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1. Priekšsēdētājas ziņojums par 2018. gadu.
Vadības ziņojums
pie 2018.gada finanšu pārskata
2018.gadā Aknīstes novada teritoriālo vienību pārvaldi realizē Asares pagasta
pārvalde Asares pagastā, Gārsenes pagasta pārvalde Gārsenes pagastā, pašvaldības
administrācija Aknīstes pilsētā, pagastā un Aknīstes novadā.
Novadā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Ja 2018.gada sākumā tas bija 2725, tad uz
2018.gada 31.decembri tas ir samazinājies līdz 2702. Galvenie iemesli - mirušo personu
skaits ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu. 2018.gadā ir piedzimuši 19 bērni, bet mirušas
59 personas. Reģistrētas 3 laulības. Arī izbraukšana uz citām pilsētām un ārvalstīm samazina
iedzīvotāju skaitu, it sevišķi jauniešu.
Bezdarba līmenis pašvaldībā 2018.gada beigās bija 4.5% (samazinājies par 1.3%
salīdzinājumā ar 2017.gadu), uzskaitē ir 75 bezdarbnieki. Galvenokārt tie ir mazkvalificēti
iedzīvotāji, kuri darbu nevar atrast gan iemaņu un prasmju trūkuma dēļ, gan attieksmes pret
darbu dēļ. Lielākie darba devēji novadā ir SIA ”Nordtorf”, Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca, SIA ”Indāres”, Aknīstes novada pašvaldība.
Pašvaldība 2018.gadā īstenojusi vai uzsākusi īstenot vairākus ES fondu līdzfinansētus
projektus:
- pašvaldībā tiek turpināts īstenot ESF programmas projektu „Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”, šī projekta pasākumu īstenošanai
2018.gadā saņemts ES finanšu instrumenta finansējums 886.57 EUR;
- pašvaldība uzsākusi īstenot 7 Lauku atbalsta dienesta administrētos ES ELFLA Latvijas
lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” projektus, kuru ietvaros tiek veikta septiņu pašvaldības ceļu
posmu rekonstrukcija. Šo darbu veikšanai piesaistīti kopumā 640262.53 EUR ES fondu
līdzekļu, pašvaldības līdzfinansējums 244910.71 EUR. Ceļu rekonstrukciju plānots pabeigt
2019.gadā. Apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” uzsākts īstenot p.i.i Bitīte energoefektīva apgaismojuma ierīkošanas
projekts, izmantojot videi draudzīgu risinājumu- apgaismojuma nodrošinās saules enerģija.
Piesaistītais līdzfinansējums 27000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 21629.85EUR
- ELFLA LEADER programmā uzsākts īstenot projektu “Inovācijas - Svaiga domāšana
pilsētā “ kura ietvaros paredzēts Aknīstē uzstādīt mūsdienīgu LED ekrānu, kas nodrošinātu
efektīvu un modernu novada informācijas un prezentācijas sniegšanu gan pašvaldības
iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Projektā piesaistītais ES fonda finansējums 19669.63
EUR apmērā, pašvaldības līdzfinansējums 2185.52 EUR
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- Aknīstes vidusskola turpina dalību ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
(PuMPuRS)”, saņemts finansējums attiecīgi 9603.50EUR un 10114.48 EUR,
- Aknīstes novada pašvaldība kā partneris piedalās VARAM administrētajā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā
Safe Borderland, kura ietvaros tika iegādāts aprīkojums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem,
novada teritorijā vairākās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras, kā arī paredzētas
apmācības policijas un glābēju pārstāvjiem. Projektā piesaistīts finansējums 42375.90 EUR
apmērā, saņemts 2492.72 EUR valsts līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums- 4985.76
EUR
- ELFLA LEADER programmā pabeigts projekts „Radošās rezidences Debesjums
izveidošana Gārsenē” bijušās muižas noliktavas ēkā. Projekta ietvaros veikta jumta nomaiņa
un bēniņu telpas remonts, piesaistītie līdzekļi 45000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
81068,10 EUR .
- ar Zemgales plānošanas reģiona līdzfinansējumu veikta Gārsenes pils vārtu rekonstrukcija,
izlietojot 3879EUR

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018. gadā veikta laukumu rekonstrukcija un
labiekārtošana pie p.i.i. Bitīte (113372.21EUR) un Aknīstes vidusskolas (57550.96 EUR).
Par pašvaldības piešķirtajiem 2500 EUR kopā realizēti 5 iedzīvotāju iniciatīvu projekti
novada teritorijas labiekārtošanai, dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu īstenošanai.
Kā katru gadu, veikts 4 rekultivēto cieto sadzīves atkritu izgāztuvju monitorings (1742.40
EUR).
2018. gadā izstrādāts tehniskais projekts ēkas Skolas ielā 9A, Aknīstē daļas
pārbūvei, lai piedalītos ERAF pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektā “Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”.
Aknīstes novada iestādes un iedzīvotāji aktīvi piedalījās Latvijas Republikas simtgadei
veltītajos pasākumos. Kā svarīgākie notikumi jāatzīmē 3 deju kolektīvu dalība Dziesmu un
deju svētkos. Aknīstes vidusskolas skolēniem, apgūstot Kultūras ministrijas piešķirto
mērķdotāciju projektā Latvijas skolas soma, bija iespēja apmeklēt gan muzejus, gan teātra
izrādes.
2018. gadā uzsākta tehnisko projektu izstrāde iekšpagalmu un piebraucamo ceļu
sakārtošanai Radžupes ielā Aknīstē un daudzfunkcionāla laukuma izveidošanai Aknīstē.
Pašvaldība 2018.gadā, lai nodrošinātu ES fondu līdzfinansēto un pašvaldības investīciju
projektu īstenošanu, ņēma 11 ilgtermiņa aizņēmumu valsts kasē. – 7 pašvaldības ceļu
rekonstrukcijai, laukumu asfaltēšanai pie izglītības iestādēm apgaismojuma ierīkošanai p.i.i.
Bitīte teritorijā, projekta Safe Borderland investīciju daļas realizēšanai , radošās rezidences
Debesjums ierīkošanai. Kopumā aizņēmumi 2018.gadā palielinājušies par EUR 1085488 (
no tiem izņemti EUR 667689). Kredītsaistības tiks samazinātas pēc ES fondu projektu
īstenošanas un publiskā finansējuma saņemšanas.
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2018. gadā pašvaldība izveidoja SIA Gārsenes pils, ieguldot pamatkapitālā 10000 EUR
finanšu kapitāla; pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja. SIA Gārsenes pils nodota
apsaimniekošanā daļa Gārsenes pils tūrisma un izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai.
2018. gada 31. jūlijā slēgta Asares pamatskola, tādējādi novadā realizēta izglītības iestāžu
optimizācija.
Sastādot 2018.gada budžetu, tāpat kā iepriekšējos gados, iestāžu finanšu līdzekļu
pieprasījums ievērojami pārsniedza prognozētos ieņēmumus, līdz ar to daudzi plānotie darbi
tika atlikti finansējuma trūkuma dēļ. Par nesadalīto līdzekļu piešķiršanu neparedzētām
situācijām lemj domes sēdē. Pašvaldība ir norēķinājusies ar visiem piegādātājiem un
pakalpojumu sniedzējiem, un gada beigās nav kavētu maksājumu rēķinu.
2018. gadā palielinājies iedzīvotājiem izmaksāto pabalstu un dotāciju lielums, ko
pašvaldība izmaksā kā brīvprātīgās iniciatīvas – pabalsti operāciju gadījumā, brīvpusdienas
skolā, pabalsti atsevišķos dzīves jubilejās.
Pašvaldībā darbojas SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, kas
pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Ņemot vērā pašvaldības uzsāktos projektus, valstī notiekošos procesus, iedzīvotāju
skaita samazināšanos, galvenās problēmas, grūtības un izaicinājumi nākamajos gados
Aknīstes novada pašvaldībai ir sekojoši:
pašvaldības kredītsaistību apmērs var apgrūtināt pašvaldības budžeta sastādīšanu, ja
samazināsies ieņēmumu daļas palielinājums;
maksājumu par elektroenerģiju, degvielu palielināšanās prasīs papildus līdzekļus gan
pašvaldībai, gan mājsaimniecībām;
būvniecības cenu straujais pieaugums var apdraudēt plānoto rekonstrukcijas projektu
veikšanu;
situācija, kad 2018. gada beigās nav izveidota valdība un nav zināmas valdības
nostādnes gan attiecībā par kreditēšanās iespējām, gan nodokļu politiku, rada apgrūtinājumu
plānot budžetu nākošajam gadam un turpmākajiem periodiem;
pašvaldībai jāparedz līdzekļi tai piederošo dzīvokļu un māju remontam un
jāieinteresē dzīvokļu īpašnieki aktīvāk iesaistīties ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumos;
pašvaldībai jāmeklē risinājums slēgtās Asares pamatskolas
ēkas tālākai
apsaimniekošanai;
2019. gadā tiks uzsākta Pašvaldības teritoriālā plānojuma 2019.-2030.gadam
izstrādne, par šī procesa kavējošu faktors varētu kļūt neskaidrais jautājums par teritoriālo
reformu.
valdības kultivētais neziņas stāvoklis sabiedrībā attiecībā par mazo novadu nākotni,
sabiedrībā neizdiskutētais jautājums par teritoriālo reformu un skolu tīkla optimizāciju,
nerada labvēlīgus attīstības apstākļus un veicina iedzīvotāju aizplūšanu uz lielajām pilsētām
un ārzemēm.
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Par finanšu risku vadību.
Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību portfeļa vadība ir
orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, kā arī nepieļaujot nekontrolējamu
finanšu resursu izmaksu palielināšanos. Pašvaldība pēc nepieciešamības pārskata
aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību stratēģiju un aizņēmumu portfeļa
struktūras rādītāju atbilstību makroekonomiskajai un finanšu tirgus situācijai un prognozēm.
Īstenojot Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību vadības stratēģiju,
pašvaldība pielieto valūtas risku, procentu likmju risku, likviditātes risku, aktīvu un
sadarbības partneru risku vadības instrumentus.
Pašvaldības kopējās parādsaistības gada beigās nepārsniedza pašvaldības budžeta
ieņēmumus, nodrošinot stratēģijā ietvertā parāda vadības kritērija izpildi.
Pašvaldība, tās struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās
iestādes pārskata gadā turpināja īstenot finanšu politiku, kas bija vērsta uz budžeta
stabilizāciju, nodrošinot nepieciešamo finansējumu pašvaldības pamatfunkciju izpildei un
pietiekošus finanšu resursus pašvaldības parādsaistību segšanai.
Aknīstes novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

V. Dzene

2. Pamatinformācija
2.1. Novada vispārējs raksturojums
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.
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-

Aknīstes pilsēta – 349.9 ha,

-

Aknīstes pagasts – 12964.2 ha,

-

Asares pagasts – 8348.7 ha,

-

Gārsenes pagasts - 6797.0 ha.
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Novada administratīvais centrs- Aknīstes pilsēta. Attālums no Aknīstes līdz Rīgai 148 km,
attālums līdz Daugavpilij 73 km.
Aknīstes pilsētas ielu kopējais garums – 18,703 km. Pašvaldības autoceļu kopējais garums – 168,966 km,
tajā skaitā: Aknīstes pagasta teritorijā – 70,03 km, Asares pagasta teritorijā – 59,94 km, Gārsenes pagasta
teritorijā – 38,996 km.
Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā
2010.g 2011.g. 2012.g. 2013.g 2014.g 2015.g 2016.g 2017.g 2018.
Iedzīvotāju
skaits novadā
kopā:
T.sk. Aknīstes
pilsētā
Aknīstes pagastā
Asares pagastā
Gārsenes pagastā
Informācija no
dzimtsarakstu
nodaļas:
Dzimuši
Miruši
Noslēgtās
laulības

3320

3140

3302

3069

3035

2961

2891

2763

2702

1250

1201

1278

1181

1164

1135

1115

1100

1085

544
567
959

526
551
862

514
570
940

478
521
889

464
520
887

466
510
850

448
506
822

419
474
770

425
451
741

19
64
7

18
58
8

23
55
7

18
49
5

23
47
6

13
45
3

13
56
11

19
56
7

19
59
3

7

Aknīstes novada pašvaldība
2018. gada publiskais pārskats

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA NOVADĀ
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2.2. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU

Pašvaldības nosaukums

Aknīstes novada pašvaldība
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Pašvaldības juridiskā adrese

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads, LV-5208

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000026441

Finanšu gads

01.01.2018.-31.12.2018.

Domes skaitliskais sastāvs

9 deputāti

Domes priekšsēdētāja

Vija Dzene

Domes izpilddirektors

Jānis Gavars

Domes galvenā grāmatvede

Ingrīda Vendele

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,
Ieņemamais amats
uzvārds
Vija Dzene
Jānis Vanags

Domes priekšsēdētāja, finanšu komitejas priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts, tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs, finanšu komitejas loceklis.
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Aija Kurkliete
Skaidrīte Pudāne
Sandra Vārslavāne

Inārs Čāmāns
Normunds Zariņš
Viktors Žukovskis
Santa Curikova

Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas priekšsēdētāja,
finanšu komitejas locekle
Deputāte, tautsaimniecības komitejas locekle, finanšu komitejas locekle
Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas locekle, finanšu
komitejas locekle
Deputāts, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas loceklis, finanšu
komitejas loceklis
Deputāts, tautsaimniecības komitejas loceklis, finanšu komitejas loceklis
Deputāts, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas loceklis, finanšu
komitejas loceklis
Deputāte, tautsaimniecības komitejas locekle, finanšu komitejas locekle

3. AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Aknīstes novada pašvaldības domes budžets 2018.gadam tika apstiprināts Aknīstes
novada domes sēdē 2018.gada 21.februārī - pamatbudžeta ieņēmumos EUR 2511112
apmērā, naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada EUR 262301, pamatbudžeta
izdevumos EUR 2735267, aizdevumu atmaksai EUR 78931. Speciālais budžets tika
apstiprināts 2018.gada 28.februārī – ieņēmumos EUR 129349 , naudas līdzekļu atlikums no
iepriekšējā gada EUR 13074, izdevumos EUR 127349.
Budžeta izpildes gaitā, Aknīstes novada domes pamatbudžeta plāns tika palielināts
un ieņēmumi sastādīja EUR 3464399, t.sk. ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas 667688 un
izdevumos EUR 3359443, aizdevumu atmaksa EUR 115051. Speciālā budžeta plāns
ieņēmumos tika palielināts uz EUR 138156, izdevumos uz EUR 79064, aizdevumu atmaksai
EUR 45116.
Aknīstes novada domes 2018.gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos un izdevumos
ir šāda: ieņēmumu plāns izpildīts 100% apmērā un izdevumu plāns izpildīts 97% apmērā,
veidojot budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām EUR 367431 apmērā.

