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1.  

Priekšsēdētājas ziņojums par 2015. 

gadu.  

            2015.gadā Aknīstes novada teritoriālo vienību 

pārvaldi realizē Asares pagasta pārvalde Asares pagastā, 

Gārsenes pagasta pārvalde Gārsenes pagastā, pašvaldības 

administrācija Aknīstes pilsētā, pagastā un Aknīstes 

novadā. 

Novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Ja 

2015.gada sākumā tas bija 3035, tad uz 2015.gada 31.decembrī tas ir samazinājies līdz 

2961. Galvenie iemesli - mirušo personu skaits ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu. 

2015.gadā ir piedzimuši 13 bērni, bet mirušas 45 personas. Reģistrētas 3 laulības. Arī 

izbraukšana uz citām pilsētām un ārvalstīm samazina iedzīvotāju skaitu, it sevišķi 

jauniešu.  

Bezdarba līmenis pašvaldībā 2015.gada beigās bija 7,4%, uzskaitē ir 139 

bezdarbnieki. Galvenokārt tie ir mazkvalificēti bezdarbnieki, kuri darbu nevar atrast gan 

iemaņu un prasmju trūkuma dēļ, gan attieksmes pret darbu dēļ. Lielākie darba devēji 

novadā ir SIA” Nordtorf”, Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA „Indāres”, Aknīstes 

novada pašvaldība.  

       Lielākie ieguldījumi novada infrastruktūras sakārtošanā veikti projektos, 

2015.gadā –  galvenokārt par pašvaldības finansējumu.  

2015.gadā vienīgais īstenotais projekts ES fondu projektu ietvaros -  pabeigta 

ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta īstenošana Gārsenes ciemā. Par pašvaldības 

finansējumu Gārsenes ciemā veikta kultūras nama lielās zāles vienkāršota renovācija 

(EUR 50968,81), Aknīstes vidusskolā veikta darbmācību ēkas (mājturības kabineta) 

vienkāršota atjaunošana (EUR 31911,32), garderobju telpas atjaunošana skolas ēkā. 

Aknīstē uzbūvēta kapliča, veikta tās telpu aprīkošana (EUR 137 649,95), Krauju ciemā 

veikta pašvaldības ceļa Gārsene – Kraujas virsmas dubultā apstrāde 270 m garumā 

(EUR 9667,90), samazinot gaisa piesārņojumu ar putekļiem, Ancenes ciemā ierīkots 

ielu apgaismojums (EUR 18325).  

Ar valsts atbalsta programmas līdzfinansējumu Aknīstes novada domē aprīkots 

vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs. 

Pašvaldība 2015.gadā Valsts kasē saņēma kredītu EUR 31029 Aknīstes 

vidusskolas darbmācību ēkas atjaunošanai uz 20 gadiem un  EUR 48 960 Gārsenes 

kultūras nama lielās zāles vienkāršotai renovācijai uz 20 gadiem. 

Ar 2015.gada 31.jūliju mazā skolēnu skaita dēļ slēgta Gārsenes pamatskolas, 

ēkas apsaimniekošanai izveidota pašvaldības struktūrvienība „Gārsenes pils”. 

Sastādot 2015.gada budžetu, tāpat kā iepriekšējos gados, iestāžu finanšu līdzekļu 

pieprasījums ievērojami pārsniedza prognozētos ieņēmumus, līdz ar to daudzi plānotie 

darbi tika atlikti finansējuma trūkuma dēļ. Par nesadalīto līdzekļu piešķiršanu 
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neparedzētām situācijām lemj domes sēdē. Pašvaldība ir norēķinājusies ar visiem 

piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, un gada beigās nav kavētu maksājumu 

rēķinu.  

      Aknīstes novada pašvaldībā sociālo darba organizēšanu veic Sociālais dienests, 

kurā strādā 6 darbinieki. 2015.gadā klientu skaits ir samazinājies.  

 Pašvaldībā darbojas SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, kas 

pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.  

       Ņemot vērā pašvaldības uzsāktos projektus, valstī notiekošos procesus, 

iedzīvotāju skaita samazināšanos, galvenās problēmas, grūtības un izaicinājumi 

nākamajos gados Aknīstes novada pašvaldībai ir sekojoši: 

- pašvaldības kredītsaistību apmērs var apgrūtināt pašvaldības budžeta 

sastādīšanu, ja samazināsies ieņēmumu daļas palielinājums; 

- maksājumu par elektroenerģiju, degvielu palielināšanās prasīs papildus līdzekļus 

gan pašvaldībai, gan mājsaimniecībām; 

- pašvaldībai jāparedz līdzekļi tai piederošo dzīvokļu un māju remontam un 

jāieinteresē dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistīties ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumos; 

- sakarā ar Gārsenes pamatskolas slēgšanu pašvaldībai jānodrošina Gārsenes pils 

kompleksa un apkārtnes apsaimniekošanu un efektīvu izmantošanu;  

- sākoties jaunam plānošanas periodam un samazinoties pieejamajam 

finansējumam, pašvaldību dalību projektu konkursos apgrūtinās esošās kredīta 

saistības; 

- valsts politika attiecībā par likumos definēto bezmaksas izglītību - ja tiks 

nolemts, ka pašvaldībām skolēniem jānodrošina viss mācību procesam 

nepieciešamais sākot no burtnīcām un pildspalvām, tas prasīs no pašvaldības 

papildus ievērojamus līdzekļus salīdzinājumā ar to, ko pašlaik piešķir; 

- valdības kultivētais neziņas stāvoklis sabiedrībā attiecībā par mazo novadu 

nākotni nerada labvēlīgus attīstības apstākļus un veicina iedzīvotāju aizplūšanu 

uz lielajām pilsētām. 

 

Par finanšu risku vadību. 

 Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību portfeļa vadība ir 

orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, kā arī nepieļaujot nekontrolējamu 

finanšu resursu izmaksu palielināšanos. Pašvaldība pēc nepieciešamības pārskata 

aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību stratēģiju un aizņēmumu portfeļa 

struktūras rādītāju atbilstību makroekonomiskajai un finanšu tirgus situācijai un 

prognozēm. 

Īstenojot Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības 

stratēģiju, pašvaldība pielieto valūtas risku, procentu likmju risku, likviditātes risku, 

aktīvu un sadarbības partneru risku vadības instrumentus. 

Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības 

budžeta ieņēmumus, nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija izpildi. 

Pašvaldība, tās struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā 

esošās iestādes pārskata gadā turpināja īstenot finanšu politiku, kas bija vērsta uz 
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budžeta stabilizāciju, nodrošinot nepieciešamo finansējumu pašvaldības pamatfunkciju 

izpildei un pietiekošus finanšu resursus pašvaldības parādsaistību segšanai. 

  

Aknīstes novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja       V. Dzene 

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 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. 

    

Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā 

 2010.g 

 

2011.g. 2012.g. 2013.g 2014.g 2015.g 

Iedzīvotāju skaits novadā   

kopā: 

3320 3140 3302 3069 3035 2961 

T.sk. Aknīstes pilsētā 1250 1201 1278 1181 1164 1135 

Aknīstes pagastā 544 526 514 478 464 466 

Asares pagastā 567 551 570 521 520 510 

Gārsenes pagastā 959 862 940 889 887 850 

 Informācija no 

dzimtsarakstu nodaļas: 

Dzimuši 

 

19 

 

18 

 

23 

 

18 

 

23 13 

 

 

 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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Miruši 64 58 55 49 47 45 

Noslēgtās laulības  7 8 7 5 6 3 

 

 
 

 

 

 

 

1.2.  ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
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Pašvaldības nosaukums 

 

Aknīstes novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese 

 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

90000026441 

Finanšu gads 

 

01.01.2015.-31.12.2015. 

Domes skaitliskais sastāvs 

 

9 deputāti 

Domes priekšsēdētāja 

 

Vija Dzene 

Domes izpilddirektors 

 

Jānis Gavars 

Domes galvenā grāmatvede 

 

Silvija Jaujeniece 

Zvērināta revidente 

 

Nellija Pagrabniece 

 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu  ievēlētā  dome- pašvaldības  

lēmējinstitūcija,  kas  pieņem  lēmumus,  nosaka  pašvaldības  institucionālo struktūru,  

lemj  par  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 9 

deputātiem.  

Domē darbojas 3 pastāvīgās komitejas: 

 finanšu komiteja, 

 tautsaimniecības komiteja, 

 sociālo jautājumu, izglītības, sporta komiteja. 

Deputāta vārds, 

uzvārds 

Ieņemamais amats 

Vija Dzene Domes priekšsēdētāja, finanšu komitejas priekšsēdētāja 
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Aivars Ielejs 

Domes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts, tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētājs, finanšu komitejas loceklis. 

Skaidrīte Pudāne 

  

Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas priekšsēdētāja, 

finanšu komitejas locekle  

Valentīna 

Čāmāne  
Deputāte, tautsaimniecības komitejas locekle, finanšu komitejas locekle  

Guntars Geida 

  

Deputāts, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas loceklis, finanšu 

komitejas loceklis  

  

Ināra Lunģe  

Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas priekšsēdētājas 

vietniece, finanšu komitejas locekle  

Jānis Vanags Deputāts, tautsaimniecības komitejas loceklis, finanšu komitejas loceklis  

Aija Voitiške 
Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas locekle, finanšu 

komitejas locekle  

Andris Zībergs 
Deputāts, tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, finanšu 

komitejas loceklis  
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AKNĪSTES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 

 

 

 

 

 

2. AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Aknīstes novada pašvaldības domes budžets 2015.gadam tika apstiprināts Aknīstes 

novada domes sēdē 2015.gada 25.februārī - pamatbudžeta ieņēmumos EUR 

2032197 apmērā, naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada EUR 335507, 
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pamatbudžeta izdevumos EUR 2178696, aizdevumu atmaksai EUR 170702. 

Speciālais budžets tika apstiprināts 2015.gada 25.martā – ieņēmumos EUR 130227 , 

naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada EUR 29522, izdevumos EUR 145500. 

Budžeta izpildes gaitā, Aknīstes novada domes pamatbudžeta plāns tika palielināts 

un ieņēmumi sastādīja EUR 2465195, saņemti kredīti EUR 79989 un izdevumos 

EUR 2442627, aizdevumu atmaksa EUR 387829. Speciālā budžeta plāns 

ieņēmumos tika palielināts uz EUR 130287, izdevumos uz EUR 138220. 

Aknīstes novada domes 2015.gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos un izdevumos 

ir šāda: ieņēmumu plāns izpildīts 100% apmērā un izdevumu plāns izpildīts 97% 

apmērā, veidojot budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām EUR 116725 apmērā. 

 

Aknīstes novada pašvaldības budžets 

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumu izpilde 2013.-2015.gadā 

Izdevumu veidi Gad

s 

Izpildvar

a, finanšu 

un fiskālā 

darbība 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

Atpūta, 

kultūra 

un 

reliģija 

Izglītība Sociālā 

aizsardzī

ba 

Pavisa

m 

Atalgojums 2013 151707 141813 80977 561755 49411 985663 

2014 145348 156787 82425 559167 55892 999619 

2015 172713 162852 93754 559606 65672 1054597 

Darba devēja 

VSAOI 

2013 36807 35198 19162 132563 11786 235515 

2014 33781 36207 18589 130113 13071 231761 

2015 38487 36731 21687 127923 15789 240617 

Mācību, darba un 

dienesta 

komandējumi, 

dienesta, darba 

braucieni 

2013 31 40 101 592 112 876 

2014 210  35 259 114 618 

2015 941  221 257 24 1443 

Pakalpojumi 2013 48930 76293 43197 75903 94738 339060 

2014 47760 77813 53405 87218 96971 363167 

2015 51922 71720 42452 93507 107307 366908 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un 

inventārs 

2013 10989 70812 12471 82333 2049 178654 

2014 11743 72744 17282 69918 2066 173753 

2015 14291 59627 12973 63690 2719 153300 

Izdevumi periodikas 

iegādei 

2013   2537   2537 

2014   2518   2518 

2015   2522   2522 

Budžeta iestāžu 

nodokļu, nodevu un 

naudas sodu 

2013 437 24177  4021  28635 

2014  289788    289788 

2015  52694    52694 
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Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi 

 Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā bija EUR 

2376134. 

 Izdevumu struktūrā EUR 290119 tika izlietoti izpildvaras, finanšu un fiskālās 

darbības nodrošināšanai, jeb 12.2 % no kopējiem izdevumiem. 

 Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītībai -izlietoti EUR 927723 jeb 

39.1 % no kopējiem izdevumiem. 

Aknīstes novada pašvaldība 2015.gadā teritoriju attīstībai izlietojusi EUR 

698815 jeb 29.4 % no kopējiem izdevumiem. 

 Aknīstes novada pašvaldība 2015.gadā sociālajai aizsardzībai izlietojusi EUR 

268873, jeb 11.3 % no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars  no sociālā dienesta 

līdzekļiem ir pakalpojumiem – 39.9 % un sociālo pabalstu izmaksai – 24.5 %. 

 Atpūtai, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR 190604, jeb 8.0 % no kopējiem 

budžeta izdevumiem. 

 No ieņēmumiem 2015.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta 

saņemto kredītu atmaksa par kopējo summu EUR 387829. 

 Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2015.gada budžetā 

uzturēšanas izdevumi sastāda 84.9 % un kapitālie izdevumi 15.1%. 

 

 

 

maksājumi 

Procentu izdevumi 2013  10111 369 2681  13160 

2014  4415 115 1216  5746 

2015  4020 30 269  4319 

Sociālie pabalsti 2013 16352 41075  1966 51838 111232 

2014  17598   80409 98007 

2015  8637   65867 74504 

Uzturēšanas 

izdevumu transferti, 

pašu resursu 

maksājumi, 

starptautiskā 

sadarbība 

2013    28504 23810 52315 

2014 2500  10322 38942 15850 67614 

2015 1288  10188 43792 11495 66763 

Pamatkapitāla 

veidošana 

2013 5931 183216 19195 32258 5465 246064 

2014 8184 1398041 10861 38506 2007 1457599 

2015 10477 302534 6777 38679  358467 

Kopā 

2013 271183 582735 178009 922576 239209 2193712 

2014 249526 2053393 195552 925339 266380 3690190 

2015 290119 698815 190604 927723 268873 2376134 
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Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2015.gadā 

 

Posteņa nosaukums 2013.g. 2014.g. 2015.g. 

