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1. Priekšsēdētājas ziņojums par 2013. gadu.  

2013. gadā Aknīstes novada teritoriālo vienību pārvaldi realizē Asares pagasta pārvalde 
Asares pagastā, Gārsenes pagasta pārvalde Gārsenes pagastā, pašvaldības administrācija 
Aknīstes pilsētā un Aknīstes novadā. 

Novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Ja 2013. gada sākumā tas bija 3084, tad uz 

2013. gada 31. decembri tas ir samazinājies līdz 3045. Galvenie iemesli -mirušo personu skaits 

ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu. 2013. gadā ir piedzimuši 18 bērni, bet mirušas 49 personas. 

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

Bezdarba līmenis pašvaldībā 2013.gada beigās bija 8.1%, uzskaitē ir 153 bezdarbnieki. 
Galvenokārt tiek 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 psihoneiroloģiska slimnīca, SIA „Indāres", Aknīstes novada pašvaldība. 

Lielākie ieguldījumi novada infrastruktūras sakārtošanā veikti projektos, piesaistot ES 
struktūrfondu līdzekļus. Šo projektu ietvaros uzsākta ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta 
īstenošana Asares ciemā, turpinās darbs pie projekta „Augšzemes un Skolas ielu (t.sk. tilta pār 
D-Susēju) rekonstrukcija" 2.kārtas īstenošanas. Nelielu projektu ietvaros, piesaistot LEADER 
programmas līdzekļus, ierīkots senioru dienas centrs, veikta Gārsenes pils verandas 
rekonstrukcija, iegūti līdzekļi deju kolektīvu tērpiem. 2013. gādā SIA „ Aknīste pakalpojumi", 
kurā visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, turpina realizēt Aknīstes ūdenssaimniecības attīstības 
projekta 1. un 2. kārtu. Uzsākts darbs pie Gārsenes ciema kanalizācijas rekonstrukcijas projekta 
izstrādes. 

2013. gadā pašvaldība ir atmaksājusi iepriekšējos gados ņemto kredītu daļu Ls 126358 apmērā. 
Pašvaldība 2013.gadā Valsts kasē saņēma kredītu ūdenssaimniecības attīstībai Aknīstes novada 
Asares ciemā, un tas sastāda Ls 59440.00, Kredīta atmaksas termiņš 2033. gada 20. novembris. 

Pašvaldības darbiniekiem algas 2013.gadā netika palielinātas. Gada beigās visiem pašvaldības 
iestādēs strādājošajiem ir izmaksātas naudas balvas 50 % apmērā no mēnešalgas, bet ne vairāk kā 
valstī noteiktā minimālā mēnešalga. Pašvaldībā ir vienota pašvaldības iestādēs un 
struktūrvienībās strādājošo atlīdzības sistēma. 2014.gadā plānots pārstrādāt algu sistēmu. 

Sastādot 2013. 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.   Gada sākumā nesadalītie finanšu līdzekļi 

sastādīja Ls 14435.00, kuri tika novirzīti kultūras darbam, vidusskolas uzturēšanai, sociālā 
dienesta vajadzībām, dažādiem remontdarbiem. Par nesadalīto līdzekļu piešķiršanu 
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. Sociālais dienests mēnesī vidēji apkalpo 300 iedzīvotājus. 2013.gadā klientu 
skaits ir samazinājies. 2013.gadā sociālās palīdzības pabalstos izmaksāti Ls 46865.00, t.sk. 
ienākumus testētie - Ls 34973; ienākumus netestētie - Ls 11892. 
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Ienākumus testētos pabalstus galvenokārt sastāda GMI pabalsti - Ls 15904. Iepriekšējā gadā 
GMI pabalsti sastādīja Ls 53427. 

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

iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Līdz ar to Sociālā 

dienesta budžetā tiek plānoti līdzekļi, kas tiek ieguldīti SIA „Aknīstes veselības un sociālās 

aprūpes centrs" uzturēšanā. 

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 māj saimniecībām; -    pašvaldībai jāparedz  līdzekļi tai  piederošo  dzīvokļu  
un  māju  remontam  un jāieinteresē   dzīvokļu   īpašnieki   aktīvāk   iesaistīties   ēku   
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos; 

atlīdzības sistēmas pārskatīšana, kas prasīs papildus līdzekļus no kopējā budžeta iedzīvotāju  
skaita samazināšanās  radīs nepieciešamību  lemt par pamatskolu slēgšanu; 

beidzoties plānošanas periodam un samazinoties pieejamajam finansējumam paredzams, ka 
palielināsies konkurence un firmas būs ieinteresētas tiesāties un tas var apdraudēt būvdarbu 
veikšanu laikā, līdz ar to ES struktūrfondu līdzekļu saņemšanu; 

valsts politika attiecībā par likumus 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. 

 

                                              Aknīstes novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Vija Dzene 
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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. 

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

2013.g. bija Ls  58035. 2013.g. no šīs summas tika izlietoti Ls 39486. Par šiem līdzekļiem tika veikta 

autoceļu un ielu ar grants segumu planēšana, ielu ar asfalta segumu bedrīšu aizpildīšana, zāles 

appļaušana ceļmalās, kā arī veikti citi ar ceļu un ielu uzturēšanas saistīti darbi.  

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

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

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

ielu 2,9 km kopgarumā”), valsts reģionālā autoceļa P74 Siliņi – Aknīste posma no 22,5 līdz 22,9 km 

( Dzirnavu iela 0,4 km garumā), valsts vietējā autoceļa V774 Aknīste – Lietuvas robeža posma no 

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

ielām ir piešķirts tranzīta ielu statuss. Pa šīm ielām atļauta kustība kravas automobiļiem un to 

sastāviem ar pilnu masu vairāk par 12 tonnām. Tādēļ LR SM piedalījās Aknīstes pilsētas 

Augšzemes, Skolas un Dzirnavu ielu ikdienas uzturēšanas darbu līdzfinansēšanā. Līdzfinansējuma 

summa 2013.g. bija Ls 4169,02. 

 

 

 

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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Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā 

 2010.g 

 

2011.g. 2012.g. 2013.g 

Iedzīvotāju skaits novadā   kopā: 3320 3140 3302 3069 

T.sk. Aknīstes pilsētā 1250 1201 1278 1181 

Aknīstes pagastā 544 526 514 478 

Asares pagastā 567 551 570 521 

Gārsenes pagastā 959 862 940 889 

 Informācija no dzimtsarakstu 

nodaļas: 

Dzimuši 

 

19 

 

18 

 

23 

 

18 

Miruši 64 58 55 49 

Noslēgtās laulības  7 8 7 5 

 

 

 

 ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

Pašvaldības nosaukums 

 

Aknīstes novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese 

 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

90000026441 

Finanšu gads 

 

01.01.2012.-31.12.2013. 

2900 

2950 

3000 

3050 

3100 

3150 

3200 

3250 

3300 

3350 

2010. gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

3320 

3140 

3302 

3069 

Iedzīvotāju skaits novadā 

Iedzīvotāju skaits … 
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Domes skaitliskais sastāvs 

 

9 deputāti 

Domes priekšsēdētāja 

 

Vija Dzene 

Domes izpilddirektore 

 

Ligita Vārna 

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 

Skaidrīte Pudāne 

  

Domes priekšsēdētājas vietniece, 

sociālo jautājumu, izglītības, sporta 

komitejas priekšsēdētāja, finanšu 

komitejas locekle  

Valentīna Čāmāne Deputāte, tautsaimniecības 

komitejas locekle, finanšu 
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  komitejas locekle  

Guntars Geida 

  

Deputāts, sociālo 

jautājumu, izglītības, sporta 

komitejas loceklis, finanšu 

komitejas loceklis  

Aivars Ielejs 

  

Deputāts, tautsaimniecības 

komitejas priekšsēdētājs, 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  

 

 

3.Aknīstes novada pašvaldības budžets 

Aknīstes novada pašvaldības domes budžets 2013.gadam tika apstiprināts 

Aknīstes novada domes sēdē 2013.gada 6.februārī - pamatbudžeta ieņēmumos Ls 

1347187 apmērā, naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada Ls 667438, 

pamatbudžeta izdevumos Ls 1962002, aizdevumu atmaksai Ls 52623. Speciālais 

budžets tika apstiprināts 2013.gada 27.februārī – ieņēmumos Ls 52857 , naudas līdzekļu 

atlikums no iepriekšējā gada Ls 31787, izdevumos Ls 74497. 

Budžeta izpildes gaitā, Aknīstes novada domes pamatbudžeta plāns tika 

palielināts un ieņēmumos sastādīja Ls 1700830, saņemti kredīti Ls 39399 un izdevumos 

Ls 2297572, aizdevumu atmaksa Ls 126358. Speciālā budžeta plāns ieņēmumos tika 

palielināts uz Ls 65582, izdevumos uz Ls 99432. 
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Aknīstes novada domes 2013.gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos un 

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

73% apmērā, veidojot budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām Ls 698470 apmērā. 

