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Priekšsēdētājas ziņojums par 2011. gadu.   

Aknīstes  novada pašvaldības dzīvi 2011. gadā, tāpat kā visas valsts dzīvi, noteica ekonomiskās 

krīzes apstākļi. Tas  jau gada sākumā lika atteikties  vai atlikt uz vēlākiem laikiem  vairākas 

ieceres. Ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ tika lemts vairāk censties izmantot ES fondu iespējas- 

pašvaldības līdzfinansējums 15-25% apmērā  prasa mazāk nekā visu paredzamo darbu finansēšana 

pilnā apjomā.  Tas gan palielina pašvaldības kredītsaistības, bet tās nav tik lielas, lai būtiski varētu 

ietekmēt pašvaldības darbību.  

2011. gadā Aknīstes novada  teritoriālajā iedalījumā netika veiktas  nekādas izmaiņas- 

novadu veido Aknīstes pilsēta, Aknīstes novads, Gārsenes  pagasts, Asares pagasts.  Arī 

administratīvajā iedalījumā netika veiktas izmaiņas. Teritoriālo vienību pārvaldi realizē 

Asares pagasta pārvalde (Asares pagastā), Gārsenes pagasta pārvalde ( Gārsenes pagastā), 

pašvaldības administrācija ( Aknīstes pilsētā un Aknīstes novadā). 

2011. gadā Aknīstes novadā nav likvidēta neviena iestāde, struktūrvienība, kā arī nav 

izveidotas jaunas. Aknīste novada pašvaldībā ir izveidotas  un turpina darbību šādas 

iestādes: pašvaldības administrācija, Aknīstes vidusskola, Gārsenes pamatskola, Asares 

pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs, 

Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests, Aknīstes novada bāriņtiesa, Aknīstes 

novada dzimtsarakstu nodaļa. Novada administrācija sastāv no šādām struktūrvienībām: 

kanceleja, finanšu un grāmatvedības nodaļa, attīstības un plānošanas nodaļa, kultūras 

nodaļa, tautsaimniecības nodaļa, Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka, Asares bibliotēka, 

Gārsenes bibliotēka, Gārsenes kultūras nams, Asares kultūras nams, Gārsenes pagasta 

pārvalde, Asares pagasta pārvalde, Gārsenes Tūrisma un informācijas centrs, Aknīstes 

novadpētniecības muzejs, Asares Tūrisma informācijas punkts. Pašvaldība ir 

simtprocentīga kapitāla daļu turētāja SIA „Aknīstes pakalpojumi”, SIA „Gārsenes 

komunālie pakalpojumi”, SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, kā arī tai 

pieder daļa kapitāla daļu SIA „Jēkabpils autobusu parks” un SIA „Vidusdaugavas 

SPAAO”. 

 

2011. gadā Aknīste pašvaldība ir  veikusi lielus ieguldījumus infrastruktūras sakārtošanai 

novadā, galvenokārt piesaistot ES fondu līdzekļus. Lielākie 2011.gadā   uzsāktie projekti -  

Aknīstes tranzītielu- Skolas un Augšzemes ielu (t.sk. ,tilts pār Dienvidsusēju) 

rekonstrukcija  1.posms, kura būvniecības izmaksas sastāda 1345090, 28 Ls; Aknīstes 

vidusskolas un p.i.i.”Bitīte”  siltināšana , būvniecības izmaksas- 295 074 Ls ; 

Siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija Aknīstes pilsētā un Asares pagasta Ancenes ciemā,  

būvniecības izmaksas 322 852 Ls; Aknīstes vidusskolas sporta/ sarīkojumu zāles 

rekonstrukcija, būvniecības izmaksas 29 978Ls.  No pašvaldības līdzekļiem tika finansēti 

ielu apgaismojuma sistēmu rekonstrukcija  Gārsenes ciemā  (13614 Ls) un Aknīstē Līvānu 

ielā  (10829 Ls).  
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1345090

295 074

322 852

29 978

Piesaistītie ES fondu līdzekļi infrastruktūras 
attīstībā

Aknīstes tranzītielu- Skolas un 
Augšzemes ielu (t.sk. ,tilts pār 
Dienvidsusēju) rekonstrukcija  
1.posms
Aknīstes vidusskolas un 
p.i.i.”Bitīte”  siltināšana 

Siltumapgādes sistēmu 
rekonstrukcija Aknīstes pilsētā 
un Asares pagasta Ancenes 
ciemā
Aknīstes vidusskolas sporta/ 
sarīkojumu zāles rekonstrukcija

 

 2011. gada pašvaldības budžeta sastādīšana 2011. gada pašvaldības budžeta ieņēmumi 

sastādīja 3 062 106 Ls, izdevumi 2 737 909 Ls. Gada sākumā ieņēmumi tika prognozēti 

1180450 Ls apmērā, izdevumi- 1724829   Ls apmērā.  Ieņēmumi ievērojami palielinājās 

tieši piesaistot ES fondu līdzekļus.  Gada sākumā , ņemot vērā valdības ieteikumus , 

piesardzīgi tika prognozēti arī  ieņēmumi, ko veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis- 533 

123 Ls  apmērā, bet reāli tika saņemti 617 548 Ls .  Līdzīga situācija arī attiecībā par 

ieņēmumiem  no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda- prognozēto 226640 Ls vietā tika 

saņemti 256683 Ls. Labāk pildījās arī nekustamā īpašuma  nodokļa iekasēšana.  

 

2011. gadā pašvaldība, lai realizētu tranzītielu rekonstrukcijas un siltumapgādes sistēmu 

rekonstrukcijas  projektus, līdzfinansējuma nodrošināšanai, ņēma aizņēmumus Valsts kasē, 

kā arī  sniedza galvojumu SIA” Vidusdaugavas SPAAO” kredīta saņemšanai.2011. gada 

beigās pašvaldības kredītsaistības  sastādīja 3,12%. Kredītsaistību apjomu samazināja arī 

tas, ka pēc vairāku projektu realizēšanas un  ES fondu atbalsta maksājumu saņemšanas  

tika segti pilnīgi vai daļēji kredīti, kas šo projektu ieviešanai tika ņemti.  Kredītsaistību 

apjoms attiecībā pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem  nav liels, un tas  arī nākotnē 

ļaus realizēt projektus, kuru realizācijai pašvaldībai būs nepieciešami  aizņēmumi.  

2011. gadā uzsākta novada attīstības programmas  izstrāde, darbs turpināsies arī 

2012.gadā.  

2011. gadā  turpināja palielināties sociālajos pabalstos izmaksāto  finanšu līdzekļu  apmērs. 

Lielākās summas tika izmaksāts kā GMI pabalsts- gada sākumā paredzēto 48500 Ls vietā 

tika izmaksāti 64230 Ls. Ņemot vērā, ka  pusi no šīs summas  kompensēja valsts, 

pašvaldībai tas neradīja pārāk lielas grūtības, līdzekļi tika piešķirti no  papildus 

ieņēmumiem. Ņemot vērā, ka turpmākajos gados  vairs netiek paredzēts valsts atbalsts šī 

pabalsta segšanai un nemainoties pabalsta piešķiršanas nosacījumiem , GMI pabalsts 
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pieauguma tendence var radīt grūtības pašvaldībai veikt savas funkcijas. GMI pabalsta 

piešķiršanas noteikumi rada ne tikai finansiālas dabas grūtības, bet arī sociāla rakstura 

sekas- daļa iedzīvotāju nav motivēti  meklēt darbu, paši darboties sava materiālā stāvokļa 

uzlabošanai.  

 

2011. gadā, veicot iepirkuma procedūras  būvniecības darbiem, konstatēts, ka ievērojami 

paaugstinās būvniecības izmaksas. Tas nākotnē var apgrūtināt  iesākto infrastruktūras 

projektu īstenošanu, jo prognozētās cenas bija 2009.-2010. gada  robežās. Sadārdzinājumu 

rada arī degvielas, elektroenerģijas cenu kāpums.  Iesāktos projektus paredzēts pabeigt, 

piešķirot lielāku pašvaldības līdzfinansējumu. 

 

Ir plānota ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu sakārtošana 2012.-2013.gadā , 

veicot rekonstrukciju un ieguldot līdzekļus šajos projektos. Tas prasīs tarifu 

paaugstināšanu, jo  

 

Aknīstes novada pašvaldības  

Domes priekšsēdētāja        I. Vendele 

 

2. Pamatinformācija 

2.1. Novada vispārējs raksturojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novada administratīvais centrs- Aknīstes pilsēta. Attālums no Aknīstes līdz Rīgai 148 km, 

attālums līdz Daugavpilij 73 km. 

 

Aknīstes novads izveidojās 2009.jūlijā 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojot Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju, 

Asares un Gārsenes pagastus. 

Aknīstes novada teritorija – 28459.8 ha, t.sk. 

- Aknīstes pilsēta – 349.9 ha,  

- Aknīstes pagasts – 12964.2 ha,  

- Asares pagasts – 8348.7 ha,  

- Gārsenes pagasts - 6797.0 ha.  
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Aknīstes pilsētas ielu kopējais garums – 18,703 km. Pašvaldības autoceļu kopējais garums – 168,966 

km, tajā skaitā: Aknīstes pagasta teritorijā – 70,03 km, Asares pagasta teritorijā – 59,94 km, Gārsenes 

pagasta teritorijā – 38,996 km. 

   Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai tika izmantota LR SM piešķirtā mērķdotācija, kura 2011.g. 

bija Ls  58035. 2011.g. no šīs summas tika izlietoti Ls 39486. Par šiem līdzekļiem tika veikta autoceļu 

un ielu ar grants segumu planēšana divas reizes gadā, ielu ar asfalta segumu bedrīšu aizpildīšana, zāles 

appļaušana ceļmalās divas reizes gadā, ceļu un ielu attīrīšana no sniega un ielu apstrāde ar pretslīdes 

materiālu ziemas periodā, kā arī veikti citi ar ceļu un ielu uzturēšanas saistīti darbi.  

      Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr.809 „Valsts autoceļu un valsts autoceļu 

maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksts” norādīta valsts reģionālā autoceļa 

P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma no 94,8 km līdz 97,7 km (Augšzemes  un Skolas ielu 2,9 km 

kopgarumā”), valsts reģionālā autoceļa P74 Siliņi – Aknīste posma no 22,5 līdz 22,9 km ( Dzirnavu iela 

0,4 km garumā), valsts vietējā autoceļa V774 Aknīste – Lietuvas robeža posma no 0,0 km līdz 0,8 km 

(Zaļā un Parka ielas 0,8 km kopgarumā) piederība Aknīstes pilsētai. Minētajām ielām ir piešķirts 

tranzīta ielu statuss. Pa šīm ielām atļauta kustība kravas automobiļiem un to sastāviem ar pilnu masu 

vairāk par 12 tonnām. Tādēļ LR SM piedalījās Aknīstes pilsētas Augšzemes, Skolas un Dzirnavu ielu 

ikdienas uzturēšanas darbu līdzfinansēšanā. Līdzfinansējuma summa 2011.g. bija Ls 4169,02. 

 

Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā 

 

 2010.g 

 

2011.g. 

Iedzīvotāju skaits novadā   kopā: 3320 3140 

T.sk. Aknīstes pilsētā 1250 1201 

Aknīstes pagastā 544 526 

Asares pagastā 567 551 

Gārsenes pagastā 959 862 

 Informācija no dzimtsarakstu nodaļas: 

Dzimuši 
 

19 

 

18 

t.sk. Aknīstē 14 11 

Asares pagastā 4 6 

Gārsenes pagastā 1 1 

Miruši 64 58 

t.sk. Aknīstē 29 26 

Asares pagastā 12 10 

Gārsenes pagastā 23 22 

Noslēgtās laulības  7 8 
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133

344

2117

713

Iedzīvotāju sastāvs 2011. gadā

bērni 0-6 gadi

jaunieši 7-18 gadi

strādājošie 18-62 gadi 

pensionāri<63 gadi

 

2.2.  ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

Pašvaldības nosaukums 

 

Aknīstes novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese 

 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

90000026441 

Finanšu gads 

 

01.01.2010.-31.12.2010. 

Domes skaitliskais sastāvs 

 

13 deputāti 

Domes priekšsēdētāja 

 

Ingrīda Vendele 

Domes priekšsēdētājas vietniece 

 

Vija Dzene 

Domes izpilddirektore 

 

Ligita Vārna 

Domes galvenā grāmatvede 

 

Silvija Jaujeniece 
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Zvērināta revidente 

 

Nellija Pagrabniece 

 

 

51

23

Aknīstes novada pašvaldībā strādājošie pa 
dzimuma grupām 2011. gadā

sievietes

vīrieši

 

'

 

64

10
5

Aknīstes novada pašvaldībā strādājošo 
darbinieku mainība 2011. gadā

pastāvīgi strādājošie

pieņemti darbā

atbrīvoti no darba
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34

1

19

16

4

Aknīstes novada pašvaldībā strādājošo 
darbinieku izglītība 2011.gadā

augstākā

studējošie

vidējā speciālā

vidējā 

pamatizglītība

 

4

14

26

24

6

Aknīstes novada pašvaldībā strādājošo 
darbinieku dalījums pa vecuma grupām 

(2011.gads)

20-30 g.v.

31-40 g.v.

41-50 g.v.

51-60 g.v.

61- pensijas vecumam

 

Novada iedzīvotāju  pārstāvību  pašvaldībā  nodrošina  viņu  ievēlētā  dome- pašvaldības  

lēmējinstitūcija,  kas  pieņem  lēmumus,  nosaka  pašvaldības  institucionālo struktūru,  lemj  par  
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autonomo  funkciju  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  īstenošanu  un  par  kārtību, kādā  nodrošina  

pašvaldībai  deleģēto  valsts  pārvaldes  funkciju  un  pārvaldes  uzdevumu izpildi,  izstrādā  un  

izpilda  pašvaldības  budžetu.  Novada  dome  atbilstoši  kompetencei  ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.    

Aknīstes novada pašvaldības dome savu darbību uzsāka 2009. gada 1.jūlijā, atbilstoši  

Republikas  pilsētas  domes  un  novada  domes vēlēšanu  likumam  sastāv no 13 deputātiem.  

 

Domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas: 

- finanšu komiteja, 

- tautsaimniecības komiteja, 

- sociālo jautājumu komiteja, 

- izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja. 

 

 

 

 

 

Deputāta vārds, uzvārds No kādas 

apvienības 

Darbojas komitejā 

Ingrīda Vendele Vienotam novadam Pašvaldības priekšsēdētāja, Finanšu 

komiteja, Sociālo jautājumu 

komiteja 

Vija Dzene Vienotam novadam Pašvaldības priekšsēdētājas 

vietniece, Izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteja 

Ilga Cālīte Vienotam novadam Tautsaimniecības komiteja 

Valentīna Čāmāne Vienotam novadam Finanšu komiteja, Sociālo jautājumu 

komiteja 

Gita Liepa Vienotam novadam Tautsaimniecības komiteja 

Gunta Ozoliņa Mēs – savam Finanšu komiteja, Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komiteja, 
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novadam Sociālo jautājumu komiteja  

Ināra Lunģe Mēs – savam 

novadam 

Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komiteja 

Aivars Ielejs Mēs – savam 

novadam 

Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komiteja 

Tautsaimniecības komiteja 

Jānis Vanags Mēs – savam 

novadam 

Tautsaimniecības komiteja 

Lidija Deksne Gārsene novadam Finanšu komiteja, Sociālo jautājumu 

komiteja 

Andris Punculis Gārsene novadam Finanšu komiteja, Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komiteja 

Guntars Geida Gārsene novadam Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komiteja 

Skaidrīte Pudāne Alejas Tautsaimniecības komiteja, Sociālo 

jautājumu komiteja 

 

 

3. Aknīstes novada pašvaldības budžets 

Aknīstes novada pašvaldības domes budžets 2011.gadam tika apstiprināts Aknīstes 

novada domes sēdē 2011.gada 2.februārī - pamatbudžeta ieņēmumos Ls 1180450 apmērā, 

naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada Ls 545405, pamatbudžeta izdevumos Ls 

1680597, aizdevumu atmaksai Ls 44232. Speciālais budžets tika apstiprināts 2011.gada 

23.februārī – ieņēmumos Ls 55182 , naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada Ls 

10785, izdevumos Ls 53200. 

Budžeta izpildes gaitā, Aknīstes novada domes pamatbudžeta plāns tika palielināts 

un ieņēmumos sastādīja Ls 3061955, saņemti kredīti Ls 580281 un izdevumos Ls 2863562, 

aizdevumu atmaksa Ls 81282. Speciālā budžeta plāns ieņēmumos tika palielināts uz Ls 

64977, izdevumos uz Ls 72995 

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumu izpilde 2009.-2011.gadā 
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Izdevumu veidi Gads Vispārējie 

valdības 

dienesti 

Sab. 

kārtība 

un 

drošība 

Ekonom. 

darbība 

Pašv. terit. un 

mājokļu 

apsaimn. 

Veselība Atpūta 

un 

kultūra 

Izglītība Sociālā 

aizsardzība 

Pavisam 

Atalgojums 2009 99737 795

7 

316

14 

71330 540 440

11 

452

439 

18738 726366 

 2010 86068   80699  460

69 

366

198 

24461 603495 

 2011 98789   90236  424

15 

383

790 

27701 642931 

VSAOI 2009 23395 190

1 

716

3 

16883 130 112

91 

112

040 

4467 177270 

 2010 19698   17913  105

78 

842

43 

5478 137910 

 2011 22956   21804  992

2 

915

75 

6577 152834 

Komandējumi 

un dienesta 

braucieni 

2009 262 41 8 35  10 523

1 

 5587 

 2010 216   34  111

7 

420

7 

244 5808 

 2011 50     770

8 

374  8132 

Pakalpojumu 

apmaksa 

2009 25771 468  42282 45 208

55 

569

73 

2714 149008 

 2010 22304   93124  349

75 

560

92 

3434 209929 

 2011 32852   45574  345

69 

526

73 

3049 168717 

Krājumi, 

materiāli, 

energoresursi, 

preces, biroja 

preces un 

inventārs 

2009 6843 308 199 22723 50 305

5 

363

83 

751 70312 

 2010 6179   46434  243

41 

515

20 

3384 131858 

 2011 13263   50300  902

5 

614

97 

3244 137329 

Izdevumi 

periodikas 

iegādei 

2009      268   822 

 2010          
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 2011       342  342 

Subsīdijas un 

dotācijas 

2011 733        733 

Nodokļu 

maksājumi 

2009      426   426 

 2010          

 2011          

Kredītu % 

izdevumi 

2009 5606        5606 

 2010    3578  744 156

7 

 5889 

 2011    3477  237

5 

166

0 

 7512 

Sociālie pabalsti 2009 915  737

7 

   155

5 

34420 44267 

 2010 3532   46194    64168 113894 

 2011 3661   42783    86989 133433 

Uzturēšanas 

izdevumu 

transferti 

2009       728

8 

15545 22833 

 2010       156

37 

73877 89514 

 2011       184

20 

66575 84995 

Kapitālie 

izdevumi 

2009 28696   261555  654

22 

892

56 

1056 445985 

 2010 12207   61384  111325 529

82 

1235 239133 

 2011 1901   1363929  17841 566

55 

690 1441016 

 2011 7434        7434 

Kopā 
2009 19177

9 

106

75 

463

61 

414808 765 145338 761

165 

77691 1648582 

 2010 15020

4 

  349360  229149 632

446 

17628

1 

1537440 

 2011 17420

5 

  1618103  123855 666

986 

19482

5 

2777974 
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Aknīstes novada domes 2011.gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos un izdevumos 

ir šāda: ieņēmumu plāns izpildīts 100% apmērā un izdevumu plāns izpildīts 96.98% 

apmērā, veidojot budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ls 1339412 apmērā. 