Ieņēmumi kopā 2363531 2198301 2465191 

I. Nodokļu ieņēmumi 1260996 1311892 1270550 

   t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1145270 1187478 1143483 

           nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 107404 113837 115772 

           nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 8322 10577 11295 

II. Nenodokļu ieņēmumi 14922 15659 20385 

   t.sk. no uzņēmējdarbības un īpašumiem 195 55 364 

           pašvaldības un kancelejas nodevas  1744 1456 1286 

           naudas sodi un sankcijas 3993 3124 4326 

           pārējie nenodokļu ieņēmumi 57   

           no pašvaldības īpašuma pārdošanas 8933 11024 14409 

III. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 91081 85712 91765 

V. Transfertu ieņēmumi 996532 785038 1082491 

   t.sk. valsts budžeta transferti 945787 739078 1033097 

           pašvaldību budžeta transferti 50745 45960 49394 

 

 

 

Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 

 

2015.gadā pamatbudžeta ieņēmumos bija saņemti EUR 2465191, no tiem: 

- nodokļu ieņēmumi ir EUR 1270550 jeb 51.5 % no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- nenodokļu ieņēmumi ir EUR 20385, jeb 0.8 % no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- transfertu ieņēmumi ir EUR 1082491, jeb 43.9 % no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- maksas pakalpojumu ieņēmumi ir EUR 91765, jeb 3.8 % no 

kopējiem ieņēmumiem. 

2015.gadā saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 1143483 jeb 46.4 % no 

kopējā ieņēmumu apjoma. 

Saņemtie maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2015.gadā bija 

EUR 308767 jeb 12.5 % no kopējā ieņēmumu apjoma. 

 

 

3. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI  

 

      2015.gadā veikta Aknīstes novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 

Rīcības plāna 2014. - 2020. aktualizācija 2015. - 2017.gadam un tā apstiprināšana, kas ir 

pamats Aknīstes novada pašvaldības Investīciju plāna 2015. - 2017.gadam 

sagatavošanai. Pētījumi 2015.gadā nav veikti. 
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2015.gadā sasniegtie rādītāji Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam īstenošanā iekļauti 1.tabulā. 

      Ārvalstu ieguldījumu programmu (ERAF) ietvaros 2015.gadā SIA „Gārsenes  

komunālie pakalpojumi” pabeidza ūdenssaimniecības  attīstības projekta realizāciju 

Gārsenes ciemā. 

Par pašvaldības kredīta līdzekļiem veikta Aknīstes vidusskolas darbmācību 

kabinetu ēkas vienkāršota atjaunošana, Gārsenes kultūras nama lielās zāles atjaunošana 

(skatīt 2.tabulu). Par pašvaldības budžeta līdzekļiem realizēta kapličas izbūve Aknīstes 

pilsētā, ielu apgaismojuma tīkla izbūve Ancenes ciemā, pašvaldības ceļa posma dubultā 

virsmas apstrāde Krauju ciema robežās. 

Par pašvaldības piešķirtajiem EUR 2000 realizēti 5 iedzīvotāju iniciatīvu 

projekti novada teritorijas labiekārtošanai, dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu 

īstenošanai. 

2015.gadā uzsākta dalība 2014. - 2020.gada plānošanas perioda  ELFLA  LAP 

pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, novadam piešķirtās 

kvotas ietvaros uzlabojot pašvaldībai piekrītošo grants ceļu kvalitāti uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšanai – prioritizēti atjaunojamie, jaunbūvējamie pašvaldības ceļi, ielas.

  

2015.gadā realizētie, 2016.gadā turpinātie pasākumi – pašvaldības dalība LPS un 

Norvēģijas grantu atbalstītā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību 

veiktspējas uzlabošana” apakštīklā T3-2 „Pašvaldības mājokļu politika – sociālās 

politikas un infrastruktūras politikas sinerģija”, kā rezultātā apstiprināts dokuments 

„Aknīstes novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2015.-2020.gadam”. 

216.gadā plānots izstrādāt un apstiprināt dokumentu „Aknīstes novada pašvaldības 

mājokļu politikas Rīcības plāns 2016. - 2020.”. 

 2015.gadā no Valsts Kultūrkapitāla fonda saņemts atbalsts Gārsenes pils 

podiņu krāns restaurācijai, projekta realizācija plānota 2016.gadā.      2016.gadā 

plānotie pasākumi, kuriem piešķirts pašvaldības budžeta finansējums apkopoti  3.tabulā. 

Visu „Aknīstes novada pašvaldības attīstības programmas 2014. - 2020.” Rīcības plānā 

2016. - 2018.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai pašvaldības budžetā nepietiek 

līdzekļu. Tiek plānota arī pašvaldības dalība LEADER programmas projektu konkursā 

ar vairākiem projektiem infrastruktūras sakārtošanai novadā, kā arī Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmā Zemgales plānošanas reģiona gatavotā projektā par 

muižu parku atjaunošanu un jaunu tūrisma produktu radīšanu, iekļaujot projektā 

Gārsenes pils parka atjaunošanu. 

 

 

 

Pielikumā: 

1.tabula - Pašvaldības darbības rezultātu rādītāji - 2015.gads (darbības mērķu  

                sasniegšanas pakāpe); 

2.tabula - Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna 2015. - 2017. izpilde; 

      3.tabula - Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2016. - 2018. ar     

                       pasākumiem, kuriem piešķirti budžeta līdzekļi 2016.gadam. 
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1.pielikums 

Pašvaldības darbības rezultātu rādītāji - 2015.gads. 

Nr

. 
Rādītājs 

Datu 

avots 
2012.g. 2013.g. 

2014.

g. 

2015.

g. 

Tendenc

e 

Salīdzin

ā-jumā 

ar 

iepriekšē

jo 

gadu 

( ) 

Plānotais 

ilgtermiņa 

attīstības 

virziens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Pastāvīgo iedzī-

votāju skaits 

gada sākumā, 

samazin. % 

CSP 

 

2930 2 897, 

1,13% 

2 878,  

0,66% 

2 836 

1,46% 
 

Samazinās 

lēnāk par 1,14 

% gadā → 

2. 
Dabiskais 

pieaugums 
CSP - -29 - 9 - 42  

Samazinājums 

nepieaug → 

3. 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis CSP 526 525 512 520  

Saglabājas 

esošais vai 

samazinās → 

4. 

Izglītojamo 

skaits izglītības 

iestā-dēs/ar 

nekl./5-6 gadīgie 

(sept.) 

pašval

dība 

252/271/

46 

241/25

6/42 

233/2

39/45 

230/2

36/41 
 

Palielinās  vai 

paliek ↑ 

nemainīgs 

5. 

Izglītības iestāžu 

ēku skaits, kurās 

uzlabota, moder-

nizēta tehniskā 

bāze 

pašval

-dība 
3 0 2 1  

Summā 

pieaug ↑ 

6. 

Īstenoto 

mūžizglītības 

pasākumu skaits 

pašval

-dība 
18 15 21 16 → Pieaug ↑ 

7. 

Ienākumu 

testētos 

pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalstus 

saņēmušo 

personu  skaits* 

% no iedzīvotāju 

skaita 

Sociā-

lais 

dienest

s 

476/ 

16,25 

546/ 

18,85 

748/ 

25,99 

337/ 

11,88 

 
↑ Samazinās ↑ 

8. 

* -Tai skaitā 

pilngadīgu darb-

spējīgu  personu  

skaits/% no 

visām 

Sociā-

lais 

dienest

s 

266/ 

13,85 

212/ 

7,32 

295/ 

15,49 

81/ 

4,34 
↑ Samazinās ↑ 
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darbspējīgajām 

personām 

9. 

Uzlaboto, jaun- 

būvēto kultūras 

jomas infrastruk-

tūras objektu 

skaits 

pašval

dība 
0 1 0 1 ↑ 

Summā 

 pieaug ↑ 

10. 
Īstenoto kultūras 

pasākumu skaits 

pašval

dība 
60 57 47 58 ↑ Pieaug ↑ 

11. 

Īstenoto sporta 

un veselīga 

dzīvesveida 

pasākumu skaits 

pašval

dība 
13/4 11/14 13/22 16/12  Pieaug ↑ 

12. 
Bezdarba 

līmenis, % 
NVA 11,4 8,5 7,7 7,5 ↑ Samazinās ↑ 

13. 
Bezdarbnieku 

skaits 
NVA 212 162 146 154  Samazinās ↑ 

14. 
Ilgstošo bezdarb-

nieku skaits 
NVA 115 92 72 67 ↑ Samazinās ↑ 

15. 

Ekonomiski 

aktīvās statistikas 

vienības  uz 1000 

iedzīvotājiem 

CSP 101 96 99 … ↑ 

Saglabājas vai 

nedaudz 

samazinās → 

16. 

Pašvaldības 

budžeta IIN  

ieņē-mumi uz 1 

iedzīvotāju 

CSP, 

VRAA 

325,52/ 

304,32 
/371,36 

388,8

5 

406,6

4 
↑ Pieaug ↑ 

17. 

Jaunizveidoti, 

rekonstruēti vai 

labiekārtoti 

infrastruktūras 

objekti 

pašval

-dība 
7 5 2 2 ↑ 

Summā 

pieaug ↑ 

18. 

Izveidoto, uzla-

boto dažādu 

centru, izstāžu 

zāļu utml. skaits 

pašval

- dība 
0 1 2 0  Pieaug ↑ 

19. 

Pašvaldības ceļi 

un ielas ar melno 

segumu (km) 

pašval

-dība 
8,268 8,268 8,268 8,268  

Summā 

pieaug ↑ 

20. 

Rekonstruētas 

pašvaldības ielas, 

ceļi (km) 

pašval

-dība 
1,50 0,55  1,435 0,270 ↑ Pieaug ↑ 

21. 

Jaunizveidoti vai 

labiekārtoti 

tūrisma objekti 

pašval

-dība 
0 1 0 0  Pieaug ↑ 

22. 

Pašvaldības 

budžeta 

ieņēmumi no 

nodokļiem 

pašval

-dība 
1 054941 

1 

264425 

1 

31492

1 

1 

27469

6 
 Pieaug ↑ 
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23. 

Pašvaldības 

budžeta 

ieņēmumi no 

projektiem 

(piesaistītās 

investīcijas) 

pašval

-dība  

 

816 196 

 

210431

6 

 

71159

4 

25368

1 
↑ 

Vidēji vismaz 

200 000 EUR 

gadā → 

24. 

Pabeigto projektu 

skaits (pašv, 

ārvalstu līdzfin.) 

pašval

dība 
10 10 5 4 → 

Nedaudz 

samazinās → 

25. 

Sadarbības, tai 

skaitā atbalstīto 

iedzīvotāju  

projektu skaits 

pašval

-dība 
2 0 7 7 → Pieaug ↑ 

26. 

Likvidēto 

graustu, 

degradēto 

teritoriju skaits 

pašval

-dība 
1 0 2 2 ↑ Pieaug ↑ 

27. 

Novadā veikto 

energoefektivi-

tātes uzlabošanas 

pasākumu skaits 

pašval

-dība 
2 0 0 0  

Summā 

pieaug ↑  

28. 

Labiekārtoto 

rotaļlaukumu, 

rekreācijas, atpū-

tas vietu skaits 

pašval

-dība 
3 2 2 0  Pieaug ↑ 

29. 

Apgaismoto ielu, 

ceļu pieaugums,  

km  

pašval

-dība 
1,05 0,79 

0,5 

Akn. 

0,5 

Ancen

e 
↑ Pieaug ↑ 

30. 

Īstenoto (pabeig-

to) 

infrastruktūras 

projektu skaits/ 

kopā ieguldītais 

finansējums 

Aknīstē* 

pašval

-dība 

5/ 

2 484 

658 

2/ 

515 

489 

6/ 

19640

73 

3/ 

16619

8 
 

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

31. 

Īstenoto (pabeig-

to) 

infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Asarē* 

pašval

-dība 

0/ 

0 

1/ 

15 769 

1/ 

26555

3 

0/0  

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

32. 

Īstenoto (pabeig-

to) 

infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Ancenē* 

pašval

-dība 

1/ 

297 080 
0/0 0/0 

1/ 

8325 
→ 

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 
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Rādītāji naudas izteiksmē norādīti euro. 

* - ieskaitot pašvaldības uzņēmumu investīcijas; 

** -  Kraujās - neskaitot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” investīcijas 

uzņēmuma attīstībā. 

 

Teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītāji 

Rādītāju tendence salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiek apzīmēta ar sekojošiem 

apzīmējumiem: 

 

↑ -  pozitīva tendence, situācija uzlabojas 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāna izpilde 2015.-2017. 

Apstiprināts ar Aknīstes novada pašvaldības domes 2014.gada 23.decembra  lēmumu 

Nr.11 (prot.Nr.20) 

Nr. Projekts Atbilstība 

vidēja 

termiņa 

prioritātē

m, 

papildinātī

ba ar 

citiem 

projektiem 

Indikatīv

ā 

summa, 

EUR, ar 

PVN, ja 

nav 

norādīts 

citādi 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta 

plānotie 

darbības 

rezultāti, 

 to rezultatīvie 

rādītāji 

Pašv. 

budž. 

Ārvalstu 

finanšu 

instrum.  

finansēju

ms 

Privātai

s/ 

valsts 

finansē-

jums 

 

 1 2 3 4 5  6 

1. Ūdenssaimniecības 

attīstība Aknīstes 

novada Gārsenes 

ciemā 

 

VTP2, 

R2.24 

196 537,

75bez 

būvd. 

PVN 

- 

167 091,9

4 

ERAF 

29486,

81/- 

Rekonstruēti un 

izbūvēti 

kanalizācijas 

tīkli Gārsenē. 