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi
Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā bija EUR 3359443.
Izdevumu struktūrā EUR 397406 tika izlietoti izpildvaras, finanšu un fiskālās
darbības nodrošināšanai, jeb 12 % no kopējiem izdevumiem.
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītībai - izlietoti EUR 1201461 jeb
35.76 % % no kopējiem izdevumiem. Izdevumi radušies izglītības iestāžu darbības
nodrošināšanai un uzturēšanai.
Aknīstes novada pašvaldība 2018.gadā teritoriju attīstībai izlietojusi EUR 1007353
jeb 30 % no kopējiem izdevumiem.
Aknīstes novada pašvaldība 2018.gadā sociālajai aizsardzībai izlietojusi EUR
338789, jeb 10.09 % no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars no sociālā dienesta
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līdzekļiem ir sociālo pabalstu izmaksai – 65.43 %. Pieaudzis pabalstu izlietojuma apmērs, jo
novada iedzīvotājiem ir iespēja atgūt operācijas izdevumus, kā arī brīvpusdienu piešķiršana
skolā.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR 414434, jeb 12.34 % no kopējiem
budžeta izdevumiem. Izdevumi izlietoti kultūras pasākumu organizēšanai, piemiņas
pasākumiem, muzikāliem pasākumiem, pašdarbnieku un vietējo novada uzņēmēju atpūtas
vakariem, kā arī iegādāti materiāli, inventārs kultūras funkciju nodrošināšanai.
No izdevumiem 2018.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saņemto
kredītu atmaksa par kopējo summu EUR 115051.
Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2018.gada budžetā
uzturēšanas izdevumi sastāda 77.16 % un kapitālie izdevumi 22.84 %.

Aknīstes novada pašvaldības budžets
Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumu izpilde 2016.-2018.gadā
Izdevumu veidi

Gads

Izpildvara,
finanšu un
fiskālā
darbība

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekoš
ana

Atalgojums

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

186995
208535
252593
43537
48478
61549
301
368
629

159433
198120
201787
38386
45244
52154

2016
2017
2018
Krājumi, materiāli,
2016
energoresursi, preces, 2017
biroja preces un
2018
inventārs
Izdevumi periodikas 2016
iegādei
2017
2018
Budžeta iestāžu
2016
nodokļu, nodevu un
2017
naudas sodu
2018
maksājumi
Procentu izdevumi
2016
2017
2018
Sociālie pabalsti
2016

42478
50313
48435
19551
23120
27979

114835
86949
106117
60882
70685
106212

Darba devēja
VSAOI
Mācību, darba un
dienesta
komandējumi, darba
braucieni
Pakalpojumi

24

Atpūta,
kultūra un
reliģija

Izglītīb
a

Sociālā
aizsardzīb
a

116991
122642
132519
27190
28492
31814
4160
66
196

565735
614076
607599
131495
143444
168877
506
216
435

62745
72464
58317
13985
16065
14058
78
37
12

1091899
1215837
1252815
254593
281723
328452
5045
711
1272

61493
57502
53424
35537
31038
32389

110433
118340
105719
69631
69571
67963

4548
10594
7269
3065
2440
3981

333787
323698
320964
188666
196854
238524

2460
1659
1672

2460
1659
1672
188
0
0

188

3106
879
314
9589

2

74

158039

11

Pavisa
m

3182
879
314
167628
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Uzturēšanas
izdevumu transferti,
pašu resursu
maksājumi,
starptautiskā
sadarbība
Pamatkapitāla
veidošana

Kopā

2017
2018
2016
2017
2018

430
3000
4724
3716

12608
16850
7308
124401

2016
2017
2018
2016

7245
1458
2075
303107

101223
141650
399518
487642

2017
2018

336996
397406

563467
1007353

50100
52381
58354

185635
212354
20257
39874
16154

198243
229634
82788
115544
218388

49122
12590
146657
306386

40505
328766
192514
968479

235
55011
26644
262952

198330
539475
767408
2328566

269346
414434

1326794
1201461

382120
338789

2878723
3359443

9431
11257
15763

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi
pa funkcionālajām kategorijām 2018.gadā, euro
Sociālā aizsardzība
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izpildvara, finanšu un fiskālā darbība
0

200000

400000

600000

800000 1000000 1200000 1400000

Pašvaldība 2018.gadā turpina realizēt vairākus ES fondu līdzfinansētus projektus:
• ESF programmas projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes novadā”, saņemtais ES finansējums 886 EUR,
projekta īstenošana 2019.gadā.
• Lauku atbalsta dienesta ES ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas
2014. – 2020.gada “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” 7 projekti, kuru rezultātā tiek realizēti septiņu pašvaldības ceļu
posmu rekonstrukcija, piesaistītais ES finansējums 640262 EUR, projekta
plānots realizēt 2019.gadā. Šī projekta apakšpasākums PII “Bitīte”
energoefektīva apgaismojuma ierīkošana, videi draudzīgs risinājums –
saules enerģija, piesaistītais ES finansējums 27000 EUR, plānots realizēt
2019.gadā.
12
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•

•

•

•

•
•
•
•

Projekts “Inovācijas – svaiga domāšana pilsētā”, tā ietvaros plānots
uzstādīt LED ekrānu, kas nodrošinās efektīvu un modernu novada
informācijas un prezentācijas sniegšanu, piesaistītais ES finansējums
19969 EUR. Projektu plānots realizēt 2019.gadā.
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,
piesaistītais finansējums 9603 EUR un otram projektam 10114 EUR,
dalība abos projektos līdz 2021.gadam.
Projekts “Sabiedrības drošības un aizsardzības uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pierobežā”, kura ietvaros tika iegādāts aprīkojums
brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, uzstādītas video novērošanas kameras,
valsts līdzfinansējums 2493 EUR, projektā plānotās aktivitātes, dažādas
apmācības plānots pabeigt 2019.gadā.
ERAF projekts “Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide
deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Aknīstes novadā”, izstrādāts
tehniskais projekts. Projekta izmaksas ir provizoriskas, to izmaiņu
ietekme - iepirkuma procedūras rezultāts, kā arī kredītpolitika valstī.
Plānots projektu realizēt 2020.gadā.
Projekts “Iekšpagalmu un piebraucamo ceļu sakārtošana Radžupes ielā,
Aknīstē”, izstrādāts tehniskais projekts, plānots realizēt 2019.gadā.
Projekts “Daudzfunkcionāla laukuma izveidošana Aknīstē”, izstrādāts
tehniskais projekts, plānots realizēt 2020.gadā.
Projekts “Augšzemes – 41 ēkas rekonstrukcija”, plānots realizēt
2020.gadā.
Projekts “Specializētās tehnikas novietnes ēkas jaunbūve”.

Uzsākto projektu realizēšana ir atkarīga no projektu uzraugošo institūciju noteiktā
izpildes termiņa, vadības lēmuma, nosakot kā prioritāru, kā arī to izmaiņu ietekme iepirkuma procedūras rezultāts, kā arī kredītpolitika valstī.

Pašvaldības realizētie projekti 2018.gadā:
• Laukumu un piebraucamo celiņu rekonstrukcija un labiekārtošana
pie Aknīstes vidusskolas (57551 EUR) un PII “Bitīte” (113372
EUR).
• ELFLA projekts “Radošās rezidences Debesjums izveidošana
Gārsenē” (126068 EUR), kur veikta vecās muižas noliktavas ēkas
jumta nomaiņa un bēniņu telpas remonts.
• Pieci iedzīvotāju iniciatīvu projekti novada teritorijas
labiekārtošanai, izlietoti 2500 EUR (pašvaldības finansējums).
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Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi.
2018.gadā pamatbudžeta ieņēmumos bija saņemti 2796711 EUR, no tiem:
- nodokļu ieņēmumi ir EUR 1511500 jeb 54 % no kopējiem ieņēmumiem,
- nenodokļu ieņēmumi ir EUR 29928 , jeb 1.1 % no kopējiem
ieņēmumiem,
- transfertu ieņēmumi ir EUR 1183847 , jeb 42.3 % no kopējiem
ieņēmumiem,
- maksas pakalpojumu ieņēmumi ir EUR 71436, jeb 2.6 % no kopējiem
ieņēmumiem.
2018.gadā saņemts iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 1364966 jeb 48.8 % no
kopējā ieņēmumu apjoma.
Saņemtie maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā bija EUR
429831 jeb 15.4 % no kopējā ieņēmumu apjoma.

Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2016.-2018.gadā
Posteņa nosaukums
Ieņēmumi kopā
I. Nodokļu ieņēmumi
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
II. Nenodokļu ieņēmumi
t.sk. no uzņēmējdarbības un īpašumiem
pašvaldības un kancelejas nodevas
naudas sodi un sankcijas
no pašvaldības īpašuma pārdošanas
līgumsodi un procentu maksājumi par
saistību neizpildi
III. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
V. Transfertu ieņēmumi
t.sk. valsts budžeta transferti
pašvaldību budžeta transferti
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2016.g.
2484946
1355514
1206618
137730
11166
102555
385
1594
352
100224
0

2017.g.
2621749
1546448
1397297
139247
9904
39457
868
1473
4070
33046
0

2018.g.
2796711
1511500
1364966
139213
7321
29928
3048
1263
3456
20043
2118

107701
919176
870307
46369

71751
964093
905530
58563

71436
1183847
1119178
64669
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Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi Transfertu ieņēmumi
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2016.g.

2017.g.

2018.g.

Iedzīvotāju skaits novadā samazinās, līdz ar to ir samazinājušies nodokļu ieņēmumi,
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis salīdzinājumā ar 2017.gadu ir samazinājies par 2.3 %.
Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 24.15 % salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
gadu. Lielākā ietekme šī posteņa izmaiņām ir vadības lēmumi par pašvaldības īpašumu
pārdošanu. Transfertu ieņēmumi palielinājušies līdz ar valsts budžeta un pašvaldību budžeta
transfertu pieaugumu. Valsts budžeta finanšu līdzekļi pašvaldībai palielinājušies par 23.6%,
savukārt pašvaldību budžeta transferti ir saņemtie finanšu līdzekļi lielākoties par izglītības
iestāžu savstarpējiem norēķiniem, palielinājums 5.3%. Maksas pakalpojumu ieņēmumi nav
īpaši mainījušies, neliels samazinājums ir saistīts ar pieprasītā pakalpojuma intensitāti, kā
arī ar jaunas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Gārsenes pils” dibināšanu. Maksas
pakalpojuma izcenojumi nav būtiski mainījušies, tie noteikti izvērtējos iepriekšējā pārskata
gada izmaksas, veicot izpēti vietējās apkārtnes tirgū.

Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi
2018.gadā, %

Nodokļu ieņēmumi - 54%

Nenodokļu ieņēmumi - 1%

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi - 3%

Transfertu ieņēmumi - 42%
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Saņemtie aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi 2018.gadā par kopējo vērtību 667689 EUR:
•
•

Drošības uzlabošana Aknīstē izmantojot eko tehnoloģijas – 14345 EUR
Asfalta seguma izbūve un seguma atjaunošana pie izglītības iestādēm – 161899
EUR
Pašvaldības grants ceļu rekonstrukcijai – 382135 EUR
Radošās rezidences “Debesjums” rekonstrukcija – 96322 EUR
Latvijas – Lietuvas pierobežu daļai – 12988 EUR.

•
•
•

Aknīstes novada Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra 2018.gadā salīdzinājumā ar
2017.gadu būtiski nav mainījusies.
Dabas resursu nodoklis 2017.gada budžeta ieņēmumos saņemts 7775 EUR, 2018.
gadā 15807 EUR, t.i. par 103% vairāk. Kūdras ieguves apjomu samazinājums 2017.gadā
ietekmēja 2017.gada pašvaldībā saņemtā dabas resursu nodokļa apmēru.
Autoceļu fonda ieņēmumi 2017.gadā bija 126669 EUR, 2018.gadā tie sastādīja
138156 EUR. Autoceļa fonda līdzekļi tika izlietoti ielu ikdienas uzturēšanai, aizdevumu
pamatsummas apmaksai.
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu netiek plānoti.

Bezdarba līmenis Aknīstes novadā
14
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2
0
2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads
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Bezdarba līmenis%
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4. AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI
2018.gadā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstība turpmāk - ELFLA
LEADER programmas ietvaros pabeigta radošās rezidences „Debesjums” izveide (126 068
10 EUR).
Pabeigta izglītības iestādēm piegulošo teritoriju asfaltēšanu Aknīstē pie PII „Bitīte”
(113 372 21 EUR) un pie Aknīstes vidusskolas (57 550 96 EUR).
2018. gadā realizēta Gārsenes kultūras nama tualešu atjaunošana (10 983.11 EUR)
un krāsns izbūves pabeigšana Gārsenes pilī (4884.19 EUR).
Ar Zemgales kultūras programmas atbalstu notikusi Gārsenes pils iebraucamo vārtu
atjaunošana (3879 74 EUR).
Par pašvaldības piešķirtajiem 2500 EUR realizēti 5 iedzīvotāju iniciatīvu projekti
novada teritorijas labiekārtošanai, dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu īstenošanai.
Kā katru gadu, veikts 4 rekultivēto cieto sadzīves atkritu izgāztuvju monitorings
(1742,20 EUR).
2018. gadā noslēgusies projektēšanas un iepirkuma procedūra Radžupes ielas
mikrorajona iekšpagalmu atjaunošanai.
2018.gadā turpinājās dalība 2014. - 2020.gada plānošanas perioda ELFLA LAP
pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, novadam piešķirtās kvotas
ietvaros plānojot uzlabot pašvaldībai piekrītošo grants ceļu kvalitāti uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai – veikti būvdarbi uz 8 grants ceļiem to, posmu pārbūve. 2018. gada
nogalē noslēgusies piecu ceļu/ielu (Melioratoru, Avotu, Lauku, Girenieku un ceļa AknīstesKrāces) Aknīstē pārbūves darbu projektēšana.
Turpinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas projektu „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”, šī projekta pasākumu īstenošanai
piešķirti 34 158 EUR. Projekta realizācija notiks līdz 2019. gada 31. decembrim.
Pašvaldība turpina piedalīties ESF projektos „Atver sirdi Zemgalei!” un „Proti un
dari”.
Turpinās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas realizācija
preventīvo pasākumu drošības uzlabošanai pierobežā projektā „Drošība pierobežā” („Safe
borderlands”).
Aknīstes vidusskola turpina dalību ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
(PuMPuRS)”. 2018. gada rudenī izsludināts konkurss biedrībām par skolēnu ar risku pamest
mācības motivēšanu. Konkursā uzvarēja biedrība „Piedzīvojuma gars” no Rīgas. Projekta
aktivitātes sāksies 2019. gada augustā.
Pašvaldība kā Zemgales plānošanas reģiona sadarbības partneris piedalās projektā
„Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona
programmas 2014-2020 ietvaros, sadarbības rezultātā sagatavots Aknīstes novada
enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam.
2018. gadā uzsākta ēkas Augšzemes ielā 41 jumta nomaiņa novadpētniecības muzeja
vajadzībām, kultūrvēsturiskā mantojuma vajadzībām.
Uzsākts ELFLA LEADER projekts apgaismojuma ierīkošanas pirmsskolas izglītības
iestādē „Bitīte”, izmantojot ekotehnoloģijas – apgaismojuma stabi tiks aprīkoti ar saules
paneļiem un vēja turbīnām.
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Uzsākts ELFLA LEADER projekts „Inovācija – svaiga domāšana” – digitālā
informatīvā stenda uzstādīšana Aknīstē informācijas pieejamības uzlabošanai, drošas un
atraktīvas vides radīšanai.
2019.gadā plānotie novada attīstības projekti apkopoti 1. pielikumā. Visu „Aknīstes novada
pašvaldības attīstības programmas 2014. - 2020.” Rīcības plānā 2018. - 2020.gadam
paredzēto pasākumu īstenošanai pašvaldības budžetā nepietiek līdzekļu. Tiek meklētas
iespējas startēt dažādos Eiropas fondu investīciju piesaistes projektos.
Pielikumā:
1. pielikums - Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2018. – 2020.gadam
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Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2018.-2020.
Apstiprināts ar Aknīstes novada domes
2018.gada 28.marta lēmumu Nr.110 (prot.Nr.5, 10.#)
Nr.

