta veidos ir gūti ievērojami sasniegumi gan individuāli, gan
komandu sportā.
Basketbolā- starptautiskā basketbola turnīrā Austrijā Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas U-16 zēni izcīnīja 2.vietu no 68 komandām.
Vecumnieku novada „Sporta laureātā” 17 audzēkņi individuālajos sporta veidos saņēma
balvas par iegūtajām godalgotām vietām Latvijas čempionātos vieglatlētikā, 76 Sporta skolas
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volejbola nodaļas audzēkņi visu mācību gadu piedalījās gan Latvijas čempionāta
posmos, gan „Lāses kausa izcīņā”, gūstot uzvaras sacensību posmos, gan iekļūstot finālposmos.
Galda tenisa nodaļas vecākās grupas sportisti sacensībās gan individuāli, gan komandā
spēja iekļūt sešiniekā starp Latvijas labākajiem tenisistiem.

Vecumnieku novada domē ir Izglītības nodaļa, kuras pamatuzdevums ir veikt
metodisko darbu izglītības jomā.
2015.gadā kopā ar Iecavas un Neretas novadu tika noorganizētas 11 valsts olimpiādes
un 10 pašu sagatavotās starpnovadu olimpiādes un skolēnu zinātniski pētnieciskā konference.
Novada posmā olimpiādēs tika iegūtas 29- pirmās vietas, 33- otrās vietas, 21- trešā vieta un 42
atzinības. Visās olimpiādēs kopā piedalījās 291 skolēns no mūsu novada skolām.
Novadā tika organizēti 3 lieli pasākumi: Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums,
konkursa „Gada skolēns-2016” noslēguma pasākums un Pedagogu augusta konference. Šajā
mācību gadā tika apbalvoti skolēni ar naudas balvām par izcilām sekmēm mācībās, vidējā gada
atzīme 8,5 un vairāk: Misas vsk.- 3 skolēni, Skaistkalnes vsk.- 1, Valles vsk. - 4 un Vecumnieku
vsk.- 14 skolēni.
Skolēni aktīvi arī piedalījās metodisko apvienību organizētajos mācību priekšmetu
pasākumos, piem, 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.
2015. gadā pedagogiem tika organizēti kursi:
- visiem pedagogiem un administrācijai - bērnu tiesību aizsardzība;
- pirmsskolas pedagogiem.
Mācību priekšmetu skolotājiem tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Daugavpili,
Rēzekni un uz kaimiņu novadiem.

7.4. Atpūta, kultūra, sports
2015.gadā atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm izlietoti EUR 907 687, kas sastāda
11.4% no kopējiem budžeta izdevumiem.
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.
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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.
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. 2015.gadā Vecumnieku novadā
darbojās 29 amatiermākslas kolektīvi:

1.

Kori:

1.1.

jauniešu koris „Via Stella”

1.2.

jauktais koris „Maldugunis”

1.3.

senioru koris „Atbalss”

2.

Sieviešu vokālie ansambļi:

2.1.

„Vēja meitenes”

2.2.

„Nianse”

2.3.

„Atziņa”

2.4.

“Vēl mazliet”

3.

Bērnu vokālie ansambļi:

3.1.

„Skaistkalne”

3.2.

„Adatiņa”

3.3.

„Zīļuki”

4.

Deju kolektīvi:

4.1.

senioru deju kopa „Ozols”

4.2.

senioru deju kopa „SenValle”

4.3.

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stelpe”

4.4.

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēveri”

4.5.

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Valle”

4.6.

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Bārbele”

4.7.

jauniešu deju kolektīvs „Rakari”

4.8.

jauniešu deju kolektīvs „Vanadziņi”

4.9.

Deju kopa “Rudens Rozes”
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5.

Pūtēju orķestris „Skaistkalne”

6.

Lauku kapela „Savējie”

7.

Bārbeles pagasta folkloras kopa „Tīrumi”

8.

Amatierteātri:

8.1.

„Kurmene”

8.2.

„Valle”

8.3.

„Vecmuiža”

8.4.

„Bārbelīši”

8.5.

„Mistērija”

8.6.

„Gadījums”

8.7.

„Urguči”

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.
Iespēja līdzdarboties amatiermākslā ir ne tikai saieta namos, bet arī skolās, kur bērniem
un jauniešiem ir iespēja apmeklēt dažādus pulciņus. Skolās interešu izglītības ietvaros var apgūt
dziedāt prasmi, dejot prasmi, teātra mākslu, kā arī citus interešu izglītības novirzienus.
Kultūras dzīve novadā tiek organizēta tā, lai katrs pagasts saglabātu un attīstītu savas
tradīcijas, tādējādi padarot krāsaināku visu novada kultūras dzīvi.
Novada lielākie svētki pagastos ir:
1.