2. Smilšu kaisītāja 

iegāde pašvaldības 

traktoram 

VTP2, 

R2.18 
2 093,30 2 093,30 - - 

Iegādāts smilšu 

maisījuma 

kaisītājs 

pašvaldības 

33. 

Īstenoto (pabeig-

to) 

infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Gārsenē* 

pašval

-dība 

2/ 

49 498 

3/ 

30 055 
0/0 

2/ 

24549

8 
 

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

34. 

Īstenoto (pabeig-

to) 

infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums  

Kraujās** 

pašval

-dība 
0/0 0/0 0/0 

1/966

8 
 

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 
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traktoram ielu, 

ceļu kaisīšanai 

3. Kapličas jaunbūve/ 

aprīkošana Aknīstē 

 

VTP3, 

R3.70 

129986,6

8/7663,2

7 

129986,6

8/7663,2

7 

- - 

Izbūvēta/aprīkot

a  kapliča 

mirušo 

izvadīšanai 

Aknīstē. 

(Būvdarbi, 

aprīkojums) 

4. Apgaismojuma 

izbūve Ancenes 

ciemā 

 

VTP3, 

R3.77 18 

325,00 

18 

325,00 
- - 

Ancenes ciemā 

izbūvēts ielu 

apgaismojums, 

iedzīvotājiem 

uzlabota dzīves 

kvalitāte. 

5. Garderobes telpu  

renovācija Aknīstes 

vidusskolā 

 

VTP1, 

R1.8; 

R1.11 

4 299,84 299,84 - -/4000 

Veikta Aknīstes 

vidusskolas 

garderobes  

telpu renovācija 

pagrabstāvā. 

6. Aknīstes vidusskolas 

darbmācības 

kabinetu ēkas  

vienkāršota 

renovācija 

 

VTP1, 

R1.7; 

R1.8;  

31 

911,32 

31 

911,32 
- - 

Renovētas 

Aknīstes vi-

dusskolas 

darbmācību 

kabine-tu ēka, 

daļa telpu, 

sekmēta 

izglītības 

kvalitātes 

uzlabošanās. 

7. Pašvaldības ceļa 260 

m renovācija Krauju 

ciemā  - ceļa virsmas 

dubultā apstrāde 

 

VTP2, 

R2.17 

 

9667,90 

(ar PVN)  

 

9667,90 

(ar PVN) 

- - 

Servitūta ceļš 

260 m Krauju 

ciemā  pārklāts 

ar uzlabotu 

šķembu segumu. 

8. Gārsenes kultūras 

nama lielās zāles 

vienkāršota 

renovācija  

VTP1, 

R1.35;  

R1.40 

48 

960,30 

48 

960,30 
- - 

Renovēta 

kultūras nama 

lielā zāle, 

uzlabots 

aprīkojums.  

 

9. 

Četru  ar KF atbalstu 

rekultivēto CSA 

izgāztuvju 

monitorings, katru 

gadu (cena gadā).  

 

VTP3, 

R3.47 

 

3 484,80 

 

 

3 484,80 

 - - 

 12 nepilnās  

ūdens analīzes,  

monitoringa 

pārskats. 

10. Vasaras radošās 

darbnīcas „Kabata - 

2015.” 

VTP1, 

R1.2; 

R 1.6 

 

* * - - 

Notikušas bērnu 

radošās 

darbnīcas līdz 

50 bērniem  2 
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nedēļu garumā. 

11. Ikgadēja projektu 

konkursa rīkošana 

NVO, iedzīvotāju 

apvienībām 

 

VTP3,R3.1

0 
2 000 2 000   

Atbalstīta 6 

novada 

sabiedrībai 

nepieciešamu 

projektu 

realizācija. 

12. Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

ierīkošana  Aknīstē 

ERAF projektu  

rezultātu 

sasniegšanai 

VTP2, 

R2.24; 

VTP3, R 

3.74 

1 227 

(uzņ. 

lidz.) un 

privātie 

līdzekļi 

privāt-

mājām 

- - 1 227/- 

10  jauni 

pieslēgumi 

ēkām (12 

patērētāji; 

vidusskolas 

darb-mācību 

kabineta ēka; 

Skolas iela 10A 

-ūdensvads); 3 

pri-vātmājas – 

ūdensvads, 

kanalizācija, 3 

privātmājas – 

ūdensvads. 

Augšzemes iela 

25 (350 EUR, 

iedz. tehnika), 

Dzir-navu 12 – 

877 EUR (ūd., 

kan.) 

13. Četru dalītās 

atkritumu 

savākšanas laukumu 

aprīkošana ar trīs 

konteineriem katrā.  

 

VTP3, 

R3.43 - - - x/- 

Aknīstes pilsētā 

radīta iespēja 

dalīti savākt 

sadzīves 

atkritumus. 

14. Pasažieru autobusa 

Mercedes Benz 

dāvinājums 

VTP3, 

R3.8 
574,35 - - 

574,35/

- 

Nodroši

nāti 

novada 

skolēnu,  

ekskursij

ās 

braucēju 

pārvadāj

umi 

15. Katlu mājas ēkas 

sienas atjaunošana 

Aknīstē 

VTP3, 

R3.4 
4 050,83 4 050,83 - -/- 

Uzlabota darba 

vides drošība, 

ēkas ilgtspēja. 

16. Lietpratīga 

pārvaldība un 

Latvijas pašvaldību 

veiktspējas 

uzlabošana  

 

U 16; 

VTP3, 

R3.23 

3 321,58 - 
3 321,58 

(NFI) 
-/- 

Izstrādātas 

novada mājokļu 

politikas 

vadlīnijas, datu 

bāze, analizēti 
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(kā LPS partneris) veidi, kā 

samazināt 

parādus par 

mājokļiem, 

atteikties no 

liekiem 

mājokļiem. 

17. Valsts un 

pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas 

centra (KAC) izveide 

Aknīstē VTP3, 

R3.1; 14 

14 285,7

1 
4 285,71 - 

-/10 

000 

Izveidots valsts 

un pašvaldību 

vienotais klientu 

apkalpošana 

centrs, 

nodrošinot 

iespēju novada 

centrā saņemt 7 

valsts iestāžu 

pakalpojumus. 

 

                                       

4. AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS VEIKTIE IEPIRKUMI 2014.GADĀ 

Līguma priekšmets ID NR. Līguma izpildītājs 
Līguma cena 

(bez PVN) 

„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas 

darbi  Aknīstē 2016.gadā”   

 ANP 

2015/7 

 VAS "Latvijas valsts 

ceļi"   
 13033.80 

Pārtikas produktu piegāde PII" Bitīte" 

un Asares pamatskolai  

ANP 

2015/6 

Lēmums 

  Ligums1, Līgumi  
6799.65 

Ielu asfaltbetona seguma virsmas 

apstrāde Aknīstes novada Aknīstes 

pilsētā  

 ANP 

2015/5 
 SIA "Krustpils"   9681.84 

Divkārtu virsmas apstrāde Aknīstes 

novada pašvaldības autoceļa 3-2 

Gārsene- Kraujas posmā  

 ANP 

2015/4 

  VAS "Latvijas 

autoceļu uzturētājs"   
7990.00 

Ēkas vienkāršota renovācija 

„Akācijās”, Gārsenes pagasta, 

Gārsenes ciemā Aknīstes novadā ,   

ANP 

2015/3 
 SIA "Ramda C"    39 463,06 

Aknīstes novada Aknīstes vidusskolas 

darbmācības ēkas remontdarbi   

ANP 

2015/2 
 SIA "Idegra"   24 403,79  

Pārtikas produktu piegāde SIA 

"Aknīstes veselības un sociālās 

aprūpes centrs"  

 ANP 

2015/1 
  Līgumi  18739.89 

 

 

5. Izglītība 

http://akniste.lv/userfiles/Leemuns%20par%20tiesiibaam_partika.pdf
http://akniste.lv/userfiles/Leemuns%20par%20tiesiibaam_partika.pdf
http://akniste.lv/userfiles/rezeknes%20galaskomb.pdf
http://akniste.lv/userfiles/partika1.pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaa_krustpils.pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaaM(3).pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaaM(3).pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaaM(3).pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaamramda.pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemuns%20par%20tiesiibaaM_idegra.pdf
http://akniste.lv/userfiles/leemums%20par%20tiesibamVSAC.pdf
http://akniste.lv/userfiles/vsac.pdf
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Aknīstes novadā 2014./2015 mācību gadā darbojas divas vispārizglītojošās skolas-  

Aknīstes vidusskola, Asares pamatskola.  

5.1 Aknīstes vidusskola 

Aknīstes vidusskola īsteno: 

 lPamatizglītības programmu 21011111 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem , kods 21015611 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 21015811 

 lVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011011 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011013 

(neklātiene) 

l 

Skolas vīzija 
Radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves, 

kultūras un sporta centrs. 

Skolas darbības mērķis 
Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts 

pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartā noteikto vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu.   

Skolas uzdevumi: 
1.      Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus. 

2.      Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas. 

3.      Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. 

4.      Sadarboties ar skolēnu vecākiem , aizbildņiem,lai nodrošinātu un veicinātu 

pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības 

programmu mērķu sasniegšanā. 

5.      Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus. 

6.      Īstenot interešu izglītības programmas. 

 

5.1.1. Iestādes struktūrvienības 
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Izglītojamo skaits Aknīstes vidusskolā 

Pedagogu skaita sadalījums pēc vecuma 

25-29 gadi 

30-34 gadi 

35-39 gadi 

40-44 gadi 

45-49 gadi 

50-54 gadi 

55-59 gadi 

60-64 gadi 
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5 

 Asares pamatskola 

 

 

6.31.Pamatinformācija 

Asares pamatskola atrodas Aknīstes novada Asares pagasta teritorijā. Tās dibinātājs ir 

Aknīstes novada Pašvaldība. Asares pamatskola dibināta un atrodas šajā ēkā kopš 

1991.gada. 

Asares pamatskola darbību veic, pamatojoties uz Nolikumu, kas apstiprināts Aknīstes 

novada Domes sēdē 2013.gada 23.janvārī, protokols Nr.1, 21. Izglītības iestādes un 

izglītības programmas akreditācija notika 2013.gadā. 

2015./2016.m.g. uzsāka 33 skolēni un 9 pirmsskolas grupas audzēkņi. Skola piedāvā trīs 

izglītības programmas: 

Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr. V-7705. 

Vispārējās pirmskolas izglītības programma, kods 01011111, licence Nr. V-7704. 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 

21015611, licence Nr. V-7706. 

Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pamatizglītības programma 

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem  

Speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem  

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma  

Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma  

Programmas 

nosaukums 
2014./2015. 2015./2016. 

Pamatizglītības 

programma 

29 30 

Vispārējās 13 9 



                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2015. gada publiskais pārskats   

 

 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas: 

Deju pulciņš 

Kokapstrādes pulciņš 

Dramatiskais pulciņš 

Skolā notiek Asares pagasta kultūras nama piedāvātais ģitāristu pulciņš un BJC 

videoamatieru pulciņš. 

Sociālās vides raksturojums 

Sociālā vide Asares pagastā ir tipiska Sēlijas pierobežas lauku pagastiem. 

Pagastā samērā liels bezdarba līmenis, maz ražotņu. Samazinās iedzīvotāju skaits, jo 

dzimstības līmenis zems. Daļa darba spējīgo un jaunatne izbrauc strādāt uz pilsētām un 

ārzemēm. Pagastā dzīvo aptuveni 551 iedzīvotājs. 

Skolai ir mūsdienām raksturīga lauku sociālā vide. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

Pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

Siltas pusdienas skolas ēdnīcā. 

Sporta trenažieri 6.- 9.klasei. 

Skolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem draudzīgā 

vidē. Sekmēt brīvas un radošas personības veidošanos atbilstoši savām spējām un 

interesēm. 

Lai realizētu skolas uzdevumus un attīstību, pamatojoties uz iepriekšējās darbības 

analīzi un tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, ik pēc trim gadiem tiek veidots 

skolas attīstības plāns, norādot prioritātes. Skolas pedagoģiskais kolektīvs īsteno plānā 

noteiktās prioritātes, realizē mērķus un uzdevumus. Rezultātus izvērtē pedagoģiskās 

padomes sēdēs un plāno turpmāko darbību. 

Skolas attīstības galvenie uzdevumi. 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

3 3 

Pamatjoma 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Mācību saturs Pieredzes un atbalsta pasākumi 

skolotājiem mācību satura 

īstenošanā, izmantojot 

mūsdienīgas mācīšanas 

metodes apvienotajās klasēs. 

Pilsoniskās audzināšanas 

elementu ietvērums mācību 

saturā. 

Mācīšana un Netradicionālu mācīšanas Tehnoloģiju izmantošana 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Asares pamatskola tiek finansēta no Valsts mērķdotācijas un Aknīstes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Aknīstes novada 

pašvaldības grāmatvedība. 

Gads Valsts 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums 

2015. 39343.46 68106.94 

Skolai ir pašvaldības apstiprināts budžets izglītības un interešu izglītības programmu 

realizēšanai, skolas ēku uzturēšanai, skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai.  

 Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Iespēju 

robežās pašvaldība cenšas nodrošināt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, 

skolas attīstībai.  

3.PERSONĀLS 

mācīšanās metožu izmantošana mācību 

procesā. 

mācību procesā. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Ārpusstundu pasākumi skolēnu 

domāšanas procesu attīstīšanai. 

Lasītprasmes attīstīšana 

skolēniem, izmantojot 

netradicionālās metodes un 

paņēmienus. 

 

 

 

Atbalsts 

skolēniem 

Rosināt skolēnus līdzdalībai 

dažādos konkursos. 

Iekļaujošās izglītības 

pilnveidošana, pielietojot 

skolēnu savstarpējo palīdzību. 

Skolas vide Atpūtas vietu ierīkošana skolas 

teritorijā. 

 

 

Logu maiņa skolas zālē. 

Resursi Velkmes skapja nomaiņa 

ķīmijas laboratorijā. 