Projekts

1
1.

2.

2.1.

Četru ar KF atbalstu
rekultivēto CSA
izgāztuvju monitorings,
katru gadu (cena gadā).
Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana
lauku apvidos:
Pašvaldības ielu, ceļa ar
grants segumu pārbūve:
1) Melioratoru iela ~0,79 km; 2) Avotu iela –
1,003 km; 3) Lauku ielas
posms 0,928 km;
4) Girenieku ielas posms
0,35 km; 5) ceļš Nr.3 – 1
Aknīstes pilsēta – Krāces
(0,16 km).

Atbilstība
vidēja termiņa
prioritātēm,
papildinātība
ar citiem
projektiem

Indikatīvā
summa,
EUR, ar
PVN, ja nav
norādīts
citādi

2

3

VTP3, R3.47

1 742,20

VTP2, R2.17;
VTP3, R3.29

822 000

~850 000

850 000;
+ 2018.g. 20 945
būvprojektēšanai

Finanšu instruments, EUR vai %
Pašv.
Ārvalstu
Privātais/
budž.
finanšu
valsts
instrum.
finansēfinansējums
jums

4
1 742,20
(no DRN )
82 000 un
vairāk

740 000;
+
2018. g. 20 945
būvprojektēšanai

5
740 000
ELFLA
mērķdotācija kopā

110 000

Projekta plānotie darbības
rezultāti,
to rezultatīvie rādītāji

Projekta atbildīgais
īstenotājs, partneri

6
-

-/-

-

17

12 nepilnās ūdens analīzes,
slāņa sēšanās topogrāfiskā
uzmērīšana, monitoringa
pārskats.
Rekonstruēti ~ 10 km grants
ceļi/ielas uzņēmējdarbības
sekmēšanai, apdzīvojuma
saglabāšanai novadā.

Plānotais laika posms
Projekta
Projekta
uzsākrealizācijas
šana
ilgums

7

8

Tautsaimniecības
nodaļa

2010.

2030.

Izpilddirektors,
speciālisti

2016.

2020

Izpilddirektors,
ielu, ceļu
speciālists

2017.

2020.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

4.

Pašvaldības ceļa Nr.1 –
14 14.CRBP – Censoņi –
posma 0,99 km garumā
pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.2-8
Asare – Vilkupīte posma
1,5 km garumā pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.2-28
Lupīnas – Birznieki un
ceļa Nr.2 -26 Rīti –
Vecozoli posma 0,623
km kopgarumā pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.2-4
Tauriņi – Upītes posma
0,938 km garumā
pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.3 -7
Gārsene – Jaunmuiža –
Irbes posma 0,94 km
garumā pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.3 – 6
Gārsene – Bajāri posma
1,39 km garumā pārbūve
Pašvaldības ceļa Nr.2-34
Dienvidi – Grantsbedres
pārbūve (0,534 km)
Veselības veicināšanas
un slimību profilakses
pasākumi Aknīstes
novadā
Vasaras radošās
darbnīcas „Kabata 2017.”

96 180,43

36 370,93

59809,50

-/-

117 305,38

14 028,60

103 276,78

-/-

104 086,48

11 523,18

92 563,30

-/-

885 369,34
104 322,12

VTP1,
R1.19;49-52
VTP1, R1.2;
R 1.6

11 959,00

92 363,12

-/-

246 145,44

156 145,44

90 000,00

-/-

168 206,66

19 463,23

148 743,43

-/-

49 122,83

5 879,01

43 243,82

-/-

34 158,00
(3 gados)

-

14 000
ESF

-/-

*

*

-

-
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Īstenoti veselīga dzīvesveida
un slimību profilakses
pasākumi 510 novada
iedzīvotājiem.
Notikušas bērnu radošās
darbnīcas līdz 50 bērniem, 2
nedēļu garumā.

Izpilddirektors,
ielu, ceļu
speciālists

2017.

2019.

Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks
Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks

2017.

2019.

2017.

2019.

Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks

2017.

2019.

Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks,

2017.

2019.

Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks
Izpilddirektors,
pagasta
pārvaldnieks
Projekta vadītāja,
projekta vadības
un darba grupa

2017.

2019.

2017.

2019.

2017.

2019.

Aknīstes BJC
direktore

2018.

2018.

Aknīstes novada pašvaldība
2018. gada publiskais pārskats

5.

6.

Ikgadēja projektu
konkursa rīkošana NVO,
iedzīvotāju apvienībām

VTP3,R3.10

9.

10.

11.

12.

13.

2 500

-

-/-

Atver sirdi Zemgalei!

VTP2, R1.21,
25 - 28

7.

2 500

PROTI un DARI!
(ESF)

Radošās rezidences
„Debesjums” izveide pie
Gārsenes pils
Apgaismojuma
ierīkošana pirmsskolas
izglītības iestādes
„Bitīte” teritorijā
Izglītības iestādēm
piegulošo teritoriju
asfaltēšana Aknīstē
( PII „Bitīte”)
Izglītības iestādēm
piegulošo teritoriju
asfaltēšana Aknīstē
(Aknīstes vidusskola)
Radžupes ielas mikrorajona iekšpagalmu atjaunošana

VTP1,R1.2,
VTP2, R.2.1,
2, 3,4; VTP3,
R.3.9, 15
VTP1, R1.30,
40;
VTP3, R3.67

VTP1, R1.8

1) 26 257
(būvprojekta
izstrāde)
2) būvprojekta
ekspertīze
20 334,60
(1 564,202017.)

(4 235 –
2017.)
22 0227;
10 000

-

302 000
~ ERAF

2 000

45 000
LEADER

48 629,85

21 629,85

27 000
LEADER,

108 334,83

108 334,83

VTP1, R1.8

Projektu koordinatore, sabiedrisko attiecību
speciālists
Izpilddirektors
Sociālais dienests

2018.

2018.

2017.

2020.

Projektu
koordinatore, BJC
direktore

2017.

Radītas iespējas Gārsenes pils
kā novada kultūras centra
attīstībai.
Sakārtota un droša dzīves vide
- ierīkots apgaismojums.
Droša vide sabiedriskā centra
teritorijā.
Sakārtota un droša dzīves vide
pie
izglītības
iestādēm
Aknīstē.

Projektu
koordinatore, pils
pārvaldniece
Izpilddirektors,
izglītības iestādes
vadītāja.

2016.

2018.

2017.

2018.

Izpilddirektors

2018.

2018.

Sakārtota un droša dzīves vide
pie
izglītības
iestādēm
Aknīstē.

Izpilddirektors

2018.

2018.

Sakārtota, uzlabota dzīves
vide Aknīstes pilsētas
iedzīvotājiem

Izpilddirektors

2018.

2018.

Nodrošināta deinstucionalizācijas procesa īstenošana, radīta pakalpojumu sniegšanas
vieta personām ar garīgās
attīstības traucējumiem Izveidots dienas centrs un
grupu dzīvokļi Skolas ielā 9A,
Aknīstē, grupu dzīvokļi mājā
„Rīti” Ancenes ciemā.
Atbalstīti 13 NEET jaunieši.

-/-

62 606,84

107 606,84

Nav inf.

Atbalstīta novada sabiedrībai
nepieciešamu projektu
realizācija.

-

-/-

-/-

-/-

VTP1, R1.8

53 564,28

53 564,28

-

-/-

VTP3, R.3.29;
38;57;85

8 343
(būvproj).

8 34
(būvproj.)

-

-/-
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2019.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daudzfunkcionāla
publiska laukuma
būvniecība Aknīstē

Preventīvie pasākumi
drošības uzlabošanai
pierobežā, Nr. LLI-302
Safe borderlands
Ēkas Augšzemes ielā 41
pārbūve Aknīstes
novadpētniecības
muzeja vajadzībām,
kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai
Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas
samazināšanai
(PuMPuRS)
Stāvlaukuma
paplašināšana pie SIA
„Aknīstes VSAC”

VTP3, R.3.29;
38;57

VTP3, R3.4

VTP1,R1.32,
40; 42

9 062
(būvproj.)
~120 000
(kredīts)

49 854,38

35 000
(jumta
seguma
maiņa,
2018.)

VTP1, R.1.2,
R.1.5 -6; 21

Saskaņā ar
izpildi.

VTP1, R.1.2,
R.1.5 -6; 21

Saskaņā ar
izpildi.

VTP1,,R1.19;
21-22; 27

Aknīstes BJC ārsienas un
cokola remonts

VTP1, R1.8

Aknīstes vecpilsētas
parka izveidošana

VTP3, R3.56;
87

14 000

1 756
50 000

9 062
(būvproj.)
~120 000
(kredīts)

3 739,24

35 000

-

-/-

42 375,90
(85%)
LV-LT

-/
3 739,24

-

-

100%
ESF

-

100%
ESF

14 000

-/-

-/-

-/-

-

-/-

-

-/-

-

-/-

1 756
50 000
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Sakārtota, uzlabota dzīves
vide Aknīstes pilsētas
iedzīvotājiem, radītas iespējas
atpūtai, pasākumu
īstenošanai ārtelpā.
Sagatavoti infrastruktūra,
aprīkojums drošības uzlabošanai, glābšanas darbu veikšanai, ugunsgrēku gadījumos
Radīta kvalitatīva infrastruktūra novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai,
apmeklētāju un darbinieku
piesaistei, TIC.

Izpilddirektors

2017.

2019.

Novada dome,
Latvijas-Lietuvas
programma,
sadarbībā ar ZPR
Izpilddirektors,
muzeja vadītāja

2017.

2019.

2018.

2020.

Uzlabotas izglītojamo
kompetences un mācību
sasniegumi, atbalstot
individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs
Mazināts bērnu un jauniešu
skaits, kuri pārtrauc mācības
un nepabeidz skolu.

Vidusskolas
direktore

2017.

31.12.2020
.

Vidusskolas
direktore

2017.

31.12.2022

Uzlabotas piekļuves iespējas
veselības un sociālās
palīdzības pakalpojumu
saņemšanai
Uzlabota izglītības iestādes
infrastruktūra, apmeklētāju
drošība.
Paplašinātas atpūtas iespējas
Aknīstes vēsturiskajā centrā.

Izpilddirektors

2018.

2018.

Aknīstes BJC
direktore

2018.

2018.

Izpilddirektors

2018.

2020.

Aknīstes novada pašvaldība
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22.

23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Ugunsdrošības un darba
drošības prasību izpilde
PII „Bitīte”
Gārsenes kultūras nama
tualešu atjaunošana
Krāsns izbūves pabeigšana Gārsenes pilī.
Dzirnavu ielas kvalitātes
uzlabošana Aknīstē
Inovācijas – svaiga
domāšana pilsētā.

Gārsenes pils
iebraucamo vārtu
atjaunošana.
Novada identitātes zīmes
izveidošana Aknīstē.
Novada teritorijas
plānojuma izstrāde
Siltā angāra tehniskā
projekta izstrāde
Gārsenē malkas
glabāšanai, garāžai
Gārsenes kultūras nama
iekštelpu atjaunošana un
dizains (turpinājums)
Zaļās ielas pārbūve
Aknīstē satiksmes
drošības uzlabošanai

VTP1, R1.8

VTP1, R1.30
VTP1, R1.30
VTP2, R2.17;
VTP3, R3.29

5 000

5 000

10 983
3 438
~350 000

-

-/-

10 983

-

-/-

3 438

-

-/-

~350 000

-

-/-

2252,30

20 270,70
(ja atbalsta
LEADER)

-/-

VTP2, R2.37;
49;

~ 22 523

VTP1, R1.30;
39;40; 46
VTP1, R1.30;
VTP2, R2.37;

~3 000

~3 000

-

-/-

~5 000

~ 5 000

-

-/-

VTP2, R2.16

~ 25 000

25 000

-

-/-

VTP1, R1.30

VTP1, R1.35;
39, 40
VTP2, R2.17;
VTP3, R3.29

2 955

2 955

-

-/-

~ 40 000

40 000

-

-/-

~500 000

~ 500 000

-

-/-
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Uzlabota drošība, dzīves vides
kvalitāte PII „Bitīte”

PII „Bitīte”
vadītāja

2018.

2018.

Uzlabota kultūras iestāžu
infrastruktūras kvalitāte.
Pils zālei nodrošināts nepieciešamais siltuma režīms
Pārbūvēta tranzītiela 0,44 km
garumā, izbūvēta
ietve/veloceliņš.
Uzstādīts digitālais informatīvais stends Aknīstē informācijas pieejamības uzlabošanai,
drošas un atraktīvas vides
radīšanai.
Uzlabota kultūrvēsturiskās
vides kvalitāte Gārsenes
ciemā.
Izveidots inovatīvs objekts
novada tēla veidošanai.
Izstrādāts visa novada
teritorijas plānojums,
izmantojams TAPIS sistēmā
Uzlaboti glabāšanas apstākļi
pašvaldības tehnikai,
ugunsdzēsēju automašīnai,
uzlabota malkas siltumspēja
Renovētas telpas - mazā zāle,
foajē, garderobe, izveidots
telpu dizains
Uzlabota satiksmes drošība
tranzītielā 0,53 km garumā,
izbūvētas ietves/veloceliņš

Pārvaldes vadītājs

2018.

2018.

Pārvaldes vadītājs
pils pārvaldnieks
Izpilddirektors,
ielu, ceļu
speciālists
Izpilddirektors

2017.

2018.

2018.

2020.

2018.

2020.

Pils pārvaldnieks,
pagasta pārvaldes
vadītājs
Izpilddirektors

2018.

2019.

2018.

2019.

Izpilddirektors,
teritorijas
plānotājs
Pagasta pārvaldes
vadītājs

2019.

2020.

2019.

2020.

Izpilddirektors,
pagasta pārvaldes
vadītājs
Izpilddirektors,
ielu, ceļu
speciālists

2019.

2020.

2019.

2021.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Veloceliņa izbūve
Aknīstē no Dzirnavu ielas
uz Zaļo ielu.