 

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumu izpilde 2011.-2013.gadā 

Izdevumu veidi Gads Izpildvara, 

finanšu un 

fiskālā 

darbība 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

Atpūta, 

kultūra 

un 

reliģija 

Izglītība Sociālā 

aizsardzība 

Pavisam 

Atalgojums 2011 98789 90236 42415 383790 27701 642931 

2012 102403 96255 53368 373258 32462 657746 

2013 106620 99667 56911 394804 34726 692728 

Darba devēja VSAOI 2011 22956 21804 9922 91575 6577 152834 

2012 24531 23038 13494 89615 8129 158807 

2013 25868 24737 13467 93166 8283 165521 

Komandējumi un 

dienesta braucieni 

2011 50  7708 374  8132 

2012 162  1628 358 10 2158 

2013 22 28 71 416 79 616 

Pakalpojumi 2011 32852 45574 34569 52673 3049 168717 

2012 51056 47103 36109 72223 5340 211831 

2013 34388 53619 30360 51314 3434 173115 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs 

2011 13263 50300 9025 61497 3244 137329 

2012 9661 54743 10413 53750 2177 130744 

2013 7723 49767 8765 57864 1440 125559 

Izdevumi periodikas 

iegādei 

2011    342  342 

2012   1934   1934 

 2013   1783   1783 

Subsīdijas un dotācijas 2011 733     733 

Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 

2013 307 16992  2826  20125 

Kredītu procentu 

izdevumi 

2011  3477 2375 1660  7512 

2012  11222 531 1408  13161 

2013  7106 259 1884  9249 

Sociālie pabalsti 2011 3661 42783   86989 133433 

2012 10212 24216  146 70221 104795 

2013 11492 28868  1382 36432 78174 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

2011    18420 66575 84995 

2012 70  5 20134 66509 86718 

2013    20033 79882 99915 

Pamatkapitāla veidošana 2011 1901 1363929 17841 56655 690 1441016 

2012 1651 674068 4278 310840 4302 995139 

2013 4168 128765 13490 24701 3841 174965 

Kapitālo izdevumu 

transferti 

2012  331319  

 

  331319 

Pārējie, iepriekš 

neuzskaitītie izdevumi 

2011 7434     7434 

Kopā 
2011 174205 1618103 123855 666986 194825 2777974 

2012 199746 1261964 121760 921732 189150 2694352 
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              2.1.  Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2011.-2013.gadā 

 

Posteņa nosaukums 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Ieņēmumi kopā 3642386 2262374 1700498 

I. Nodokļu ieņēmumi 700028 743689 888643 

   t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 623783 666659 804900 

           nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi) 73962 72754 77895 

           nekustamā īpašuma nodoklis(par ēkām) 2190 4276 5848 

II. Nenodokļu ieņēmumi 616797 220758 47477 

   t.sk. ieņ.no uzņēmējdarbības un īpašumiem 580320 210843 39536 

           pašvaldības un kancelejas nodevas  824 967 1226 

           naudas sodi un sankcijas 22536 360 397 

           pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 19 40 

           ieņ.no pašvaldības īpašuma pārdošanas 13115 8569 6278 

III. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 57239 67570 64011 

IV. Ārvalstu finanšu palīdzība    

V. Transfertu ieņēmumi 2268323 1230357 700367 

   t.sk. valsts budžeta transferti 2217290 1197205 664702 

           pašvaldību budžeta transferti 51033 33152 35665 

 

 

 

 

 

2013 190588 409549 125106 648390 168117 1541750 
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3.2.Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā 

 

2013.gadā pamatbudžeta ieņēmumos bija saņemti Ls 1700498, no tiem: 

- nodokļu ieņēmumi ir Ls 888643 jeb 52.3 % no kopējiem ieņēmumiem, 

- nenodokļu ieņēmumi ir Ls 47477, jeb 2.8 % no kopējiem ieņēmumiem, 

- transfertu ieņēmumi ir Ls 700367, jeb 41.2 % no kopējiem 

ieņēmumiem, 

- maksas pakalpojumu ieņēmumi ir Ls 64011, jeb 3.7 % no kopējiem 

ieņēmumiem. 

2013.gadā saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 804900 jeb 47.3 % no kopējā 

ieņēmumu apjoma. 

Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2013.gadā bija Ls 178969 

jeb 10.5 % no kopējā ieņēmumu apjoma. 
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3.3.Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā 

  

 Aknīstes novada domes pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā bija Ls 1668108. 

 Izdevumu struktūrā Ls 190588 tika izlietoti izpildvaras, finanšu un fiskālās 

darbības nodrošināšanai, jeb 11.4 % no kopējiem izdevumiem. 

 Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu finansēšanai Ls 

648390, jeb 38.9 % no kopējiem budžeta izdevumiem. 

 Pašvaldības teritoriju attīstībai izlietoti Ls 409549 jeb 24.6 % no kopējiem 

izdevumiem. 

 Aknīstes novada pašvaldība 2013.gadā sociālajai aizsardzībai izlietojusi Ls 

168117, jeb 10.1 % no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars 47.5 % no sociālā 

dienesta līdzekļiem ir uzturēšanas izdevumu transfertiem par pansionātu un bērnu namu 

pakalpojumiem – 47.5 % un sociālo pabalstu izmaksai – 21.7 %. 

 Atpūtai, kultūrai un reliģijai tika izlietoti Ls 125106, jeb 7.5 % no kopējiem 

budžeta izdevumiem. 

 No ieņēmumiem 2013.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta 

saņemto kredītu atmaksa par kopējo summu Ls 126358. 

 Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2013.gada budžetā 

uzturēšanas izdevumi sastāda 88.8 % un kapitālie izdevumi 11.2%. 
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4.Īstenotie un uzsāktie  ES  projekti 2013. gadā. 
 

Nr.p.k. Fonda nosaukums, 

atbalsta institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums un projekta 

iesnieguma Nr.  

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

(mm/gggg) – 

(mm/gggg) 

Attiecinā

mo 

izmaksu 

summa 

(Ls) 

Publiskais 

finansēju

ms (Ls)  

Pašvaldīb

as 

finansēju

ms, Ls 

Kopējās 

izmaksas, 

Ls, ar 

PVN  

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti 

9. ERAF, CFLA (uzņ. 

finansējums) 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 

novada Gārsenes ciemā, Nr.3 

DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054 

 

 

 

 

 

 

 

2013.-2014.   139 

344,29 

  198 

360,66 

12% 

27% 

42% 

11% 

8% 

Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā 

vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšana 

 pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanatr 

izglītības iestāžu finansēšana 

sociālā nodrošināšana  

Kultūra, sports,  reliģija 
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8. ERAF, CFLA (uzņ. 

finansējums) 

 

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 

pilsētā, 3.kārta 

 

 

 

 

 

2013.-2014.   114 

182,97 

  134 

332,93 

7. ELFLA, Lauku atbalsta 

dienests, LEADER 

programma  

 

"Aknīstes novada senioru dienas centra 

izveide Aknīstē", Nr.13-05-LL13-

L413203-000011 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2013.-

28.02.2014. 

5961,88 5 365,69 1 134,97 6 500,66 

6. ELFLA, Lauku atbalsta 

dienests, LEADER 

programma

  
 

„Latviešu tautas tērpu nokomplektēšana 

kultūras mantojuma saglabāšanai Aknīstes 

novadā”, Nr.13-05-LL13-L413204-

000006 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2013.-

15.12.2013. 

4672,00 4 204,80 1 448,32 5 653,12 

5. ELFLA, Lauku atbalsta 

dienests 

 

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. 

nr.13-05-L12200-001780 

01.06.2013.-

15.10.2013. 

3501,06 1 885,80 1 615,26 3 501,06 

4. ERAF, CFLA 

 

"Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 

novada Asares ciemā", 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045 

 

 

 

 

 

 

15.06.2012.-

14.06.2014. 

162976,6

1 

138  

530,12 

60 301,34 198  

831,46 

3. ELFLA, Lauku atbalsta 

dienests, LEADER 

programma  

 

ESI AKTĪVS!, Nr.12-05-LL13-L413201-

000007 

23.05.2012.-

31.05.2013. 

3 650,00 3 285,00 1 859,63 5 144,63 

2. ELFLA, Lauku atbalsta 

dienests, LEADER 

programma 

 

"Izstāžu zāles izveide Gārsenes pilī", 

Nr.12-05-LL13-L413201-000009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2012.-

29.08.2013. 

7 000,00 6 300,00 1 919,33 8 219,33 
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1. ERAF, Satiksmes 

ministrija 

 

Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār 

Dienvidsusēju) rekonstrukcija Aknīstes 

pilsētā,  

nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020 

 

 

 

 

02.2010.-

12.2014. 

2 026 

657,52 

1 783 

458,58 

243 

198,94 

2 026 

657,52 

Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie)    
Nr.p.k. Atbalsta institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums Projekta 

īstenošana

s gads 

Pašvaldīb

as 

finansēju

ms, Ls 

Kopējās izmaksas, Ls, 

ar PVN  

1. Aknīstes novada 

pašvaldība 

Ielu apgaismojuma izbūve Asares ciemā 2013. 11 082,42 11 082,42 

2. Aknīstes novada 

pašvaldība 

Jumta atjaunošana Gārsenes ciema "Gāršās" 2013. 10 873,00 10 873,00 

3. Aknīstes novada 

pašvaldība 

Bēniņu siltināšana Gārsenes pamatskolā 2013. 2030,67 2030,67 

                                       

2. Aknīstes novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2013.gadā 

1. Būvdarbu iepirkumi   

Līgumcenu 

robežas un 

iepirkuma veidi 

Rind

as 

kods 

Iepirku

ma 

procedū

ru skaits 

Informatīvo 

paziņojumu 

par 

noslēgtajiem 

līgumiem 

skaits 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu un 

vispārīgo 

vienošanos 

skaits 

Iepirkuma līgumu skaits ar 

komersantiem un 

pretendentu skaits no 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu summa 

(Ls) bez PVN Latvijas 

citām 

ES 

valstīm 

citām 

valstīm 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu  

veicot atklātu 

konkursu 

050 
7 6 6 6   1774609 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi   

veicot 

iepirkumus 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 8.
1
 pantu 

090 1 1 1 1   59476 

3.  

2. Piegādes iepirkumi   

Līgumcenu 

robežas un 

iepirkuma veidi 

Rind

as 

kods 

Iepirku

ma 

procedū

ru skaits 

Informatīvo 

paziņojumu 

par 

noslēgtajiem 

līgumiem 

skaits 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu un 

vispārīgo 

vienošanos 

skaits 

Iepirkuma līgumu skaits ar 

komersantiem un 

pretendentu skaits no 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu summa 

(Ls) bez PVN Latvijas 

citām 

ES 

valstīm 

citām 

valstīm 

 



  Aknīstes novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats  
 

15 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu 

veicot atklātu 

konkursu 140 2 2 2 2   61120 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi   

veicot 

iepirkumus 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 

8.
1
 pantu 

180 4 4 11 4   32210 

3. Pakalpojumu iepirkumi    

Līgumcenu 

robežas un 

iepirkuma veidi 

Rind

as 

kods 

Iepirku

ma 

procedū

ru skaits  

Informatīvo 

paziņojumu 

par 

noslēgtajiem 

līgumiem/ 

paziņojumu 

par 

iepirkuma 

procedūras 

rezultātiem 

skaits 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu un 

vispārīgo 

vienošanos 

skaits 

Iepirkuma līgumu skaits ar 

komersantiem un 

pretendentu skaits no 

Noslēgto 

iepirkuma 

līgumu summa 

(Ls) bez PVN Latvijas 

citām 

ES 

valstīm 

citām 

valstīm 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu 

veicot atklātu 

konkursu 
240 1 1 1    100800 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi 

veicot 

iepirkumus 

saskaņā ar 

Publisko 

iepirkumu 

likuma 

8.
1
 pantu 

320 10 10 7 8   51051 

4. 5. Faktiski izlietotie naudas līdzekļi 

 

 
Rindas kods 

Faktiski izlietotie naudas 

līdzekļi (Ls) ar PVN 

A B 1 

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem 390 1774609 
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6.Izglītība 
Aknīstes novadā 2012./2013 mācību gadā darbojas trīs vispārizglītojošās skolas-  

Aknīstes vidusskola, Asares pamatskola, Gārsenes pamatskola.  