 

 

 

 

 

              3.1.  Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2009.-2011.gadā 

 

Posteņa nosaukums 2009.g. 2010.g. 2011.g. 

Ieņēmumi kopā 1368927 1851657 3642386 

I. Nodokļu ieņēmumi 537591 623813 700028 

   t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 491579 559241 623783 

           nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 44416 60605 73962 

           nekustamā īpašuma nodoklis(par ēkām) 1542 3967 2190 

II. Nenodokļu ieņēmumi 16054 3723 616797 

   t.sk. ieņ.no uzņēmējdarbības un īpašumiem 313 186 580320 

           nodevas un maksājumi 1478 913 824 

           naudas sodi un sankcijas 371 1571 22536 

           pārējie nenodokļu ieņēmumi 5391 3 2 

           ieņ.no īpaš. iznomāšanas, pārdošanas 8501 1050 13115 

III. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 70100 67337 57239 

IV. Ārvalstu finanšu palīdzība  1754  

V.  Transferti 745182 1155030 2268323 

   t.sk. valsts budžeta transferti 391972 1118918 2217290 

           pašvaldību budžeta transferti 353210 36112 51033 
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 Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2011.gadā 

 

2011.gadā pamatbudžeta ieņēmumos bija saņemti Ls 3642386,  

no tiem: 

 

- nodokļu ieņēmumi ir Ls 700028 jeb 19.22% no kopējiem ieņēmumiem, 

- nenodokļu ieņēmumi ir Ls 616797, jeb 16.93% no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- transfertu ieņēmumi ir Ls 2268323, jeb 62.28% no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- maksas pakalpojumu ieņēmumi ir Ls 57239, jeb 1.57% no kopējiem 

ieņēmumiem. 

2011.gadā saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 623783 jeb 17.1% no kopējā 

ieņēmumu apjoma. 

Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā bija Ls 256683 

jeb 7% no kopējā ieņēmumu apjoma. 

3.2. Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi 

 

 Aknīstes novada domes pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā bija Ls 2856031. 

 Izdevumu struktūrā Ls 174206 tika izlietoti vispārējo valdības dienestu darbības 

nodrošināšanai, jeb 6.1% no kopējiem izdevumiem. 
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 Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai Ls 1618103, jeb 56.66% no kopējiem budžeta izdevumiem. 

 Izglītības iestāžu finansēšanai izlietoti Ls 666985 jeb 23.35% no kopējiem 

izdevumiem. 

 Aknīstes novada dome 2011gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi Ls 194826, 

jeb 6.82% no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars 47.1% no sociālā dienesta 

līdzekļiem ir pabalstu izmaksai un transfertmaksājumiem par pansionātu pakalpojumiem 

- 36%. 

 Kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti Ls123854, jeb 4.34% no kopējiem 

budžeta izdevumiem. 

174206

1618103

666985

194826 123854

Pamatbudžeta izdevumi

vispārējo valdības dienestu 
darbības nodrošināšana

pašvaldību teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanatr

izglītības iestāžu finansēšana

sociālā nodrošināšana 

Kultūra, sports,  reliģija

 

 No ieņēmumiem 2011.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saņemto 

kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 78055. 

 Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2011.gada budžetā 

uzturēšanas izdevumi sastāda 49.55% un kapitālie izdevumi 50.45%. 

 

4. Īstenotie un uzsāktie  ES  projekti. 
  

• Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes pilsētā. 

1.kārta  2 026657,52LVL   

   
• Siltimnīcefektu gāzu emisiju samazināšanā Aknīstes PII''Bitīte" un Aknīstes vidusskolā 
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               325 522,34 LVL 

 
 

• Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Aknīstes veselības un 

sociālās aprūpes centrā, nodrošinot stacionārās  veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

101 303.39 LVL 

 
• Siltumapgādes sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija Aknīstes novada Aknīstes pilsētā un 

Ancenes ciemā 325 522,34 LVL 

 
 

• Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes ciemā” 208 789,31 LVL                     

 

• Projekts Hefore „ Kultūras mantojums visiem” 

  

• Speciālistu piesaiste Aknīstes novada  pašvaldībai 18 500 LVL 

  

• Aknīstes novada pašvaldības  darbinieku  kapacitātes stiprināšana   20 859.24 LVL    
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5. Aknīstes novada pašvaldības veiktie iepirkumi 

Līgumcen

u robežas 

un 

iepirkuma 

veidi 

Rindas 

kods 

Iepirkuma 

procedūru 

skaits 

Informatīvo 

paziņojumu 

par 

noslēgtajiem 

līgumiem 

skaits 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu un 

vispārīgo 

vienošanos 

skaits 

Iepirkuma līgumu skaits ar 

komersantiem un pretendentu 

skaits no 
Noslēgto iepirkuma līgumu 

summa (Ls) bez PVN 

Latvijas 
citām ES 

valstīm 

citām 

valstīm 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Būvdarbu iepirkumi 

         

veicot 

atklātu 

konkursu 

140 3 1 1 1   24600 

veicot 

iepirkumu

s saskaņā 

ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 

8.1 pantu 

180 8 7 14 14   43263 

Piegādes iepirkumi 

veicot 

atklātu 

konkursu 

140 3 1 1 1   24600 

veicot 

iepirkumus 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 

8.1 pantu 

180 8 7 14 14   43263 

Pakalpojumu iepirkumi 

veicot 

iepirkumus 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 

8.1 pantu 

320 10 10 10 10   42753 

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem 1 875 480 
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6.Izglītība 

Aknīstes novadā 2011/2012 mācību gadā darbojas trīs vispārizglītojošās skolas-  Aknīstes 

vidusskola, Asares pamatskola, Gārsenes pamatskola.  

 

6.1 Aknīstes vidusskola 

 

Skolā strādā 29 pedagogi t.sk. 1 direktors un 3 direktora vietnieki, 1 skolas 

bibliotekārs, pedagogu skaitā -1 sporta metodiķis, 1 mājapmācības pedagogs . 

Skolā strādā 1 psihologs un 1 logopēds. 6 pedagogi veic  skolotāja palīga 

pienākumus. 

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. 4 pedagogiem ir 

maģistra grāds. Pedagogu iedalījums pēc dzimuma: vīr.-10% , siev. -90% 

 

 

Pedagogu iedalījums pēc vecuma 
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Skolēnu skaita dinamika 

 

 

 

 Skolēnu mācību sasniegumi 

 

Valsts  pārbaudes darbos (VPD) un diagnosticējošajos darbos (DD) 

apguves koeficienti 

Mācību pr. 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

3.klasei- Kombinētā ieskaite - 

LVL 

0.79 0.74 0.79 

3.klasei- Kombinētā ieskaite - 

MAT 

0.72 0.6 0.78 

6.klasei -  Latviešu valodas 

iekaite 

0.74 0.71 0.70 

6.klasei -  Matemātikas ieskaite 0.60 0.66 0.62 

6.kalsei- Dabaszinību ieskaite - 0.63 0.67 
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Mācību olimpiāžu sasniegumi mācību olimpiādēs un skolēnu ZPD 

 

  Skolēni piedalījās 23 starpnovadu (2.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs un 

tām pielīdzinātos mācību priekšmetu konkursos t.sk. 5 valsts līmeņa (3.posma) 

olimpiādēs. Kopumā olimpiādēs piedalījās 37 skolēni. 