VTP1, R1.49
VTP3, R3.38

~50 000

~50 000

Teritorijas aiz Brāļu
kapiem labiekārtošana

VTP1, R1.49

~ 30 000

~ 30 000

Veco ļaužu aprūpes
nama kā SIA „Aknīstes
VSAC” filiāle izveide
Asares pamatskolas ēkā
Skatu torņa izbūve
Aknīstē

VTP1, R1.21;
22; 24; 25

-

-/-

-

-

~ 400 000

~ 400 000

-

-/-

VTP2, R2.42;
43

~ 50 000

~ 50 00

-

-/-

Aktivitāšu parka ar
šķēršļu joslām
izveidošana
Atbalsta sniegšana
daudzdzīvokļu māju
siltināšanai novadā

VTP2, R2.42;
43

~ 50 000

~ 50 000

-

-/-

Trošu tiltiņa Aknīstē
sakārtošana

VTP2, R2.42;
43;
VTP3, R3.84

~ 10 000

~10 000

-

-/-

VTP3, R3.50

~ 10 000

~ 10 000

-

-/-

Novada upju gultņu un
krastu tīrīšana

VTP3, R3.24;
26

6000

6000

-

-/-

Izbūvēts veloceliņš 0,3 km
garumā, koka tiltiņš pār Dienvidsusēju. Samazināts gaisa
piesārņojums.
Ierīkota reljefam atbilstoša
aktīvā pastaigu vieta
māmiņām ar bērniem.
Palielinātas aprūpes pakalpojuma saņemšanas iespējas
novadā, labiekārtota
pieguļošā teritorija.
Uzbūvēts skatu tornis,
palielināts tūrisma aktivitāšu
skaits.
Izveidots aktivitāšu parks ar
šķēršļu joslām, palielināts
tūrisma aktivitāšu skaits.
Pēc iedzīvotāju pieprasījuma
finansēta daudzdzīvokļu māju
energoaudita sagatavošana
māju siltināšanas projektiem.
Atjaunots (saremontēts) trošu
tiltiņš Aknīstē, palielināts
tūrisma objektu skaits.
Novākti upēs sakritušie koki,
sanesumi, krūmu apaugums
krastos. Sakopta vide.

 - finansējums ieplānots 2018.gada budžetā;
~ - aptuveni; ZPR - Zemgales plānošanas reģions.
* - izmaksas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikumu.

22

Izpilddirektors,
ielu, ceļu
speciālists.

2018.

2021.

Izpilddirektors

2018.

2021.

Izpilddirektors,
pagasta pārvaldes
vadītājs

2018.

2020.

Izpilddirektors

2019.

2020.

Izpilddirektors

2019.

2020.

Izpilddirektors

2018.

2020.

Izpilddirektors

2018.

2020.

Izpilddirektors

2018.

2020.

Aknīstes novada pašvaldība
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5. IZGLĪTĪBA
Aknīstes novadā 2017./2018. mācību gadā darbojas vienavispārizglītojošās skola- Aknīstes
vidusskola.
Aknīstes vidusskola
Aknīstes vidusskola īsteno:
• lPamatizglītības programmu 21011111
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ,
kods 21015611
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
kods 21015811
• lVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011011
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011013 (neklātiene)
Skolas vīzija
Radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras un sporta
centrs.
Skolas darbības mērķis
Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības
standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto vispārējās
vidējās izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas uzdevumi:
1.
Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un
uzdevumus.
2.
Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas.
3.
Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.
4.
Sadarboties ar skolēnu vecākiem , aizbildņiem,lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu
izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu
sasniegšanā.
5.
Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.
6.
Īstenot interešu izglītības programmas.
5.1.1. Iestādes struktūrvienības
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Pedagogu skaita sadalījums pēc darba stāža

5-9 gadi
10-20 gadi
21-30 gadi
virs 30 gadi
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Izglītojamo skaits Aknīstes vidusskolā
160
Pamatizglītības programma

140
120

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma

100
80
60
40
20
0
2013/2014

2014/2015

2017/2018

Skolas īpašie piedāvājumi:
informātikas, dabaszinību kabinetos un mācību kabinetos pieejami datori ar Interneta pieslēgumu
(SIA Lattelecom); WI-FI pieslēgums;
2 kabineti aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, 4 kabinetos pieejamas dokumentu kameras, 4
kabinetos platekrāna TV; visi pārējie mācību
kabineti aprīkoti ar projektoriem un ekrāniem;
darbojas Lego robotikas pulciņš;
darbojas Ekoskola programma;
2017./2018.m.g. Aknīstes vidusskola līdzdarbojās „Mammadaba” projektā;
rekonstruēts sporta laukums, izvietoti āra trenažieri; skolā pieejama aprīkota sporta zāle
volejbolam, vieglatlētikai, vingrošanai;
darbojas Sēlijas sporta skolas volejbola sekcija;
iespēja izmantot skolas svinību zāli;
pagarinātās dienas grupa 1.- 6. klašu izglītojamajiem;
labāko skolēnu un darbinieku godināšana Latvijas Valsts svētkos, mācību gada noslēgumā,
sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību;
iespēja apmeklēt interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības;
izglītojamajiem, sadarbībā ar CSDD, tiek piedāvā iespēju iegūt velosipēdista tiesības;
nodrošinātas brīvpusdienas izglītojamajiem līdz 9.klasei un 50% segtas pusdienas
vidusskolēniem;
skola īsteno LAD programmas „Skolas auglis” un „Skolas piens”;
kvalitatīvu ēdināšanu nodrošina IU „Alens”;
sakopta, estētiski noformēta, mērķtiecīgi veidota skolas un novada vide, kas piesaista tūristus.
Turpmākā attīstība .
1.Pamatjoma- Mācību saturs
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Skolas vadībai un pedagogiem mainīt pieeju darba plānošanā, ieviešot kompetenču pieeju
izglītībā, akcentējot vienas klases pedagogu
sadarbību.
Pedagogu un vecāku izglītošana par viņu lomu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā, veicinot
skolēnu un vecāku līdzatbildību mācību
darbā.
Aprobēt datorikas mācību programmas saturu 2018./2019.m.g. 3.klasē fakultatīvajā nodarbībā,
7.,8.,9. klasēs mācību stundās, veicinot
digitālo prasmju jēgpilnu apguvi.
2.Pamatjoma - Mācīšana un mācīšanās
Rosināt un atbalstīt pedagogus integrētu mācību stundu vadīšanā, akcentējot skolēnu darbu
stundā.
Pedagogu un vecāku izglītošana par viņu lomu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā, veicinot
skolēnu un vecāku līdzatbildību mācību
darbā.
Aktualizēt izglītības iestādes vērtēšanas kārtību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Aktualizēt vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai izglītības iestādē..
4.Pamatjoma - Atbalsts izglītojamiem
ieinteresēt un aktīvāk iesaistīt klašu kolektīvus skolas pasākumu organizēšanā un līdzdalībā.
saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus un augstos sasniegumus mākslinieciskajā
pašdarbībā un sportā.
pilnveidot atbalsta sniegšanas formas izglītojamajiem karjeras izvēles jautājumos;
karjeras izglītības darba veikšanai norīkot pedagogu ar Karjeras konsultanta sertifikātu.
Pilnveidot klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta komandas sadarbību
atbalsta sniegšanā izglītojamajiem.
Vairāk no konsultāciju laika veltīt skolēnu sagatavošanai mācību priekšmetu olimpiādēm un
SZPD.
Vairāk laika konsultācijās veltīt izglītojamajiem no Pamatizglītības programmas 21011111
Mācību līdzekļu iegāde, kas atbilst izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai
(izgl.progr.58)
5.Pamatjoma - Skolas vide
1. Veikt skolas cokola (skolas pamati) remontu.
6.Pamatjoma – Resursi
Veikt pārbaudi par materiāltehnisko līdzekļu izmantošanas efektivitāti.
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Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos dažādos ar izglītību
saistītos projektos, arī starptautiskos
projektos.
Sekmēt pedagoģiskās pieredzes un kursos gūto zināšanu, atziņu multiplicēšanu,
2017./2018.m.g.organizējot integrēto stundu vadīšanu.
7.Pamatjoma - Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
1. Izglītības iestādes vadībai īstenot kontroli un vērtēšanu konkrētā gada prioritārajās jomās.
2. Veicināt starptautisko projektu realizāciju skolā.

6. AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE ,,BITĪTE”
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1. Pamatinformācija
Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte”atrodas Skolas
ielā 16 a, Aknīstē, Aknīstes novadā. Tās darba laiks ir no pl.7.00 līdz 18.00 darbdienās,
brīvdienās un svētku dienās tā ir slēgta, pirmssvētku dienās darba laiks ir no pl.7.00 līdz
16.00. Iestādi apmeklē 100 bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem. Iestādē mācību gada sākumā
darbojās 4 grupas, bet lielā bērnu skaita dēļ ar 1.oktobri tika atvērta vēl viena grupa.
Pirmsskolas izglītības iestāde aizņem vienu lielās ēkas korpusu. Otrā ēkas korpusā atrodas
pilsētas bibliotēka, skolas kopmītne, mākslas skola.
2. Finašu resursi un iestādes darbības rezultāti
2018.gadā iestādes izdevumi kopā sastādīja 343 413,48 euro.
Esam veikuši iestādes teritorijas labiekārtošanas darbus:
• Nomainīts vecais ceļa segums pret bruģi,
• Nomainīti vārti ieejai teritorijā,
Iestādes telpās:
• Veikti daļēji remontdarbi bērnu ēdināšanas blokā,
• Iegādātas ugunsdrošās durvis iekštelpām,
• ,,Cālēnu”grupā nomainīti garderobes skapīši, bērnu gultas, grupa papildināta ar
jaunām mēbelēm,
• Jaunas mēbeles iegādātas jaunizveidotajai grupai ,,Kastanīši”,
• Visām grupām nomainīti dvieļi,
• Divām grupām iegādāta jauna gultas veļa,
• Iegādāti divi datori un putekļusūcējs.
3. Personāls
Pirmsskolas izglītības iestādē strādā 15 pedagoģiskie un 10 tehniskie darbinieki. Visiem
pedagoģiskajiem darbiniekiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība no tiem 7 ir pedagoģijas
maģistri. Pedagoģiskie darbinieki regulāri apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus.
4. Komunikācija ar sabiedrību
Pirmsskolas izglītības iestāde cieši sadarbojās ar Aknīstes novada pašvaldību,
Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldi, Aknīstes novada sociālo dienestu,
bāriņtiesu, Aknīstes vidusskolu un BJC.
Iestādes vadītāja darbojās starpintitucionālajā komisijā. Cieša sadarbība ir
izveidojusies ar Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēku. Izglītojamie ar skolotājām regulāri
apmeklēja bibliotēku, iepazīstotas ar jaunāko literatūru, apskata izstādes, piedalījās rīkotajos
pasākumos.
Sadarbībā ar Aknīstes vidusskolu sagatavošanas grupa maijā apmeklēja skolu un
iepazinās gan ar skolotājām, klases telpām, skolas atmosfēru. Arī vecākiem tika dota iespēja
satikties ar nākamajām skolotājām, lai uzzinātu par mācību materiāliem, ar kuriem bērni
strādās 1.klasē, gan to, kādas formalitātes ir jānokārto iestājoties 1.klasē. Piedalījāmies
skolas rīkotajā Olimpiskajā dienā, ielu stafetēs.
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Maijā sešgadīgie bērni piedalījās ikgadējās sporta sacensībās Jēkabpilī, tāpat katra
grupiņa kā katru pavasari devās kopīgajos grupas izbraucienos, apmeklējot interesantus
apskates objektus un saimniecības. Darbinieki aktīvi darbojās pašvaldības un LIZDA
arodbiedrībās.
Ļoti laba sardība izveidojusies ar pirmsskolēnu vecākiem, kuri aktīvi apmeklējā
iestādes organizētos pasākumus, piedalījās grupas telpu noformēšanā, ja nepieciešams arī
mācību procesā.
5. Nākamā gadā plānotie pasākumi
Turpināt labiekārtot iestādes teritoriju, uzstādīt apgaismojumu un veikt ēdamtelpas
renovāciju. Mainot vidi, atbilstoši izglītības vadlīnijām un programmai. Lai sekmīgāk
ieviestu izglītības reformas iestādē, turpināt apmeklēt kursus, seminārus, konferences.
Papildināt metodiskos materiālus atbilstoši kompetences ieviešanas prasībām izglītībā.
7. AKNĪSTES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
Iestādes juridiskais statuss.
Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk BJC) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas darbojas uz
nolikuma pamata.
Mērķis.
Atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un
fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību.
Aknīstes BJC darbības uzdevumi ir:
•

iespēju nodrošināšana Aknīstes novada bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai,
interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas
izvēlei lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;
• interešu izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu tālākizglītības un
metodiskā darba nodrošināšana, tai skaitā interešu izglītības programmu, darba formu
un metožu pilnveide;
• ārpusstundu organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana.
Aknīstes BJC audzēkņi ir Aknīstes novada pirmsskolas vecuma bērni, vispārējās izglītības
vecuma bērni un jaunieši, kā arī jaunieši līdz 25 gadu vecumam.
Personāls.
Interešu izglītības iestādē strādā 7 pedagogi, direktors un tehniskie darbinieki – apkopējs un
sezonas laikā divi kurinātāji. Skolotāji tiek pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku ar konkrētu stundu
skaitu, kas piešķirta attiecīgi pēc konkrētā mācību gada, mērķdotācijas pedagogu atalgojumam,
sadales. Kurinātāji pieņemti darbā uz apkures sezonas laiku. Patstāvīga darba attiecībās ir
direktors un apkopējs, kam darba devējs ir Aknīstes novada pašvaldība.
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2018./2019.mācību gadā darbojās 10 pulciņi, ko apmeklēja 101 dalībnieki. No tiem 45 audzēkņi ir
pirmskolas vecumā. Līdztekus iestādi apmeklē novada jaunatne, galvenokārt, skolas vecuma un
arī tie, kas Aknīstes vidusskolā vairs nemācās. Šie jaunieši spēlē lielās galda spēles.
Komunikācija ar sabiedrību.
Iespēju robežās, sabiedrība tiek informēta par notikumiem Aknīstes BJC. Informācija pieejama
novada laikrakstā „Aknīstes novada vēstis” , novada mājas lapā www.akniste.lv un
www.facebook.lv
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. Aknīstes BJC valsts dotēto stundu skaits, interešu
izglītības pulciņu skaits un dalībnieku skaits pa gadiem, sākot no dibināšanas gada.
Bērnu

Stundu

Pulciņu

Pedagogu

skaits

skaits
nedēļā

skaits

skaits

2013./2014.

112

20,7

7

6

2014./2015.

101

17,00

7

6

2015./2016.

117

19

12

7

2016./2017.

118

23,50

11

7

2017./2018.

119

23,50

10

6

2018./2019.

101

25

10

7

Gads

Iestādes finansējums pēdējo gadu griezumā
Rādītāja nosaukums

EURO EURO EURO EURO EURO
2014.g. 2015.g. 2016.g 2017.g 2018.g

Iestādes kopējais finansējums 52262

41855

51127

55665

61557

t.sk. no valsts budžeta –
5455
mērķdotācijas pedagogu algām

4927

5083

7306

8216

no pašvaldības budžeta

36928

46044

48359

53341

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

46807
-

-
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citi avoti (uzrādīt)
ziedojumi

-

-

-

-

Piešķirtais finansējums 2018.gadam kopā bija 61557,- euro, t.i., no pašvaldības budžeta 53341,euro un mērķdotācijas pedagogu algām 8216,-euro.

Interešu izglītības programmu stundu skaits

Apmaksas avots

Stundu Stundu Stundu Stundu Stundu
skaits skaits skaits skaits skaits
2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g.