6.1 Aknīstes vidusskola 

 

6.1.1. Iestādes struktūrvienības 

 

 

6.1.2.Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību 

pārskata gadā 
 

 Mācību saturs 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem 

Nr.1027. "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" ir noteikta pakāpeniska 

pāreja uz divu atsevišķu mācību priekšmetu "Latvijas vēsture" un 

"Pasaules vēsture" paralēlu apguvi. 2012./2013.mācību gadā atsevišķus 

mācību priekšmetus apguva 6. un 7. klases skolēni. 

 Darbs ar talantīgajiem skolēniem 

2012.gada jūlijā stājās spēkā 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta 

noteikumi Nr.384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas 
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noteikumi”, kas nosaka kārtību, kādā organizējamas mācību priekšmetu 

olimpiādes. Tie nosaka, ka Valsts izglītības satura centrs nosaka visu 

novadu olimpiāžu dalībniekiem vienādus uzdevumus katrā konkrētajā 

mācību priekšmeta olimpiādē un to vērtēšanas kritērijus, vienādu laiku 

uzdevumu pildīšanai, kā arī noteiks novada olimpiādes minimālo 

dalībnieku skaitu 

 Valsts pārbaudes darbi 

Izglītojamā sniegumu centralizētajā eksāmenā izteiks tikai procentuālā 

novērtējumā. Uz sertifikāta norādīts iegūtais kopīgais procentuālais 

vērtējums, kā arī katras eksāmena daļas procentuālais vērtējums. 

 

 

 Audzināšanas darbs un interešu izglītība  

 

aktualizēta ārpusstundu pasākumu nozīme mācību un audzināšanas 

procesā, rūpējoties par šo pasākumu mērķtiecīgu un jēgpilnu norisi 

izglītības iestādēs; 

veicināta izglītības iestādēs īstenoto audzināšanas darba formu dažādība 

iespēju robežās  

 

 

6.1.3. Būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekme uz finanšu 

rezultātiem 

3.1. Īstenotās izglītības programmas: Pamatizglītības programma (21011111) Speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām 

mācībās, (21015611) Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, (21015811) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (31011011) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma (31011013). 

 

Skolēnu skaits 2012./2013.mācību gadā ( uz 01.09.2012.) kopā 196. 

Skolēnu skaits Aknīstes vidusskolā  , dati no VIIS 

Izglītības programma 
2011.gada 

1.sept 

2012.gada 

1.sept 

Pamatizglītības programma (21011111) 
133 122 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 6 8 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (21015811) 2 2 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011) 59 45 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(31011013) 22 19 
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KOPĀ 222 196 

 

3.3. Skolēniem nodrošināta atbalsta personāla- logopēds, psihologs, medmāsa, 

pedagoga palīgs, sociālais pedagogs – pieejamība. 

3.4. Sākot ar 2013.gada janvāri, valsts finansējums nodrošina, ka brīvpusdienas Latvijā 

saņem visi 1. un 2. klašu skolēni. Savukārt, par brīvpusdienu piešķiršanu citām skolēnu 

grupām, lēma  Aknīstes novada pašvaldība (ģimenēm ar trūcīgas ģimenes statusu ).  

 

3.5.Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmas 

ieviešana.  Pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros ir ieguvusi 3., 4. un 

5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā 

nosaka piemaksu attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktās 

pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes. Vispārējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības 

jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās 

un pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem par viņu veikto pedagoģisko darbu šo 

piemaksu nosaka no zemākās pedagoga darba algas likmes, neieskaitot viņu amatalgu. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.836 ,Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 64.§) 

Pedagogu darba samaksas noteikumi.  Piemaksas spēkā tikai no 2013/2014 m.g.   

 
 

6.1.4. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes 

darbību nākotnē 

 

 
6.1.4.1. Reformu īstenošanas rīcības plāns vispārējā izglītībā.  

 Reformu mērķis ir attīstīt efektīvu skolu tīklu Latvijas reģionos, nodrošinot 

kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības, t. sk., interešu un neformālās izglītības 

pieejamību pirmsskolas un pamatskolas posmā, veidojot apstākļus 

mūsdienīgiem, decentralizētiem izglītības ieguves un nodarbinātības 

sekmēšanas risinājumiem mūžizglītības ietvarā. 

 Pirmsskolas izglītība (obligātā, gan jaunāka vecuma bērniem) kā daļa no skolas 

sniegtā izglītības pakalpojuma  

 Izmaiņas, ko radīs 40 stundu darba nedēļas ieviešana  

 Pedagoga profesionālās darbības jomas paplašināšana (izmaiņas MK 

noteikumos)  

 Jaunā finansēšanas modeļa darbība  

 

6.1.4.2.Risinājumi pašvaldību ienākumu saglabāšanai / palielināšanai  

 Starpdisciplinārā pieeja pakalpojumu sniegšanā (pakalpojuma pieejamība 

nenozīmē uzreiz infrastruktūru katram pakalpojuma veidam, ir jāspēj 

koncentrēt dažādus pakalpojumus vienuviet):  

 iespēja skolā koncentrēt pašvaldības pagasta pārvalžu pakalpojumus (sociālais 

dienests, sociālo pakalpojumu centrs, klientu apkalpošanas centrs, komunālā 

dienesta struktūrvienība, u.c.)  

220 
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 bibliotēkas un sabiedriskie informācijas punkti  

 kultūras iestāde / struktūrvienība  

 sporta iestāde / struktūrvienība  

 telpas pastam  

 medicīnas punkts, ģimenes ārsta prakses vieta  

 „pusceļa dzīvokļi”, kur jauniešiem, kas pēc bērnu nama ierodas sabiedrībā, 

sociālo darbinieku uzraudzībā apgūt dzīves prasmes  

 

 

 

6.1.4.3. Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma 

 

I.Darbības virziens Pakāpeniska pedagogu atalgojuma paaugstināšana 

II. Darbības virziens Izglītības kvalitātes paaugstināšana 

III. Darbības virziens Modernas mācību un darba vides nodrošināšana 

IV. Darbības virziens Pedagogu profesionālās izaugsmes atbalsta sistēma  

 

6.1.5. Informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, 

ar kuriem iestāde saskaras. 

Skolēnu skaita samazināšanās 

 

 

 

 

 

 

-20 
-28 

-35 
-36 

-14 
-1 

-26 
- 6 
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 6.1.6. Pētniecības darbi, olimpiāžu un konkursu rezultāti 

 

6.1.Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2012./2013.mācību gadā 

6.1. Skolēni piedalījās 17 starpnovadu (2.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs un tām 

pielīdzinātos mācību priekšmetu konkursos t.sk. 4 valsts līmeņa (3.posms) olimpiādēs. Kopumā 

olimpiādēs piedalījās 31 skolēns. 

 

 

Skolēnu rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs: 

 

Sasniegumi Skolēnu skaits 

1. vieta 8 

2. vieta 5 

3. vieta 6 

               atzinība 14 

 

 

Aknīstes vidusskolas dalības mācību priekšmetu olimpiādēs rezultātu dinamika 
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6.1.7. Informācija par dalību un gūtajiem rezultātiem plašsaziņas līdzekļu un 

dažādu institūciju organizētajos konkursos, atklātajās reģionālajās olimpiādēs u.c. 

aktivitātēs 2012./2013.m.g. 

N.p

.k. 

Konkursa 

nosaukums 

Darbības 

veids 

Institūcija, kas 

konkursu 

organizējusi 

Dalībnieku 

skaits 
Gūtie rezultāti 

Skolotājs, kurš 

sagatavojis dalībai 

1 
Mammadaba 

"meistarklase" 

radoši 

konkursi un 

aktivitātes 

dabā 

Mammadaba, 

Latvijas Valsts 

meži 

100 

4 klasēm "Meistara 

diploms", 1 klasei 

"Zeļļu diploms", 2 

klasēm "Mācekļa 

diploms", Aknīstes 

vidusskolai 

piešķirts 

Mammadaba 

vēstniecības tituls 

Ilona Brakovska, 

Sandra 

Radiņa, Aina 

Deksne,  Zoja 

Ļaščuka, Iveta 

Strika, Olita 

Treine, Eva Joča 

2 

Mammadaba 

Dēka 

"Ezerniekos" 

radoši 

konkursi un 

sacensības  

Mammadaba, 

Latvijas Valsts 

meži 

15 

Raksts 

Mammadaba dēka 

informācijā 

Ilona Brakovska,  

3 

18.starptautisk

ajā vizuālās 

mākslas 

konkursā 

"Manas tautas 

etnogrāfija un 

tautas deja" 

zīmējumu 

konkurss 

Slovēnijas 

jauniešu mākslas 

darbu galerija 

1 1.vieta Eva Joča 

4 

Zvaigzne ABC 

erudīcijas 

konkurss 

"Zvaigžņu 

klase 2013"  

radoši 

konkursi  
Zvaigzne ABC  15 Pateicība par dalību 

Ilona Brakovska, 

Līga Mažeika 

5 

Oskaram 

Kalpakam 

veltītajā 

literārās 

jaunrades 

konkursā ..uz 

mājām nu 

PULKVEDIS 

nāk../ E.Virza/ 

eseju 

konkurss 

Kalpaka 

pieminekļa fonds 
2 

Galvenās balvas 

(brauciens uz EP 

Briselē) 

Ruta Mežaraupe, 

Sandra Radiņa 

6 

R.Blaumaņa 

literārās 

prēmijas 8. 

konkurss 

eseju 

konkurss 

Ērgļu novada 

pašvaldības 

muzejs “Braki” 

1  Atzinība Sandra Radiņa  



  Aknīstes novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats  
 

22 
 

7 

Starptautiskais 

vokālās 

mūzikas 

konkurss 

“Lekime dainu 

sparnais” 

vokālās 

mūzikas 

konkurss 

Rokišķu mūzikas 

skola 
12  Atzinība Sandra Radiņa  

8 

Vizuālās un 

plastiskās 

mākslas 

konkurss “Kur 

saulīte rotājās”  