„Pēterdiena” Kurmenē

2.

„Kanepenes svētki” Skaistkalnē

3.

„Liliju svētki” Vecumniekos

4.

„Pavasara sējas svētki” un „Rudens pļaujas svētki” Bārbelē

5.

Teātra dienas Stelpē

6.

A.Amtmaņa-Briedīša svētki Vallē

Sporta tradīcijas tiek koptas un attīstītas tā, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespēja
atbilstoši savām spējām un prasmēm iesaistīties veselīga dzīves veida piekopšanā. Novada visās
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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, Misas, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku ciematos.
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.
Visa gada garumā tiek rīkoti dažādas sacensības, lai noskaidrotu labākās komandas
atsevišķos sporta veidos. Lielu atsaucību ir guvušas volejbola, futbola un florbola sacensības.
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 iedzīvotājam, 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 pēc tam ikdienā.
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.

7.5.

Sociālā palīdzība

Sociālajai aizsardzībai 2015.gadā izlietoti EUR 857 241 no tiem:
1. Veco ļaužu un invalīdu pansionātam “Atvasara”

375 928 EUR

2. Sociālajai aizsardzībai

71 291 EUR

3. Pārējiem maksājumiem iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās

51 007 EUR

4. Algotiem pagaidu darbiem

28 637 EUR

5. Sociālajam dienestam

155 666 EUR

6. Sociālās aprūpes centram Bārbelē

6 751 EUR

7. Norēķiniem ar citām pašvaldībām

39 752 EUR
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8. Mājas aprūpei

3

688 EUR
9. Novada izglītības iestāžu brīvpusdienām

116 119 EUR

10. Pārējie sociālie izdevumi

8 404 EUR

Veco ļaužu un invalīdu pansionātā “Atvasara” ir 60 iemītnieki.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.daļa

nosaka, ka

Sociālajam dienestam ir jāadministrē pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.

IZLIETOTIE LĪDZEKĻI SOCIĀLAJAI AIZSARDZĪBAI EUR
Sociālās
garantijas
36389 EUR

Dzīvokļa
pabalsts
30340 EUR

GMI
864
EUR

Ārkārtas
situācijā
1756
EUR
Veselības
aprūpei
1480 EUR

Izglītībai,
audzināšanai
135EUR

Kopā: 71291 euro

Sociālajai aizsardzībai (sociālie pabalsti) 2015.gadā kopā izlietoti 71 291 euro.
Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver sevī bez vecāku
gādības palikušo bērnu atbalstam - izlietoti 36 389 euro, tas ir bērniem, kuri atrodas
audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2015.gadā
audžuģimenēs uzturējās 14 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam
inventāram izmaksāti 33 072 euro, katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60% no
valstī noteiktās minimālās algas, t.i. 2015.gadā 216 euro mēnesī. Savukārt, pabalstos bērnam
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības, izmaksāti 3
317 euro, katram maksājot 64.03 euro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 4 bērni.
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Otra lielākā pozīcija, kur izlietoti budžeta līdzekļi ir dzīvokļa pabalstos 30
340 euro. Tas ir pabalsts, kurš paredzēts kurināmā iegādei - 25 705 euro un komunālo
pakalpojumu atmaksai – 4 635 euro. Šo pabalstu ir saņēmušas 143 ģimenes jeb 314 persona.
2015.gadā