Visu apmaksāto interešu izglītības
programmu stundu skaits

17,00

19,00

23,50

23,50

25,00

t.sk.no valsts budžeta
mērķdotācijas

17,00

16,00

20,50

20,50

22,00

no pašvaldības budžeta

-

3,00

3,00

3,00

3,00

cits (uzrādīt, kāds)

-

-

-

-

-

8. 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.
8.1.VALDEMĀRA ANCĪŠA AKNĪSTES BIBLIOTĒKA
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu
krājumu.
8.1.1.Bibliotēkas darbības rādītāji
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) izveidojusies par
klientorientētu bibliotēku, kuras prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus lasītājus, lai,
ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika. Bibliotēkā vienlīdz ērti ir gan
tiem, kas nāk uz abonementu, lasītavu, gan tiem, kas vēlas iegūt jaunu informāciju un strādāt ar
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informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir
padomāts. Pašus mazākos lasītājus gaida pasaku mašīnīte, kurā saliktas grāmatiņas, bet tos, kuri
grib atpūsties un paspēlēt kādu intelektuālu spēli, gaida bērnu atpūtas un spēļu stūrītis.
2018. gadā tika pārskatīti, laboti, papildināti un jaunā redakcijā apstiprināti Bibliotēkas
nolikums (Aknīstes novada domes sēdē 2018.gada 22.augustā (prot. Nr.10, 8.#) un Bibliotēkas
lietošanas noteikumi (saskaņoti 2018. gada 22. augustā) ar pielikumiem - Bibliotēkas lietotāja
reģistrācijas karte, Galvojums, Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas
resursu publiskās izmantošanas kārtība Bibliotēkā.
Bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti un galvenie plānošanas dokumenti publiski
pieejami Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā – Kultūra, sports, brīvais laiks. Informācija
par Bibliotēkas lietošanas noteikumiem pieejama Bibliotēkas informācijas stendā.
Pārskata periodā bibliotēkai ir notikusi akreditācija.

Finansiālais nodrošinājums
2016

2017

2018

Kopā (EUR)

37120

41991

43639

Pašvaldības finansējums

37120

41991

43639

Bibliotēkas finanses nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Budžeta pamatā ir
pašvaldības piešķirtie līdzekļi.
2016

2017

2018

Izdevumi kopā (EUR)

37120

41991

43639

Darbinieku atalgojums (bruto)

22658

26675

26826

Krājuma komplektēšana

2874

2900

2892

Vairāk nekā pusi no budžeta izdevumiem sastāda darbinieka atalgojums. Krājuma
komplektēšanai izlietotie finanšu līdzekļi pēc apjoma ieņem otro vietu budžeta izdevumos. Citas
lielākās summas tērētas biroja precēm, IT aprīkojuma iegādei, saimnieciskiem izdevumiem.

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Ir veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts, kā arī izveidots kabinets vadītājai. Pieaugušo
abonementu pārvietojām un lasītavas telpu, līdz ar to samazinot vietu lasītavai un datoriem, bet tā
ir pilnīgi pietiekoša pašreizējam noslogojumam un ierīkota telpa izstādēm un pasākumiem.
Atskaites periodā iegādājāmies vienu datorkomplektu un divus monitorus lietotājiem. Darbinieku
datori ir iegādāti 2013. – 2015. gadā.
Tīkla ātrdarbība ir apmierinoša.
Katru gadu iegādājamies jaunu datortehnikas vienību. Ir novecojis skeneris un printeris – šo
jautājumu risināsim finanšu iespēju robežās.

Personāls
Bibliotēkā strādā pieci darbinieki. Trīs ir bibliotekāri un strādā uz pilnu slodzi. Visām ir bibliotekārā
izglītība. Ir divi tehniskie darbinieki - viens strādā uz pusslodzi, viens uz 0,25 slodzes.
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Finansējums personāla attīstībai ir pietiekošs, novada pašvaldība ir pretimnākoša un finansiāli
atbalsta gan darbinieku profesionālo pilnveidi un izglītības kvalitātes paaugstināšanu, gan pieredzes
apmaiņas braucienus.

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
% salīdzinot ar
iepr. gadu
2016

2017

2018

Lietotāju skaits

475

445

440

-1,1%

t. sk. bērni

191

170

166

-2,4%

Fiziskais apmeklējums

7260

6501

6835

+5,1%

t. sk. bērni

3295

2995

3190

+6,5%

Izsniegums kopā

12087

13286

10758

-19%

t. sk. grāmatas

6707

6006

5247

-12,6%

t. sk. periodiskie izdevumi

4915

6869

5054

-26,4%

t. sk. bērniem

2541

1954

1616

-17,2%

Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā

29,7

29,2

29,1

-0,3%

83,8

74,4

-11.2

1522

1510

-0,7

t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

1601

Lasītāju skaits ir nedaudz samazinājies, bet samazinājies ir arī iedzīvotāju skaits. Palielinājies
apmeklējumu skaits. Vecāka gadagājuma lasītāji labprāt lasa žurnālus, mazāk grāmatas. Personām
ar īpašām vajadzībām bibliotēka 2. stāvā nav pieejama, jo nav ne lifta, ne speciālas uzbrauktuves.
Situācijās, kad vecāka gadagājuma cilvēki nevar uzkāpt uz 2. stāvu un grib izmantot bibliotēkas
krājumu, tad grāmatas tiek piegādātas mājas. Šo pakalpojumu uzņemas lasītāju radinieki, kaimiņi
vai paši bibliotekāri.
Vidēji katrs lasītājs bibliotēku ir apmeklējis 15,5 reizes. Vidēji mēnesī bibliotēkā iegriežas 570
lietotāji. Katrs lasītājs vidēji gadā izmantojis 24,5 iespiedvienības.
Turpinām sadarbību ar Aknīstes senioru centra „Apaļā galda” klubiņu. Kluba dalībnieki
tiekas Saimes istabā, Aknīstes Senioru centrā, kur notiek nodarbības, pasākumi. Reizi mēnesī
(izņemot vasaras mēnešus) apmeklējām mājas aprūpes iemītnieces. Aiznesām dažus norakstītos
žurnālus, pārrunājam par novada vēstures lappusēm, derīgo padomu stunda, dzejas apskats,
neklātienes ceļojums, atmiņas
Veiksmīgi turpinām pasākumu ciklu – ģimeņu sestdienas un brīvdienu kinonedēļa. Skolēnu
brīvdienās organizējam filmu skatīšanos katru darba dienu. Bērni našķojas ar popkornu un kvasu.
Uzziņu un informācijas darbs
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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.
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums
Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir nozīmīga kādai nelielai cilvēku grupai, interesi par
katalogu uzlabojusi anotāciju un attēlu pievienošana bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija
par jaunajām grāmatām interneta vietnē.
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.
Autorizējoties lasītājiem ir lielākas iespējas izmantot elektronisko kopkatalogu ārpus bibliotēkas,
tomēr tas tiek maz izmantots.
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Komplektējot grāmatu fondu, cenšamies iespēju robežās iegādāties enciklopēdijas, uzziņu
literatūru. Vadoties pēc lietotāju vajadzības, iegādājamies grāmatas par psiholoģiju, filozofiju,
literatūras vēsturi, literatūru par savu novadu, daiļliteratūru. Komplektējot grāmatu fondu,
izmantojam aprakstus dažādos preses izdevumos, izdevniecību grāmatu katalogos, informāciju
internetā. Fondu komplektēt palīdz bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre. Pārrunājam ar skolas
bibliotekāri un vidusskolas skolotājiem, kāda literatūra ir nepieciešama skolotājiem un skolēniem
mācību vielas apguvei. Fonda komplektēšana, protams, ir atkarīga no finansēm. Kopā ar novada
bibliotēkām racionāli komplektējām grāmatu fondu. Katra bibliotēka iegādājās vairāk pieprasītās
grāmatas savā bibliotēkā. Bet mazāk izmantojamo literatūru un grāmatas krievu valodā
iegādājamies novada depozitārijam.
Grāmatas un periodiskie izdevumi ar katru gadu kļūst dārgāki, bet finansējums nedaudz
samazinājies. Pasūtot žurnālus rūpīgāk izvērtējām lasītākos, pieprasītākos un tos no kuriem var arī
atteikties.
Rekataloģizācija ir veikta pilnībā.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
No fonda tiek izņemta un norakstīta novecojusi un nolietota literatūra, pakāpeniski un secīgi šis
darbs tiek turpināts. Norakstīto iespieddarbu, diemžēl, ir vairāk nekā jaunieguvumu.
Krājuma un datubāzu popularizēšana
Lai informētu bibliotēkas lietotājus par jaunieguvumiem iekārtota pastāvīga izstāde
„Literatūras jaunumi”.
Bibliotēkā iekārtoti informācijas stendi, kur jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var iepazīties ar
bibliotēkas lietošanas noteikumiem, iegūt informāciju par bibliotēku un jaunāko literatūru.
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Ar Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas jaunsaņemto grāmatu sarakstu un novada bibliotēku
depozitārija jaunsaņemto grāmatu sarakstu var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā un
novada avīzē „Aknīstes novada vēstis”
Visizplatītākā literatūras popularizēšanas forma bibliotēkas darbā nemainīgi ir literatūras
izstādes. To veidošanas tematika atkarīga no sabiedriski politiskajām un kultūras dzīves aktualitātēm
sabiedrībā. Palielinoties iespieddarbu klāstam un tehniskajām iespējām, izstādes kļuvušas saturīgākas
un krāsainākas.
Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem notiek regulāri - gan veicot individuālās pārrunas telefoniski, atgādinot
rakstiski, vai uzrunājot sociālajos tīklos.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Bibliotēkas galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un jauniešiem ir lasīšanas veicināšana, literatūras
popularizēšana atbilstoši vecumam, nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai, kā
arī nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
2018. gads - (salīdzinājumā ar 2017. gadu)
2018
Lietotāji

2017

166 (37.7% no kopējā lietotāju skaita)

+ vai 170

-4

Apmeklējums 3190

2995

+195

Izsniegums

1954

-338

1616

Secinājumi: Kā redzams samazinājies ir lietotāju un izsniegumu skaits, jo, diemžēl, arvien vairāk
grāmatu lasīšanu izkonkurē tehnoloģijas un arī skolā vairs nemudina lasīt ieteicamo literatūru. Bērni
ar prieku un interesi apmeklē bibliotēkas rīkotos pasākumus, tāpēc apmeklējumu skaits ir
palielinājies.
Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot
iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu
Bērnu literatūras nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs mērķauditorijas
vajadzības. Cenšamies ievērot lasītāju intereses un vajadzības. Čaklākie lasītāji ir pirmskolas un
sākumskolas bērni, tāpēc vairāk iepērkam šai auditorijai paredzētās grāmatas.
Grāmatas iegādājamies sadarbojoties ar IK „Virja” un „LGrāmata”.
Pārskata periodā krājums papildināts ar 71 grāmatu bērniem un jauniešiem par summu 476.24 EUR,
kas ir 22% no kopējā jaunieguvumu skaita (2017 g.-23%), t. sk. 10 grāmatas saņemtas VKKF
finansējot programmu „Bērnu un jauniešu žūrija” par summu 74.20 EUR.
2018. gadā tika abonēti 4 preses izdevumi bērniem.
Skatāmies, lai fondā būtu ne tikai izklaidējoša rakstura literatūra, bet arī izglītojoša.
Tika norakstīta novecojošā un aktualitāti zaudējušā literatūra
37