2.kārta VISC 1 pateicība Eva Joča 

9 

Jāņa 

Jaunsudrabiņa 

135.dzimšanas 

dienai veltītā 

literāro darbu 

un zīmējumu 

konkurss 

radošo darbu 

konkurss 

Jāņa 

Jaunsudrabiņa 

muzejs 

„Riekstiņi”, 

Neretas novada 

pašvaldība un  

Jāņa 

Jaunsudrabiņa 

biedrība 

4 
2 lielās balvas un 2 

pateicības 
Ruta Mežaraupe 

10 

Eseju konkurss 

„Kā es kļūšu 

par Latvijas 

olimpieti”  

eseju 

konkurss 
LOK 1 1.vieta Sandra Radiņa  

11 

Izteiksmīgas 

runas konkursā 

krievu valodā  

izteiksmīgas 

runas 

konkurss 

Latvijas Krievu 

valodas un 

literatūras 

pasniedzēju 

asociācija 

3 1.vieta Lilija Pupiņa 

12 

Eseju konkurss 

«Всё 

движется 

любовью…» 

eseju 

konkurss 

Latvijas Krievu 

valodas un 

literatūras 

pasniedzēju 

asociācija 

2 1.un 3.vieta 
Zinaida Ribāka, 

Lilija Pupiņa 

13 

Konkurss  "Ga

iss", 

kategorija  "Zī

mējumi un 

Instalācijas" 

vides 

instalāciju 

konkurss 

"Soroptimist 

International" 

Rīgas klubs 

3 uzvarētājas Elga Miķēna 

14 

Runājošo 

pasaku 

konkurss E-

prasmju 

nedēļas laikā 

radošo darbu 

konkurss 
Sabiedrība Tilde 42 1., 2. un 3.vieta 

Elita Zariņa,  Daiga 

Ieleja, Zoja 

Ļaščuka, Iveta 

Strika,  Aina 

Deksne, Līga 

Mažeika, Zinaida 

Ribāka, Lilija 

Pupiņa 

15 

Konkurss 

"Zelta sietiņš" 

Berķenelē 

Skatuves 

runas 

konkurss 

Daugavpils 

novada Kultūras 

pārvalde 

3 
laureāta kauss un 2 

atzinības 

R.Mežaraupe, 

Daiga Ieleja 

16 
"Paskāla 

ritenis" 

olimpiāde  

lietišķajā 

informātikā 

skolēniem 

Daugavpils 

Universitāte 
2 

sertifikāti par 

piedalīšanos 
L.Mažeika 
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17 

Drošāka 

Interneta 

Dienai 2013 

veltīts radošo 

darbu 

konkurss 

"Cieni sevi un 

citus Internetā" 

eseju un 

video blogu 

konkurss  

European 

Schoolnet 
1 

sertifikāts par 

piedalīšanos 
L.Mažeika 

18 
"Uguns 

Pavēlnieks" 

Radošs 

konkurss 

 Valsts reģionālās 

attīstības 

aģentūra, 

sadarbība 

ar Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas 

dienestu 

15 Dalība Ilona Brakovska 

19 

Konkurss 

"Bite kā 

brīnums" 

radošs 

konkurss 

Latvijas 

biškopības 

biedrība 

1 2 vieta Eva Joča 

20 
"Mācies no 

dabas" 

inovāciju 

konkurss 

Valsts izglītības 

un satura 

centrs sadarbībā 

ar AS "Latvijas 

Zaļais 

punkts" un biedrī

bu "Bērnu Vides 

skola" 

12 dalība  
Ilona Brakovska, 

Eva Joča 

      KOPĀ 130   15 

 

6.1.7.Finanšu politika. 

 
7.1. Finansējuma avots : 

 IZM mērķdotācija pedagogu algām  

 Finansējums interešu izglītībai 

 Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 

 Pašvaldības finansējums tehnisko darbinieku atalgojumam 
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6.2.Gārsenes pamatskola 

 

  

Pamatinformācija 

Iestādes juridiskais 

statuss 

Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienība 

kura īsteno vispārējās pamatizglītības, pirmsskolas, 

speciālās izglītības programmas un interešu 

izglītības programmas. 

 

 

Politikas jomas nozares, 

apakšnozares vai 

funkcijas, par kurām 

iestāde ir atbildīga 

 

Iestādes darbības virzieni 

un mērķi, kā arī īstenotās 

budžeta programmas 

6.Skolas darbības mērķis ir: 

6.1.organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts 

vispārējās pamatizglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu; 

6.2.sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi 

pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, 

Tēvzemi un augstākajām morāles 

vērtībām 

7. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un 

audzināšanas darbs. 

8. Skolas galvenie uzdevumi ir: 

8.1. īstenot licencētās vispārējās 

pamatizglītības un pirmsskolas izglītības 

programmas; 

 

20-29 gadi 
8% 30-39 gadi 

8% 

40-49 gadi 
46% 

50-59 gadi 
38% 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma 2012./ 2013.mācību gadā 
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8.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt 

zināšanas, prasmes un attieksmes, 

sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai 

sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu 

pieņemšanas prasmju attīstību un spēju 

uzņemties atbildību; 

8.3. izvēlēties mācību un audzināšanas 

darba metodes un formas, kas nodrošina 

skolēna personības vispusīgu, harmonisku 

attīstību; 

8.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, 

personāla un informācijas resursus; 

8.5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem 

(personām, kas realizē vecāku varu), lai 

nodrošinātu obligātās pamatizglītības 

ieguvi visiem skolēniem;  

8.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām 

un nevalstiskajām organizācijām; 

8.7. īstenot interešu izglītības programmas. 

 

 

 

Pārskata gada galvenie 

uzdevumi (prioritātes, 

pasākumi) 

1. Saglabāt un paaugstināt izglītojamo mācību 

sasniegumus. 

2. veicināt izglītojamo izpratni  un atbildību  par 

saviem pienākumiem un tiesībām, 

sasniegumiem pašattīstībā un karjeras 

izaugsmē. 

3. Sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās 

identitātes veidošanos, stiprinot viņos 

patriotismu un radot iespējas to praktiski 

apliecināt ikdienā un svētkos. 

4. Rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai 

darbībai savas skolas un novada sabiedriskajā 

un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā 

un sakopšanā. 

Prioritāte: Izglītības iestādes saglabāšana un 

veidošana kā sabiedrības aktivitāšu centrs. 

 

Padotībā esošās iestādes   

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

Ārvalstu ieguldījumu 

programmu ietveros 

īstenoto projektu rezultāti 

un līdzekļu izlietojums 

Sorosa fonda projekts 

„Skola kā kopienas 

attīstības resurss ” 

ilgtspējas programma 

 

 Ieguvums novada 

līmenī – iespēja 

iedzīvotājiem izmantot: 

 iegādāto kokapstrādes 

inventāru, 

 iegādāto sporta 

inventāru trenažieru 
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zālē,  

 iegādātos mūzikas 

instrumentus, 

 izveidoto centru datoru 

– INERNET 

izmantošanai, 

 iegādāto aprīkojumu 

florbola komandai 

kultūras namā, 

 turpina darboties 

kristīgo vērtību pulciņš 

 

6.9.Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 

 

 

Politikas un darbības 

rezultātu izpildes analīze 

  

Mērķu sasniegšanu 

kavējošie un veicinošie 

faktori 

Ziemā sadega daļa 

malkas šķūņa jumta, kas 

radīja neparedzētus 

zaudējumus 

 

Piešķirto finanšu līdzekļu 

izmantošanas 

optimizēšanas pasākumi 

un to rezultāti 

 

  

6.10.pārskats par iestādes vadības un darbības 

uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai 

 

Personāls 

 

Amata vietu skaits 1  

Faktisko vidējo darbinieku 

skaitu  

19  

Personāla izglītība 13 skolotājiem- augstākā 

3 apkalpojošajam personālam 

-augstākā 

2apk.pers.- vidējā 

2apk.pers.-pamata 

 

Mainība Sezonāla (kurinātāji), 

Saistībā ar bērna kopšanas 

atvaļinājumu, darba vietas 

maiņu - 1 skolotājs 

 

 

Skaits, sadalījumā pa 

vecuma un dzimuma 

grupām 

Pedagogi  

Pēc vecuma- 

20-29 gadi 1 

30-39  1 

40-49  6 

50-59  5 

 

Pēc dzimuma 
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Vīrieši              2 

Sievietes           11 

Apkalp. personāls 

Pēc vecuma- 

20-29 gadi - 

30-39  - 

40-49  3 

50-59  5 

Pēc dzimuma 

Vīrieši              1 

Sievietes           7 

Komunikācija ar sabiedrību 

 

Pasākumi, kas veikti 

sabiedrības informēšanai 

un izglītošanai 

Informācija novada avīzē un mājas lapā  

Pasākumi sabiedrības 

viedokļa izzināšanai par 

apmierinātību ar valsts 

iest.darba kvalitāti un to 

rezultāti 

 

Kopā ar Skolas padomi veiktas 

izmaiņas Skolas Nolikumā 

Skolas 

Nolikums 

 

Sadarbība ar nevalstisko 

sektoru 

 

Sadarbība ar „Manai mazpilsētai 

Aknīstei” 

Pasākums 

skolas telpās par 

ģimeņu 

saliedētības 

jautājumiem 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

Iepriekšējā gadā uzsāktie 

pasākumi, kuri tiks 

turpināti 

  

Nākamā gada galvenie 

uzdevumi un pasākumi 

Izglītojamo motivācijas 

radīšana, uzturēšana. 

 

 

 

Nākamā gada plānotie 

sadarbības projekti un 

pētījumi 

  

 

6.3.Asares pamatskola 

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

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

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

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

vienstāva ķieģeļu ēka ar 3 savstarpēji savienotiem korpusiem. Skolā iebūvēta autonomā 

apkure ar cieto kurināmo (malku). 
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Skolas tiešā tuvumā atrodas 2 veikali, degvielas uzpildes stacija un kokapstrādes 

uzņēmumi. 

6.3.1.Vispārīgs raksturojums 

 

Asares pamatskola īsteno: 

 

 Vispārējās pamatizglītības (1.- 9.klase) programmu (kods – 21011111) – apgūst 

41 skolēni. 

 

 Pirmsskolas izglītības programmu (kods – 01011111) – apgūst 7 pirmsskolas 

grupas audzēkņi. 

 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (kods – 21015611) – apgūst 2 sākumskolas skolēni. 