GMI (garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur

personām ir viszemākie ienākumi un lai to saņemtu ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti 864
euro, kas ir par 5 084 euro mazāk kā 2014.gadā. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas 11
persona jeb 10 ģimenes.
Pabalstos ārkārtas situācijā, kuru piešķir neizvērtējot personas ienākumus, iztērēti 1 756
euro. Tās ir situācijas, kuras radušās ugunsnelaimes, akūtu saslimšanas gadījumu vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ. Palīdzība ir bijusi nepieciešama 5 personām.
Pārējiem pabalstiem, kuri tiek maksāti pamatojoties uz Vecumnieku novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, 2015.gadā
izlietoti 51 007 euro. Visvairāk līdzekļi izlietoti bērna piedzimšanas pabalstam 17 335 euro.
Apbedīšanas pabalstam izlietoti 5 940 euro un 90 politiski represēto personu sveikšanai izlietoti
4 500 euro. Aprūpei mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 7 121 euro, šo pakalpojumu
sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn pakalpojumu - aprūpe mājās izmantoja 9
Vecumnieku novada iedzīvotāji.
Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālo palīdzību, kas ir naudas vai mantisks
pabalsts, bet organizē vai administrē arī sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver
sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
2015.gadā 12 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. 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 3 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām un 18 bērni, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centā. Šis
pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet administrē Sociālais dienests.
Sākot ar 2015.gada 1.janvāri Sociālajam dienestam, pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un
vardarbību veikušām pilngadīgām personām”, tika uzdots administrēt šo pakalpojumu un pērn
to izmantoja viena persona.
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19 personām tika noformēti asistenta pakalpojumi, kurus, pēc izziņas
saņemšanas no Veselības un Darbspējas Ekspertīzes ārstu valsts komisijas, noformē Sociālais
dienests, bet tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.
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. 2015. gadā
tika noformēti 15 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.
2015.gadā 1 827 personas ir vērsušas Sociālajā dienestā pēc palīdzības. Tie ir iedzīvotāji
ar kuriem sociālais darbinieks strādā, lai mazinātu vai atrisinātu radušās problēmas. 707
personām noformēta sociālās palīdzības sniegšana - piešķirts trūcīgas personas statuss un
noformēts kāds no pabalstu veidiem. Ir veiktas 594 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. Trīs reizes sociālie darbinieki ir izbraukuši reidos ar Bauskas
nepilngadīgo lietu inspekciju vakara stundās, lai pārliecinātos par sociālo situāciju ģimenēs.
2015.gadā novadā bija 64 riska ģimenes, no kurām 13 ir augsta 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. 2015.gadā bija 24 starpprofesionāļu sēdes. Tas ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Valsts
policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības kārtībnieku, psihologa tikšanās reizes, kad tiek runāts
un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu.
2015.gada tika mērķtiecīgi vadītas atbalsta grupas aizbildņiem, tika noorganizētas 6
nodarbības, kuras vadīja Sociālā dienesta speciālisti. Sadarbībā ar Norvēģu kolēģiem un
Latvijas audžuģimeņu biedrību notiek mentoru apmācības – Drošās zvaigznes modelis, darbā
ar aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī tika noorganizēts seminārs "Ārpusģimenes aprūpes
veicēju zināšanu paaugstināšana problēmu risināšanā"
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Sociālā dienesta speciālisti sadarbībā ar NVO “Odikozāra” un “Kurmenes
viļņi” noorganizēja trīs tematiskas nometnes - martā, jūlijā, oktobrī.
Lai varētu novērtēt sociālo darbinieku darba kvalitāti ir izstrādātas vairākas instrukcijas,
kas palīdz strukturēt ikdienā veicamos darbus.
Ievērojot to, ka tiek aktualizēts Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta stratēģiskais
plāns, pamatojoties uz 2015.gadā veiktajām iedzīvotāju un ekspertu aptaujas anketām, tiek
izvirzīti uzdevumi jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai.

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 lietvedībā esošo administratīvo lietu skaits 2015.gadā
KOPĀ

149

Aizgādības tiesību lietas

25

Aizgādnības lietas

13

Bērna mantas pārvaldība

18

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa

8

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai

4

Adopcijas lietas (atzīšana par adoptētājiem)

2

Aizbildnības lietas

42

Ievietošana institūcijā

5

Piespiedu ārstēšana

1

Bērnu nodošana aprūpē citai personai

3
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Audžuģimenes lietas

2

Bērnu ievietošana audžuģimenēs

12

Kontroles lietas

14

2015.gadā slēgto administratīvo lietu skaits

1

Pārsūtīto administratīvo lietu skaits, sakarā ar deklarētās

3

dzīvesvietas maiņu
Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi 2015. gadā, tajā skaitā
notariālās darbības
Izdarīto apliecinājumu skaits kopā

386

Vecumnieku pagastā

223

Skaistkalnes pagastā

36

Valles pagastā

50

Stelpes pagastā

26

Bārbeles pagastā

33

Kurmenes pagastā

18

Iesniegtas bāriņtiesas prasības tiesā bērnu vai personu ar

4

ierobežotu rīcībspēju interesēs
Dalība tiesas procesos, kur prasītājs nav bāriņtiesa

6

Sagatavoti privātpersonu prasības pieteikumi tiesai uzturlīdzekļu
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piedziņai, paternitātes noteikšanai, pagaidu aizsardzībai pret vardarbību.
Pārsvarā ģimenēs, kuru bērniem bāriņtiesa ir nodrošinājusi ārpusģimenes aprūpi, tikusi
konstatēta vardarbība vecāku starpā, kam pamatā ir dažādu atkarību problēmas. Līdz ar to bērni
ir cietuši no vardarbības – pamešanas novārtā, fiziskas un emocionālas. Ir konstatēta vecāku
nolaidīga attieksme pret bērnu aizgādības un audzināšanas pienākumu pildīšanu, kā arī
konstatēts, ka vecāki ir ļaunprātīgi izmantojuši savas tiesības, nenodrošinot bērnu aprūpi un
uzraudzību.
Ārpusģimenes aprūpe nodrošināta kopā