Aknīstes novada pašvaldība
2018. gada publiskais pārskats
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma
grupām
Bērnu nodaļā uzziņu darbs ir organizēts atbilstoši interesentu pieprasījumam un vajadzībām. Tiek
izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi, elektroniskie resursi, datu bāzes. Bērni izmanto regulāri
papildinātās tematiskās mapes. Visvairāk uzziņu tiek sniegts projektu nedēļā.
Tiek popularizētas datu bāzes Letonika, News.lv, Lursoft, kā arī aicinām izmantot JGB kopkatalogu
un novadpētniecības datu bāzi.
Bērnu literatūras nodaļā apmeklētājiem pieejami 2 datori un 3 planšetes, kuras bērniem ļoti patīk
izmantot. Izmanto arī WiFi savos telefonos, spēlējot spēles vai skatoties video. Bibliotēkas
lietotājiem tiek piedāvāti arī maksas pakalpojumi – kopēšana un skenēšana.
Par bērnu nodaļas jaunieguvumiem tiek veidota izstāde, ievietota informācija novada avīzē
”Aknīstes Novada Vēstis”, kā arī veikti grāmatu apskati.
Visa gada garumā bērnu nodaļā veidotas 13 tematiskās, gadskārtu un valsts svētku, literātiem
veltītas izstādes, kā arī pastāvīgās izstādes –Jaunākās grāmatas un Bērnu un jauniešu žūrijas
grāmatas.
Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām 2018.gadā tika organizēti 17 bibliotēkas un literatūras
popularizējoši pasākumi, kuri notikuši, veiksmīgi sadarbojoties ar PII ”Bitīte” un Aknīstes
vidusskolas audzēkņiem. Par rīkotajiem pasākumiem izvietojam afišas gan bibliotēkā, gan Aknīstes
novada mājaslapā, gan sociālajos tīklos. Regulāri tiek rīkotas bibliotekārās stundas, kurās bērnus
iepazīstinu ar bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī ar jauniegūtajām grāmatām.
2018.gadā turpinājām piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija. Kopā
ar 16 čaklākajiem lasītājiem devāmies ekskursijā uz Bebreni, kur notika radošās darbnīcas – bērni
gatavoja piekariņus un svečturus. Īpašu prieku sagādāja izjāde vai izbrauciens ar zirgu un pikniks
parkā. Ceturto gadu kopā ar bērnudārza vecāko grupiņu un Aknīstes vidusskolas 4.klasi
piedalījāmies Ziemeļvalstu literatūras nedēļas aktivitātēs.
Tika rīkoti pasākumi P.I.I. „Bitīte” audzēkņiem un Aknīstes vidusskolas sākumskolas skolēniem –
rīkotas bibliotekārās stundas, pasaku rīti kopā ar bērnudārza bērniem, Dzejas dienu pasākumi.
Ģimeņu rītā Sveču dienā bērni kopā ar vecākiem lēja sveces, bet novembrī, svinot Disneja filmu
studijai jubileju, jautri pavadījām laiku kopā ar Tomu un Džeriju no bērnu attīstības u atpūtas centra
„Palla”. Bērniem un pusaudžiem ļoti patīk Helovīnu pasākums, kurā var klausīties un pats izstāstīt
spoku stāstu, apzīmēt sejiņu, piedalīties radošajā darbnīcā un rotaļās, un, protams, neiztika arī bez
saldumiem. Skolēnu brīvlaikā joprojām rīkojām kinoseansus- uz lielā ekrāna rādījām multfilmas un
pasaku filmas.
Pavasarī, kad bibliotēkā izstādījās O. Katenas vardīšu kolekcija, rīkojām bērniem un skolēniem
tematiskus rītus-lasījām grāmatas par vardēm, rīkojām konkursus, krāsojām un locījām vardes un
aplūkojām arī varžu kolekciju. Mākslinieces B.Čākures izstādes atklāšanā bija iespēja piedalīties
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sapņu ķērāju gatavošanas meistarklasē. Aknīstes vidusskolas klases apmeklēja vēstures tēmām
veltītās izstādes.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Šogad bibliotēkā sadarbojoties ar PII ”Bitīte” „Rūķu ” grupu , gan ar Aknīstes vidussskolas 1. un 2.
klasi piedalamies lasītveicināšanas programmā „Mūsu mazā bibliotēka”. Kopā piedalās 58
dalībnieki. Bērni ļoti cītīgi gan kopīgi, gan individuāli lasa grāmatiņas, veido izlasīto grāmatu
vilcieniņus un sāka darboties nupat saņemtajās darba burtnīcās.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības
vērtējums
Mūsu bibliotēkai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte”.
Bērni kopā ar audzinātājām apmeklē gan mūsu rīkotos pasākumus, gan izstādes, gan kopīgi izvēlas
grāmatiņas, kuras izlasīt grupiņā. Ļoti daudziem bērniem tā ir pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, tad
pēc tam viņi arī atved uz bibliotēku un iepazīstina ar to savus vecākus.
Ļoti veiksmīga sadarbība notiek arī ar mūsu otriem kaimiņiem Jēkabpils Mākslas skolas Aknīstes
filiāles audzēkņiem. Rīkojam viņu mākslas darbu izstādes, skolotājas un audzēkņi ir ļoti atvērti
sadarbībai - piem. apgleznoja sejas Helovīnu pasākumā, vada radošās darbnīcas, bērni aktīvi
piedalās izstāžu atklāšanā. Audzēkņi ir bieži bibliotēkas apmeklētāji, jo starpbrīžos atskrien gan
uzspēlēt spēles, gan pašķirstīt žurnālus, gan pasēdēt pie datora.
Nemainīga un ilggadēja ir sadarbība ar Aknīstes vidusskolu, pedagogi un skolēni vienmēr atbalsta
mūsu rīkotos pasākumus un idejas.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Arvien grūtāk radīt bērnos pietiekoši stipru motivāciju apmeklēt bibliotēku un
pašizglītoties lasot, jo bērni vēl neizprot lasīšanas nozīmi personības veidošanā.
Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un
interesanti piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību, kā arī
aizmāršība un atbildības trūkums grāmatu lietošanas termiņa ievērošanā.
Tāpēc ir jāpiedomā par aktivitātēm un pasākumiem, lai bērnos radītu pietiekoši stipru motivāciju,
lai tas kļūtu par patstāvīgu bibliotēkas apmeklētāju.
Novadpētniecība
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar novada vēstures,
kultūrvēsturisko objektu izpēti, novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu, apkopošanu un
popularizēšanu.
Publicitāte
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām,
pakalpojumiem
Informācija par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama Aknīstes novada pašvaldības
mājas lapā www.akniste.lv , Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, Digitālajā
kultūras kartē www.kulturaskarte.lv Informācija tiek atjaunota sistemātiski.
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Sadarbības tīkla raksturojums
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība, rīkojot pasākumos, kā arī ikdienas darbā, ar Aknīstes
vidusskolu un skolas bibliotēku, Aknīstes Bērnu un Jauniešu centru, Jēkabpils mākslas skolas filiāli,
pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”, novadpētniecības muzeju.
Katru pirmdienu, tiekoties domē pašvaldības iestāžu sanāksmē, ne tikai iegūstam dažādu informāciju,
izsakām savus priekšlikumus, bet arī informējam par jaunāko bibliotēkā. Lai risinātu dažādas
problēmas, apmeklējam Aknīstes pašvaldības iestāžu sēdes, lai apspriestu ar bibliotēku saistītās
problēmas un rastu risinājumu.
Kā pasākumos, tā ikdienas darbā ļoti laba sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi
„Bitīte”. Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pastāvīgas apmeklētājas ir bērnudārza audzinātājas,
kuras ņem daudz grāmatiņu saviem mazajiem audzēkņiem, lai kopā tās lasītu. Tādējādi, veicinot
mīlestību pret grāmatu jau agrīnā vecumā, kas nezūd arī vēlāk. Jāteic, ka pārmaiņu dēļ skolas
bibliotekārei ir ļoti maza darba slodze un skolas bibliotēka atrodas vidusskolā līdz ar to ir cietusi mūsu
sadarbība. To tagad cenšamies veidot tieši ar klašu audzinātājām.
GĀRSENES BIBLIOTĒKA
Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības
iestāde, kas apkalpo, galvenokārt, Gārsenes pagasta iedzīvotājus.
Bibliotēkas darba prioritāte šajā pārskata periodā bija individuālais darbs ar lietotājiem, lai
nodrošinātu katram no tiem vajadzīgo literatūru, informāciju vai prasmju apguvi.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
Gārsenes pagasta bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi.
Darbiniecei ir vidējā izglītība un sertifikāti par profesionālo pilnveidi.
2018. gadā apmeklēju JGB rīkotos seminārus.
Piedalījos profesionālās pilnveides izbraukuma seminārā Jēkabpils novadā – Slatē, Rubeņos,
Kaldabruņā un Tadenavā un pieredzes apmaiņas braucienā uz Limbažu galveno bibliotēku.
Apmeklēju profesionālās pilnveides semināru „Izstāžu menedžments un dizains”.
Apmeklēju grāmatu svētkus Jēkabpilī.
Apmeklēju trīs Aknīstes bibliotēkas rīkotus pasākumus:
Psihiatra J. Breikša lekciju „Stress un izdegšanas sindroms – nopietnāku veselības problēmu
vēstneši”, P. Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ceļojošo izstādi „Garīgā veselība. Depresija” un
I. Dzirkales keramikas izstādi „Tevī gaisma lai dzimst!”.
Apmeklēju Asares bibliotēkas rīkoto pasākumu:
L. Subatiņas-Brazevičas gleznu izstādes atklāšanu un tikšanos ar pirtniekiem Aelitu un Juri
Batņām.
Apmeklēju Gārsenes pilī rīkoto pasākumu: A. Bērziņas stāstījums ar fotogrāfijām „Gārseniešu
mājas laiku lokos”.
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Bibliotēkas darbības rādītāji
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ASARES BIBLIOTĒKA
1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums.
Asares pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada Asares pagasta kultūras, izglītības un
informācijas iestāde, vietējais komunicēšanās centrs, kas nodrošina visu veidu informāciju viegli
pieejamu saviem lasītājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām. Bibliotēkas misija ir izglītotas,
informētas un kulturālas sabiedrības veidošana , sabiedrības informācijas vajadzību
nodrošināšana, lasīšanas interešu attīstība un lasītveicināšana skolas vecuma bērnos, lai radītu
zinātkāru, intelektuālu lasītāju, kā arī pagasta kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana.
Bibliotēkas funkcijas ir nodrošināt vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka veic ne tikai kultūras, informācijas
un izglītības, bet reizēm arī sociālās funkcijas. Darba prioritātes ir efektīvs darbs ar lietotājiem,
sniegt savlaicīgu informāciju par notiekošajām un plānotajām aktualitātēm.
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Finansiālais nodrošinājums
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums

2015
9354
9354

2016
11856
11856

2017
12355
12355

2018. gadā gan lietotāji, gan apmeklējums ir nedaudz palielinājies, mazliet sarucis ir
izsniegums. Daži lietotāji stāsta, ka gadiem ejot uz vecumu, redze kļūst sliktāka un grūtāk lasīt.
Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir Asares pagasta iedzīvotāji - skolēni, skolotāji, pensionāri,
jaunieši, strādājošie, bezdarbnieki. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, lietotājiem ir
iespēja izvēlēties un saņemt iespieddarbus brīvpieejas krājumā. Maksas pakalpojumi un
bibliotēkas izmantošanas noteikumi ir saskaņoti un apstiprināti Aknīstes novada pašvaldībā.
9. 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 kabineta 2018.gada 26.jūnija
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noteikumiem Nr.354 „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”, Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes
novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, kas apstiprināti Aknīstes novada domes
sēdē 2018.gada 25. jūlijā (protokols nr.9,10#.), precizēti Aknīstes novada domes sēdē 2018.gada
26.septembrī (prot.Nr.12,8#), kas izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
Saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības
iedzīvotājiem”, kas apstiprināti 2009.gada 26. augusta sēdē ( protokols Nr.7,11#.), Saistošajiem
noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā”, Saistošajiem noteikumiem Nr.18/2016 „Ģimenes asistenta
pakalpojuma saņemšanas kārtība Aknīstes novada pašvaldībā”, kas apstiprināti 2016.gada 25.maija
sēdē (protokols Nr.7,21#), precizēti 2016.gada 28.septembrī (protokols Nr.13, 18#), Saistošajiem
noteikumiem Nr.21/2017 „Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā”, kas
apstiprināti 2017.gada 27.septembra sēdē (protokols Nr.16,12#), precizēti 2017.gada 25.oktobrī
(protokols Nr.17,37#), Saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes
novadā”, kas apstiprināti 2018.gada 24.janvārī (protokols Nr.1,7#), precizēti 2018.gada 28.februārī
(protokols Nr.4,6#).
Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki. Sociālā dienesta vadītāja, kas vienlaikus veic arī
sociālā darbinieka pienākumus, sociālais darbinieks, sociālais darbinieks ar ģimeni un bērniem un
sociālās palīdzības organizators. Sociālo aprūpi klienta dzīvesvietā veic divi aprūpētāji.
Mēnesī vidēji apkalpojam vairāk kā 200 klientus. Sociālā dienesta klientu skaits, kas saņem
ienākumu testētos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus šajā gadā ir samazinājies, savukārt
palielinājusies izmaksāto pabalstu summa. 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu par 677 euro
palielinājusies ienākumus testēto pabalstu izmaksātā summa. 2018.gadā palielinājusies ienākumus
netestēto pabalstu izmaksas summa. 2018.gadā nodrošināta ēdināšana pašvaldības mācību iestādēs
18417 euro vērtībā, savukārt ēdināšanai bērnudārzā izlietoti 21480 euro, politiski represētajām
personām izmaksāti pabalsti 950 euro, dzīves jubilejās 2250 euro, ilgstošas ārstēšanās gadījumā
6158 euro, bērnu dzimšanas pabalstos izmaksāti 3075 euro, pēc atgriešanās no ieslodzījuma 50 euro,
uzsākot mācības 1.klasē 1300 euro un citi pabalsti 6331 euro vērtībā.
Sociālā dienesta darbinieki sociālās palīdzības pabalstu administrēšanu veic ar licencētas
SIA „ZZ Dats” sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas datorprogrammas SOPA palīdzību.
Visi piešķirtie un izmaksātie pabalsti tiek uzkrāti datorprogrammā SOPA un klientu lietās.
Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Valsts ieņēmumu dienestu, Nodarbinātības valsts
aģentūru, Ceļu satiksmes drošības direkciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un citām
iestādēm par datu apmaiņu. Pašvaldībā visiem sociālā dienesta darbiniekiem ir iekārtotas
darbavietas ar datortehnikas aprīkojumu.
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Viens no sociālā dienesta galvenajiem uzdevumiem ir sniegt sociālo palīdzību klientiem,
kuriem tā ir nepieciešama. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2017. un 2018.gadā uzskatāmāk
redzamas tabulā.
8.1. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
2016.gadā
Visi pašvaldības
sociālās
palīdzības
pabalsti kopā
EUR
t.sk. ienākumus
testētie
t.sk. ienākumus
netestētie
Saņēmēju skaits
(personas)
no ienākumus
testētiem
pabalstiem
-GMI pabalsts
Saņēmēju skaits
-Dzīvokļa
pabalsts
Saņēmēju skaits
-Citi pabalsti