 

8.klasei- DD angļu valodā 0.57 0.58 0.60 

9.klasei – Latviešu val. 

eksāmens 

0.79 0.66 0.69 

9.klasei – Matemātikas 

eksāmens 

0.65 0.49 0.51 

9.klasei – Vēstures eksāmens 0.62 0.59 0.60 

9.klasei – Angļu valodas 

eksāmens 

0.69 0.85 0.73 

9.klasei – Krievu valodas 

eksāmens 

0.57 0.64 0.60 

11.klasei- Ģeogrāfijas eksāmens 0.73 0.68 0.70 

12.klasei- Ekonomikas 

eksāmens 

0.89 0.72 0.60 

11.klasei- Informātikas 

eksāmens 

- - 0.78 



  Aknīstes novada pašvaldības publiskais pārskats par 2011. gadu 
 

21 
 

6

9

8

14

Mācību olimpiāžu sasniegumi

1.vita

2.vieta

3.vieta

atzinība

 

 

 

 

 

Skolēnu sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs 

(konkursi, sports) 

Skolēni piedalījās 51 dažādu novada, starpnovadu, valsts un starptautiska līmeņa institūciju  

organizētajos aktivitātēs . 
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Aknīstes vidusskolas dalība projektos 

 

N.p.k. Projekta nosaukums  un  

finansētājs 

Skolas ieguvumi projektā 

1. LAD projekts un finansējums 

„Aknīstes vidusskolas sporta 

kompleksa remonts un 

labiekārtošana” 

1) Sporta zāles sienu un griestu kosmētiskais 

remonts 

2) Sporta zāles grīdas nomaiņa 

3) Stacionārā inventāra nomaiņa 

4) Griestu un grīdas nomaiņa Foajē, 

ģērbtuvēs, palīgtelpās  

 

2. KKF projekts un finansējums 

„Aknīstes novads laika 

lokos” 

1) Skolēnu aktivitātes 

2) Jaunu materiālu, faktu un informācijas 

apzināšana  

 

3. KPFI Projekts un 

finansējums „Siltuma efekta 

gāzu emisijas samazināšana  

PII „Bitīte”  un Aknīstes 

vidusskolā” 

1) Sienu siltināšana piebūves korpusā, sporta 

kompleksā un katlu mājā 

2) Mainīti griesti 3. stāva kabinetiem 

 

4. SO „MMA” projekts un 

finansējums „Skolas 

parlamenta telpas 

labiekārtošana”  

Ls 100,00 inventāra un  iekārtu iegādei 

Sasniegumi Vietu skaits 

1.vieta 12 

2.vieta 13 

3.vieta 5 

atzinība 6 

Sasniegumi Diplomu  skaits 

1.pakāpe 4 

2.pakāpe 4 

3.pakāpe 4 
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5. KM projekta konference „Es 

piederu Latvijai” 

1) Aknīstes vidusskolas integrācijas 

īstenošana  

2) Skolēnu un skolotāju aktivitātes un dalība 

 

6. IAC projekts „Skolas kā 

pilsoniskas sabiedrības 

resursu attīstība” 

1) Skolēnu un skolotāju aktivitātes  

2) Darbības pilsoniskās sabiedrības 

padziļinātājai izpratnē 

 

6.2.Gārsenes pamatskola 

 

Gārsenes pamatskolā tiek īstenotas  programmas - vispārējās pamatizglītības, 
pirmsskolas izglītības programmas un interešu izglītības programmas. 

2011./2012.m.g skolā strādā 13 pedagogi un mācās 49 skolēni. 

Skolas darbības mērķis ir: 

.1.organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 
pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu; 

2.sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un 
augstākajām morāles vērtībām 

. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbs. 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības 
programmas; 

2. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, 
sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 
pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību; 

3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina 
skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību; 

4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus; 

5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, 
turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi 
visiem skolēniem;  

6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; 

7. īstenot interešu izglītības programmas. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi(prioritātes, pasākumi): 

1. Saglabāt un paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus izglītības reformas 

apstākļos. 

2. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, 

sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē. 

http://www.akniste.lv/?id=251&lang=lv
http://www.akniste.lv/userfiles/skol%C4%93nu%20saraksts.doc
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3. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos 

patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos. 

4. Rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas un novada 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā. 

 

1
2

5

6

Pedagogu sadalījums pēc vecuma

20-29 gadi

30-39 gadi

40-49 gadi

50-59 gadi

 

  

Gārsenes pamatskolas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 

2011./2012.m.g. 

  

 

 

Mācību priekšmets 

  

Rezultāts  

Bioloģija Atzinība 

Mājturība un 

kokapstrādes 

tehnoloģijas 

Atzinība 

 

Mājturība un 

kokapstrādes 

tehnoloģijas 

Atzinība 

Mājturība un 

tekstiltehnoloģijas 

Atzinība 

Angļu val. Atzinība 

Latviešu valoda un 

literatūra 

Atzinība 

  
Īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums: 
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Sorosa fonda projekts „Pārmaiņu iespējas skolā” ilgtspējas programma 

Ieguvums novada līmenī – iespēja iedzīvotājiem izmantot: 

 iegādāto kokapstrādes inventāru, 

 iegādāto sporta inventāru trenažieru zālē,  

 iegādātos mūzikas instrumentus, 

 izveidoto centru datoru – INERNET izmantošanai, 

 iegādāto aprīkojumu florbola komandai kultūras namā, 

 turpina darboties kristīgo vērtību pulciņš 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 20110. un 2011. gadā 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

57880 43266 43266 

1.1. dotācijas 41234   43266 43266 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

         

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība   16646       

1.4. ziedojumi un dāvinājumi       

2. Izdevumi (kopā)  57880   43266  43266 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  55219  43266 43266 

2.1.1. kārtējie izdevumi  55219  43266  43266 

2.1.2. procentu izdevumi       

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

      

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

      

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti       
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2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem   2661       

 

2012. gada galvenie uzdevumi un pasākumi: 

1. Izglītojamo motivācijas un radošuma veidošana, patriotiskā audzināšana. 
2. Izglītības kvalitātes saglabāšana un paaugstināšana.  

3. Skolas darbības nodrošināšana izglītības reformas un izglītojamo skaita samazināšanās 

apstākļos.   

Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi: 

Hipotēku bankas projekts par Gārsenes pils (skolas ēkas) verandas rekonstrukciju izstrādāts 

projekts par naudas piešķiršanu LEADER projektā . 

 

6.3.Asares pamatskola 

 

Asares pamatskola dibināta 1991.gadā un atrodas ciematā Ancene – 5 km attālumā no 

pagasta centra, 18 km attālumā no novada centra Aknīste, 65 km attālumā no Jēkabpils un 50 km 

attālumā no Daugavpils, tā ir vienīgā izglītības iestāde Asares pagastā. 

Skola izvietota ēkā, kura sākumā bija paredzēta bērnudārza vajadzībām. Tā ir vienstāva 

ķieģeļu ēka ar 3 savstarpēji savienotiem korpusiem. Skolā iebūvēta autonomā apkure ar cieto 

kurināmo (malku). 

Skolas tiešā tuvumā atrodas 2 veikali, degvielas uzpildes stacija un kokapstrādes 

uzņēmumi. 

 

Skola īsteno: 

 

 Vispārējās pamatizglītības (1.- 9.klase) programmu – apgūst 43 izglītojamie 

 

 Pirmsskolas izglītības programmu– apgūst 8 izglītojamie 

 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

 

Skolā strādā 13 pedagoģiskie darbinieki: 

 Ar augstāko pedagoģisko izglītību  11 pedagogi 

 Pedagoģijas maģistri    2 pedagogi 
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 Strādā blakusdarbā      2 pedagogi 

 Strādā pamatdarbā    11 pedagog 

 

 Darba stāžs virs 10 gadiem   12 pedagogi 

 Darba stāžs no 1-5 gadiem     1 pedagogs 

 

 

Skolā 2010./2011.m.g. mācās 46 skolēni un 10 bērni apgūst pirmsskolas izglītības 

programmu. 

8

21

22

Skolēnu skaits skolā

pirmskolas grupa

1.-4. klase

5.-9.klase

 

 

Kopā – 51 izglītojamie, 9 klases, 5 komplekti 

 

Skolas darbības pamatmērķi 
 

Skolas pamatmērķis: nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem draudzīgā vidē. 

Skolas īpašie piedāvājumi: pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai, siltas pusdienas pašvaldības 

ēdnīcā, trenažieri, galda teniss, novuss, Aknīstes BJC Video Studijas pulciņa nodarbības. 
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Skolas attīstības galvenās prioritātes 2009.-2012.gadam 

o Pieredzes apmaiņa metožu un pedagoģisko paņēmienu dažādošanai apvienotajās klasēs. 

o Skolēnu rakstītprasmes un rakstu darbu kultūras uzlabošana. 

o Skolas līdzdalība projektos. 

o Kurtuves katla nomaiņa. 

o Mācību vielas sadales un tematisko plānu labojumi atbilstoši klašu komplektu 

izveidojumiem. 

o Administrēšanas organizatoriskās struktūras pilnveidošana. 

 

Mācību gada laikā paveiktais 

 

 Papildināts skolas virtuves materiāli tehniskais aprīkojums. Iegādāts un uzstādīts jauns 

ūdens vārāmais katls. Demontēts un tiek renovēts esošais ūdens sildīšanas katls. 

 Skola iesniedza IKVD programmu „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem”. 

 Trīs skolotāji DU apguva programmu „Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. 

 Divi skolotāji iesaistījās IAC pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Pilsoniskās 

līdzdalības un tiesiskās atbildības mācīšana skolā”. 

 Septiņi skolotāji piedalījās 11 dažādos tālākizglītības kursos. 

 Ar Aknīstes novada pašvaldības atbalstu skolēni piedalījās 3 ekskursijās.        

 

Sasniegumiem Asares pamatskolā 2011./2012.m.g. 

Latgales novadu un pilsētu skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš” Berķenelē – pateicība 

Latviešu valodas olimpiāde- 3.vieta.  