 

Skola piedāvā interešu izglītības programmas: mūzikas pulciņš, deju pulciņš, 

sporta pulciņš, kokapstrādes un dramatiskais pulciņš. Skolā notiek Aknīstes BJC 

videoamatieru pulciņa nodarbības. 

 

Skolā pamatdarbā strādā 9 skolotāji, no kuriem 2 ir maģistri. 4 skolotāji ir 

piedalījušies ESF projektā “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” un  ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. 

 

Asares pamatskola tiek finansēta no Valsts mērķdotācijas un Aknīstes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Iespēju robežās pašvaldība cenšas nodrošināt līdzekļus 

materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, skolas attīstībai. 

Skolas darbības pamatmērķi 

 

Skolas pamatmērķis: nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem draudzīgā 

vidē, sekmēt brīvas un radošas personības veidošanos atbilstoši savām spējām un 

interesēm. 

6.3.2.Skolas darba prioritātes 2012./2013.m.g. 
 

Skolas attīstības plānā ietvertās prioritātes 

 

1. Mācīšanās prasmju attīstīšana skolēniem. 

2. Skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošana. 

3. Grīdas seguma nomaiņa 6.klasē. 

4. Sporta laukuma labiekārtošana. 

 

Prioritātes katrā skolas darbības pamatjomā 

Mācību saturs 

1. Patriotiskās audzināšanas ietveršana mācību saturā. 
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Mācīšana un mācīšanās 

2 Mācīšanās prasmju attīstīšana skolēniem 

 

Skolēnu sasniegumi 

3. Darbs ar talantīgākajiem skolēniem. 

Atbalsts skolēniem 

4. Skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošana. 

5. Dinamisko atpūtas minūšu iekļaušana mācību stundās. 

 

Skolas vide 

6. Grīdas seguma nomaiņa 6.klasē. 

7. Solu nomaiņa skolas ēdamzālē. 

 

Resursi 

8. Sporta laukuma labiekārtošana. 

9. Materiālās bāzes papildināšana dabaszinību mācīšanai. 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums 

10. Skolas darbības reglamentējošo dokumentu aktualizēšana. 

6.3.3.Mācību gada laikā paveiktais 

 

 Akreditēta skola un Pamatizglītības programma uz 6 gadiem. 

 Pabeigts SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas „Skola kā kopienas 

attīstības resurss” projekts „Esam kopā”. 

 Par SFL līdzekļiem datorklasei iegādāti 2 mazlietoti datori. 

 SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” komponentes „Pilsoniskās 

līdzdalības veicināšana” īstenošanai tika organizētas 2 sabiedriskās talkas 

Ancenes centrā daudzdzīvokļu mājām piegulošās teritorijas sakopšanai un 

labiekārtošanai. 

 Ir nodibināta skolotāju biedrība „Kopā-2”. Tā ir iestājusies biedrībā „Lauku 

partnerība Sēlija” un Augšzemes lauku NVO apvienībā. 

 Īstenots Nīderlandes fonda KNHM finansiālā projekta „Sabiedrība ar dvēseli” 

projekts „Sporta inventāra slidošanai iegāde Ancenes ciema bērnu vajadzībām”. 

 Līdzdalība Olimpiskās dienas aktivitātēs. 

 Nomainīts grīdas segums 6.klasē. 

 Nomainīti soli skolas ēdamzālē. 

 Labiekārtots sporta laukums. 
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6.3.4.Sasniegumi Asares pamatskolā 2012./2013.m.g. 

Lepojamies ar skolēniem, kuri saņēma vidējo vērtējumu virs 7 ballēm. Tādu 

2013./2014.m.g. I. semestrī bija 11 skolēni (2. – 9.klasēs) jeb 33%. 

Katru gadu skolā notiek valsts pārbaudes darbi 3., 6., 9.klasēm, atbilstoši MK 

noteikumiem. 

 

Salīdzināti skolas un novadu vidējie apguves koeficientu rādītāji 2012./2013.m.g. 

Klase AK AK novados 

3.klase - latviešu valoda 

              matemātika 

 

0,57 

0,52 

0,70 

0,69 

6.klase – latviešu valoda 

              matemātika 

  dabaszinības 

0,62 

0,61 

0,72 

0,62 

0,65 

0,67 

9.klase – latviešu valoda 

  krievu valoda 

  matemātika 

 Latvijas un pasaules vēsture 

0,51 

0,45 

0,36 

0,60 

0,64 

0,67 

0,49 

0,65 

 

 

 

6.4.Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” 

Pirmsskolas izglītības iestādē bērnu skaits ir 80, no tiem 32 meitenes un  48 

zēni, 6 gadīgie- 16  bērni, tajā skaitā 7 meitenes, 5 gadīgie bērni – 17, tajā skaitā 9 

meitenes, 4 gadīgie bērni 16, tajā skaitā 7 meitenes, 3 gadīgie bērni – 18, tajā skaitā 5 

meitenes, 2 gadīgie bērni – 8, tajā skaitā 2 meitenes, 1,5 gadīgie bērni  - 5, tajā skaitā 2 

meitenes. Pirmskolas izglītības iestādē ir 4 grupas: ,,Cālēni”, ,,Zīļuki”, ,,Mārītes”, 

,,Rūķīši”. 
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Pirmsskolas izglītības iestādē 2012./2013. Mācību gadā galvenie uzdevumi ir:  

1. Veidot latvisku vidi grupās un  iestādē kopumā, izpratni par latvisko identitāti un 

piederību Latvijas valstij. 

2. Veicināt sadarbību ar citām novada izglītības iestādēm; 

4.1 organizēt kopīgus pasākumus, 

4.2. iepazīties ar citu izglītības iestāžu darbību, materiālo bāzi, uzskates 

līdzekļiem, 

4.3 organizēt pieredzes apmaiņu starp izglītības iestāžu pedagogiem 

5. Turpināt sadarbību  ar vecākiem; 

5.1. iesaistot tos kopīgos pasākumos, lai veicinātu latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu 

ģimenē, 

5.2. iesaistīt kopīgu radošu darbu veidošanā, izstāžu rīkošanā, grupu noformēšanā, 

laukumu labiekārtošanā, 

5.3. jaunos vecākus iepazīstināt ar pedagoģisko procesu un dienas kārtību grupās. 

1. Turpināt īstenot vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas galveno 

mērķi, saturu, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, atbilstoši bērna 

vecumam un interesēm. 

2. Veidot, izpratni par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām, aktīvi iesaistoties to 

izzināšanā, apgūšanā; 

2.1. pētīt latviešu tautas tradīcijas un sakarības dabā, 

2.2. rīkot izstādes, iepazīstinot ar latviešu daiļamata meistaru darbiem un 

rokdarbiem, 

2.3. izmantot latviešu tautas mutvārdu mantojumu (tautasdziesmas, 

sakāmvārdi, parunas, ticējumi, mīklas, pasakas) ikdienā. 

20% 

21% 

20% 

23% 

10% 
6% 

Bērnu skaits PII"Bitīte"2013. gadā 

6-gadīgie 5-gadīgie 4-gadīgie 3-gadīgie 2-gadīgie 1,5-gadīgie 
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Lai tiktu īstenoti galvenie uzdevumi tika apstiprināts gada pasākumu  plāns, kā 

arī dienas kārtība un nodarbību plāns. Lai nodrošinātu pirmsskolēnu drošību iestādes 

metodiķis kopā  vadītāju izstrādāja ,,Drošības instrukcijas bērniem”, kopā  7 

instrukcijas.  

Iestādē  strādā 7 skolotājas un mūzikas skolotāja, kā arī izglītības metodiķis, 

kuriem ir atbilstoša kvalifikācija, tās īsteno Pirmsskolas izglītības programmu 

01011111. 

 Piedaloties ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” vienam pedagogam ir piešķirta 3. kvalitātes pakāpe. 

Metodiķis, izglītības iestādē ,,Centrs Dardedze” ir ieguvis apliecību, kas deva tiesības 

pārstāvēt  Nodibinājumu ,,Centrs Dardedze” īstenot Džimbas drošības programmu 

darbā ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Programma tika  īstenota  

pirmsskolas izglītības iestādē ,,Bitīte” 6 gadīgiem bērniem , kā arī Aknīstes vidusskolā  

1. Klases skolēniem.  

 Iestādē ir 14 tehniskie darbinieki no tiem: 5 skolotāju palīgi.  

Tika akceptēts pasākumu plāns, kurā paredzēti izglītojoši ,sporta, izklaidējoši un 

jautri pasākumi, tradīciju svētki, kuri mācību gada laikā tiek realizēti.   

6.5.Aknīstes bērnu un jauniešu centrs 

6.5.1.Iestādes juridiskais statuss. 

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

darbojas uz nolikuma pamata. 

Mērķis. 

Atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu 

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

Aknīstes BJC darbības uzdevumi ir: 

 iespēju nodrošināšana Aknīstes novada bērnu un jauniešu intelektuālajai 

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

darbam, profesijas izvēlei lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai; 

 interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu tālākizglītības 

un metodiskā darba nodrošināšana, tai skaitā interešu izglītības programmu, 

darba formu un metožu pilnveide; 

 ārpusstundu organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana. 

Aknīstes BJC audzēkņi ir Aknīstes novada pirmsskolas vecuma bērni, obligātās 

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

6.5.2.Personāls. 

Interešu izglītības iestādē strādā 5 skolotāji, direktors un tehniskie darbinieki – apkopējs 

un sezonas laikā divi kurinātāji. Skolotāji tiek pieņemti darbā uz vienu mācību gadu, t.i., 
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9 mēnešiem, kurinātāji – uz apkures sezonas laiku. Patstāvīga darba attiecībās ir 

direktors un apkopējs, kam darba devējs ir Aknīstes novada pašvaldība.  

2013./2014.mācību gadā darbojās 7 pulciņi, 10 pulciņu grupas, ko apmeklēja 112 bērni.  

6.5.3.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.   

6.5.4.Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. 

 TENDENCE FINANSU RESURSUS SAMAZINĀT, 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. 

Gads Bērnu 

skaits 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Pulciņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

2001./2002. 186 70 11 10 

2002./2003. 217 60 11 10 

2003./2004. 308 70 20 17 

2004./2005. 243 79 17 14 

2005./2006. 213 78 16 11 

2006./2007. 192 81 17 11 

2007./2008. 244 80 18 14 

2008./2009. 184 78 15 12 

2009./2010. 122 20,154 9 8 

2010./2011. 106 29,267 9 8 

2011./2012. 127 28,39 9 7 

2012./2013. 148  25,78 8 7 

2013./2014. 112 20,7 7 6 

 

Iestādes finansējums pēdējo gadu griezumā 

Rādītāja nosaukums 
LATI/ 

2009.g. 