Linoleja nomaiņa meiteņu 

mājturības kabinetā un 

sākumskolas gaiteņos. 

Rotaļu laukuma pilnveidošana 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Drošības sistēmas sakārtošana 

skolā. 

“Kārtības, kādā rīkojas bērna 

infekcijas slimību gadījumos“ 

ieviešana pirmskolā. 
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Pamatdarbā strādā 8 skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību. No tiem 4 skolotāji 

piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 2 maģistri.  

AMATU VIENĪBU (likmēs) SARAKSTS 

 

Amatu vienība Finansējums 

no 

mērķdotācijas 

Finansējums 

no pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Finansējums 

kopā 

Piezīmes 

Izglītības iestādes 

direktors 

0,4  0,4  

Izglītības iestādes 

direktora vietnieks 

mācību un 

audzināšanas darbā 

0,1  0,1  

Bibliotekārs  0,12 0,12  

Logopēds  0,1 0,1  

Medicīniskais 

personāls – medmāsa 

 0,1 0,1  

Pirmsskolas skolotājs 0,427 0,573 1,00  

Pulciņu skolotājs 0,148  0,148  

Pedagogs 5,92 1 6,92  

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja palīgs - aukle 

 0,875 0,875  

 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” SIF projekts “Aiz apvāršņa”. 

Ilūkstes novada kultūras centra Subates kultūras nama projekts “Rainis – dzeja – bērni”. 

Lāpu gājiens Asares pagastā pie Augškurzemes partizāņu pieminekļa, atceres brīdis un 

piemiņas pasākums Asares pagasta represētajiem iedzīvotājiem. 

Asares pagasta vientuļo iedzīvotāju apciemošana Ziemassvētku priekšvakarā. 

Piedalīšanās Aknīstes BJC organizētajos pasākumos. 

Sadarbība ar Aknīstes vidusskolas skolotājiem – teātra izrādes apmeklējums. 

Sākumskolas skolēnu ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem. 

Pamatskolas skolēnu Karjeras dienas ekskursija uz Jēkabpils uzņēmumiem – SIA 

“Ošukalns”, skaistumkopšanas salonu “Solvita”, dzīvnieku patversmi  - un Krustpils 

pili. 

Līdzdalība Asares pagasta bibliotekāres un kultūras nama vadītājas organizētajos 

pasākumos. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
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Rotaļu laukuma pilnveidošana pirmsskolas vecuma bērniem. 

Aktu zāles grīdas remonts. 

Sakārtot katlu mājas tehnisko dokumentāciju un nomainīt skursteni. 

 

6.4.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ,,BITĪTE” 

 

Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte” mācību gadu uzsāk ar bērnu skaitu 76 ( 

no tiem 31 ir meitenes), bet gada nobeigumā tas ir pieaudzis līdz 86 bērniem. Iestādē ir 

4 grupas ,,Cālēni”, ,,Zīļuki”, ,,Mārītes”, ,,Rūķīši”. Iestādē strādā 12 pedagoģiskie 

darbinieki tai skaitā: izglītības iestādes vadītāja, metodiķe, mūzikas skolotāja, sporta 

skolotāja, logopēde un 12 tehniskie darbinieki. Iestādes kopējais finansējums ir 

193872,00 euro t. sk. No valsts budžeta 21727,00 euro no kuriem 21122,00 euro 

paredzēts bērnu no5 gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, no pašvaldības budžeta – 

171453,00 euro un ziedojumi 692,00 euro. 

Aknīstes novada pašvaldības PII ,,Bitīte” galvenie uzdevumi : 

 

1. Metodiski nevainojama mācību procesa organizācija, kas bērniem liek aizrautīgi 

darboties. 

2. Tikumiskās audzināšanas mērķtiecīga un sistemātiska organizēšana, veidojot 

normu un principu sistēmu, kas regulē bērna rīcību, izturēšanos sabiedrībā un 

attieksmē pret citiem cilvēkiem. 

3. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, attīstīt viņu 

pilsonisko atbildību. 

4. Veicināt izglītojamo kompetenci, integrējot mēdijpratību prasmju attīstību 

dažādu veidu nodarbībās. Izglītības iestādes padomes lomas palielināšana 

iestādes veiksmīgas darbības nodrošināšanai. 

 

 

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; 
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 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. 

Personāls. 

Interešu izglītības iestādē strādā 7 pedagogi, 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.  

2014./2015.mācību gadā darbojās 12 pulciņi, ko apmeklēja 117 dalībnieki.  

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. Pēc modeļa – nauda seko skolēnam – 

samazinoties skolēnu skaitam novadā, FINANSU RESURSI SAMAZINĀS, LĪDZ AR 

TO KRASI SAMAZINĀS PULCIŅU SKAITS UN IESAISTĪTO DALĪBNIEKU 

SKAITS PULCIŅOS. 

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

skaits pa gadiem, sākot no dibināšanas gada. 

 

Gads Bērnu 

skaits 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Pulciņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

2013./2014. 112 20,7 7 6 

2014./2015. 101 17,00 7 6 

2015./2016. 117 19 12 7 

 

Iestādes finansējums pēdējo gadu griezumā 

Rādītāja nosaukums 
LATI/ 2013.g. EURO 

2014.g. 

EURO 

2015.g. 

Iestādes kopējais finansējums 35083 52262 41855 

  t.sk. no valsts budžeta – 

mērķdotācijas pedagogu algām 

5011 5455 4927 

          no pašvaldības budžeta 30072 46807 36928 

          maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

- -  

          citi avoti (uzrādīt) 

ziedojumi 

- -  

 

Piešķirtais finansējums 2015.gadam kopā bija 41855,- euro, t.i., no pašvaldības budžeta 

36928,- euro un mērķdotācijas pedagogu algām 4927,-euro. 

 

http://www.akniste.lv/


                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2015. gada publiskais pārskats   

 

 

28 
 

Interešu izglītības programmu stundu skaits  

Apmaksas avots 

Stundu 

skaits 

2012.g. 

Stundu 

skaits 

2013.g. 

Stundu 

skaits  

2014.g. 

Stundu 

skaits  

2015.g. 

Visu apmaksāto interešu izglītības 

programmu stundu skaits 

25,78 20,70 17,00 19,00 

      t.sk.no valsts budžeta 

mērķdotācijas 

25,78 20,70 17,00 16,00 

      no pašvaldības budžeta - - - 3,00 

      cits (uzrādīt, kāds) - - - - 

 

Pasākumi, kuros piedalās Aknīstes BJC interešu izglītības kolektīvi 2015. gadā: 

 

Datums Pasākums  Atbildīgais  Organizē Vieta 

09.01.2015. Projekta 

„Jaunatnes 

iespējas” 

atklāšanas 

pasākums  

E.Ķiķēna BJC  Aknīstes BJC 

19.02.2015. Vakarēšana 

Aknīstes 

novadpētniecība

s muzejā  

O.Vabeļa  Novadpētniecība

s pulciņš  

Aknīstes 

novadpētniecība

s muzejs 

27.03.2015. Mazo vokālistu 

konkurss „Cālis 

– 2015”  

E.Ķiķēna,  

M.Ozoliņa  

Jēkabpils pilsēta   Jēkabpils Tautas 

nams 

24.02.2015. Pirmsskolas 

vecuma bērnu 

sadancis 

„Ciemos pie 

Alises 

Brīnumzemē”  

E.Ķiķēna,  

I.Mežaraupe  

Salas novads  Salas KN 

05.04.2015. Pasākums 

„Atnāk gaiša 

Lieldieniņa!”  

M.Ozoliņa Aknīstes BJC  Asares KN 

06.04.2015.  Pasākums 

„Daudzināsim 

Lieldieniņu!”  

E.Ķiķēna  Aknīstes BJC   Aknīstes BJC  

25.05.2015.  Lielā Talka – 

aicināti jaunieši! 

E.Ķiķēna A.Andruškeviča  Aknīstes novads 

30.05.2015. Starptautiskā 

bērnu 

E.Ķiķēna BJC Aknīstes estrādē 
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aizsardzības 

diena Aknīstes 

novadā. Novada 

bērnu un 

jauniešu 

koncerts „Nāc 

kopā ar mums”. 

31.05.2015. Rubenes pagasta 

brīvdabas 

estrādē 

„Ģimenes diena 

– bērnu un 

jauniešu svētki” 

E.Ķiķēna,  

I.Mežaraupe  

Jēkabpils novads Rubenes 

kultūras nams 

13.07.2015.

- 

24.07.2015. 

Vasaras radošās 

darbnīcas 

„Kabata” 

E.Ķiķēna BJC  Aknīstes BJC  

15.08.2015. Jauniešu diena 

Aknīstē 

E.Ķiķēna , 

A.Andruškevič

a 

BJC Aknīstes estrādē 

09.09.2015. AWARD 

programmas 

Latvijā vēstnešu 

apciemojums  

Katrīna 

Sprudzāne  

VISC Aknīstes BJC 

11.11.2015.  Lāčplēša diena. 

Varoņu 

godināšana. 

O.Vabeļa Novadpēniecības 

puciņš 

Aknīstes novada 

kritušo piemiņas 

vietas un 

kapsētas  

11.11.2015.  Lāčplēša diena. 

Aknīstes BJC 

izgaismoja LR 

proklamēšanas 

97.gadadienā 

Sēļu parku un 

Aknīstes BJC 

E.Ķiķēna Aknīstes BJC  Sēļu parks, 

Aknīstes BJC 

05.12.2015. II Adventa 

koncerts  

„Lielā dāvana” 

E.Ķiķēna Aknīstes BJC  Aknīstes BJC 

07.12.2015. AWARD 

programmas 

Latvijā 

dalībnieces 

tiekas ar jomu 

E.Ķiķēna Aknīstes BJC Aknīstes BJC 
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treneriem. 

22.12.2015. PII „Bitīte” 

audzēkņu eglīte   

R.Bludze,  

S.Plikša  

PII „Bitīte” Aknīstes BJC 

  

Īstenotie pasākumi ir Aknīstes BJC tradicionālie pasākumi, kas tiks organizēti arī 

nākamā gada laikā.  

 

 

7.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. 

        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. 

7.1.1.Bibliotēkas  darbības rādītāji 

Bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits un apmeklējuma rādītāji 2014.gadā 

palielinājušies.  

Lietotāji – formulējums un uzskaite tiek precizēta 493 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 183 

Klātienes apmeklējumu kopskaits 6909 

pieaugušie 3808 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 3101 

Virtuālais apmeklējums 476 

Izsniegumu kopskaits  12479 

t.sk. grāmatas 6556 

seriālizdevumi 5521 

citi dokumenti 402 

No kopējā izsnieguma skaita:  

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 
2755 
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7.1.2.Bibliotēkas personāls 

         Uzsākot 2015.gadu bibliotēka strādā 4 darbinieki. 

No tiem: 3 bibliotekārie darbinieki, t.sk. vadītāja un apkopēja. 

2. Finansiālie rādītāji  

 Pavisam 

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.) 32038 

t. sk. 

Piešķirti no valsts budžeta  
 

Piešķirti no pašvaldības budžeta  32038 

Saimnieciskās darbības ieņēmumi  

Citi ieņēmumu avoti  

no tiem: 

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
 

ziedojumi un dāvinājumi  

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums  

citu vietējo fondu piešķīrumi  

ārvalstu finanšu palīdzība:  

t. sk. 

ārvalstu fondu līdzekļi 
 

cita ārvalstu finanšu palīdzība  

mērķdotācijas no valsts budžeta  

pārējie ienākumi  

IZDEVUMI KOPĀ (II.) 32038 

Kārtējie izdevumi (1.1.) 31425 

0 
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Atalgojums (1100)  20600 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas (1200) 

4783 

Krājuma komplektēšana 2647 

no tiem: 

grāmatas (5233) 
1832 

periodiskie izdevumi (2400) 815 

elektroniskie dokumenti (5233)  

citi dokumenti (5233)  

Preces un pakalpojumi 2300 

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)  
289 

Pārējie kārtējie izdevumi 806 

Kapitālie izdevumi (2.0.) 613 

t. sk. 

Zeme, ēkas un būves (5210) 

 

Nemateriāli ieguldījumi  

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (5238) 613 

Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)  

Pārējie kapitālie izdevumi  

Atlikums pārskata perioda beigās  

 

7.2.Gārsenes bibliotēka 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: 

 

   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.   

   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. 

  Gārsenes pagasta bibliotēkas uzdevumi:   

 *Nodrošināt visiem bibliotēkas apmeklētājiem literatūras un informācijas 

saņemšanu, sniedzot bezmaksas informatīvos un bibliotekāros pakalpojumus; 

*Nodrošināt jaunas zināšanas, piedāvājot kvalitatīvus krājumus - grāmatas, 

datubāzes un elektroniskos dokumentus,  

 * Seriālizdevumu informatīvais un interešu nodrošinājums; 
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 Sadarboties ar citām publiskajām bibliotēkām, lai nodrošinātu 

bibliotēkas lietotājus ar labu un kvalitatīvu informāciju, kā arī 

apmierinātu viņu pieprasījumus; 

 Nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar prasmju un iemaņu izkopšanu 

informācijas tehnoloģiju lietošanā; 

 Iesaistīt cilvēkus kultūras norisēs, kur bibliotēkai kā kultūras institūcijai 

ir pamat-atbildība kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, 

literatūras un lasīšanas iemaņu apguvē un attīstībā; 

 Ievērot un izpildīt bibliotēku regulējušos normatīvos aktus, JGB 

profesionālos norādījumus un ieteikumus, apmeklēt seminārus un 

kursus, lai pilnveidotu savas zināšanas bibliotēkas darbā; 

 Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus 

un izstādes; 

 Sadarboties ar citām pagasta un novada iestādēm. 

 

  Gārsenes pagasta bibliotēka apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus.   

  Bibliotēka akreditēta līdz 10.08.2017. 

 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika: 

 

   Bibliotēkai ir izstrādāta un novada domē apstiprināta krājuma veidošanas koncepcija 

un krājuma komplektēšana notiek pamatojoties uz šo dokumentu. 