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu 4.klases skolēniem organizētajā konkursā sociālajās zinībās- 

pateicība 

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu dabaszinību konkursā  pateicība.  

5.klases skolēni piedalījušies ZZ čempionāta pusfinālā Daugavpilī. 

Novadu mazo skolu sporta sacensībās dambretē 2. veta  trim skolēniem 

 

6.4.Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” 
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Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” realizē pirmsskolas izglītības programmu. Iestādē ir 

4 grupas, no tām 5 -6 bērnu sagatavošanas skolai grupas, vidējā un jaunākā pirmsskolas 

vecuma grupas, kopā 85 bērni. 

Pirmsskolas izglītības iestādē strādā 21 darbinieks, no tiem 9 ir pedagoģiskie 

darbinieki, iestādes vadītāja, mūzikas skolotāja, 2 stundas nedēļā – logopēde un 13 

tehniskie darbinieki.   

 Šajā mācību gadā iestādes mērķi  ir: 

 Veidot izglītības iestādi kā aktivizējošu, attīstošu, veselīgu un pozitīvu vidi 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, 

 Veicināt bērna personības izaugsmi, sniedzot zināšanas, kas atbilst individuālajam 

attīstības līmenim un dot iespēju sekmīgi turpināt mācības nākamajā izglītības 

pakāpē. 

Lai īstenotu  mērķus, tika izvirzīti vairāki uzdevumi: 

 Akcentēt bērna fiziskās attīstības nozīmi, veicināt veselības nostiprināšanu. 

 Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana grupās, izvirzot bērna spējām un 

programmai atbilstošus uzdevumus. 

 Efektīva, materiālās bāzes izmantošana balstoties uz bērna attīstības gaitu un 

individuālajām vajadzībām. Aktivizēt materiālās bāzes lietošanu un pilnveidi 

didaktiskajām un radošajām rotaļām, pastaigām, sensorikai. 

 Aktivizēt informācijas apmaiņu sadarbojoties ar ģimeni, organizējot atvērtās durvju 

dienas grupās. Iesaistīt jaunpienākušo bērnu ģimenes iestādes izglītības procesa 

norisē. 

Visa mācību gada laikā, papildus ikdienas mācību un audzināšanas darbam  aktīvi veicām 

izvirzītos uzdevumus. Sadarbībā ar vecākiem , tika izveidots rotaļu laukums ,,Zīļuku” 

grupas bērniem. Savukārt, skolotājas savas izgatavotās didaktiskās spēles, rotaļlietas un 

citus materiālus demonstrēja izstādē maijā, kuru apskatīja gan vecāki, gan citu pirmsskolas 

iestāžu vadītājas, metodiķes un sporta skolotāji, gan pašu darbinieki. 

 Mācību gada laikā pirmsskolas izglītības iestādē organizējām atvērto durvju dienas, 

kuras apmeklēja vecāki, kā arī pašvaldības darbiniece Ilga Cālīte. Popularizējot 

pirmsskolas izglītības iestādes darbu 19. aprīlī rīkojām metodisko apvienību Aknīstes, 

Viesītes, Salas un Jēkabpils novadu vadītājām un metodiķēm, sporta skolotājiem, kur 

informējām par aktualitātēm pirmsskolas izglītībā un iepazīstinājām ar mūsu darbu. 

 Septembrī un oktobrī rīkojām izstādes, kurās bērni iepazinās ar dabas veltēm, bet 

novembrī un maijā izstādījām pašu bērnu skaistākos darbus. Visa gada garumā bērnus 

iepazīstinājām ar latviešu tautas tradīcijām Mārtiņos, Meteņos, Pelnu dienā, 

Ziemassvētkos, Lieldienās. Kā katru gadu Latvijas dzimšanas dienā suminājām savus 

ilggadējos darbiniekus un priecējām ciemiņus un viens otru ar skaistu koncertu. 
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 Savas prasmes daiļlasīšanā bērni demonstrēja februārī rīkotajā daiļlasīšanas 

konkursā, kurš sākumā notika grupās un noslēgumā labākie daiļlasītāji cīnījās par uzvaru 

noslēguma konkursā. 

Martā notika teātra mēnesis, kura ietvaros bērni iepazinās ar dažādiem teātra veidiem un 

arī paši iejutās dažādu pasaku varoņu lomās. 

 Aprīli rīkojām sporta svētkus, kuri notika Aknīstes vidusskolā. Bērniem tika dota 

iespēja pielietot mācību gadā iegūtās sportiskās prasmes  lielajā sporta zālē un reizē arī 

nedaudz iepazīties ar skolu, 

Kā katru gadu maijā suminājām savas māmiņas sniedzot viņām priekšnesumus, 

kurus bērni mācījušies mācību gada garumā.  Tāpat regulāri mūsu iestādi visa mācību gada 

garumā ir apmeklējuši viesmākslinieki, kuri bērnus priecēja ar leļļu teātra izrādēm un 

koncertiem. 

Jūnijā un jūlijā pirmsskolas izglītības iestādē strādā 2 apvienotās grupas. 

Šajā mācību gadā tika uzsākta iestādes ēkas siltināšana. 

Maija piedalījāmies projektu konkursā ,, Izkrāso savu bērnību”, kurā tikām 

atbalstīti un mums tika piešķirti materiāli ,,Cālēnu” grupas remontam.  

 

6.5.Aknīstes bērnu un jauniešu centrs 

 

Iestādes juridiskais statuss. 

Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk BJC) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas 

darbojas uz nolikuma pamata. 

Mērķis. 

Atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo 

un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību. 

Aknīstes BJC darbības uzdevumi ir: 

 iespēju nodrošināšana Aknīstes novada bērnu un jauniešu intelektuālajai 

attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam 

darbam, profesijas izvēlei lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 

 interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu tālākizglītības un 

metodiskā darba nodrošināšana, tai skaitā interešu izglītības programmu, darba 

formu un metožu pilnveide; 

 ārpusstundu organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana. 

Aknīstes BJC audzēkņi ir Aknīstes novada pirmsskolas vecuma bērni, obligātās izglītības 

vecuma bērni un jaunieši, kā arī jaunieši līdz 25 gadu vecumam. 
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Personāls. 

Interešu izglītības iestādē strādā 7 skolotāji, direktors un tehniskie darbinieki – apkopējs un 

sezonas laikā divi kurinātāji. Skolotāji tiek pieņemti darbā uz vienu mācību gadu, t.i., 9 

mēnešiem, kurinātāji – uz apkures sezonas laiku. Patstāvīga darba attiecībās ir direktors un 

apkopējs, kam darba devējs ir Aknīstes novada pašvaldība.  

2011.gadā darbojās 9 pulciņi, ko apmeklēja 127 bērni.  

Komunikācija ar sabiedrību. 

Iespēju robežās, sabiedrība tiek informēta par notikumiem Aknīstes BJC. Informācija 

pieejama novada laikrakstā „Aknīstes novada vēstis” un novada mājas lapā 

www.akniste.lv.   

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

Aknīstes BJC valsts dotēto stundu skaits, interešu izglītības pulciņu skaits un dalībnieku 

skaits pa gadiem. 

Gads Bērnu 

skaits 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Pulciņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

2001. 186 70 11 10 

2002. 217 60 11 10 

2003. 308 70 20 17 

2004. 243 79 17 14 

2005. 213 78 16 11 

2006. 192 81 17 11 

2007. 244 80 18 14 

2008. 184 78 15 12 

2009. 122 20,154 9 8 

2010. 106 29,267 9 8 

2011. 127 28,39 9 7 

 

Iestādes finansējums  

Rādītāja nosaukums 
Ls/ 

2009.g. 

Ls/ 

2010.g. 

Ls/ 

2011.g. 

Iestādes kopējais finansējums 29 659 18 312 29479 

  t.sk. no valsts budžeta – 

mērķdotācijas pedagogu algām 

22 617 5335 5602 

          no pašvaldības budžeta 7042 12 977 23877 

http://www.akniste.lv/
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          maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

- - - 

          citi avoti (uzrādīt) - - - 

 

 

Interešu izglītības programmu stundu skaits  

Apmaksas avots 

Stundu 

skaits 

2009.g. 

Stundu 

skaits 

2010.g. 

Stundu 

skaits 

2011.g. 

Visu apmaksāto interešu izglītības 

programmu stundu skaits 

20,154 29,267 28,39 

      t.sk.no valsts budžeta 

mērķdotācijas 

20,154 29,267 28,39 

      no pašvaldības budžeta - - - 

      cits (uzrādīt,kāds) - - - 

 

Izglītojamo skaits sadalījumā pa vecuma (klašu) grupām 2009.gadā. 

Programmas nosaukums 

Izglītojamo skaits 

Kopā 
pirmsskola

s 

1.-4. 

klase 
5.-9. klase 

10.-12. 

klase 

Vecā

ki 

(≤25 

gadie

m) 

KOPĀ 1.-6.programma 122 32 33 42 13 2 

1. Kultūrizglītības programmas 109 32 32 30 13 2 

2. Sporta izglītības programmas - - - - - - 

3. Tehniskās jaunrades 

programmas 

13 - 1 12 - - 

4. Vides izglītības programmas - - - - - - 

5. Jaunatnes darba programmas - - - - - - 

6. Citas izglītojošas programmas - - - - - - 
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Izglītojamo skaits sadalījumā pa vecuma (klašu) grupām 2010.gadā. 