2017.gadā

2018.gadā

41065
24924

29684

22867

27677

28354

2075

2007

12711

234

168

192
4613

2583

3908

25

30

31

11480

15340

16850

142

153

141

8804

8429

6891

108

105

476

686

696

8328

7743

6195

Saņēmēju skaits
124
No tiem:
-ēdienam(EUR)
-veselības
aprūpei EUR
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Pēc tabulas datiem redzams, ka 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu ir palielinājušās
sociālās palīdzības pabalstu izmaksas par EUR 11381, GMI (garantētā minimālā ienākuma) līmeņa
nodrošināšanai pabalsta izmaksa palielinājusies par EUR 705, dzīvokļa pabalsta izmaksa
palielinājusies par EUR 1510. 2017.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss bija 98 personai, savukārt
2018.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss 84 personām. 2018.gadā tika piešķirts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss 84 personām. Līdz ar to pašvaldības mazaizsargātākajām iedzīvotāju
grupām tika dota iespēja saņemt sociālo palīdzību.
Analizējot šos skaitļus var secināt, neskatoties, ka uzlabojusies ekonomiskā situācija valstī,
ir palielinājušās darba iespējas, sociālās palīdzības pabalstos izmaksāts vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pabalstu palielinājumu sastāda pabalsts audžuģimenēm, kurās tika ievietoti 5 bērni 2018.gadā.
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.
Sakarā ar iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos, klienti tiek motivēti apmeklēt
medicīnas speciālistus, lai uzlabotu veselības stāvokli un veiktu izmeklējumus.
Viena no pašvaldības sociālā dienesta funkcijām, ir nodrošināt sociālos pakalpojumus pēc
iespējas tuvāk dzīves vietai.
2018.gadā personas ar invaliditāti ir izmantojušas specializētā autotransporta pakalpojumu,
kas ir pieprasīts un guvis labas atsauksmes
Joprojām pieprasīts ir veļas mazgāšanas pakalpojums, ko izmanto pamatā lauku iedzīvotāji,
kuriem nav ierīkots ūdensvads un kanalizācija.
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Sociālais dienests veic aprūpes mājās pakalpojumu, kas 2017.gadā pašvaldībai izmaksājis
EUR 14321. Šo pakalpojumu izmantoja 12 personas. Savukārt 2018.gadā šis pakalpojums
izmaksāja EUR 14885 un to izmantoja 17 personas.
Aknīstes novada pašvaldībā darbojas SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”,
kas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Līdz ar to
pašvaldība iegulda līdzekļus SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, lai to uzturētu.
Vienas personas uzturēšanās izdevumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA”Aknīstes veselības un
sociālās aprūpes centrs” 2018.gadā vienā mēnesī sastādīja EUR 560.
2017.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgajām
personām sniegtie pakalpojumi sastādīja EUR 98658 31 personām, savukārt 2018.gadā EUR 99853
28 personai, bet no citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2017.gadā sastāda EUR 40209 6
personām, bet 2018.gadā EUR 15261 5 personām. Analizējot šos datus, varam secināt, ka
pašvaldība, bērnus ievietojot audžuģimenēs ir ietaupījusi līdzekļus.
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.
Kā vienu no būtiskākajiem darbiem, kas veikts iepriekšējos gados varu pieminēt to, lai
nodrošinātu starpinstitucionālu un starpprofesionālu sadarbību, kas sekmē iespējamo
apdraudējumu, risku atpazīšanu ģimenē, nodrošina sistemātisku, koordinētu un pēctecīgu atbalsta
plānošanu ģimenei, pēc Dienesta iniciatīvas un pamatojoties uz Bāriņtiesu likumu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Izglītības likumu, Ministru kabineta 12.09.2017.
noteikumiem Nr.545 ”Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” Aknīstes
novada pašvaldība, Aknīstes novada dome ir pieņēmusi Noteikumus „Institūciju sadarbības
kārtība”, kas apstiprināti Aknīstes novada domes sēdē 2017.gada 20.decembrī, sēdes protokols
Nr.20,23#.
Pēc Dienesta iniciatīvas un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 „Noteikuni par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 14.punktu Aknīstes novada dome 2017.gada
20.decembrī apstiprinājusi Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības
jomā Nolikumu.
2018.gadā, kā labu iniciatīvu varu atzīmēt sadarbību ar Aknīstes vidusskolu, kas regulāri
ziņo pašvaldības Sociālajam dienestam par audzēkņu mācību un uzvedības problēmām un ir
ierosinājusi vairākas starpprofesionāļu tikšanās, kā rezultātā ir veiksmīgi risinātas mācību un
uzvedības problēmas.
Attīstīta kompleksa pieeja sociālo problēmu risināšanā, veidojot dažādu jomu speciālistu
vienības un nostiprinot saikni starp veselības aprūpes speciālistiem, īpaši primārās veselības aprūpes
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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.
Pašvaldības sociālā dienesta darbības uzdevumi 2018.gadā:
sociālo darbinieku piedalīšanās saistošo noteikumu izstrādes priekšlikumu sagatavošanā,
lai pilnveidotu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un ieviestu
jaunus sociālo pakalpojuma veidus;
- sociālo darbinieku piedalīšanās un savu atzinumu sniegšana par izmaiņām valsts
likumdošanā, kas saistīta ar sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu sniegšanu;
- klientu iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju un citu dokumentu pieņemšana un
izskatīšana:
- iedzīvotāju un pašvaldības deputātu informēšana par izmaiņām likumdošanā sociālās
palīdzības jautājumos:
- sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšana;
- valsts statistikas gada pārskatu un ikmēneša pārskatu par sociālās palīdzības sniegšanu
novadā sagatavošana;
- piedalīšanās ģimeņu (personu) apsekošanā ģimenes sociālās un materiālās situācijas
novērtēšanai un iedzīvotāju sociālās atstumtības riska mazināšanai;
- informācija un pārrunas ar klientu par līdzdarbību personas materiālā stāvokļa
uzlabošanai, savas problēmas risināšanai;
- individuālais darbs ar klientu;
- pārtikas programmas (ES atbalsts) īstenošana trūcīgajām ģimenēm;
- sociālā darba ar sociālo gadījumu vadīšana;
- sociālās aprūpes mājās darba pilnveidošana, uzraudzība un kontrole, saistošo noteikumu
par sociālo aprūpi mājās samaksas kārtības pilnveidošana;
- pašvaldības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem (par specializētā aututransporta
pakalpojumu Aknīstes novadā, veļas mazgāšana, aprūpe mājās u.c. pakalpojumu veidu
attīstīšana), pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
- regulāra informācijas sniegšana par sociālās jomas jautājumiem vietējās preses
izdevumā, informācijas ievietošana pašvaldības mājaslapā;
- asistenta pakalpojuma ieviešana un pilnveidošana;
- iesaistīšanās Zemgales attīstības aģentūras izstrādātajā projektā „Atver sirdi Zemgalē”,
kura ietvaros nepieciešams identificēt un motivēt personas ar garīga rakstura
traucējumiem, lai sākotnēji piedalītos individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta
plānu izstrādē, ar mērķi turpmāk saņemt nepieciešamos sabiedrībā balstītos
pakalpojumus;
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana sociālā riska grupām u.c.uzdevumi.
Kā prioritāte sociālajā darbā 2018. gadā atkārtoti tika noteikts sociālais darbs ar ģimeni un
bērniem, kas paredzēja sniegt profesionālu atbalstu šo bērnu vecākiem sadarbojoties ar bāriņtiesu,
izglītības iestādēm, policiju un biedrībām, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu problēmu risināšanu.
-
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Pašvaldības sociālais dienests turpina darbu projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros, kas
saistīts ar deinstitucionalizācijas īstenošanu 2015.-2020.gadam.
Viena no projektā iesaistītajām mērķa grupām ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras saņem valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes
institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa), kā arī
bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu
likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.
2018.gadā Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests turpina pārtikas preču komplektu,
higiēnas un saimniecības preču komplektu un individuālo mācību piederumu komplektu un/vai
skolas somu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, izdali. 2017.gadā
noslēgta vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām ietvaros starp Sabiedrības integrācijas fondu un Aknīstes novada pašvaldību uz laika
periodu no 2018.gada aprīļa līdz 2021.gada 31.martam. Līdz ar to pašvaldības sociālais dienests arī
turpmāk izsniegs minētos komplektus trūcīgajām ģimenēm (personām) un no 2019.gada 01.janvāra
higiēnas un saimniecības preču komplektus varēs saņemt visi ģimenes locekļi. Paplašināts to
personu loks, kas tiesīgi saņemt Eiropas atbalstu un kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242
euro.
Iepriekšējās vienošanās periodā no 2016.gada jūnija līdz 2018.gada decembrim esam
snieguši atbalstu šī projekta ietvaros novada vistrūcīgākajām personām 12458 EUR vērtībā, tai
skaitā izdalītas pārtikas pakas 15430 EUR vērtībā higiēnas un saimniecības preces 1042 EUR
vērtībā, individuālie mācību piederumu komplekti un skolas somas 604 EUR vērtībā.
Personu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā veic asistenti. Šis pakalpojums ir valsts
apmaksāts, taču tā nodrošināšanu, līgumu slēgšanu ar asistentiem veic pašvaldība un sociālais
dienests. 2018.gadā ir noslēgti 12 uzņēmumu līgumi par asistenta pakalpojuma veikšanu. Personām
ar īpašām vajadzībām tā ir iespēja integrēties sabiedrībā- apmeklēt valsts iestādes, dažādus
pasākumus un pavadīt brīvo laiku ārpus dzīvesvietas. Savukārt asistentiem tā ir iespēja strādāt algotu
darbu. Pakalpojuma darba laika uzskaiti, atskaišu pieņemšanu un izvērtēšanu veic sociālais dienests.
Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāliem
traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz personai
atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās
rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai
uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt:
•
•

personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz pensijas
piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma,
kuras strādā;
politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
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•
•

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
personas ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (pakalpojums valsts apmaksātā ilgstošā
sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā).
2018.gadā Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests pieņēmis 8 lēmumus par
nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem
darbspējīgā vecumā vai personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras
strādā, 1 lēmumu- politiski represētai personai, 1- lēmumu Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam, 8- lēmumus personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
2018.gadā sociālais dienests pieņēmis 9 lēmumus par personu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”.
Par cik pagājušajā gadā, kā prioritāte Sociālajam dienestam ir darbs ar ģimeni un bērniem, tad
2018.gadā ir pieņemti 2 lēmumi par pakalpojuma piešķiršanu bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām
darbībām, kā arī 5 lēmumi par psihologa konsultāciju piešķiršanu bērniem.
2018.gadā pieņemti 2 lēmumi vardarbības mazināšanai pilngadīgām personām.
Sociālais dienests strādā pie tā, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, kā arī pēc iespējas ātrāk
veiktu dokumentu apstrādi un līdz ar to samazinātu to laiku, kas nepieciešams, lai klients saņemtu
sociālā dienesta palīdzību.
Sociālā dienesta darbinieku galvenais uzdevums ir, lai klients būtu apmierināts ar saņemto
palīdzību, tāpēc nepārtraukti tiek pilnveidota sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas
kārtība.
10. BĀRIŅTIESA
Aknīstes novada Bāriņtiesa (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) informē, ka apkopojot datus par
2018. gadu, konstatēts, ka bāriņtiesā gada laikā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu
atbildīgo institūciju par 11 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana. Bērnu skaits ģimenēs kopā 22
2018. gadā pieņemti 39 lēmumi no kuriem
14 lēmumi saistīti ar aizgādības tiesību pārtraukšanu/atjaunošanu;
10 par aizgādības tiesību pārtraukšanu (5 –pārtraukt, no kuriem 3 sniegt prasību tiesā
aizgādības tiesību atņemšanai, 5 - nepārtraukt)
4 par aizgādības tiesību atjaunošanu (2 – neatjaunot, 2- atjaunot)
1 lēmums par bērna ievietošanu aprūpes iestādē;
1 lēmums par bērna aprūpes izbeigšanu aprūpes iestādē;
2 lēmumi par aizbildņa atlaišanu;
1 lēmums par aizgādņa iecelšanu rīcībnespējīgai personai;
1 lēmums par aizgādņa atlaišanu rīcībnespējīgai personai;
7 lēmumi par atļauju rīkoties ar bērna un rīcībnespējīgā mantu;
1 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam;
2 lēmumi par atzinuma sniegšanu par personas atbilstību aibildņa pienākumu pildīšanai;
1 lēmums par aizgādņa pienākumu apjoma grozīšanu;
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2 lēmumi par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanas noteikšanu;
3 lēmumi par atļauju bērnam ciemoties vecāku, krustvecāku ģimenē;
1 lēmums par aizbildņa iecelšanu;
2 lēmumi par atļauju bērnam ciemoties viesģimenē ASV;
2018. gadā
Aizgādības tiesības tika pārtrauktas 4 personām 4 bērni palika bez vecāku gādības
Aizgādības tiesības atjaunotas 2 personām, 2 bērni atgriezušies ģimenē
Aizgādības tiesības atņemtas 1 personai
Ārpusģimenes aprūpē atrodas 11 bērni (6 aizbildnībā, 2 ārpusģimenes aprūpes iestādē, 3
audžuģimenē)
Bāriņtiesā ierosināto lietu skaits 2018. gadā kopā 17
Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 2018. gada 31. decembrī kopā 65
Bāriņtiesā Aknīstes pilsētā, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. pantu, veikti 175 apliecinājumi.
11. KULTŪRAS DARBS
Pamatinformācija:
Novadā darbojas divi kultūras nami:
• Gārsenes kultūras nams
• Asares kultūras nams
Aknīstē kultūras nama nav, tādēļ pasākumi notiek Aknīstes bērnu un jauniešu centrā, Aknīstes
vidusskolā un Aknīstes estrādē.
Aknīstes novada kultūras darbu vada kultūras darba vadītājs, ko apstiprina Aknīstes novada
pašvaldības priekšsēdētāja. Kultūras darbinieks ir tiešā pakļautībā izpilddirektoram. Kultūras darba
vadītāja pakļautībā ir kultūras darba organizators Aknīstē un kultūras darba organizators Asarē.
Kultūras darba mērķi un uzdevumi:
• Attīstīt daudzveidīgu, visām mērķauditorijām pieejamu kultūras pakalpojumu klāstu.
• Organizēt valsts un tradicionālos svētkus novadā.
• Iespēju robežās atbalstīt novadā darbojošos pašdarbības kolektīvus, kā arī koordinēt
pašdarbības kolektīvu līdzdalību novada un ārpus novada pasākumos.
• Rūpēties par pasākumu auditorijas attīstību un organizēt kultūrizglītojošus pasākumus.
• Veicināt lokālā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
• Koordinēt novada kultūras budžeta efektīvu izlietojumu.
• Veidot novada pasākumu plānus.
• Sadarboties ar novadā esošajām izglītības iestādēm, kā arī ar biedrībām un nevalstiskajām
organizācijām.
Kultūras darba funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.
Aknīstes novadā darbojās 8 pašdarbības kolektīvi:
• Sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieleja”
• Vecākās paaudzes deju kolektīvs “Dejotprieks”
• Asares kultūras nama dramatiskais kolektīvs
• Asares kultūras nama līnijdeju grupa
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•
•
•

Gārsenes kultūras nama dramatiskais kolektīvs
Gārsenes kultūras nama sieviešu ansamblis “Gārsas”
Aknīstes amatierteātris

Tradicionālie un ikgadējie pasākumi:
Vecgada balle, Sēlijas kauss volejbolā, , organizāciju un uzņēmumu darbinieku sporta
spēles, represēto piemiņas pasākumi, P. Vanaģeļa kauss volejbolā, Lieldienu pasākumi,
Līgo svētki, novada pašdarbības kolektīvu koncerti, Aknīstes novada svētki, Sporta un
tūrisma svētki, izstādes, pasākumi sadarbībā ar muzeju un bibliotēkām, Latvijas
Republikas gadadienai veltīti pasākumi, Ziemassvētku pasākumi pirmsskolas bērniem,
Ziemassvētku koncerti, kā arī Ziemassvētku pasākumi novada senioriem. Par tradīciju
kļuvusi Teātra diena, kura kopā pulcina gan mūsu novada, gan kaimiņu novadu
amatierteātrus.
Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti:
Valsts budžeta finansējums kultūras pulciņu darba samaksai un Valsts mērķdotācija
pulciņu vadītājiem 2018. gadā 1452,00 EUR.
Personāls:
Aknīstes novadā ir trīs kultūras darbinieces, kurām ir augstākā izglītība. Nostrādātie darba
gadi – 13, 7, 6 gadi.
Komunikācija ar sabiedrību:
Par kultūras aktivitātēm iedzīvotājai tiek informēti caur plašsaziņas līdzekļiem:
• Pašvaldības informatīvo izdevumu “Aknīstes novada vēstis”
• Laikrakstu “Bŗīvā Daugava”
• Latgales Reģionālo televīziju
• www.akniste.lv
• www.facebook.com ( Aknīstes novada pašvaldībai ir izveidota sava lapa)
Informatīvajā izdevumā ‘’Aknīstes novada vēstis ” ir apkopota informācija par novada domes
sēdēs pieņemtajiem lēmumiem kultūras jomā. Kultūras darbinieki dažādu pasākumu ietvaros
sadarbojās ar NVO “Manai mazpilsētai Aknīstei”.
Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
2019. gadā notiks visi tradicionālie un ikgadējie pasākumi, kā arī tiek plānoti jauni.