  Gārsenes pagasta bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši lietotāju pieprasījumam. 

Krājuma komplektēšanā noteiktas prioritātes – daiļliteratūrai (īpaši latviešu autoru 

darbiem), dažādu vecumu grupu bērnu literatūrai, uzziņu un nozaru literatūrai. 

Pagājušajā gadā bibliotēkas fonds papildinājās par 899 iespieddarbiem – 340 

grāmatām un 559 seriālizdevumiem. 

 

 

Ienākušo iespieddarbu avoti, 

eksemplāri un summa: 

 

Avots Eksemplāri Summa 

     Pašvaldības līdzekļi Grāmatām: 121 

Preses izd.:34 nos. 

1012.07 

857 

Kultūrkapitāla fonds 

(„Bērnu žūrija”) 

24 158.45 

Akcija „Atbalsts lauku 

bibliotēkām” 

5 50.64 

Dāvinājumi 190 384.51 

 

Pavisam fonda komplektēšanai izlietoti EUR 2462.67, t. sk., grāmatām – EUR 1605.67 

un preses izdevumiem EUR 857,-. 

No pašvaldības budžeta komplektēšanai izlietoti EUR 1869,-, t. sk., grāmatu iegādei 

EUR 1012,- un periodikai EUR 857,-. Tika abonēti 34 nosaukumu preses izdevumi. 
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Grāmatu fondu papildināju, piedaloties Kultūrkapitāla fonda projektā „Lasīšanas 

veicināšanas programma: Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija’’ un akcijā „Atbalsts lauku 

bibliotēkām”, saņēmu dāvinājumus.  

Bibliotēkas krājuma apgrozība 2015. gadā bija 1.01, t. sk., grāmatām – 0.42 un 

periodikai – 3.24. 

Jāpiezīmē, ka pēc preses izdevumiem ir ļoti liels pieprasījums, cilvēki laikrakstus un 

žurnālus lasa gan uz vietas, gan arī tie tiek izsniegti lasīšanai uz mājām. 

 

3.  Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 

 

   Gārsenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes publiska bibliotēka, kurā ir 

abonements, bērnu literatūras nodaļa, stūrītis mazajiem lasītājiem, lasītava un 

internetlasītava. Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju lietderīgu brīvā laika 

pavadīšanu, nozīmīgas informācijas iegūšanu un sevis pilnveidošanu. 

   Apmeklētājiem ir pieejams grāmatu fonds, 34 dažādu nosaukumu preses izdevumi, 

lietotāju rīcībā ir 4 datori un bezmaksas internets, kā arī maksas pakalpojumi- 

printēšana, skenēšana un kopēšana.  

   2015.gadā Gārsenes pagasta bibliotēkas lietotāju skaits bija 211. Tas ir par 2 

lietotājiem vairāk nekā pagājušajā gadā.  

 

 Lietotāji 2015. gadā: 

 

Izsniegums 2014. - 2015. gadā 

  

Izsniegums 2014. gads 2015. gads 

Grāmatas 2277 2223 

Seriālizdevumi 4521 5045 

Bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadiem 

892 1042 

Izsnieguma kopskaits 6805 7268 
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   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izsniegums ir palielinājies. 

Mazliet samazinājies tikai grāmatu izsniegums (-54). 

 

Apmeklējumi 2014.- 2015. gadā 

 

  2014. gads 2015. gads 

Apmeklējumu skaits 5646 6174 

t. sk. jaunieši līdz 18 g. 1630 2755 

Datorapmeklējumi 1074 1714 

t. sk. jaunieši līdz 18 g. 805 1469 

  

   Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apmeklējumu skaits ir pieaudzis. Bērnu apmeklējumu 

skaits ir pieaudzis tāpēc, ka bibliotēka atradās skolas telpās un bērni gan starpbrīžos, 

gan pirms, gan pēc stundām uzturējās bibliotēkā. 

  Bibliotēka lietotājiem ir atvērta 40 stundas nedēļā: pirmdien, otrdien, trešdien, 

ceturtdien no plkst. 8:00 – 17:00 (pusdienlaiks no 12:00 – 12:30) un piektdien no 8:00 – 

14:30 (pusdienlaiks no 12:00 – 12:30). 

  Gārsenes pagasta bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā: 

grāmatu un preses izdevumu izsniegšanu, jaunāko preses izdevumu izmantošanu 

lasītavā, datoru un interneta izmantošanu, novadpētniecības materiālus, Lursoft 

laikrakstu datu bāzi, Letonikas datu bāzi, kopēšanu, skenēšanu, materiālu izdruku un 

SBA pakalpojumus. 

  Tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā apmeklētājus 

konsultēju individuāli. 

   Par bibliotēkas jaunieguvumiem reizi ceturksnī tiek ievietota informācija Aknīstes 

novada pašvaldības mājas lapā un portālā draugiem.lv sadaļā „Lapas”. 

   No bibliotēkas lietotājiem 2015. gadā bija saņemts 31 pieprasījums. Visi šie 

pieprasījumi tika apmierināti, izmantojot Gārsenes, Aknīstes, JGB, Ābeļu, Dunavas, 

Mežzemes un Salas bibliotēku fondus. Atteikumu 2015. gadā nebija. 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem: 

 

     2015. gadā Gārsenes pagasta bibliotēku apmeklēja 45 bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem – par trim mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

  Lasītāju skaits 2014. - 2015. gadā – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

 

 2014. gads 2015. gads 

Lasītāji – bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

48 45 
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 Apmeklējums bija: 2755. Tika izsniegti 1042 iespieddarbi.. 2015. gadā samazinājās 

lietotāju skaits, jo bērnu skaits pagastā ar katru gadu sarūk. Izsniegums un apmeklējumu 

skaits ir palielinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka bibliotēka atradās skolas telpās un 

bērni bieži apmeklēja bibliotēku. Vidēji viens lietotājs bibliotēku apmeklēja 61 reizi. 

Izsniegums vienam lasītājam gadā bija 23 iespieddarbi. Krājuma apgrozība 2015. gadā 

bija 0,65. 

Taču 2015. gada vasarā Gārsenes pamatskola tika slēgta, līdz ar to rudenī un ziemā 

bērnu apmeklējums saruka. 

       

 Lietotāji bērni un jaunieši 2015. gadā. 

 
   2015. gadā bibliotēkas bērnu grāmatu fonds tika papildināts ar 129 jaunām grāmatām. 

 Iepērkot jaunās grāmatas, man nav grūti izvēlēties, kādas pirkt, jo visi bērni ir 

pazīstami un es zinu viņu intereses un aizraušanās.  

Ienākušie iespieddarbi bērniem: 

Avots Eksemplāri Summa 

Pašvaldības līdzekļi 40 238.88 

KKF 

„Bērnu žūrija” 

 

 

19 

 

118.90 

Dāvinājumi 70 154.91 

Grāmatām kopā: 129 512.69 

 

Bērnu grāmatu fondu centos papildināt tā, lai katrreiz būtu kas jauns un interesants 

katrai vecuma grupai. Vienmēr iegādājos arī jaunas enciklopēdijas par dažādiem 

tematiem.  

   Bibliotēka abonēja 7 preses izdevumus bērniem :                                              

                                                                        1)Avene, 

                                                                        2)Avenīte 

                                                                        3)Ezis, 

                                                                        4) Ilustrētā Junioriem 

                                                                        5)Sīrups 
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                                                                        6)Sīrups Girl 

                                                                        7)Zīlīte 

 

Preses izdevumu abonēšanai iztērēti EUR 143,07. 

Fonda komplektēšanai kopā izlietoti EUR 655,76. 

 

Pagājušajā mācību gadā bibliotēka sadarbojās ar Gārsenes pamatskolu. Bibliotēkā 

notika literatūras stunda 7. klasei, kurā kopīgi meklējām dzejoļus par gadalaikiem 

konkursa „Lasītprieks” mājas darba veikšanai. Šogad šis konkurss tika veltīts Rainim un 

Aspazijai, kā arī gadalaikiem šo autoru un citu dzejnieku dzejoļos. 

   Valentīndienā katram bibliotēkas apmeklētājam tika dāvināta sirsniņa. 

   Lasīšanas stunda bibliotēkā bija arī 3. klases skolēniem. Tajā visi kopā sameklējām, 

apskatījām un lasījām grāmatas par runci Franci. 

  Atvērto durvju dienā bibliotēkā bija „Lasītprieka” mājas darbu izstāde „Mana 

gadalaiku grāmata”, kur bērni varēja apskatīt gan savus, gan citu skolu bērnu darbiņus. 

  Bērniem bija arī radošā darbnīca, kurā zīmēja un līmēja dažādas saulītes, kuras 

septembrī izstādes veidā rotāja bibliotēku par godu saules dzejnieka Raiņa150. 

dzimšanas dienai. Izstādes  

nosaukumā tika izmantoti Raiņa vārdi: „Sasmēlies es esmu saules 

                                                                 Manim pietiek visam mūžam…” 

  Vienmēr padomāju par čaklākajiem pasākumu apmeklētājiem - sarūpēju kādu mazu 

balviņu, saldumiņu. Bērniem ir stimuls un viņi jūtas novērtēti un gaidīti. 

  2015. gadā bibliotēka piedalījās VKKF projektā „Lasīšanas veicināšanas programma: 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija’’. 

Šajā mācību gadā Gārsenes pamatskolas vairs nav, tā tika slēgta, tāpēc arī bibliotēkā 

bērnu balsis skan retāk – reizēm vakarpusē, bet pārsvarā tikai skolas brīvdienu laikā. 

 

 

5. Informācijas un komunikācijas pakalpojumu attīstība: 

 

Informāciju par Gārsenes pagasta bibliotēku var atrast Aknīstes novada pašvaldības 

mājas lapā (http://www.akniste.lv/), JGB mājas lapā (http://www.jgb.lv/) , Latvijas 

kultūras kartē (https://www.kulturaskarte.lv/) un portāla draugiem.lv sadaļā „Lapas”. 

Gārsenes pagasta bibliotēkas fonds ir ievadīts reģiona elektroniskajā kopkatalogā. 

Regulāri pievienoju katalogam jaunieguvumus. 

  Gārsenes pagasta bibliotēkā lietotājiem 2015. gadā bija pieejama datu bāze Letonika 

un Lursoft laikrakstu datu bāze. 

   Aktīvākā bibliotēkas lietotāju daļa ir autorizēta – ar pieeju bibliotēkas katalogam, 

iespēju grāmatas rezervēt u. c. pakalpojumiem. 

 

6. Novadpētniecības darbs: 

 

http://www.akniste.lv/
http://www.jgb.lv/
https://www.kulturaskarte.lv/
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Bibliotēkai, pildot kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava pagasta izpēte ir svarīga. 

Novadpētniecības materiāli bibliotēkā sakārtoti mapēs, kurās kārtoju izdrukas no 

preses izdevumiem par Gārsenes pagastu 

Regulāri tika papildinātas bibliotēkā izveidotās novadpētniecības mapes: „ Par mums 

raksta”, „Ievērojamie gārsenieši”, „Gārsene agrāk un tagad” un „Rakstnieki – 

novadnieki”. Bibliotēkā ir apkopoti arī vietējā informatīvā izdevuma „Gārsenes 

Vēstis” numuri. 

  Turpināju apkopot izdevuma „Aknīstes Novada Vēstis” numurus.    

  Par godu mūsu novadnieka ģenerāļa Jāņa Teodora Indāna 120. dzimšanas dienai 

bibliotēkā tika izlikta izstāde: Ģenerālis no Sēlijas.  

  Bibliotēka piedalījās Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko bibliotēku 

novadpētniecības konkursā „Manies uz augšu!/ Rainis/”. 

  Fondā ar oranžu uzlīmi un burtu „N” uz šīs uzlīmes, kura tika pielīmēta pie grāmatas 

muguriņas tika izceltas novadnieku un par novadu informāciju saturošās grāmatas. 

 

7. Projektizstrāde: 

2015. gadā Gārsenes pagasta bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā 

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija ”. 

8. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums: 

 

   Bibliotēka atrodas Gārsenes pilī 2 telpās, kurās ir veikts kosmētiskais remonts 

(2014.g.), iegādātas jaunas mēbeles (2005.g., 2007.g.).  

  Bibliotēkā ir 5 datori – 1 darbiniekam un 4 lietotājiem, kopētājs, printeris, čeku 

printeris un svītrkodu lasītājs, multifunkcionālā iekārta. 

9. Bibliotēkas personāls: 

   Gārsenes pagasta bibliotēkā 2015. gadā strādāja viens darbinieks – bibliotēkas 

vadītāja. 

Svarīga ir bibliotekāra prasme strādāt un komunicēt ar cilvēkiem, būt laipnam, 

smaidīgam. Bibliotekāram ir jārada pozitīvs priekšstats par bibliotēku, jāinformē par 

bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem. Bibliotekāram jāspēj veidot bibliotēkā tāda 

vide, kur ikviens jūtas gaidīts un saprasts. 

   Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 2015. gadā: 

   Apmeklēju 6 JGB rīkotos seminārus, 14. Grāmatu svētkus Biržos, Grāmatu svētku 

noslēguma pasākumu Jaunolainē. Piedalījos bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Jēkabpils novadu un pieredzes apmaiņas braucienā „Sasmelsimies sauli Raiņa 

bērnības un jaunības zemē”, kurā apmeklēju Līksnas bibliotēku, muižas parku un 

baznīcu, Latgales centrālo bibliotēku Daugavpilī,  bērnu bibliotēku Zīlīte, Daugavpils 

cietoksni, Marka Rotko centru, Raiņa māju Berķenelē un Stendera muzeju Eglainē. 

 

10. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums: 

 

Bibliotēkas galvenais finansējuma avots 2015. gadā bija pagasta pašvaldība: 
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Izdevumi kopā 2015.g. 10650 

Atalgojums  6535 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas  
1542 

Krājuma komplektēšana 1869 

no tiem: 

periodiskie izdevumi  
857 

grāmatas  1012 

elektroniskie dokumenti   

citi dokumenti   

Pārējie izdevumi 704 

 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju 2015. gadā atbilda MK 

noteikumiem „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 

 

Krājuma komplektēšanai 2015. gadā bibliotēka izmantoja šādus finansu līdzekļus: 

 

Avots Eksemplāri Summa 

     Pašvaldības līdzekļi Grāmatām: 121 

Preses izd.:34 nos. 