Programmas nosaukums 

Izglītojamo skaits 

Kopā 
pirmsskola

s 

1.-4. 

klase 
5.-9. klase 

10.-12. 

klase 

Vecāki 

(≤25 

gadie

m) 

KOPĀ 1.-6.programma 106 34 24 39 8 1 

1. Kultūrizglītības programmas 87 34 24 23 5 1 

2. Sporta izglītības programmas - - - - - - 

3. Tehniskās jaunrades 

programmas 

11 - - 10 1 - 

4. Vides izglītības programmas - - - - - - 

5. Jaunatnes darba programmas - - - - - - 

6. Citas izglītojošas programmas 8 - - 6 2 - 

 

Izglītojamo skaits sadalījumā pa vecuma (klašu) grupām 2011.gadā. 

Programmas nosaukums 

Izglītojamo skaits 

Kopā pirmsskolas 
1.-4. 

klase 

5.-9. 

klase 

10.-12. 

klase 

Vecāki 

(≤25 

gadiem) 

B 1 2 3 4 5 6 

KOPĀ 1.-6.programma 127 48 14 58 7 - 

1. Kultūrizglītības programmas 109 48 14 41 6 - 

2. Sporta izglītības programmas - - - - - - 

3. Tehniskās jaunrades 

programmas 

10 - - 9 1 - 

4. Vides izglītības programmas - - - - - - 

5. Jaunatnes darba programmas - - - - - - 

6. Citas izglītojošas 

programmas 

8 - - 8 - - 
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Pasākumi 2011. gadā. 

Datums Pasākums Atbildīgais Organizē Vieta 

03.02.11. Jaunatnes lietu 

konsultatīvās 

komisijas sanāksme 

E.Ķiķēna E.Ķiķēna Aknīstes 

BJC 

25.02.11. Jaunatnes lietu 

konsultatīvās 

komisijas sanāksme 

E.Ķiķēna E.Ķiķēna Aknīstes 

BJC 

06.05.11. Jaunatnes lietu 

konsultatīvās 

komisijas sanāksme 

E.Ķiķēna E.Ķiķēna Aknīstes 

BJC 

20.05.11. Konkurss 

„Satiksimies Zasā” 

E.Ķiķēna Zasas k/n Zasas k/n 

28.05.11. Aknīstes novada 

bērnu un jauniešu 

svētki „Nāc kopā ar 

mums!” 

E.Ķiķēna E.Ķiķēna Aknīstes 

BJC 

29.05.11. Bērnu un jauniešu 

svētki „Nāc nākdama 

vasariņa...” 

I.Tomāne Rubenes KN Rubenes KN 

21.10.2011. Diskotēka E.Ķiķēna BJC Aknīstes 

BJC 

10.11.2011.  Lāčplēša diena 

Aknīstē. „...un 

pāršķirsim projekta 

„Hefore” lappuses.  

O.Vabeļa  Novadpētniecības 

pulciņš  

Aknīstes 

BJC 

11.11.2011. –  

26.11.2011. 
Lāčplēša diena. 

Varoņu godināšana. 

Noformējums. 

E.Ķiķēna BJC Aknīstes 

BJC  

17.11.2011. Aknīstes BJC 

izgaismošana Latvijas 

Republikas 

proklamēšanas 

92.gadadienai. 

E.Ķiķēna BJC Aknīstes 

BJC 

25.11.2011. Diskotēka  E.Ķiķēna BJC  Aknīstes 

BJC 

10.12.2011. III Advente E.Ķiķēna BJC Aknīstes 

BJC 
 

 

 

6. Bibliotēku darbība. 

Aknīstes novadā darbojas tŗīs pieaugušo un viena bērnu bibliotēka.  

Bibliotēku galvenais mērķis ir rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt 

mūžizglītības iespējas ikvienam sabiedrības loceklim. 



  Aknīstes novada pašvaldības publiskais pārskats par 2011. gadu 
 

35 
 

        Bibliotēkas nodrošina kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu lietotājiem, organizē 

lasītāju un literatūru popularizējošos pasākumus, iesaistās starpbibliotēku abonementa sistēmā, veic 

krājuma papildināšanu , uzskaiti , uzturēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka piedāvā brīvu un 

vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai ,kā arī nodrošina iespēju piekļūt internetam 

un datu bāzēm. Veicina bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un palīdz apgūt iemaņas informācijas 

tehnoloģijās. 

7.1.Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka 

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu 

krājumu. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas kārtējie izdevumi: 21601,00Ls 

2011. gadā samazināts finansējums grāmatu iegādei. Novada depozitārijam iegādāti  73 eksemplāri 

par summu 297.00 Ls. 

Bibliotēkas  darbības rādītāji 

 

7.2.Gārsenes bibliotēka 

Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības 

iestāde. Bibliotēkai ir noteiktas funkcijas dažādās dzīves sfērās, tādējādi tā ir kļuvusi par zināšanu 

ieguves, izklaides un atpūtas vietu pašvaldībā. 

     Gārsenes pagasta bibliotēkas misija ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana. 
Bibliotēkas darbību var raksturot ar trim vārdiem - izglītot, informēt un izklaidēt. 

     Gārsenes pagasta bibliotēkas mērķis - apkopot informāciju un nodot to iedzīvotājiem, 

veicināt reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesu, nodrošināt  bibliotēkas lietotājiem visus 
iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.  

     Gārsenes pagasta bibliotēkas darba prioritāte ir individuālais darbs ar lietotājiem. 
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     Gārsenes pagasta bibliotēka apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus, tai skaitā, arī 

Gārsenes pamatskolas skolēnus. 

     Bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā pirmajā stāvā. Tā aizņem viena dzīvokļa trīs telpas ar 

kopējo platību 57m
2
. Lietotāju apkalpošanas telpu platība ir 42m

2
. Bibliotēkā ir 8 lietotāju vietas.  

     Gārsenes pagasta bibliotēku 2011. gadā apmeklēja 203 lietotāji. Tai skaitā 68 bija bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem. Kopējais lietotāju skaits, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, ir nedaudz 

pieaudzis, bet bērnu skaits par 5 samazinājies, jo bērnu skaits samazinās arī vietējā skolā un 

pašvaldībā kopumā. 

    Apmeklējumu skaits 2011. gadā ir samazinājies gan bibliotēkā kopumā, gan bērniem. 

    Bibliotēka ir akreditēta līdz 2012. gadam. Tai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 

7.3.Asares bibliotēka 

        Bibliotēka nodrošina kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu lietotājiem, organizē 

lasītāju un literatūru popularizējošos pasākumus, iesaistās starpbibliotēku abonementa sistēmā, veic 

krājuma papildināšanu , uzskaiti , uzturēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka piedāvā brīvu un 

vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai ,kā arī nodrošina iespēju piekļūt internetam 

un datu bāzēm. Veicina bērnu un jauniešu vēlmi lasīt un palīdz apgūt iemaņas informācijas 

tehnoloģijās. 

       Atrodas tālu lielpilsētas tendence iedzīvotāju  skaitam  samazināties, līdz ar to arī lasītāju skaits 

samazinās 

       Aktīvākais apmeklētājs dotajā brīdi ir pensionārs un bezdarbnieks. 

 

7. Sociālā palīdzība 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests izveidots 2009.gada 29.jūlijā ( sēdes protokols Nr.5 

no 29.07.09.). Tā nolikums apstiprināts 2009.gada 29.jūlijā. 

 Sociālais dienests 2010.gada 28.jūnijā reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības 

ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

 Sociālais dienests ir Aknīstes novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo 

palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem, kuri saviem 

spēkiem nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un pārvarēt grūtības un kuriem ir vēlēšanās mainīt 

savu patreizējo situāciju. 

 Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests strādā pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumu, LR  likumu „Par pašvaldībām” un Saistošajiem noteikumiem Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo 

stāvokli”, kas apstiprināti Aknīstes novada domes sēdē 2009.gada 21. oktobrī ( protokols 

Nr.9,25p.) un grozījumiem šajos saistošajos noteikumos no 20.11.2009. (protokols Nr.10, 23$ ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.19/2009 tekstu) un grozījumiem no 02.02.2011. (protokols Nr.2, 

3$ ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.2/2011 tekstu) un saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, 
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kas apstiprināti Aknīstes novada domes sēdē 2008.gada 21. oktobrī ( protokols nr.9,26p.) un 

grozījumiem šajos saistošajos noteikumos no 20.11.2009. (protokols Nr.10, 22$ ar pieņemto 

Saistošo noteikumu Nr.18/2009 tekstu) un grozījumiem no 02.02.2011. (protokols Nr.2, 4$ ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2011 tekstu un  saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par sociālo 

aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”, kas apstiprināti 2009.gada 26. augusta 

sēdē ( protokols Nr.7,11p.). 

  Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki. Sociālā dienesta vadītāja, kas vienlaikus veic 

arī sociālā darbinieka pienākumus, sociālais darbinieks, sociālais darbinieks ar ģimeni un bērniem 

un sociālā aprūpētāja. Sociālo aprūpi klienta dzīvesvietā veic divi aprūpētāji. 

 Mēnesī vidēji apkalpojam vairāk kā 300 klientus.  Sociālā dienesta klientu skaitam ir 

tendence palielināties. 