LATI/ 

2010.g. 

LATI/ 

2011.g. 

LATI/ 

2012.g. 

LATI/ 

2013.g. 

Iestādes kopējais finansējums 29 659 18 312 29218 35586 35083 

  t.sk. no valsts budžeta – 

mērķdotācijas pedagogu algām 

22 617 5335 3775 4852 5011 

          no pašvaldības budžeta 7042 12 977 24973 25629 30072 

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

citi pašu ieņēmumi 

- - - - - 

          citi avoti (uzrādīt) 

ziedojumi 

- - 470 105 - 

Interešu izglītības programmu stundu skaits  

Apmaksas avots 

Stundu 

skaits 

2009.g. 

Stundu 

skaits 

2010.g. 

Stundu 

skaits 

2011.g. 

Stundu 

skaits 

2012.g. 

Stundu 

skaits 

2013.g. 

Visu apmaksāto interešu izglītības 

programmu stundu skaits 

20,154 29,267 28,39 25,78 20,70 

      t.sk.no valsts budžeta 

mērķdotācijas 

20,154 29,267 28,39 25,78 20,70 

      no pašvaldības budžeta - - - - - 

      cits (uzrādīt, kāds) - - - - - 

 

Pasākumi, kuros piedalās Aknīstes BJC interešu izglītības kolektīvi 2013. gadā: 

 

Pasākums  Organizē Vieta 

Aknīstes mazpulka pieredzes 

brauciens pie kaimiņu mazpulkiem. 

BJC Viesītes Kultūras pils, 

Jēkabpils BJC un 

Krustpils pamatskola 

Mūsdienu deju kolektīvu radošais 

konkurss 1.kārta 

Izglītības 

pārvalde 

Aknīstes BJC  

Mūsdienu deju kolektīvu radošais 

konkurss 2.kārta 

VISC Daugavpils Kultūras pils  

Lieldienu pasākums. 

Pirmās Lieldienas. 

Maruta 

Caunīte 

Gārsenes KN  

Lieldienu pasākums. 

Otrās Lieldienas. 

BJC  Sēļu parks 

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvu 

sadancis 

Jēkabpils 

novads  

Zasas KN 

VI. starptautiskais populārās 

mūzikas izpildītāju konkurss-

festivāls „Aprīļa pilieni”  

Biedrība 

„Aprīļa 

pilieni” 

Bauskas novads 

Ikgadējās Latvijas Mazpulku Sporta 

spēles  

Latvijas 

Mazpulks  

Dobeles novada Penkules 

pamatskola 

Starptautiskā bērnu aizsardzības 

diena Aknīstes novadā. Novada 

bērnu un jauniešu koncerts. 

BJC Aknīstes estrādē 

Vasaras radošās darbnīcas „Kabata” BJC  Aknīstes BJC  
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Bērnu koncerts Jēkabpils novadā Ābeļu 

kultūras nams  

Ābeļu pagasta estrādē 

Jauniešu diena Aknīstē BJC Aknīstes estrādē 

Lāčplēša diena. 

Varoņu godināšana. 

Noformējums. 

BJC Aknīstes BJC  

Aknīstes BJC izgaismošana Latvijas 

Republikas proklamēšanas 

92.gadadienai. 

BJC Aknīstes BJC 

II Adventa koncerts BJC  Aknīstes BJC 

 

 

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 2013.gadā 

palielinājušies. Izsniegums ir krities, tas skaidrojams ar mūsdienu tehnoloģiju 

straujo ienākšanu mūsu dzīvē. Aizvadītajā gadā bibliotēkas kārtējie izdevumi: 

20257(-1344) 

2013. gadā bibliotēkas krājumu papildinājām par summu (2648)Ls.(+361) 

Grāmatas - 2094Ls.(+580) 

Preses izdevumi -554 Ls.(-220) 

 Domes līdzekļi- grāmatas 1240 Ls.(+92), preses izdevumi - 554(-220) 

 Akcija Atbalsts lauku bibliotēkām - 40Ls(+8) 

 Dāvinājumi – 207 Ls(+44) 

 Projekts 1166 Ls (+985) 
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Aizvadītajā gadā finansējums grāmatu un preses izdevumu iegādei no pašvaldības 

līdzekļiem palika nemainīgs. Atbalstot bibliotēkas lūgumu, pašvaldība piešķīra papildus 

finansējumu preses iegādei turpmāk visam gadam. 

Novada depozitārijam iegādājamies 148 eks.(+104) par summu 779 Ls.(+583). 

Kopā ar novada bibliotēkām vienojamies par nelielu grāmatu iegādi depozitārijam no 

novada bibliotēku budžeta. 

Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju, ir ļoti svarīgi nodrošināt visus 

bibliotēkas pakalpojumus labā kvalitātē. 

 

 

2013.gadā fonds papildināts par - 1139 eks. (+155) 

Grāmatas – 542 (+180) 

 Preses izdevumi – 597 (-25) 

 Nozaru literatūra – 575 (+18) 

 Daiļliteratūra – 301(+121) 

 Bērnu, jauniešu lit.- 68(-163) 

Patīkams pārsteigums bija grāmatu iegāde VKKF projekta ietvaros. Krājuma apgrozība 

2012.gadā – 1.4, 2013.gadā - 1.2. 

7.1.2.Bibliotēkas personāls 

         Uzsākot 2013.gadu bibliotēka strādā 4 darbinieki. 

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

7.1.3. Informācijas pakalpojumu attīstība 
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Bibliotēkai kā informācijas uzkrājējai un izplatītājai arvien jādomā, kā paplašināt 

informācijas avotu loku. Bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu 

sniegšanai tiek izmantoti esošie informācijas resursi un meklēti jauni. Bieži izmantotas 

analītikas, novadpētniecības, LNB, arī citu bibliotēku datu bāzes. Daudzi lietotāji arvien 

vairāk paši meklē informāciju internetā, tomēr daži vēlas arī bibliotekāru palīdzību un 

ieteikumus, lai konkretizētu vai arī vēl papildinātu iegūto informāciju. Ir arī tādi, kas 

negrib pūlēties un paši radoši strādāt ar plašo materiālu klāstu.  

Par pierastu situāciju ir kļuvis tas, ka paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma 

saturiskais diapazons un sarežģītība. Bibliotēka ir kļuvusi par atpazīstamu rēķinu 

maksājumu vietu, par transporta biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un printēšanas vietu, 

par vietu, kur var uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo informāciju un bez maksas 

piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. 

Informācijas darbā izmantojam informācijas stendus, novada mājas lapu, kur 

regulāri tiek ievietota informācija par jaunāko literatūru bibliotēkā. Informācijas 

darbs tiek veikts kā individuāli, tā arī kolektīvi, piemēram, ar literatūras izstādēm. 

Bibliotēkām ir jāpalīdz bērniem orientēties plašajā informācijas ieguves klāstā. 

Iepazīstinām ne tikai ar bērnu literatūras nodaļu, bet arī ar visas bibliotēkas darbu. 

 Bibliotēka piedāvā lietotājiem bez maksas izmantot šādas datu bāzes 

 www.letonika.lv 

 Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv 

 Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku 

kopkatalogs www.jgb.lv 

Bibliotēka neveido datu bāzes un digitālās kolekcijas, bet Aknīstes novada mājas 

lapā www.akniste.lv ir atrodama virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos”, 

kuras tapšanā piedalījās arī bibliotēka. 

Bibliotekārs joprojām ir konsultants un palīgs informācijas pasaulē. Svarīgi ir būt 

par gidu un lietotājam parādīt informācijas meklēšanas iespējamos ceļus. Daļa, parasti 

tie ir skolēni, studenti, kuri arī paši elektroniskajā katalogā sameklē vajadzīgo. Tomēr 

jāatzīst, ka lietotāji katalogu izmanto maz. Krietni efektīvāks veids, kā iegūt ziņas par 

vēlamās grāmatas pieejamību, ir vēršanās pie bibliotekāra. 

Uzziņas tiek sniegtas pēc lietotāju pieprasījuma. Intensīvāks darbs ir skolēnu 

projektu nedēļā. Sniegto uzziņu skaits 2013. Gadā 62(+14). Pieprasītākās tēmas: par 

dažādām pasaules valstīm, Latvijas vēsturi, ekonomiku, mākslu, dabu, dabas aizsardzību, 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.jgb.lv/
http://www.akniste.lv/
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dzīvnieku un augu valsti, rakstniekiem, svētku dienām. Precīzi uzziņu skaits nav 

nosakāms. 

Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, izmantojam citu bibliotēku 

fondu. Grāmatas pasūtām no galvenās bibliotēkas un citām bibliotēkām.  

No depozitārija saņemtas – 123(-35) grāmatas 

Depozitārija grāmatas lasījuši – 68(-60) lasītāji 

Depozitārija grāmatu izsniegums – 341(+37)  

            No citām bibliotēkām saņemtas – 24(-3) grāmatas 

Citām bibliotēkām nosūtītās – 3 (-2) 

SBA pakalpojumus atskaites periodā neesam izmantojuši. 

Izmantojot Jēkabpils galvenās bibliotēkas depozitāriju, bibliotēkai ir iespēja uz 2 

mēnešiem saņemt grāmatas, kas nav bibliotēkas fondā. Pārsvarā tiek izmantota literatūra 

krievu valodā, tādēļ nav jātērē līdzekļi īslaicīgas nozīmes jaunieguvumu iegādei.  

Pēc novadu izveides izveidojām savu novada depozitāriju un turpinām grāmatu 

apmaiņu starp novada bibliotēkām. 

Novada depozitārijā izsniegtas – 594(-103) 

Novada depozitārijā lasījuši – 424(-40) lasītāji 

 

Ar Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas un novada bibliotēku depozitārija 

jaunsaņemto grāmatu sarakstu var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā, 

bibliotēkā abonementā uzliktajās mapēs un novada avīzē „Mana Aknīste”.  

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. Bibliotēka atrodas 

daudzdzīvokļu mājas vienā dzīvoklī, kurā ir veikts kosmētiskais remonts (2005.g.), 

iegādātas jaunas mēbeles (2005.g., 2007.g.), nomainīti logi (2009.g.).   Bibliotēkā ir 7 

datori – 1 darbiniekam un 6 lietotājiem (1 nedarbojas), kopētājs, multifunkcionālā 

iekārta, printeris, čeku printeris un svītrkodu lasītājs.  Bibliotēka akreditēta līdz 

10.08.2017. 