1012.07 

857 

Kultūrkapitāla fonds 

(„Bērnu žūrija”) 

24 158.45 

Akcija „Atbalsts lauku 

bibliotēkām” 

5 50.64 

Dāvinājumi 190 384.51 

 

 

11. Kopdarbība ar pašvaldības un citām iestādēm. Bibliotēkas publicitāte: 

 

   Lai sabiedrībā būtu priekšstats par daudzveidīgo bibliotekāra darbu, bibliotēkai jāspēj 

sevi vairāk publiskot, informēt par visa veida tās darbībām un problēmām. 

   Vietējo sabiedrību par bibliotēku informēju, izmantojot vietējo informatīvo izdevumu 

„Aknīstes Novada Vēstis”. Par Gārsenes bibliotēku var atrast informāciju arī JGB mājas 

lapā, Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā, Latvijas kultūras kartē un portāla 

draugiem.lv sadaļā „Lapas”. 

   Viens no izplatītākajiem bibliotēkas uzkrāto bagātību publicitātes veidiem ir izstādes. 

Gārsenes pagasta bibliotēkā tika regulāri izliktas dažādas literatūras izstādes. 2015. gadā 

tās bija 43. 

   Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā bija atvērto durvju diena, kurai šajā gadā bija 

tēma: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” Bibliotēkas lietotāji un citi interesenti varēja 

iepazīties ar bērnu konkursa „Lasītprieks” mājas darbu izstādi, bibliotēkas 

jaunieguvumu izstādēm gan pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī bibliotēkas 
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piedāvātajiem pakalpojumiem un citiem par bibliotēkas darbu interesējošiem 

jautājumiem. 

   Patstāvīga sadarbība notiek: 

 ar Gārsenes pagasta pārvaldi 

 ar Gārsenes pamatskolu (līdz tās likvidācijai) 

 ar Jēkabpils galveno bibliotēku 

 ar citām novada un reģiona bibliotēkām  

  Bibliotēkā tika turpināta 2013. gadā izveidotā „Gārsenes pagasta bibliotēkas 

gadagrāmata”, kurā atspoguļoti visi bibliotēkā notikušie un ar bibliotēku saistītie 

pasākumi 2015. gadā. 

7.3.Asares bibliotēka 

         1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

       Asares pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada Asares pagasta kultūras, izglītības un 

informācijas iestāde, vietējais komunicēšanās centrs, kas nodrošina visu veidu 

informāciju viegli pieejamu saviem lasītājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām. 

Bibliotēkas misija ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības veidošana , 

sabiedrības informācijas vajadzību nodrošināšana,  lasīšanas interešu attīstība un 

lasītveicināšana skolas vecuma bērnos, lai radītu zinātkāru, intelektuālu lasītāju, kā arī  

pagasta kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana.   Bibliotēkas funkcijas ir 

nodrošināt vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un 

informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas un 

izglītības, bet reizēm arī sociālās funkcijas. Darba prioritātes ir efektīvs darbs ar 

lietotājiem, sniegt savlaicīgu informāciju par notiekošajām un plānotajām aktualitātēm.  

      Atskaites gadā izmaiņu juridiskajā statusā nav.  

2012. gada augustā (akreditācijas apliecības Nr. 297A).  Asares pagasta bibliotēka 

veiksmīgi izgāja bibliotēku akreditāciju, tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem 

 

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. 

 

       2015. gadā galvenais komplektēšanas uzdevums – veidot kvalitatīvu, lietotāju 

pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju vajadzībām, veicināt 

izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika izmantošanu. 

Pieprasīta jaunākā latviešu un ārzemju daiļliteratūra, biogrāfijas par Latvijā populāriem 

cilvēkiem . Tāpat kā iepriekšējos gados saglabājusies interese par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām – adīšanu, tamborēšanu, pērļošanu, ceļošanu, kā arī 

pašizglītojošiem izdevumiem psiholoģijā, medicīnā    

       Krājuma komplektēšana bibliotēkā notiek galvenokārt par Aknīstes novada 

pašvaldības līdzekļiem, 2015. gadā iepirktas  105 jaunas  grāmatas par Euro  890,-   

abonēta 31 nosaukumu periodika par Euro 850  (t.sk. 3 periodiskie izdevumi bērniem).  

Dāvinājumi- 7 gab. par summu Euro 43,00, dāvinājumi no Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrības  2 gab. par summu 35,00 . 
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      Ņemot vērā situāciju laukos, kad ne visi var atļauties abonēt laikrakstus un žurnālus, 

bibliotēka ir tā vieta, kur cilvēki var tos izlasīt, neko nemaksājot. Vairāki lasītāji lasa 

tikai žurnālus, jo tā varot atslēgties no ikdienas rūpēm un priecāties par sabiedrībā  

populāru cilvēku dzīvi. Tāpēc pēc mutiskas aptaujas un lasītāju lūguma prese  pasūtīta 

par 850 Euro 

   Darbs ar krājumu ir nepārtraukts – plaukti papildinās ar jaunieguvumiem, vienlaikus 

arī notiek krājuma attīrīšana no aktualitāti zaudējušajiem un nolietotajiem 

iespieddarbiem.   

Krājums 2015.gada beigās  grāmatas 5566 , periodika  1427 

Izsniegums 

kopā  

Grāmatas  

 

periodika pārējās 

12066 

 

  5237  6815 14 

 

   Krājuma apgrozība  1.72  t.sk. grāmatām  0,94 , periodikai  4,18 Man liekas, ka 

krājuma apgrozība laba, nu protams ir tādas grāmatas, ko nelasa un tādas kas ir ļoti 

pieprasītas. 

      Strādāju arī pie grāmatu rekataloģizācijas (sakarā ar slimošanu to vēl nepabeidzu.) 

Ceru ka šogad  pabeigšu. 

 

3. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 

      Bibliotēka ir atvērta 6 dienas nedēļā un lasītājiem katru dienu pieejama jaunākā 

prese , grāmatas un datori ar interneta pieslēgumu. 

      Bibliotēkas pakalpojumi pieejami ikvienam interesentam gan bibliotēkā gan 

izsniegšanas punktā Ancenē „Spodrās”, uz to braucu ar jaunāko grāmatu un žurnālu 

somu - katru otrdienu. 

     Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus,  izmantojot  

savu fondu , elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu. 

Sniedzu konsultācijas par  portāla e-latvenergo lietošanu un jaunu līgumu slēgšanu  . 

Dažreiz nākas  individuāli apmācīt interesentus aviobiļešu pasūtīšanā, iepirkšanos 

interneta veikalos, internetbankas izmantošanā , atskaišu nodošanā VID, karšu zīmēšanā  

platību maksājumiem LAD un datu iesniegšanu LDC .    Bibliotēkas pieejamie 

bezmaksas pakalpojumi – grāmatu un preses izsniegšana, interneta un datora 

izmantošana , informācijas un uzziņu sniegšana ,  konsultēšana un apmācība 

elektronisko resursu izmantošanā.  Printēšana, kopēšana ir maksas pakalpojumi .  

Bibliotēkas izmantošana. 

    

Kopsk. 

Lietotāji 

 

 

T.s.k. 

bērni 

 

Apmek- 

lējumi 

 

 

t.sk. 

bērni 

 

 

pavisam 

izsniegts 

 

t.sk. 

bērni 

 

2015 169 45 3678 1109 12066 1946 
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2014 168 45 3594 1185 11969 2087 

+vai- +1 0 +84 -76   +97 -141 

 

     Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka bibliotēkas darba laiks viņus apmierina. 

Katru otrdienu kopā ar pagasta un sociālajiem darbiniekiem braucam uz Anceni, kur 

apkalpoju lasītājus, kuri  nevar atbraukt uz bibliotēku, vedu jaunāko un pieprasīto 

literatūru .  Vasarā jaunieši ir iecienījuši pulcēties ārā pie bibliotēkas ēkas, lai satiktos 

vakaros, pieslēgtos pie interneta ar saviem datoriem  

    Vairāki lietotāji nāk maksāt bankas rēķinus, tāpat izmanto internetu atskaišu 

nodošanai VID, LAD un Datu centra pakalpojumus, kuros man nākas diezgan bieži 

palīdzēt. 

     Bibliotēkā tiek veikts individuāls darbs ar lasītāju gan lasāmvielas izvēlē, gan 

informācijas ieguvē, gan datora prasmes apguvē. Katram lietotājam nepieciešama sava 

pieeja. 

      Uzziņas tiek sniegtas pēc lietotāju pieprasījuma . Pagājušo gadu nebija  

nepieciešams pasūtīt grāmatas no LNB, izmantoju novada depozitāriju kā arī JGB 

depozitāriju. 

 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

 

     Bibliotēkas pakalpojums izmantoja  45 bērni līdz 18. gadu vecumam. Daži ierodas 

bibliotēkā regulāri, daži pāris reizes gadā. Kopējais apmeklējums 1109, izsniegums 

1946.   Iespēju robežās cenšos papildināt krājumu bērniem . Iepērkot jaunās grāmatas, 

man nav grūti izvēlēties, kādas pirkt, jo visi bērni ir pazīstami un es zinu viņu intereses 

un aizraušanās. Vienmēr padomāju tieši par čaklākajiem pasākumu apmeklētājiem-

sarūpēju kādu mazu balviņu, saldumiņu. Bērniem ir stimuls un viņi jūtas novērtēti un 

gaidīti.  Iegādātas 27 jaunas grāmatas . Abonēju trīs žurnālus: Avene, Sīrups  un  

Ilustrētā Junioriem. 

       Kopā ar KN vadītāju Madaru sarīkojām 3 radošās pēcpusdienas bērniem. Februāra 

beigās aicinājām bērnus uz izzinošu un izklaidējošu pēcpusdienu „Dzimtās valodas 

diena”. Viens no uzdevumiem bija lasīšana uz laiku, pašiem izvērtējot lasīšanas 

iemaņas. Protams tika ņemtas vērā skolēnu vecuma atšķirības. Dzimtās valodas dienas 

pasākumā , skolēni atsvaidzināja savas tautasdziesmu zināšanas, liekot dotajā tekstā 

trūkstošos vārdus , apguva spārnotos teicienus, sacentās Latvijas pilsētu ģerboņu 

atpazīšanā. Un, kā jau bērnu pasākumā, neizpalika arī rotaļas un balvas par čaklību un 

zināšanām. 

    Notika arī Jauno grāmatu izstādes, tematiskie pasākumi par latviešu senajām 

Lieldienu, Līgo un Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. 

 Bērniem patīk zīmēt, minēt mīklas. Balvā bērniem  dažādi saldumi un atzinības vārdi  

.      

Septembrī dzejas dienu ietvaros pasākums gan bērniem gan pieaugušajiem „Ar 

dzejoli azotē”, kurā Asares  pamatskolas bērni, lasīja dzeju „Rainis-Dzeja- Bērni.” Kā 
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arī klausījāmies skolotājas Daces interesanto stāstīju par Raiņa dzīvi.  Pirms koncerta 

neliels konkurss no Raiņa dzīves.  Pasākumu kuplināja Dvinskas muzikanti.    

Oktobra nogalē Asares pamatskolas 5-6. gadnieki , kopā ar saviem skolotājiem 

apmeklēja bibliotēku, kurā viņi tika iepazīstināti ar bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem, bērnu grāmatu  fondu. Nobeigumā bērni atbildēja uz jautājumiem, 

minēja mīklas  un cienājās ar konfektēm 

     Pēdējos gados bērniem un jauniešiem vērojams interešu zudums par grāmatas 

lasīšanu, samazinās lasošo bērnu skaits sākot jau pēc 6. klases, bērni un jaunieši vairāk 

laika pavada pie datora, arī vajadzīgā informācija mācībām un izklaidei tiek dabūta 

internetā, daži lasītāji lasa grāmatas, skatās filmas internetā. 

 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums.  

 

     Bibliotēkas informācija tīmeklī:   www.akniste.lv;  www.jgb.lv; 

www.kulturaskarte.lv;    www.biblioteka.lv .    

        Jauniegūtās grāmatas regulāri  tiek apstrādātas  un ievadītas   kopkatalogā.  

Pavisam ir ievadītas  5585 grāmatas.  Lasītāji bibliotēkā tiek apkalpoti elektroniski, bet 

izsniegšanas punktā Ancenē  Spodrās izmantojot formulārus, jo tur nav datora.   

Pagājušā gadā bibliotēkas apmeklētājiem bija pieejamas 2. datu bāzes – Letonika un 

Lursoft. Izmantojot kaut visvienkāršākās datu bāzes un interneta adreses, lasītāji un 

bibliotēkas darbinieks var atrast atbildes uz dažādiem sev interesējošiem jautājumiem. 

Datu bāzes bibliotēkas apmeklētāji izmantoja  minimāli. 

      Jauni datori nav iegādāti, jo nav budžetā naudas. 

 

6. Novadpētniecības darbs. 

 

       Bibliotēkā tika turpināts iepriekšējo gadu uzsāktais novadpētniecības darbs. 

Interesantākie materiāli bija izlikti izstādē ,,Apskaties! Interesanti par mūsu ciemu, 

vēsturi, tās veidotājiem.” 

 

7. Projektizstrāde. 

 

    Pārskata gada laikā nepiedalījos neviena projekta izstrādē, jo tieši tai laikā, kad bija 

izsludināta pieteikšanās projektam ”Bērnu  - jauniešu žūrija” slimoju. 

 

8. Bibliotēkas  materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

    Bibliotēkas telpu stāvoklis ir labs, abonementā derētu jauni plaukti.  Budžetā prasīju 

naudu arī elektriskajam sildītājam, jo ziemā bibliotēka ir auksti .Tāpat būtu 

nepieciešams portatīvais dators, lasītāju apkalpošanai Ancenē un fotoaparāts pasākumu 

iemūžināšanai. 