63

Audžuģimenē

11
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Aizbildņa ģimenē

48

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

4

Audžuģimenes Vecumnieku novadā

2

Vecumnieku novada bērns

1

Citas pašvaldības bērns

1

Vecumnieku novada bērni citu pašvaldību audžuģimenēs

11

Aizbildņu ģimenes Vecumnieku novadā

25

Vecvecāki

17

Citi radinieki

4

Citas personas

4

Vecumnieku novada bērni citu pašvaldību aizbildņu ģimenēs

17

Bērni, kuri nodoti citas personas aprūpē

2

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un locekles ir piedalījušās 9 tiesas
sēdēs, no tām:


3 Bauskas rajona tiesas sēdēs, kā prasības pieteicēja aizgādības tiesību

atņemšanai,


2 Aizkraukles rajona tiesas sēdēs kā institūcija par personas rīcībspējas

ierobežošanas pārskatīšanu,


1 Aizkraukles rajona tiesas sēdē kā institūcija krimināllietā par audzinoša

rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu nepilngadīgajam,


3 Rīgas apgabaltiesas sēdēs kā institūcija Civillietā par atsevišķu aizgādību un

saskarsmes noteikšanu.
Bāriņtiesas darbinieki pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēs, kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošo bērnu ģimenēs,
audžuģimenēs, sociālās rehabilitācijas institūcijās, kurās ievietoti bērni, aizgādņu ģimenēs,
kurās ir personas ar ierobežotu rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās par uzturlīdzekļu
piedziņu, saskarsmes tiesību izmantošanu, viena vecāka aizgādības noteikšanu, kā arī pēc
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informācijas saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par apstākļiem
ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas kompetencei.
Bāriņtiesa aicinājusi personas uz pārrunām, veikusi izskaidrojošu, profilaktisku darbu
un preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.
2015.gadā bāriņtiesa pieprasījusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un
izsniegusi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju
nodrošināšanai.
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.
Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un bāriņtiesas locekļi ir
apmeklējuši VBTAI organizētos seminārus un lekcijas, praktiskās darbnīcas Latvijas
pašvaldību mācību centrā, lai pilnveidotu savas zināšanas.
Bāriņtiesa atzinīgi novērtē iespēju izmantot sociālā dienesta psihologa pakalpojumus
bērniem, vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
Bāriņtiesa, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmo daļu, ka ģimene
ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības
uzaugt ģimenē. Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai
palīdzību, turpinās veicināt un popularizēt audžuģimeņu kustības attīstību Vecumnieku novadā,
lai lielākam bērnu skaitam būtu iespēja dzīvot un augt ģimeniskā vidē, paliekot savā novadā,
iegūstot izglītību sava novada mācību iestādēs.

7.7.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Vecumnieku novada Sabiedriskās kārtības nodaļā 2015.gadā strādāja 4 darbinieki.
2015.gadā saņemti 22 personu iesniegumi uz visiem 22 iesniegumiem sniegtas atbildes. Tika
sastādīti 38 administratīvā pārkāpuma protokoli, t.sk. 23 par pašvaldības noteikumu
neievērošanu. 2015.gadā tika apkalpoti 317 izsaukumi, kopā aizturētas 23 personas, no tām 6
nepilngadīgie un 3 meklēšanā esošas personas. Kopā gada laikā veikti 118 likumpārkāpumu
profilakses reidi, nodrošināta sabiedriskā kārtība 129 masu pasākumos, 165 reizes sniegta
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palīdzība Valsts policijai, neatliekamajai palīdzībai, sociālajam dienestam un
bāriņtiesai. 2015.gada laikā no novada teritorijas izķerti 26 klaiņojoši mājdzīvnieki.

7.8.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

2015.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

69
31
5
41
22
2
11
75
16
40

Izsniedzot pirmo dzimšanas apliecību, novada bērniem tiek dāvināti dzimšanas apliecības
vāciņi un pasaku grāmata. Laulātie pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50, 60 un 70 gadus, tiek sveikti
un godināti. 2015.gadā zelta kāzās tika sveikti 12 pāri un 2 pārus sumināja dimanta kāzas.
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8.

ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR

NOVADA PAŠVALDĪBAS SAIMNIECISKO DARBĪBU
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9. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR 2015.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.
2015.gada beigās tika izdots Vecumnieku novada pašvaldības kalendārs
2016.gadam, kas atspoguļo svarīgākos katra mēneša pasākumus novadā.
Novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja piedalīties aktuālu jautājumu
risināšanā, sniegt priekšlikumus un ģenerēt idejas novada darbības uzlabošanā.
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