   Gārsenes pagasta bibliotēkas misija ir izglītotas, informētas un kulturālas sabiedrības 

veidošana. Bibliotēkas darbību raksturo vārdi - izglītot, informēt un izklaidēt. 

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

veicināt reģiona iedzīvotāju mūžizglītības procesu, nodrošināt  bibliotēkas 

lietotājiem visus iespējamos bibliotēkas pakalpojumus.  

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

skaitā, arī Gārsenes pamatskolas skolēnus. 

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

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

2
. Bibliotēkā ir 

7 lietotāju vietas.  

 

2. Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība: 

 

   2013.gadā Gārsenes pagasta bibliotēkas lietotāju skaits bija 204. Tas ir par vienu 

lietotāju vairāk nekā pagājušajā gadā. Toties ir samazinājies bērnu un jauniešu lasītāju 

skaits – 50 (-10). 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies arī apmeklējumu skaits un izsniegums. 

Palielinājies vienīgi grāmatu izsniegums, jo šeit bibliotēkas lietotāji varēja izmantot ne 

tikai savas bibliotēkas fondu un jaunieguvumus, bet arī grāmatas no citā bibliotēkām – 

Aknīstes, Aknīstes vidusskolas un JGB. 

  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, 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. 

 

 3. 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 689 jauniem iespieddarbiem, no 

kuriem 188 bija grāmatas, 2 audiovizuālie materiāli, un 499 – preses izdevumi. 

     Gārsenes pagasta bibliotēkā 2013. gadā strādāja viens darbinieks – bibliotēkas 

vadītāja. 

   Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 2013. Gadā-semināru cikls „Virtuālā stunda 

bibliotekāriem”.    

Pavisam fonda komplektēšanai izlietoti Ls 1500,31 no tā grāmatām – Ls 867,31. 

No pašvaldības budžeta fonda komplektēšanai izlietoti Ls 1037,59, no tā grāmatu 

iegādei – Ls 404,59. Grāmatu iegādei pašvaldība bija atvēlējusi mazāk līdzekļu 

salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet vairāk līdzekļu – Ls 633,- bija periodikas 

pasūtīšanai, jo bibliotēka pārgāja uz preses izdevumu abonēšanu vienreiz gadā. 

Grāmatu fondu papildināju, piedaloties Kultūrkapitāla fonda projektos „Lasīšanas 

veicināšanas programma: Bērnu un jauniešu žūrija’’ un „Grāmatu iepirkums 
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publiskajām bibliotēkām” , akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām” ,saņēmu dāvinājumus 

un ziedojumu no SIA „Nord Torf”.  

Bibliotēkas krājuma apgrozība 2011. gadā bija 0,92. 

4. Informācijas pakalpojumu attīstība: 

   Gārsenes pagasta bibliotēkas fonds ir ievadīts reģiona elektroniskajā kopkatalogā. 

Pabeigta elektroniskā kopkataloga salīdzināšana ar inventāra grāmatām. Regulāri 

pievienoju katalogam jaunieguvumus un dzēšu norakstītos iespieddarbus. 

   Gārsenes pagasta bibliotēkā lietotājiem 2013. gadā bija pieejama datu bāze Letonika 

un Lursoft laikrakstu datu bāze. 

    Lai nodrošinātu lietotāju pieprasījumu apmierināšanu, grāmatas tika vestas no citām 

novada bibliotēkām, no novada bibliotēku depozitārija, no JGB un JGB depozitārija.  

 

7.3.Asares bibliotēka 

         Bibliotēka ir nozīmīgs informācijas, kultūras un izglītības, kā arī komunikācijas 

centrs  un zinību avots visiem pagasta  iedzīvotājiem. Bibliotēka ir ne vien informācijas 

un izglītības , bet arī sociālās palīdzības centrs.  Tā ir pieejama ikvienam cilvēkam , 

kurā jebkurš indivīds var interesanti pavadīt brīvo laiku gan lasot gan izmantojot 

tehnoloģijas , gan piedaloties pasākumos. 

       Bibliotēkas galvenais mērķis ir rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un 

nodrošināt mūžizglītības iespējas ikvienam sabiedrības loceklim. Bibliotēka akreditēta 

līdz 2017.gadam  

        Novadu reformas rezultātā, izveidojoties Aknīstes novadam, bibliotēkai ir jauns 

nosaukums Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēka. Tā apkalpo Asares pagasta un 

Aknīstes novada iedzīvotākus. Mūsu novadā esam 3 pagastu publiskās bibliotēkas. 

Iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls. Novadā joprojām ir trīs izglītības iestādes: Asares 

un Gārsenes pamatskola un Aknīstes vidusskola. 

Atrodamies reģiona nomalē, ar visām no tā izejošajām sekām - tālu lielpilsēta, sliktie 

ceļi, iedzīvotāju skaita samazināšanās, līdz ar to lasītāju zaudēšana. Aktīvākais 

apmeklētājs dotajā brīdī ir pensionārs, bezdarbnieks un skolnieks. 

        Bibliotēka nodrošina kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu lietotājiem, 

organizē lasītāju un literatūru popularizējošos pasākumus, iesaistās starpbibliotēku 

abonementa sistēmā, veic krājuma papildināšanu , uzskaiti , uzturēšanu un saglabāšanu. 

Bibliotēka piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai ,kā 

arī nodrošina iespēju piekļūt internetam un datu bāzēm. Veicina bērnu un jauniešu 

vēlmi lasīt un palīdz apgūt iemaņas informācijas tehnoloģijās. 

Bibliotēkas izmantošana 
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Kā jau tabulā redzams, ka salīdzinot ar 2012. gadu, lasītāju skaits ir palielinājies par 6 

lasītājiem, arī izsniegums un apmeklējums ir mazliet palielinājies, kas pierāda, ka 

bibliotēka ir nepieciešama cilvēkiem 

       Bibliotēkas pakalpojumi pieejami ikvienam interesentam gan bibliotēkā gan 

izsniegšanas punktā Ancenē „Spodrās”.       . 

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

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

pieeja. 

         2013.gadā bibliotēkas krājums tika papildināts ar 644 eks. dažādu veidu 

dokumentiem, kas ir par 6 eks. vairāk nekā 2011.gadā.        

    Bibliotēkas apmeklētājiem bez maksas pieejamās datu bāzes www.letonika.lv  

www.lursoft.lv. Laikrakstu bibliotēka tiek izmantotas informācijas meklēšanai.  

      Elektroniskā formātā ir pieejami 11 eksemplāri dažādas tematikas CD: 

                   Otrā Pilsēta Daugavpils 

                   Latvijas 2001. gada Lauksaimniecības Skaitīšanas rezultāti 

                   Latvijas 2004. gada Lauksaimniecības Skaitīšanas rezultāti 

                   Ceļvedis lietotu automašīnu izvēlē 

                   Praktiskā Jāņu grāmata 

                   Vides kvalitāte  Latvijā  2003 

                   Dzīve kā košums 

                  (Divas )puses  Latviešu kara stāsti 

                   Dzimis Rīgā 

                   Lapsa Lato Va(i)ras  virtuve 

                  Nāc paklausies! 
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Aizvadītajā gadā noorganizēti 4 pasākumi un 10 izstādes. 

   Izlietotie naudas līdzekļi 2012.gadā grāmatu iegādei. 

 

Naudas ienākšanas avoti  Ls 

 

Pašvaldības līdzekļi 

 

524.05 

dāvinājumi   41,41 

 

Kultūras pārvalde   57,86 

Projekts „Bērnu žūrija” 

 

92,88 

 

LBAB 36,48 

 

   Informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem  pieejama Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv; Aknīstes novada mājas lapā www.aknīste.lv; 

Latvijas digitālajā kultūras kartē, bibliotēku portālā www.bibliotēka.lv   

    Bibliotēka informē pagasta iedzīvotājus par bibliotēkas darbību un 

pakalpojumiem, kā arī par jaunajām grāmatām. 

              Par organizētajiem pasākumiem tiek uzlikti paziņojumi bibliotēkā, skolā, gan 

abos ciematos, kā arī Aknīstes novada mājas lapā. 

     Bibliotēkā regulāri ir iekārtotas izstādes gan par gadskārtu un ieražu svētkiem, gan 

rakstnieku jubilejām, gan par jaunieguvumiem, gan dažādas tematiskās izstādes. 

     

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 

http://www.jgb.lv/
http://www.aknīste.lv/
http://www.bibliotēka.lv/
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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 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#) un  saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes 

novada pašvaldības iedzīvotājiem”, kas apstiprināti 2009.gada 26. augusta sēdē ( 

protokols Nr.7,11p.). 

  Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki. Sociālā dienesta vadītāja, kas 

vienlaikus veic arī sociālā darbinieka pienākumus, sociālais darbinieks, sociālais 

darbinieks ar ģimeni un bērniem un sociālā aprūpētāja. Sociālo aprūpi klienta 

dzīvesvietā veic divi aprūpētāji. 

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

šajā gadā ir palielinājies, jo palielinājies pabalsta saņēmēju skaits. 

 Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar 

licencētas SIA „ZZ Dats” sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas 

datorprogrammas SOPA palīdzību. Pašvaldībā visiem sociālā dienesta darbiniekiem ir 

iekārtotas darbavietas ar jaunu datortehnikas aprīkojumu. 
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 Viens no sociālā dienesta galvenajiem uzdevumiem ir sniegt sociālo palīdzību 

klientiem, kuriem tā ir nepieciešama. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2012. un 

2013.gadā uzskatāmāk redzamas tabulā. 