9.Bibliotēkas personāls. 

Regulāri piedalos galvenās bibliotēkas rīkotajos semināros. Kā arī LBAB grāmatu 

svētku pasākumā  Biržos un gada noslēguma pasākumā Jaunolainē . Piedalījos pieredzes 

http://www.akniste.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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apmaiņas braucienā "Sasmelsimies sauli Raiņa bērnības un jaunības zemē" Kuros guvu 

interesantas idejas un pozitīvus iespaidus. 

 

10.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums. 

        Pagājušajā gadā kopējais bibliotēkas budžets bija 9354 Euro, t.sk. krājuma 

komplektēšanai   1740  no tiem 890 grāmatām un 850 periodikai. 

     Bibliotēka tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem , atbilstoši pašvaldības budžetā 

paredzētajiem finanšu līdzekļiem, finansējums atbilst MK noteikumiem Nr.415 

“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. Tas nodrošina bibliotēkas 

funkciju veikšanu.  

11.Kopdarbība ar pašvaldības un citām iestādēm.  Bibliotēkas publicitāt 

 Auglīga sadarbība ir izveidota ar Asares pamatskolu, konkrēti ar skolotāju Daci, 

kura vienmēr atsaucas maniem aicinājumiem piedalīties pasākumos un aicina  bērnus uz 

bibliotēku, lai mudinātu lasīt. Paldies viņai par atsaucību un interesi! 

Ļoti laba un ražīga ir sadarbība ar Asares pagasta kultūras darba organizatori 

Madaru, ar kuru  kopīgi gatavojamies pasākumiem. 

 

           Vajadzīgo palīdzību, informāciju neskaidros jautājumos saņemu no Jēkabpils GB 

metodiķes Rudītes, kas ļoti izsmeļoši paskaidro un izklāsta vajadzīgo informāciju. 

Metodiķe regulāri uztur sakarus ar e-pasta starpniecību, kur informē par jaunumiem, par 

semināriem, kursiem,  par svarīgākajiem notikumiem.  

          Sadarbojos arī ar novada Aknīstes un Gārsenes bibliotēkām , kopīgs depozitārijs 

un nepieciešamajā brīdī -padoms. 

         Visizplatītākā literatūras popularizēšanas forma bibliotēkā nemainīgi ir literatūras 

izstādes .To veidošana un tematika ir atkarīga no sabiedriski politiskajām un kultūras 

dzīves aktualitātēm. Palielinoties iespieddarbu klāstam un tehniskajām iespējām, 

izstādes kļuvušas saturīgākas, krāsainākas. Lasītāji vairāk izvēlas grāmatas no izstādēm, 

jo ir konkrēta informācija, kas ieinteresē lasītāju. Dažas no izstādēm: Lai atklātu 

bibliotēkas jaunieguvumus lasītavā ir „ Jaunieguvumu izstāde .” 

     

8.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”, Ministru 



                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2015. gada publiskais pārskats   

 

 

45 
 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 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.9,25#.) 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); precizējumi 27.04.2011. (protokols Nr.6.18.#), grozījumiem no 

25.01.2012. (protokols Nr.1.8.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.2/2012 tekstu, 

grozījumiem no 06.02.2013. (protokols Nr.2,3.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu 

Nr.2/2013 tekstu; precizējumi 23.03.2013. (protokols Nr.4,31.#); grozījumiem no 

23.10.2013. (protokols Nr.16, 21.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.31/2013 tekstu; 

precizējumi 22.01.2014. (protokols Nr.1, 16#); grozījumiem no 16.12.2013. (protokols 

Nr.18, 17.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.41/2013 tekstu; grozījumiem no 

12.02.2014. (protokols Nr.2,21#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.6/2014 tekstu; un 

saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, kas apstiprināti Aknīstes novada 

domes sēdē 2009.gada 21. oktobrī ( protokols nr.9,26#.),kas izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu 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 grozījumiem no 25.01.2012. protokols Nr.1,9.# ar pieņemto 

saistošo noteikumu Nr.3/2012 tekstu, grozījumiem no 06.02.2013. protokols Nr.2,4.# ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.4/2013 tekstu; precizēti 23.03.2013. (precizēti 

23.03.2013. (protokols Nr.4,31.#); grozījumiem no 29.08.2013. (protokols Nr.13,18#) ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.23/2013 tekstu; grozījumiem no 25.09.2013. 

(protokols Nr.14, 17.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.27/2013 tekstu; 

grozījumiem no 23.10.2013. (protokols Nr.16,22#) ar pieņemto Saistošo 

noteikumuNr.32/2013 tekstu; grozījumiem no 16.12.2013. (protokols Nr.18,18#) ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.42/2013 tekstu; precizēti 22.01.2014. (protokols 

Nr.1,17#); grozījumiem no 12.02.2014. (protokols Nr.2,20#) ar pieņemto Saistošo 

noteikumu Nr.5/2014 tekstu; grozījumiem no 27.08.2014. (protokols Nr.14,28#) ar 

pieņemto Saistošo noteikumu Nr.19/2014 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.) ar grozījumiem no 16.12.2013. 

(protokols Nr.18,16#) ar pieņemto saistošo noteikumu Nr.40/2013 tekstu. 

  Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki. Sociālā dienesta vadītāja, kas 

vienlaikus veic arī sociālā darbinieka pienākumus, sociālais darbinieks, sociālais 

darbinieks ar ģimeni un bērniem un sociālās palīdzības organizators. Sociālo aprūpi 

klienta dzīvesvietā veic divi aprūpētāji. 

 Mēnesī vidēji apkalpojam vairāk kā 300 klientus.  Sociālā dienesta klientu skaits 

šajā gadā ir palielinājies, jo palielinājies pabalsta saņēmēju skaits, kā arī nedaudz 



                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2015. gada publiskais pārskats   

 

 

46 
 

palielinājusies izmaksāto pabalstu summa. 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu par 

8402 euro palielinājusies ienākumus testēto pabalstu izmaksātā summa. 

 Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar 

licencētas SIA „ZZ Dats” sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas 

datorprogrammas SOPA palīdzību. Visi piešķirtie un izmaksātie pabalsti tiek uzkrāti  

datorprogrammā SOPA un klientu lietās. Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 

Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Ceļu satiksmes drošības 

direkciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un citām iestādēm par datu apmaiņu. 

Pašvaldībā visiem sociālā dienesta darbiniekiem ir iekārtotas darbavietas ar  

datortehnikas aprīkojumu. 

   

 Viens no sociālā dienesta galvenajiem uzdevumiem ir sniegt sociālo palīdzību 

klientiem, kuriem tā ir nepieciešama. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2013. un 

2014.gadā uzskatāmāk redzamas tabulā. 

                              8.1. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

 

 2012.gadā  2013.gadā 2014.gadā 2015.gadā 

Visi pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsti kopā 

EUR 

 

80579 

 

66683 

 

69028 

 

28021 

t.sk. ienākumus testētie 70221 49762 58164 25917 

t.sk. ienākumus netestētie 10358 16921 10864 2104 

no tiem 

- ārkārtas situācijā   

izmaksāti pabalsti 

- bāreņiem un bez 

vecāku gādības 

palikušiem 

bērniem pēc 

ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās 

izmaksāti pabalsti 

- audžuģimenēm 

izmaksāto pabalsti 

 

   

 

 

407 

 

 

 

 

 

1697 

 

 

 

Saņēmēju skaits (personas) 646 723 785 340 

no ienākumus testētiem 

pabalstiem 

-GMI pabalsts  

 

53427 

 

22629 

 

15201 

 

5066 

Saņēmēju skaits 279 169 104 47 

-Dzīvokļa pabalsts 5575 8253 9100 8120 

Saņēmēju skaits 302 286 212 146 
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-Citi pabalsti 11219 18880 33863 12731 

Saņēmēju skaits 162 271 354 184 

No tiem:     

-ēdienam(EUR) 8724 10043 18621 962 

-veselības aprūpei EUR 2495 8837 15242 11769 

 

 . 

 
 Pēc tabulas datiem redzams, ka 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.gadu 

samazinājušās sociālās palīdzības pabalstu izmaksas par EUR 41007, savukārt GMI 

(garantētā minimālā ienākuma) līmeņa nodrošināšanai pabalsts samazinājies par EUR 

10135. Līdz ar to var secināt, ka samazinās trūcīgo ģimeņu skaits un 2014.gadā spēkā 

trūcīgas ģimenes statuss bija 241 personai, savukārt 2015.gadā spēkā trūcīgas ģimenes 

statuss 168 personai, kas ir par 73 personām mazāk nekā 2014.gadā.  

 Analizējot šos skaitļus var secināt, ka uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, 

trūcīgajām personām palielinājās darba iespējas, palielinājās NVA sniegto pakalpojumu 

iespējas, kā rezultātā sociālā dienesta klienti iesaistījās algoto sabiedrisko darbu 

veikšanā un citu darba meklēšanas iespēju izmantošanā.    

 Sociālais dienests aktīvi iesaistījās klientu motivēšanā, meklēt algotu darbu un 

piedalīties gadījuma darbu veikšanā, lai nezaudētu darba iemaņa un prasmes. Liela 

uzmanība tiek pievērsta klienta līdzdarbības pienākumu pildīšanai. 

 Aktīvi tika strādāts ar ģimenēm, lai motivētu klientus ārstēties no atkarībām, jo 

bieži vien alkoholisko dzērienu lietošana ir šķērslis, lai atrastu patstāvīgu darbu. 

 Viena no pašvaldības sociālā dienesta funkcijām, ir nodrošināt sociālos 

pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. 

 Joprojām pieprasīts ir veļas mazgāšanas pakalpojums, ko izmanto pamatā lauku 

iedzīvotāji, kuriem nav ierīkots ūdensvads un kanalizācija. 
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 Sociālais dienests veic aprūpes mājās pakalpojumu, kas 2014.gadā pašvaldībai 

izmaksājis EUR 12212. Šo pakalpojumu izmantoja 13 personas. Savukārt 2015.gadā šis 

pakalpojums izmaksāja EUR 12731 un to izmantoja 13 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. 

 2014.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

pilngadīgajām personām sniegtie pakalpojumi sastāda EUR 97144 29 personai, savukārt 

2015.gadā EUR 95777 31 personai, bet no citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

2014.gadā sastāda EUR 8657 4 personām, bet 2015.gadā EUR 5733 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. 

 Izveidojoties jaunajiem novadiem, strauji mainoties ekonomiskajai situācijai 

valstī, demogrāfiskajiem procesiem attīstoties sociālās sistēmas pieaugošas noslodzes 

virzienā, bija nepieciešams izveidot sociālo pakalpojumu attīstības redzējumu Zemgales 

reģionā un izstrādāt attiecīgu politikas plānošanas dokumentu. Tāpēc 2010.gadā tika 

izstrādāta Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.-2016.gadam Zemgales 

reģionā. Tās koordinācijas grupā piedalījāmies arī mēs,  Aknīstes novada pašvaldības 

sociālā dienesta darbinieki. Minētā dokumenta pamatā bija nodoms pilnveidot 

iedzīvotāju vajadzībās balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu sociālo problēmu 

risināšanai, ņemot vērā Zemgales reģiona sociāli demogrāfiskās attīstības tendences.  

Kā vienu no būtiskākajiem darbiem, kas veikts pagājušajā gadā varu pieminēt, 

ka attīstīta kompleksa pieeja sociālo problēmu risināšanā, veidojot dažādu jomu 

speciālistu vienības un nostiprinot saikni starp veselības aprūpes speciālistiem, īpaši 

primārās veselības aprūpes sniedzējiem, (t.sk. ģimenes ārstiem) un sociālā darba 

speciālistiem. No Aknīstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem veselības aprūpes 

pasākumiem nodrošinātais finansējums katru gadu palielinās. Attīstītas grupu darba 

formas sociālo pakalpojumu sniegšanā, pielietojot šādas metodes: 

- Starpprofesionāļu komanda; 

- Starpinstitucionāla sadarbība; 

- Profesionāls sociālais darbs ar konkrētu sociālo gadījumu (persona, ģimene). 

Arvien lielāku lomu lomu sociālā darba uzlabošanā nosaka starpprofesionāļu  

sadarbība. Pagājušajā gadā pēc Sociālā dienesta iniciatīvas tika noorganizētas vairākas 

starpprofesionāļu sanāksmes, kurās diskutējām par sadarbības uzlabošanas iespējām un 

aktuālo problēmu risināšanas gadījumiem. 

Pašvaldības sociālā dienesta darbības uzdevumi 2015.gadā: 

- sociālo darbinieku piedalīšanās saistošo noteikumu izstrādē un priekšlikumu 

sagatavošanā; 
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- sociālo darbinieku piedalīšanās un savu atzinumu sniegšana par izmaiņām 

valsts likumdošanā, kas saistīta ar sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu 

sniegšanu; 

- 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; 

- sociālā darba ar sociālo gadījumu vadīšana; 

- sociālās aprūpes mājās darba pilnveidošana, uzraudzība un kontrole, saistošo 

noteikumu par sociālo aprūpi mājās samaksas kārtības pilnveidošana; 

- 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; 

- asistenta pakalpojuma ieviešana un pilnveidošana; 

-  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana sociālā riska grupām u.c. 

uzdevumi. 

Kā prioritāte sociālajā darbā 2015. gadā atkārtoti 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. 

Sociālā dienesta darbinieku galvenais uzdevums ir, lai klients būtu apmierināts 

ar saņemto palīdzību, tāpēc nepārtraukti tiek pilnveidota sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu sniegšanas kārtība. 

Viena no 2015.gada prioritātēm sociālajā darbā, tika noteikta maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanas kritēriju izstrāde, jo nepieciešams atbalsts sociāli 

mazaizsargātākajām personu grupām. Līdz ar to 2016.gadā sociālo palīdzību var saņemt 

tās ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kam tā visvairāk nepieciešama. 