 Ir izstrādāti sociālā dienesta darba kārtības noteikumi un iegādāta licencēta SIA „ZZ Dats” 

sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas datorprogramma SOPA lietošanai Aknīstes novada 

pašvaldībā. 2012.gadā iegādāts 1 jauns dators sociālajam darbiniekam ar ģimeni un bērniem un 

aprīkojums dienesta darbinieku telpām. 

  Sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veicam ar datorprogrammas SOPA palīdzību. 

 Viens no sociālā dienesta galvenajiem uzdevumiem ir sniegt sociālo palīdzību klientiem, 

kuriem tā ir nepieciešama. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2010. un 2011.gadā uzskatāmāk 

redzamas tabulā. 

 

 

                               Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 

 

 2010.gadā  2011.gadā 

Visi pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsti kopā (Ls) 

 

64168 

 

86989 

t.sk. ienākumus testētie - 80714 

t.sk. ienākumus netestētie - 6275 

no tiem 

- ārkārtas situācijā   

izmaksāti pabalsti 
- bāreņiem un bez 

vecāku gādības 

palikušiem 
bērniem pēc 

ārpusģimene 

aprūpes beigšanās 

izmaksāti pabalsti 
- audžuģimenēm 

izmaksāto pabalsti 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

- 
                                            

                                          - 

 

 

 

5458 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

    

                                     670 
                                      

                                     147 
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Saņēmēju skaits (personas)     786     880 

t.skaitā  

-GMI pabalsts  

 

47994 

 

64230 

Saņēmēju skaits     257    263 

-Dzīvokļa pabalsts   3270  5475 

Saņēmēju skaits      302   307 

-Citi pabalsti - 11009 

Saņēmēju skaits                                           - 164 

-Vienreizējais pabalsts   

ārkārtas situācijā 

    

   5781 

 

-  

Saņēmēju skaits        123 -    

-Pārējie pabalsti 7123 -  

Saņēmēju skaits 104    -   

No tiem:  - 

-ēdienam(Ls)   5282   8955 

-veselības aprūpei (Ls) 1301 2054 

-pabalsts bērna izglītībai un 

audzināšanai (Ls) 

 

- 

 

- 

-pabalsts audžuģimenēm (Ls)  
- 

 
- 

-bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem 
pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanās (Ls) 

 

 
 

540 

 

 
 

- 

-sodu izcietušām personām 

(Ls) 

-                                        -                                     

-pabalsts citiem mērķiem (Ls) - - 

 

 Pēc tabulas datiem redzams, ka 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu pieaugušas sociālās 

palīdzības pabalstu izmaksas par 22821 Ls, savukārt GMI (garantētā minimālā ienākuma) līmeņa 

nodrošināšanai pabalsts pieaudzis par 16236 Ls. Līdz ar to var secināt, ka palielinās trūcīgo ģimeņu 

skaits un 2011.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss ir 531 personai, kam izmaksāti pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalsti. Sevišķi izteikti klientu skaits palielinās ziemas mēnešos, jo tad darba 

iespēju kļūst arvien mazāk. 
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 Viena no pašvaldības sociālā dienesta funkcijām, ir nodrošināt sociālos pakalpojumus pēc 

iespējas tuvāk dzīves vietai. 

 Pēc iedzīvotāju lūguma sociālais dienests sniedz veļas mazgāšanas pakalpojumu. Sakarā ar 

to, ka daļai Aknīstes pilsētas iedzīvotāju nav ierīkota ūdens apgāde un  kanalizācija, šis 

pakalpojums ir pieprasīts. 

 Sociālais dienests veic aprūpes mājās pakalpojumu, kas 2010.gadā pašvaldībai izmaksājis 

7699 Ls. Šo pakalpojumu izmantoja 9 personas. Savukārt 2011.gadā šis pakalpojums izmaksāja 

5778 Ls un to izmantoja 11 personas. 

Aknīstes novada pašvaldībā darbojas SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, 

kas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Līdz ar to 

pašvaldība iegulda līdzekļus SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, lai to uzturētu. 

 2010.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgajām 

personām sniegtie pakalpojumi sastāda 66403 Ls 31 personām, savukārt 2011.gadā 68500 Ls 33 

personām, bet no citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi sastāda 7474 Ls 3 personām, bet 

2011.gadā 3853 Ls 4 personām.  

Savā sociālajā politikā Aknīstes novada pašvaldība ir izstrādājusi sistēmu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai. Sistēma izstrādāta, 

ņemot vērā Aknīstes novada iepriekšējo darbības pieredzi un iekļaujot darbības, kuras ir 

nepieciešams iekļaut nākotnē. Sistēma sastāv no darbībām, kas paredzētas bērnu un jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanai. 

Sociālajam dienestam ir izstrādāts darbības mehānisms riska grupu jauniešu identificēšanā un 

pamata palīdzības un atbalsta mehānisma organizēšanā. Dienestam ir pozitīva prakse jauniešu 

sociālās atstumtības riska mazināšanā un šādu jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā. 

Ir izstrādāts un apstiprināts Sociālā dienesta darba plāns sociālās palīdzības sniegšanai 

Aknīstes novadā 2011.gadā.  

Pašvaldības sociālā dienesta darbības uzdevumi 2011.gadā”: 

- klientu iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un citu dokumentu pieņemšana un 

izskatīšana: 

- iedzīvotāju un pašvaldības deputātu informēšana par izmaiņām likumdošanā sociālās 
palīdzības jautājumos: 

- sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana; 

- valsts statistikas gada pārskatu un ikmēneša pārskatu par sociālās palīdzības sniegšanu 

novadā sagatavošana; 
- piedalīšanās ģimeņu (personu) apsekošanā ģimenes sociālās un materiālās situācijas 

novērtēšanai un iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšanai; 

- informācija un pārrunas ar klientu par līdzdarbību personas materiālā stāvokļa 
uzlabošanai, savas problēmas risināšanai; 

- individuālais darbs ar klientu; 

- pārtikas programmas (ES atbalsts) īstenošana trūcīgajām ģimenēm; 

- AS „Latvenergo” Sociālā atbalsta kampaņas Dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes 
500 kW” izsniegšana trūcīgajām ģimenēm; 

- AS „Latvenergo” Dāvanu kartes izsniegšana trūcīgām ģimenēm ar bērniem, (kas 

iepriekšējā kampaņā saņēmušas tikai 1 karti), ģimenēm ar bērniem invalīdiem, 
ģimenēm ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, 

kas nav saņēmušas kompensāciju Latvenergo apkalpošanas centros; 
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- sociālā darba ar sociālo gadījumu vadīšana; 
- sadzīves apstākļu uzlabošana Aknīstes VSAC, ēdienu kvalitātes uzlabošana; 

- pašvaldības  pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem ( veļas mazgāšana u.c. pakalpojumu 

veidu attīstīšana), pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; 
- regulāra informācijas sniegšana par sociālās jomas jautājumiem vietējās preses 

izdevumā, informācijas ievietošana pašvaldības mājaslapā www.aniste.lv ; 

-  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana sociālā riska grupām u.c. uzdevumi. 
Kā prioritāte sociālajā darbā 2011. gadā tika noteikts sociālais darbs ar ģimeni un bērniem, 

kas paredzēja sniegt profesionālu atbalstu šo bērnu vecākiem sadarbojoties ar bāriņtiesu, skolām, 

policiju un biedrībām, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu problēmu risināšanu. 

Sociālais dienests strādā pie tā, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, kā arī pēc iespējas ātrāk 

veiktu dokumentu apstrādi un līdz ar to samazinātu to laiku, kas nepieciešams, lai klients saņemtu 

sociālā dienesta palīdzību. 

2011.gada nogalē un 2012.gada pirmajā pusgadā  ir veikti dažādi darbi, lai uzlabotu klientu 

aprūpes mājās pakalpojumu. Ir veikti arī pasākumi aprūpētāju darba apstākļu  uzlabošanai. 

Sociālā dienesta darbinieku galvenais uzdevums ir lai klients būtu apmierināts ar saņemto 

palīdzību, tāpēc nepārtraukti tiek pilnveidota sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

sniegšanas kārtība. 

8. Bāriņtiesa 

 

Aknīstes novada Bāriņtiesa 2011. gads nav būtiski atšķīries no iepriekšējiem gadiem, bet 

neņemot vērā nianses, kas mainās gadu no gada, vērojams, ka joprojām ir daudz ģimenes, kurās bērni 

un to vajadzības netiek stādītas kā prioritāras, jo pieaugušie vairāk piedomā pie materiālo apstākļu 

uzlabošanas un savu vajadzību apmierināšanas, līdz ar ko lietas kļuvušas sarežģītākas, ir jāveic liels 

izglītošanas darbs ar vecākiem. Apkopojot datus konstatēts, ka bāriņtiesā 2011. gadā kopā saņemti 15 

iesniegumi un ziņojumi (no tiem 5 iesniegumi un 10 ziņojumi) par ģimenēm, kurās netiek nodrošinātas 

bērnu intereses. Tajā skaitā: 

5 no izglītības iestādēm; 

4 no iedzīvotājiem; 

2 no policijas; 

2 no pašiem bērniem; 

1 no sociālā dienesta; 

1 anonīms.  