12. GĀRSENES PILS.
PAMATINFORMĀCIJA:
Struktūrvienība „Gārsenes pils” atrodas Gārsenē, oficiālā adrese: „Labieši”, Gārsene, Gārsenes
pagasts, Aknīstes novads, LV – 5218. SIA „Gārsenes pils” kopš 2018. gada 14.novembrī nomā
telpas Gārsenes pilī 162,6 m2 platībā.
Darbinieku komanda sastāv no: pils pārvaldnieces, saimniecības daļas vadītāja, apkopējas visa gada
griezumā un divām pozīcijām, kas mainās pa sezonām: ziemas sezonā – kurinātājs, vasaras sezonā
– tūrisma gids Gārsenes pils Tūrisma informācijas centrā.
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Gada budžets pils uzturēšanai – 174,573 EUR, no tā 120,571 EUR „Debesjuma” atjaunošanai un
rekonstrukcijai.
IESTĀDES DARBĪBA:
Iestāde darbojas vairākos virzienos:
1.Tūristu uzņemšana Gārsenes pilī
Katru gadu tūrisma sezonas laikā (oficiāli tūrisma sezona sākas maijā un ilgst līdz oktobrim,
ieskaitot) Gārsenes pili un dabas takas apmeklē tūristi, kas vēlas iepazīties ar Gārsenes
kultūrvēsturiskajiem objektiem (pils, baznīca, kapliča) un pavadīt laiku Gārsenes dabas takās. To
iespējams darīt gan individuāli, gan gida pavadībā. Katru gadu tūrisma sezonas laikā darbu uzsāk
Tūrisma informācijas punkts, kas ir izvietots Gārsenes pilī un kas ir atvērts gan darba dienās, gan
nedēļas nogalēs. Tūrisma informācijas centrā var iegādāties biļetes dabas taku apmeklējumam,
samaksāt par piknika vietas izmantošanu, iepazīties ar pili, apmeklēt pils muzeju par ziedojumiem.
Tūrisma informācijas centrā iespējams arī iegūt informāciju par citiem tūrisma objektiem – pieejama
plaša tūrisma informācija, bukleti, grāmatas, flaijeri. Pēdējo trīs gadu apmeklētāju rādītāji*:
2016. gadā – 4376 tūristi
2017. gadā – 5055 tūristi
2018. gadā – 4817 tūristi.
*Šajā uzskaitē ir reģistrēti tikai tie apmeklētāji, kas ierodas Tūrisma informācijas centrā. Ir ļoti liela
daļa tūristu, kas ceļo paši, nemeklē Tūrisma informācijas centru vai objektus apmeklē ārpus oficiālā
darba laika.
Organizētās tūristu grupas, kas apskatīja pili un dabas takas gida pavadībā pagājušajā sezonā, bija
36 – gan tūrisma firmu organizētās, gan darba kolektīvu, skolēnu grupas.
Aizvien vairāk tiek novērota ārzemju tūristu aktivitāte – 2018. gada aktīvajā tūrisma sezonā Gārsenē
viesojās Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas. Vislielākais ārvalstu apmeklētāju
skaits pagājušajā sezonā bija no Lietuvas (100 apmeklētāji).
Dalība Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas (LPMA) organizētajā akcijā „Apceļosim Baltijas valstu
pilis un muižas”. Tradicionālā akcija šogad pirmo reizi tika organizēta pārrobežu līmenī – aicinot
apmeklēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilis un muižas – kopā 131 pils/muiža piedalījās akcijā.
Akcijas laiks: no 24.maija līdz 16.septembrim. Piļu un muižu apmeklētāji šīs akcijas ietvaros pēc
viesošanās pilī savā apceļotāja kartē saņem katras pils uzlīmi, akcijas noslēgumā akcijas dalībnieki
pulcējās
noslēguma
pasākumā.
Akcijai
ietvaros
tika
izveidot
mājaslapa
www.visitbalticmanors.com,
kā
arī
atsevišķa
Facebook
lapa:
www.facebook.com/visitbalticmanors/. Akcijas ietvaros novērojām, ka Gārsenes pili apmeklēja
izteikti lielāks Lietuvas tūristu skaits, ko uzskatām par pozitīvu ieguvumu.
Lai veicinātu Gārsenes pils atpazīstamību un popularizētu iespējas Gārsenē, piedalījāmies BaltTour
izstādē Rīgā, Ķīpsalā.
2. Telpu noma pasākumiem
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Gārsenes pils lielā zāle ir populārākā telpa nomai pasākumiem. Pagājušajā gadā tika veikti telpas
labiekārtošanas darbi – visai lielajai zālei iekārtoti aizkari, kas šo telpu padara svinīgāku un
mājīgāku.
Pagājušajā gadā lielā zāle tika iznomāta šādiem pasākumiem:
- kāzu svinībām;
- dzimšanas dienu svinībām;
- bēru mielastiem;
- sapulcēm;
- semināriem;
- projektu semināriem;
- radošām darbnīcām;
- kultūras pasākumiem – koncertiem, izstādēm, dzejas pēcpusdienām;
- salidojumiem.
Lielākie telpu nomas pasākumi pagājušajā sezonā – 6 kāzu svinības un 1 laulību reģistrācija.
Pils telpas 2018. gadā arī tika nomātas ilgstošākiem (vairāku dienu norises) pasākumiem:
- bērnu nometnei no Daugavpils;
- Studentu Kristīgās brālības nometnei;
- projekta „Sēlijas salas” radošajai darba nometnei.
Informāciju par pils zāles nomu novada iedzīvotāji noskaidro, sazinoties ar pili, bet ārpus mūsu
novada klientu piesaistei tiek izmantota jaunā mājas lapa www.garsenespils.lv, saziņa un reklāmas
Facebook vietnē.
3.Nakšņošanas iespējas Gārsenes pilī
Nakšņošanas iespējas pils hosteļveida istabiņās izmanto gan individuālie tūristi, gan tūristu grupas,
gan svinību un pasākumu dalībnieki, kad pasākums tiek organizēts Gārsenes pilī. Vasarā
nakšņošanai tika izmantotas arī telts vietas pie pils un dabas takās. Kopumā pilī ir 45 gultasvietas,
37 viesiem ir iespējams nakšņot uz matračiem pils telpās.
2018. gadā pirms tūrisma sezonas sākšanās tika veikti ieguldījumi divvietīgās istabiņas pils 3. stāvā
interjera labiekārtošanā. Šis ir šobrīd vienīgais numuriņš pilī, kurā ir pieejama divvietīgā gulta un
atsevišķa labierīcību/dušas telpa numuriņā. Šī numuriņa labiekārtošana īpaši aktualizējās līdz ar
kāzu sezonas sākšanos.
Sadarbojoties ar alternatīvās kamermūzikas festivāla „Sansusī” organizētājiem, Gārsenes pilī
festivāla laikā nakšņo gan festivāla mākslinieki, organizatori un arī festivāla apmeklētāji. Šo
sadarbību turpināsim arī nākamgad, jo festivāls piesaista jaunu auditoriju, kas bieži vien šajā
Latvijas pusē iepriekš nav viesojušies.
Kopš 2018. gada jūlija nakšņotājiem ir iespēja veikt rezervācijas arī visā pasaulē plaši pazīstamajā
rezervēšanas sistēmā Booking.com, kas jau tika plaši izmantota, piesaistot arī ārzemju apmeklētājus.
4. Pasākumu norises vieta
Gārsenes pils komanda aktīvi sadarbojas ar Aknīstes novada kultūras dzīves vadītājiem, pagasta
bibliotēku, novada sabiedrisko attiecību speciālisti. Sadarbojoties ar dažādu nozaru pārstāvjiem, pilī
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norisinājās vairāki lieli pasākumi – koncerti, izstādes, radošās darbnīcas, novada sporta svētki, velo
sacensības, „ Debesjums” radošās aktivitātes.
Pils verandā aktīvajā tūrisma sezonā tika izvietotas 6 izstādes –
- gleznotāja E.Miķelsona gleznu izstāde „Vide.Mākslinieks.Poēzija”;
- novadnieces M.Brūniņas rokdarbu izstāde „ Dvēseles piepildījums”;
- Marģera Martinsona foto izstāde;
- gleznotājas L.Caunes gleznu izstāde „Mana zeme Latvija”;
- novadnieces J.Pūpolas radošo darbu izstāde „Cilvēksajūta”;
- gārsenietes I.Deksnes radošo darbu izstāde „Siltums manai dvēselei”.
Visas izstādes un pasākumi Gārsenes pilī bija apskatāmas bez maksas. Šo iespēju aktīvi izmantoja
gan vietējie novada iedzīvotāji, gan arī Gārsenes viesi. Šādā veidā pils darbojas aktīvi, ir publiski
pieejama, sniedz iespēju baudīt kultūru un mākslu.
5. Projekti un iniciatīvas
Lai veicinātu Gārsenes pils atpazīstamību, izaugsmi, piesaistītu jaunas mērķa grupas un
finansējumus, Gārsenes pils komanda aktīvi darbojas un iesaistās dažādos projektos.
- „Sēlijas Salas” projekta ietvaros tiek apvienoti aktīvi un entuziasma bagāti vietējie iedzīvotāji, lai
veiktu ieguldījumu sava novada izaugsmē tūrisma sektorā. Šī projekta ietvaros Gārsenes pilī jau ir
organizēti vairāki pasākumi, semināri, darba grupas, bet 2019. gada maijā ar šī projekta finansiālo
atbalstu tiks organizēts tūrisma sezonas atklāšanas pasākums.
- Ar projekta „Meža dienas” atbalstu tika labiekārtota piknika un atpūtas vieta pils parkā, kas ir ļoti
populāra vieta, kur atpūsties, baudīt pikniku vai noslēgt brīvdabas pasākumus. Šeit tika uzstādīti
jauni koka soli un galdi.
- Sadarbībā ar „Latvijas Valsts Meži” tika labiekārtotas atpūtas vietas Gārsenes dabas taku teritorijā
– uzstādīti vēja zvani un namiņš-nojumīte Paradīzes ielejā un namiņš-nojumīte Mīlestības saliņā.
- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta „Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras
programma 2018” ietvaros tika renovēti Gārsenes pils iebraucamie vārti.
- Gārsenes pils komanda aktīvi sadarbojas ar dažādām sabiedrības grupām, veicinot sabiedrības
izaugsmi, integrēšanos, izaugsmi. Piemēram, Aknīstes Psihoneiroloģiskās Slimnīcas pacienti ik
gadu talko Gārsenes parkā, piedaloties savas apkārtējās vides sakopšanā un integrējoties vietējā
sabiedrībā. Katru gadu Aknīstes bērnu dārza audzēkņi mācību gada noslēgumu atzīmē Gārsenes
dabas parkā Krēslas stundas takā. Esam uzņēmuši Ulbrokas vidusskolas skolēnus, kas izrādīja
interesi piedalīties vides sakopšanas darbos. Kopā ar skolēniem tika sakopta pils apkārtne un dabas
takas.
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU:
Gārsenes pils komanda vienmēr ir atvērta komunikācijai ar sabiedrību, atbalsta vietējo iedzīvotāju
iniciatīvas un talantus.
- Lai informētu par aktualitātēm un notikumiem Gārsenes pilī, regulāri tiek izmantota Aknīstes
novada avīze, kas iznāk regulāri reizi mēnesī.
- 2018. gadā tika izveidota patstāvīga pils mājaslapa www.garsenespils.lv , tas tika darīts ar nolūku,
lai Gārsenes pils un dabas taku interesentiem informāciju par pili būtu atrast vieglāk, ērtāk un ātrāk.
2018. gadā pils mājaslapa tika izveidota latviešu, angļu, vācu un holandiešu valodās. 2019. gadā ir
ieplānots šo sarakstu papildināt ar vēl divām būtiskām valodām – krievu un lietuviešu.
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- Lai piesaistītu apmeklētāju, tūristu, telpu nomas klientu uzmanību, aktīvi darbojas pils Facebook
lapa: www.facebook.com/Garsenecastle/, kur tiek publicēta aktuālā informācija, reklamēti Gārsenes
pils pakalpojumi (telpu noma, naktsmītnes, tūrisma aktivitātes).
- Interesentiem, kas meklē iespējas nakšņošanai, tagad ir iespējams Gārsenes pili rezervēt internetā
Booking.com vietnē. Pēc viesu atsauksmēm, kas jau izmantojuši šo rezervēšanas sistēmu un
atstājuši vērtējumu, saprotam, ka cilvēkiem te patīk – atstātu vērtējumu cipari ir ļoti augsti.
-Tā kā Gārsenes pils ir Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas biedrs, Gārsenes pils profils atrodams arī
mājaslapā: www.pilis.lv.
NĀKOTNES PLĀNI UN VĪZIJAS:
- Nākotnē tiek plānots pievērst uzmanību pils labiekārtošanai, lai pils vide pamazām iegūtu vizuāli
skaistu, baudāmu vidi, mazinot skolas vides atmosfēru. Jau tuvākajā laikā tiek plānots pils 1. stāva
remonts, apaļo krāšņu remonts. Pils un dabas parkā regulāru uzraudzību, kontroli un atjaunošanu
prasa tiltiņi, pakāpieni, kas, veidoti no dabīgiem materiāliem, ātri nolietojas. Esam ieplānojuši
vairāku tiltiņu un pakāpienu remontus dabas parkā, tāpat arī verandas kāpņu remontu un āra
skatuves podesta remontam nepieciešami atjaunošanas darbi. Pils apkārtējās vides sakopšanas un
labiekārtošanas nolūkos esam ieplānojusi pārorganizēt pils atkritumu glabāšanas vietu.
- Aizvien turpināsim aktīvi darboties un iesaistīties dažādu projektu izstrādē, atbalstā, realizācijā.
Piemēram, Aknīstes novada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā, „Sēlijas salu” projektā u.c.
- Turpināsim aktīvi atbalstīt un organizēt dažāda veida kultūras un mākslas pasākumus, lai veidotu
pili kā vietu kultūras un mākslas centru, atbalstot arī vietējo iedzīvotāju talantus un aktivitātes.
Tuvākie ieplānotie pasākumi „Gārsenietei I.Vīksnai – 110”, tūrisma sezonas atklāšanas pasākums.
13. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sākot ar 2011. gada 12.oktobri novada informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis” ir
reģistrēts kā oficiāls masu plašsaziņas līdzeklis 2018.gadā izdoti 12 laikraksta “Aknīstes Novada
vēstis” numuri. Prioritārā informācija izdevumā ir pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrības
darba aktualitātes – domes lēmumu pārskats, publikācijas par pašvaldības dalību projektos un par
to īstenošanas gaitu, saistošo noteikumu publikācijas, atbildes uz iedzīvotājus interesējošajiem
jautājumiem, iedzīvotāju aptauju rezultātu apkopojumi, kultūras, sporta, izglītības un citu jomu
informācija. Informatīvā izdevuma tapšanā iesaistījušies rakstu autori no pašvaldības iestādēm,
kapitālsabiedrībām, kā arī iedzīvotāji, kas nodrošināja viedokļu dažādību izdevumā. Regulāri tika
aktualizēta informācija pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv , kā arī pašvaldības sociālo tīklu
kontā www.facebook.com , nodrošinot plašu un objektīvu aktuālās informācijas apriti
iedzīvotājiem. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pārskata gadā turpinās sadarbība ar Latgales
Reģionālo Televīziju.Nepastarpinātai komunikācijai ar sabiedrību domes deputāti rīkoja
individuālas tikšanās ar iedzīvotājiem deputātu pieņemšanas dienās 2018.gadā notikušas 15
Aknīstes novada domes sēdes. Domes sēžu norise audioierakstu formātā pieejama pašvaldības
portālā www.akniste.lv .
Aknīstes novada domes administrācija, ievērojot labas pārvaldības principus komunikācijā ar
iedzīvotājiem, iedzīvotāju interesējošos jautājumu risina Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā. Centra speciālisti sniedz iedzīvotājiem informāciju mutiski, telefoniski vai
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elektroniski, kā arī pieņem pašvaldībai, tās iestādēm un valsts iestādēm adresētus iesniegumus un
cita veida dokumentus. Tāpat klientu apkalpošanas centrs nodrošina pašvaldības speciālistu un
pašvaldības apmeklētāju sadarbību, izsniedz izziņas, veic dzīvesvietas deklarēšanu u. c.
Pakalpojumu centrā ir pieejams publiskais internets un kopēšanas pakalpojumi.
2018. gadā ir turpināta sadarbība ar šādiem plašsaziņas līdzekļiem:
- Laikrakstu „Brīvā Daugava”.
- Laikrakstu „Jaunais Vēstnesis”.
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 2018.
gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem Aknīstes novadā.
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