Jau 2015.gada nogalē un 2016.gadā turpinājās darbs jauna pakalpojuma veida 

ieviešanas pašvaldībā t.i  ģimenes asistenta pakalpojums, jo pašvaldībā ir daudz riska 

ģimeņu, kam nav elementāru zināšanu bērnu audzināšanā, mājokļa uzturēšanā, finanšu 

līdzekļu plānošanā. 

Pašvaldības sociālais dienests ir iesaistījies projekta „Atver sirdi Zemgalē”, kas 

saistīts ar deinstitucionalizācijas īstenošanu 2015.-2020.gadam. 
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Viena no projektā iesaistītajām mērķa grupām ir pilngadīgas personas ar garīga 

rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz 

dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras 

potencionāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga 

vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), kā arī bērni ar funkcionāliem 

traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie 

pārstāvji vai audžuģimenes. 

2016.gadā Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests ir iesniedzis 

Sabiedrības integrācijas fondam atlases iesniegumu par pārtikas preču komplektu, 

higiēnas un saimniecības preču komplektu un individuālo mācību piederumu komplektu 

un/vai skolas somu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, 

izdali. Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības iestāde ir pieņēmis lēmumu piešķirt 

tiesības būt par partnerorganizāciju Aknīstes novada pašvaldībai. Līdz ar to pašvaldības 

sociālais dienests turpmāk izsniegs minētos komplektus trūcīgajām ģimenēm 

(personām). 

Sociālais dienests arī nākošajā gadā plāno piedalīties minētajos projektos, kā arī 

turpināt darbu pie jaunā pakalpojuma veida- ģimenes asistents ieviešanas. 

 

9.Bāriņtiesa 

Aknīstes novada bāriņtiesa darbu uzsākusi 2009. gada 01. oktobrī.  

Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā ir seši darbinieki 

Aknīstes novada Bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) informē, ka apkopojot 

datus par 2015. gadu, konstatēts, ka bāriņtiesā gada laikā saņemti 76 iesniegumi un 

pieprasījumi, saņemtas 132 atbildes uz pieprasījumiem vai bāriņtiesai sniegta 

informācija, nosūtīta 181 vēstule, pieprasījums juridiskām personām un 41 – fiziskām 

personām. 

2015. gada 31. decembrī bāriņtiesā kopumā bija 93 lietas, no kurām pagājušajā 

gadā uzsāktas 20 jaunas lietas, pabeigtas – 7 lietas. 

Aknīstes novada pašvaldības Sociālajam dienestam 2015. gadā sniegta 

informācija par 6 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

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

kopumā bijuši 9 bērni, no tiem: 

zēni  0-3 gadi       -     meitenes 0-3 gadi      1  

  4-12 gadi  -   4      4-12 gadi    2 

13-17 gadi   -      13-17 gadi  2  

Pagājušā gada laikā ar bāriņtiesas lēmumu 3 vecākiem pārtrauktas aizgādības 

tiesības un bez vecāku gādības palikuši 12 bērni, kuri ievietoti aprūpes iestādēs, 

audžuģimenēs, nodoti otra vecāka aprūpē. 2015. gada 31. decembrī kopumā 

ārpusģimenes aprūpē atradās 9 bērni, no kuriem 7 dzīvoja aizbildņu ģimenēs, 1 atradās 

aprūpes iestādē un 1 audžuģimenē. 2015. gadā ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības vienam vecākam, bet bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus par prasības sniegšanu 
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tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. Vecāku aprūpē pagājušajā gadā atgriezti 3 bērni, 

adopcijai nodots viens bērns. 

Bāriņtiesā 2015. gadā kopumā pieņemti 37 lēmumi, no kuriem:  

      8 lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu; 

1 lēmums par bērna ievietošanu aprūpes iestādē; 

1 lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē; 

1 lēmums par bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigšanu; 

1 lēmums par aprūpes izbeigšanu aprūpes iestādē; 

1 lēmums par aizbildņa atlaišanu; 

1 lēmums par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

1 lēmums par aizgādņa iecelšanu mantojumam; 

1 lēmums par mantojuma aizgādņa atlaišanu; 

6 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna un rīcībnespējīgā mantu; 

2 lēmums par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aizbildņa 

pienākumu pildīšanai;  

2 lēmums par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aizgādņa 

pienākumu pildīšanai;  

1 lēmums par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanas 

noteikšanu; 

3 lēmumi par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai; 

5 lēmumi par atļauju bērnam ciemoties vecāku ģimenē; 

2 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam. 

Gada laikā bāriņtiesa pārstāvējusi bērnus/rīcībnespējīgās personas tiesas sēdēs, 

nopratināšanās, piedalījusies konfliktu starp vecākiem un skolu risināšanā un veikusi 

citus bāriņtiesas uzdevumus bērnu un rīcībnespējīgo personu interešu aizsardzībai. 

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

interešu aizsardzību bāriņtiesa izdara arī apliecinājumus, Aknīstes pilsētā 2015. gadā 

izdarīti 148 apliecinājumi. 

 

10. KULTŪRAS DARBS  

 

Pamatinformācija: 

 Novadā darbojas divi kultūras nami: 

 Gārsenes kultūras nams 

 Asares kultūras nams 

Aknīstē kultūras nama nav, tādēļ pasākumi notiek Aknīstes bērnu un jauniešu centrā, 

Aknīstes vidusskolā un Aknīstes estrādē. 

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

novada pašvaldības priekšsēdētāja. Kultūras darbinieks ir tiešā pakļautībā 

izpilddirektoram. Kultūras darba vadītāja pakļautībā ir kultūras darba organizators 

Aknīstē un kultūras darba organizators Asarē.  

Kultūras darba mērķi un uzdevumi: 
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 Attīstīt daudzveidīgu, visām mērķauditorijām pieejamu kultūras pakalpojumu 

klāstu. 

 Organizēt valsts un tradicionālos svētkus novadā. 

 Iespēju robežās  atbalstīt novadā darbojošos pašdarbības kolektīvus, kā arī 

koordinēt pašdarbības kolektīvu līdzdalību novada un ārpus novada pasākumos. 

 Rūpēties par pasākumu auditorijas attīstību un organizēt kultūrizglītojošus 

pasākumus. 

 Veicināt lokālā, nemateriālā  kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 Koordinēt novada kultūras budžeta efektīvu izlietojumu. 

 Veidot novada pasākumu plānus. 

 Sadarboties ar novadā esošajām izglītības  iestādēm, kā arī ar biedrībām un 

nevalstiskajām organizācijām. 

Kultūras darba funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo 

bāzi.  

Aknīstes novadā darbojās 8 pašdarbības kolektīvi: 

 Sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieleja” 

 Vecākās paaudzes deju kolektīvs “Dejotprieks” 

 Asares kultūras nama dramatiskais kolektīvs 

 Gārsenes kultūras nama dramatiskais kolektīvs 

 Gārsenes kultūras nama sieviešu ansamblis “Gārsas” 

 Aknīstes amatierteātris 

 Vokāli instrumentālais ansamblis “Robežpunkts” 

 

Tradicionālie un ikgadējie pasākumi: 

Vecgada balle, Valentīndienas balle, Sēlijas kauss volejbolā, , organizāciju un 

uzņēmumu darbinieku sporta spēles, represēto piemiņas pasākumi, P. Vanaģeļa 

kauss volejbolā, Lieldienu pasākumi, Līgo svētki, novada pašdarbības kolektīvu 

koncerti, Aknīstes novada svētki, Sporta un tūrisma svētki, izstādes, pasākumi 

sadarbībā ar muzeju un bibliotēkām, Latvijas Republikas gadadienai veltīti 

pasākumi, Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas bērniem, Ziemassvētku koncerti, 

kā arī Ziemassvētku pasākumi novada senioriem. Jau par tradīciju varam 

uzskatīt ceturto gadu pēc kārtas notikušo Vokālai instrumentālo ansambļu saietu 

Aknīstē, kā arī sportiskos pasākumus senioriem, kas tiek rīkoti kopā ar Senioru 

veselības veicināšanas grupu. 

 

 Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

Valsts budžeta finansējums kultūras pulciņu darba samaksai un VSAOI 2015. 

gadā 1595,38 EUR. 

Saņemtie ziedojumi EUR 1165, 96,kuri izlietoti dažādu kultūras pasākumu 

organizēšanai. 

 

Personāls: 
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Aknīstes novadā ir trīs kultūras darbinieces, kurām ir augstākā izglītība. 

Nostrādātie darba gadi – 11, 5, 4 gadi. 

 

Komunikācija ar sabiedrību: 

Par kultūras aktivitātēm iedzīvotājai tiek informēti caur plašsaziņas līdzekļiem: 

 Pašvaldības informatīvo izdevumu “Aknīstes novada vēstis” 

 Laikrakstu “Bŗīvā Daugava” 

 Latgales Reģionālo televīziju 

 www.akniste.lv 

 www.facebook.com ( Aknīstes novada pašvaldībai ir izveidota sava lapa) 

Informatīvajā izdevumā ‘’Aknīstes novada vēstis ” ir apkopota informācija par 

novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem kultūras jomā. Kultūras darbinieki 

dažādu pasākumu ietvaros sadarbojās ar NVO “Manai mazpilsētai Aknīstei”. 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi: 

2016. gadā notiks visi tradicionālie un ikgadējie pasākumi, kā arī tiek plānoti jauni 

pasākumi, tostarp : Sēlijas apvienības tautas mākslas svētki, Sēlijas skolēnu sporta 

svētki. Nākamajā gadā tiks pievērsta lielāka uzmanība pasākumiem, kas veltīti 

Latvijas simtgadei 

 

11.KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

11.1. Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 

 

Sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek nodrošināta novada iedzīvotāju 

informēšana par pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Ņemot 

vērā to, ka pašvaldības informatīvais izdevums iznāk tikai vienu reizi mēnesī, operatīvai 

informācijas izplatīšanai sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti būtiska.  

  

2014. gadā ir turpināta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem:  

- Laikrakstu „Brīvā Daugava”.  

- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”.  

-Latgales Reģionālo Televīziju. 

Minētajiem plašsaziņas līdzekļiem tika izsūtītas preses relīzes, par atsevišķiem 

notikumiem vai lēmumiem, par kuriem informācija izplatāma steidzami, preses relīzes 

tiek izsūtītas speciāli. Tāpat atsevišķos gadījumos preses relīzes nosūtītas uz republikas 

nozīmes plašsaziņas līdzekļiem – ziņu aģentūrām LETA un BNS.  

Regulāra sadarbība ir izveidota arī ar Latvijas Pašvaldību savienības izdevumu „Logs” , 

kur 2014. gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem  

Aknīstes novadā.  

No reģionālajiem medijiem regulāru informāciju nodrošina faktiski visi;  

Latgales reģionālo televīzija speciāli Aknīstes novadam veltītu sižetu sagatavo vienu  

reizi mēnesī.  

Sadarbībā ar LRT(Latgales Reģionālo Televīziju) tiek veidoti sižeti par projektu 

http://www.akniste.lv/
http://www.facebook.com/
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realizāciju, novada aktualitātēm, uzņēmējiem un zemniekiem. Arhīvā tie skatāmi 

www.akniste.lv . 

11.2.Informatīvais izdevums „Aknīstes novada vēstis” 

 

Sākot ar 2011. gada 12.oktobri novada informatīvais izdevums „Aknīstes novada vēstis” 

ir reģistrēts kā oficiāls masu plašsaziņas līdzeklis . 2015. gadā ir iznākuši 11 informatīvā 

izdevuma numuri, tas tiek sagatavots ar intensitāti – vienu reizi mēnesī.  

  

Informatīvajā izdevumā ir apkopota informācija par novada domes sēdēs izskatītajiem 

jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, ieviešamajiem projektiem, kultūras, izglītības 

un citu sfēru pasākumiem. Tāpat tiek sagatavotas un publicētas intervijas ar novada 

iedzīvotājiem. Satura sagatavošanas jautājumos ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis, 

izraugoties iespējami aktuālākās tēmas.  

Informatīvais izdevums tiek izplatīts bez maksas iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm, 

iestādēm un tirdzniecības vietām. 2014.gada laikā izdevuma tirāža ir 1000 eksemplāri. 

Izdevuma elektroniskā versija lasāma mājaslapā www.akniste.lv 

 

11.3.Aknīstes novada mājaslapa 

                              www.akniste.lv  

Tajā iespējams iegūt informāciju gan par jaunākajiem un aktuālākajiem notikumiem  

kultūras, izglītības, sabiedriskās dzīves sfērās, gan arī uzzināt:  

- visu 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  

http://www.akniste.lv/
http://www.akniste.lv/
http://www.akniste.lv/
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struktūru, publisko pārskatu, budžetu un amatpersonu atalgojumu, pašvaldības 

sniegtajiem pakalpojumiem un to aprakstiem.  

Mājaslapā atrodami teritorijas plānojumi, visu novada Domes sēžu protokoli, pieņemtie 

Saistošie noteikumi, nolikumi un noteikumi.  

Sadaļā „Aktualitātes” tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem pašvaldībā.  

 Tāpat šai interneta vietnē var iepazīties ar novada kultūras un izglītības iestāžu darbu, 

kā arī – ar interesantajām un apskates vērtajām vietām, kas raksturotas sadaļā 

„Tūrisms”.  

 

 

Aknīstes novada tēla atpazīstamību nodrošina novada ģerbonis. 2011. gada 7. janvārī to 

apstiprināja Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Valsts Heraldikas komisija. 

Novada teritorijā katrā pagasta centrā ir informatīvie stendi. Tajos tiek izvietota svarīga 

informācija, piemēram, par sapulcēm, apspriešanām u.c., kā arī afišas par kultūras 

pasākumiem. 

Izveidota oficiāla lapa www.facebook.com. Tajā tiek ievietota informācija par 

aktuālajiem notikumiem pašvaldībā. Tāpat šai interneta vietnē var iepazīties ar novada 

plānotajiem pasākumiem un galerijās iepazīties ar notikušo pasākumu gaitu. 

http://www.facebook.com/
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12.Neatkarīga revidentu ziņojums  
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