Aknīstes novada pašvaldības Sociālajam dienestam (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) 2011. 

gadā sniegta informācija par 14 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana. Šīs ir ģimenes, kuras pirms tam nav bijušas bāriņtiesas redzeslokā un tajās kopumā bijuši 

22 bērni, no tiem: 

Zēni 0-3 gadi               2 

                   4-12 gadi  3 

http://www.aniste.lv/
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  13-17 gadi  7 

Meitenes 0-3 gadi   - 

  4-12 gadi  6  

  13-17 gadi  4  

Pagājušā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu 3 vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bez vecāku 

gādības palikuši 3 bērni, kuri ievietoti aizbildņu ģimenēs. 2011. gada 31. decembrī kopumā 

ārpusģimenes aprūpē atradās 10 bērni un visi dzīvoja aizbildņu ģimenēs. Valsts sociālās aprūpes 

centros, krīžu centros un audžuģimenēs neatradās neviens bērns. Diviem vecākiem ar tiesas spriedumu 

atņemtas aizgādības tiesības. Vecāku aprūpē pagājušajā gadā nav atgriezts un adopcijai nav nodots 

neviens bērns. 

Bāriņtiesā 2011. gadā kopumā pieņemts 21 lēmums, no kuriem: 

2 vienpersoniski pieņemtie lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu; 

3 lēmumi par aprūpes tiesību neatņemšanu; 

3 lēmumi par bērnu aprūpes tiesību neatjaunošanu; 

3 lēmumi par aizbildņa iecelšanu; 

3 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna/rīcībnespējīgā mantu; 

3 lēmumi par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai; 

2 lēmumi par aizbildņa atlaišanu; 

1 lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē; 

1 lēmums par bērna aprūpes izbeigšanu audžuģimenē. 

2011. gada 31. decembrī bāriņtiesā kopumā bija 45 lietas, no kurām: 

12 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 

10 lietas par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu; 

9 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu; 

7 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

4 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību; 

2 lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā; 

1 lieta par atzinuma sniegšanu par personas piemērotību aizgādņa amatam. 

Pagājušajā gadā uzsāktas 14 jaunas lietas, no kurām:  

4 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību; 

3 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 
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2 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

2 lietas par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu; 1 lieta par bērna ievietošanu 

audžuģimenē;  

1 lieta par bērna mantas pārvaldīšanu; 

1 lieta par atzinuma sniegšanu par personas piemērotību aizgādņa amatam. 

Pagājušajā gadā pabeigtas 9 lietas, no kurām: 

2 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu; 

2 lietas par bērnu ievietošanu aprūpes iestādē; 

2 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

2 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 

1 lieta par bērna ievietošanu audžuģimenē. 

Bez lietām, kas skar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību bāriņtiesa izdara arī apliecinājumus, un pagājušajā gadā bāriņtiesas izdarīto 

apliecinājumu un citu darbību reģistros kopumā izdarīti 287 ieraksti, no kuriem 179 Aknīstes pilsētā, 

74 Gārsenes pagastā un 34 Asares pagastā. 

 

9. Kultūras darbs  
 

 
Aknīstes novada kultūras darbu vada kultūras darba vadītāja, ko apstiprina Aknīstes 

novada pašvaldības priekšsēdētāja. Kultūras darba vadītāja ir tiešā pakļautībā 

izpilddirektorei. Aknīstes kultūras darba vadītājas tiešā pakļautībā ir pašdarbnieku pulciņu 

vadītāji, kā arī kultūras vadītāja Gārsenes pagastā un kultūras darba organizatore Asares 

pagastā. 

Kultūras darba mērķi un uzdevumi : 

 

1. Attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Aknīstes novadā, nodrošinot 

dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas; 

2. Organizēt tradicionālo, valsts svētku un festivālu norisi atbilstoši novada pašvaldības 

vajadzībām; 

3. Sekmēt profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 

4. Veidot novadā labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai; 

5. Organizēt kultūrizglītojošus pasākumus un rūpēties par kultūras pasākumu auditorijas 

attīstību; 

6. Koordinēt un atbalstīt pašdarbnieku kolektīvu darbību un līdzdalību Dziesmu un deju 

svētkos; 

7. Veicināt lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

8. Koordinēt kultūras norises Aknīstes novadā, veidojot novada kultūras pasākumu  plānus; 

9. Rūpēties par Aknīstes novada starptautisko kultūras sakaru attīstību; 

10. Koordinēt novada kultūras pasākumu budžeta efektīvu izlietojumu. 
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Kultūrai paredzētos līdzekļus veido: 
 

- pašvaldības budžets;  

- juridisko un fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi. 

Kultūras darba funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo 
bāzi.  
 

Kultūras nami Aknīstes novadā ir vieta, kur pasākumu apmeklētājiem satikties, 

atpūsties, priecāties un pilnveidot sevi. Novadā darbojas divi kultūras nami: 

- Asares pagasta kultūras nams, 

- Gārsenes pagasta kultūras nams. 

Aknīstē kultūras nama nav, tāpēc kultūras pasākumi notiek Aknīstes vidusskolas zālē, 

Aknīstes Bērnu un Jauniešu centrā vai Aknīstes brīvdabas estrādē. Daudzi pasākumi notiek 

pēc rotācijas principa, vienu gadu Asares k/n, nākamajā Gārsenes k/n un trešajā gadā 

Aknīstes vidusskolas svinību zālē, sekmējot kultūras pieejamību visā novadā. 

 

Aknīstes novadā ir izveidoti un sekmīgi darbojās pašdarbības kolektīvi: 

 sieviešu vokālais ansamblis  “Viotonika”; 

 sieviešu vokālais ansamblis „Atbalsis”; 

 sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”; 
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 vidējās paaudzes deju  kolektīvs “Ieleja”; 

 vecākas paaudzes deju grupa “Dejotprieks”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 interešu kopa “Gārsenieši”; 

 Aknīstes dramatiskais kolektīvs; 

 

 Gārsenes kultūras nama dramatiskais kolektīvs; 

 

 aerobikas pulciņš Asares, Gārsenes kultūras namos; 

 radošo dziedātāju pulciņš Asares kultūras namā; 
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 vokāli instrumentālais ansamblis „Robežpunkts”. 

 
 
Tradicionālie, ikgadējie pasākumi: 

 
 Vecgada karnevāls; 

 Novada pašvaldības darbinieku Jaungada ieskaņu balle; 

Sēlijas kauss volejbolā ;  

Valentīndienas balle; 

 Zemnieku un uzņēmēju balle; 

 Organizāciju un uzņēmumu darbinieku sporta spēles;  

Represēto piemiņas pasākumi; 

P.Vanaģeļa piemiņas kauss volejbolā;  

 Lieldienas; 

 Novada pašdarbnieku atskaites koncerts;  

 Mātes dienai veltīti pasākumi; 

Skolu izlaidumi; 

Līgo svētki; 

Bērnības un pilngadības svētki;  

 Aknīstes novada svētki; 

Sporta un tūrisma svētki; 

Zinību dienai veltīts pasākums;  

 Sadarbībā ar bibliotēkām  tiek rīkotas dažādas tematiskas pēcpusdienas; Latvijas 

Republikas gadadienai veltīts pasākums; Novembra kauss volejbolā; Rudens-ražas balle; 

Pēcpusdiena Aknīstes novada pensionāriem; Ziemassvētkiem veltīti pasākumi. 

 

 

11.Komunikācija ar sabiedrību 

Sadarbojoties  ar  plašsaziņas  līdzekļiem,  tiek  nodrošināta  novada  iedzīvotāju informēšana  par  

pašvaldības  aktualitātēm,  pieņemtajiem  lēmumiem  un  to  izpildi.    Pašvaldības informatīvais 

izdevums „Aknīstes novada vēstis” iznāk vienu reizi mēnesī. 

2011. gadā ir turpināta sadarbība  ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem:  

-  Laikrakstu „Brīvā Daugava”.  

-  Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”.  

-  Raidstaciju „Radio 1”  

-  Vidusdaugavas televīziju.  

Preses relīzes tiek nosūtītas uz LETA. 

Informatīvajā  izdevumā  ir  apkopota  informācija  par  novada  domes  sēdēs izskatītajiem  

jautājumiem  un  pieņemtajiem  lēmumiem,  ieviešamajiem  projektiem, kultūras,  
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izglītības  un  citu  sfēru  pasākumiem.  Tāpat  tiek  sagatavotas  un  publicētas intervijas  

ar  novada  iedzīvotājiem.  Informatīvais  izdevums  tiek  izplatīts  bez  maksas  

iedzīvotājiem,  pagastu pārvaldēm,  iestādēm.  2011.gadaā izdevuma  tirāža  ir  800 

eksemplāru mēnesī. 

 

 

Aknīstes novada mājaslapa  ir  www.akniste.lv  

Tajā  varam  iegūt  informāciju gan par jaunākajiem  un  aktuālākajiem  notikumiem 

kultūras,  izglītības, sabiedriskās dzīves sfērās, gan arī uzzināt ļoti praktiskas un svarīgas 

lietas:  

-  visu  trīspadsmit  mūsu  novada  deputātu kontaktus;  

-  novada  administrācijas  darbinieku kontaktus un pieņemšanas laikus;  

-  pagasta pārvalžu, adreses, tālruņus un speciālistu pieņemšanas laikus.  

 Novada mājaslapā var iepazīties arī ar pašvaldības kopējo raksturojumu, pārvaldes  

struktūru,  publisko  pārskatu,  budžetu  un  amatpersonu  atalgojumu,  pašvaldības  

sniegtajiem pakalpojumiem un to aprakstiem.  

 

http://www.akniste.lv/
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10. Neatkarīga revidentu ziņojums 
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