 

                              8.1. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 

 

 2012.gadā  2013.gadā 

Visi pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsti kopā (Ls) 

 

80579 

 

46865 

t.sk. ienākumus testētie 70221 34973 

t.sk. ienākumus netestētie 10358 11892 

no tiem 

- ārkārtas situācijā   

izmaksāti pabalsti 

- bāreņiem un bez 

vecāku gādības 

palikušiem 

bērniem pēc 

ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās 

izmaksāti pabalsti 

- audžuģimenēm 

izmaksāto pabalsti 

 

 

10358 

 

 

 

 

 

 

- 

  

    - 

 

                                                        

 

 

 

10633 

 

 

 

 

 

 

- 

                                      

    1259 

                                          

                                      

                                     

Saņēmēju skaits (personas)     646     723 

no ienākumus testētiem 

pabalstiem 

-GMI pabalsts  

 

53427 

 

15904 

Saņēmēju skaits     279    169 

-Dzīvokļa pabalsts   5575  5800 

Saņēmēju skaits      302   286 

-Citi pabalsti 11219 13269 

Saņēmēju skaits                                    162                                          271 

No tiem:   

-ēdienam(Ls)   8724   7058 

-veselības aprūpei (Ls) 2495 6211 
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 Pēc tabulas datiem redzams, ka 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu samazinājušās 

sociālās palīdzības pabalstu izmaksas par 33714 Ls, savukārt GMI (garantētā minimālā 

ienākuma) līmeņa nodrošināšanai pabalsts samazinājies par 35248 Ls. Līdz ar to var secināt, ka 

samazinās trūcīgo ģimeņu skaits un 2012.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss ir 428 personai, 

savukārt 2013.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss 363 personām, kas ir par 65 personām 

mazāk nekā 2012.gadā, kam izmaksāti pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti. 

 

 2013.gadā palielinājies pabalsta saņēmēju skaits medicīnas izdevumu apmaksai.  

 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, jo daļai Aknīstes pilsētas 

iedzīvotāju nav ierīkota ūdens apgādes un kanalizācijas. 

 Sociālais dienests veic aprūpes mājās pakalpojumu, kas 2012.gadā pašvaldībai 

izmaksājis 6326 Ls. Šo pakalpojumu izmantoja 13 personas. Savukārt 2013.gadā šis 

pakalpojums izmaksāja 6762 Ls un to izmantoja 14 personas. 
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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. 

 2012.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

pilngadīgajām personām sniegtie pakalpojumi sastāda 57704 Ls 21 personai, savukārt 

2013.gadā 68414 Ls 27 personai, bet no citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

2012.gadā sastāda 8804 Ls 9 personām, bet 2013.gadā 15533 Ls 12 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 2013.gadā”: 

- klientu iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un citu dokumentu 

pieņemšana un izskatīšana: 

- iedzīvotāju un pašvaldības deputātu informēšana par izmaiņām likumdošanā 

sociālās palīdzības jautājumos: 
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- sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana; 

- valsts statistikas gada pārskatu un ikmēneša pārskatu par sociālās palīdzības 

sniegšanu novadā sagatavošana; 

- piedalīšanās ģimeņu (personu) apsekošanā ģimenes sociālās un materiālās 

situācijas novērtēšanai un iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšanai; 

- informācija un pārrunas ar klientu par līdzdarbību personas materiālā 

stāvokļa uzlabošanai, savas problēmas risināšanai; 

- individuālais darbs ar klientu; 

- pārtikas programmas (ES atbalsts) īstenošana trūcīgajām ģimenēm; 

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

(kas iepriekšējā kampaņā saņēmušas tikai 1 karti), ģimenēm ar bērniem 

invalīdiem, ģimenēm ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, 

daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas kompensāciju Latvenergo 

apkalpošanas centros; 

- sociālā darba ar sociālo gadījumu vadīšana; 

- sadzīves apstākļu uzlabošana Aknīstes VSAC; 

- 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; 

-  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana sociālā riska grupām 

u.c.uzdevumi. 

Kā prioritāte sociālajā darbā 2013. gadā tika noteikts sociālais darbs ar ģimeni 

un bērniem, kas paredzēja sniegt profesionālu atbalstu šo bērnu vecākiem sadarbojoties 

ar bāriņtiesu, skolām, policiju un biedrībām, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu 

problēmu risināšanu. 

Šajā sakarībā tika papildināts to klientu loks, kam ir piešķirtas brīvpusdienas un 

kas mācās Aknīstes novada izglītības iestādēs.  

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 kārtīb 

 

9.Bāriņtiesa 

Aknīstes novada bāriņtiesa darbu uzsākusi 2009. gada 01. oktobrī.  
Aknīstes novada bāriņtiesas sastāvā ir seši darbinieki 

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

2013. gadā sniegta informācija par 14 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība 

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

bijuši 22 bērni, no tiem: 

Zēni 0-3 gadi               2 

                   4-12 gadi  3 
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  13-17 gadi  7 

Meitenes 0-3 gadi   - 

  4-12 gadi  6  

  13-17 gadi  4  

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

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

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

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

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

nav nodots neviens bērns. 

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

2 vienpersoniski pieņemtie lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu; 

3 lēmumi par aprūpes tiesību neatņemšanu; 

3 lēmumi par bērnu aprūpes tiesību neatjaunošanu; 

3 lēmumi par aizbildņa iecelšanu; 

3 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna/rīcībnespējīgā mantu; 

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

2 lēmumi par aizbildņa atlaišanu; 

1 lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē; 

1 lēmums par bērna aprūpes izbeigšanu audžuģimenē. 

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

12 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 

10 lietas par aizbildnības dibināšanu un aizbildņa iecelšanu; 

9 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu; 

7 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

4 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību; 

2 lietas par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā; 

1 lieta par atzinuma sniegšanu par personas piemērotību aizgādņa amatam. 

Pagājušajā gadā uzsāktas 14 jaunas lietas, no kurām:  

4 lietas par bērnu personisko interešu aizsardzību; 

3 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 

2 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

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

audžuģimenē;  

1 lieta par bērna mantas pārvaldīšanu; 

1 lieta par atzinuma sniegšanu par personas piemērotību aizgādņa amatam. 

Pagājušajā gadā pabeigtas 9 lietas, no kurām: 

2 lietas par bērna mantas pārvaldīšanu; 

2 lietas par bērnu ievietošanu aprūpes iestādē; 

2 lietas par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai; 

2 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem; 

1 lieta par bērna ievietošanu audžuģimenē. 

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

aizsardzību bāriņtiesa izdara arī apliecinājumus, un pagājušajā gadā bāriņtiesas izdarīto 

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

pilsētā, 74 Gārsenes pagastā un 34 Asares pagastā. 
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10.Kultūras darbs  
 

Pārvaldes struktūra: 

  

Aknīstes novada kultūras darbu vada kultūras darba vadītāja, ko apstiprina 

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja. Kultūras darba vadītāja ir tiešā pakļautībā 

izpilddirektorei. Aknīstes kultūras darba vadītājas tiešā pakļautībā ir pašdarbnieku 

pulciņu vadītāji, kā arī kultūras nama vadītāja Gārsenes pagastā un kultūras darba 

organizatore Asares pagastā. 

Kultūras darba mērķi un uzdevumi : 

 

 

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

nodrošinot dažādu sociālo grupu iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas; 

 

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

pašvaldības vajadzībām; 

 

3. Sekmēt profesionālās mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 

 

4. Veidot novadā labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai; 

 

5. Organizēt kultūrizglītojošus pasākumus un rūpēties par kultūras pasākumu 

auditorijas attīstību; 

 

6. Koordinēt un atbalstīt pašdarbnieku kolektīvu darbību un līdzdalību 

Dziesmu un deju svētkos; 

 

7. Veicināt lokālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu; 

 

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

plānus; 

 

9. Rūpēties par Aknīstes novada starptautisko kultūras sakaru attīstību; 

 

10. Koordinēt novada kultūras pasākumu budžeta efektīvu izlietojumu. 

 

Kultūrai paredzētos līdzekļus veido: 

 

- pašvaldības budžets;  

- juridisko un fizisko personu dāvinājumi un ziedojumi. 

 

Kultūras darba funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un 

materiālo bāzi.  

 

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

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

- Asares pagasta kultūras nams, 
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- Gārsenes pagasta kultūras nams. 

Aknīstē kultūras nama nav, tāpēc kultūras pasākumi notiek Aknīstes vidusskolas 

zālē, Aknīstes Bērnu un Jauniešu centrā vai Aknīstes brīvdabas estrādē. Daudzi 

pasākumi notiek pēc rotācijas principa, vienu gadu Asares k/n, nākamajā Gārsenes k/n 

un trešajā gadā Aknīstes vidusskolas svinību zālē, sekmējot kultūras pieejamību visā 

novadā.  

Aknīstes novadā ir izveidoti un sekmīgi darbojās vairāki pašdarbnieku kolektīvi: 

 sieviešu vokālais ansamblis  “Viotonika”; 

 sieviešu vokālais ansamblis „Atbalsis”; 

 sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”; 

 vidējās paaudzes deju  kolektīvs “Ieleja”; 

 vecākas paaudzes deju grupa “Dejotprieks”; 

 Asares kultūras nama dramatiskais kolektīvs; 

 Aknīstes amatierteātris; 

 Gārsenes kultūras nama dramatiskais kolektīvs; 

 vingrošanas pulciņš Aknīstē; 

 volejbola un florbola pulciņi Gārsenē; 

 radošo dziedātāju pulciņš Asares kultūras namā; 

 vokāli instrumentālais ansamblis „Robežpunkts”. 

 

 

 

Tradicionālie, ikgadējie pasākumi: 

 

 Vecgada karnevāls; 

 Novada pašvaldības darbinieku Jaungada ieskaņu balle; 

 Sēlijas kauss volejbolā ;  

 Valentīndienas balle; 

 Zemnieku un uzņēmēju balle; 

 Organizāciju un uzņēmumu darbinieku sporta spēles;  

 Represēto piemiņas pasākumi; 

 P.Vanaģeļa piemiņas kauss volejbolā;  

 Lieldienas; 

 Novada pašdarbnieku atskaites koncerts;  

 Mātes dienai veltīti pasākumi; 

 Skolu izlaidumi; 

 Līgo svētki; 

 Bērnības un pilngadības svētki;  

 Aknīstes novada svētki; 

 Sporta un tūrisma svētki; 
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 Zinību dienai veltīts pasākums;  

 

 Sadarbībā ar bibliotēkām  tiek rīkotas dažādas tematiskas pēcpusdienas; 

Latvijas Republikas gadadienai veltīts pasākums;  

Novembra kauss volejbolā;  

Rudens-ražas balle;  

Pēcpusdiena Aknīstes novada pensionāriem; 

Ziemassvētkiem veltīti pasākumi. 

 

 

11.Komunikācija ar sabiedrību 

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.  

  

2013. 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 2013. 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 

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 . 2013. gadā ir iznākuši 11 informatīvā 

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

  

http://www.akniste.lv/
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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. 2013.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  

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”.  

 

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