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1. Priekšsēdētājas ziņojums par 2017. gadu. 

            Vadības ziņojums  

pie 2017.gada finanšu pārskata 

 

            2017.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 2017.gada sākumā tas bija 2859, tad uz 

2017.gada 31.decembri tas ir samazinājies līdz 2725 (dati no www.raim.gov.lv  ). Galvenie 

iemesli - mirušo personu skaits ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu. 2017.gadā ir piedzimuši 19 

bērni, bet mirušas 56 personas. Reģistrētas 7 laulības. Arī izbraukšana uz citām pilsētām un 

ārvalstīm samazina iedzīvotāju skaitu, it sevišķi jauniešu.  

      

Bezdarba līmenis pašvaldībā 2017.gada beigās bija 5,8% (samazinājies par 0,8% salīdzinājumā 

ar 2016.gadu), uzskaitē ir 109 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.  

 

       Lielākie ieguldījumi novada infrastruktūras sakārtošanā veikti projektos, 2017.gadā –  

galvenokārt par pašvaldības finansējumu.  

Pašvaldība 2017.gadā uzsākusi īstenot ESF programmas projektu „Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”, šī projekta pasākumu īstenošanai saņemts 

ārvalstu finanšu ieguldījums 5088,45 EUR. 2017.gadā ELFLA LEADER programmas ietvaros 

pabeigta 2 projektu realizācija -  novada iedzīvotāju sociālo vajadzību nodrošināšanai iegādāts 

specializētais transportlīdzeklis VW Crafter L2H2 (50063 EUR), Aknīstē PII „Bitīte” uzstādīts 

bērnu rotaļu laukums, kopā no EFLFA abu projektu realizācijai saņemot 36 795,60 EUR. 

Pašvaldība turpina piedalīties ESF projektos „Atver sirdi Zemgalei!” un „Proti un dari”. Aknīstes 

vidusskola uzsākusi un turpina dalību ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

(PuMPuRS)”. Īstenots ELFLA projekts  „Pašvaldības meža īpašuma sakopšana Gārsenes 

pagastā” (389,40 EUR). Pašvaldība kā Zemgales plānošanas reģiona sadarbības partneris 

piedalās projektā  „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras 

reģiona programmas 2014-2020 ietvaros, sadarbības rezultātā tika gatavots Aknīstes novada 

enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam, tā izstrāde tiks pabeigta 2018.gadā. 

Daudz paveikts par pašvaldības budžeta un kredītu līdzekļiem. Iegādāts autobuss Mercedes Benz 

Sprinter 519 CDI skolēnu pārvadāšanai (79699,59 EUR). Pabeigta Aknīstes vidusskolas stadiona 

pārbūve (kopā 326 627,19 EUR), vidusskolai iegādāti pamatlīdzekļi 15 524 EUR vērtībā. Par 

pašvaldības budžeta līdzekļiem Gārsenes pils zālē telpas pilnīgai apkurei izbūvēta otra podiņu 

krāsns. Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Bitīte” sanitāro mezglu atjaunošanai, mīksto mēbeļu 

iegādei izlietoti 19100 EUR. Asares pamatskolai iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums 

http://www.raim.gov.lv/
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(1386 EUR). Aknīstē veikta Miera ielas apgaismojuma līnijas pārbūve (8399,89 EUR), Asarē 

veikts kapličas remonts, ierīkots bruģis pie tās (4128,33 EUR). Veikta virsmas apstrāde Skolas 

ielai Aknīstē (36741,84 EUR), pašvaldības ceļam Gārsene – Kraujas (8461,53 EUR).  

Par pašvaldības piešķirtajiem 2500 EUR kopā realizēti 6 iedzīvotāju iniciatīvu projekti novada 

teritorijas labiekārtošanai, dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu īstenošanai. Saskaņā ar nolikumu, 

sniegts līdzfinansējums LEADER programmas projekta realizācijai Aknīstes luterāņu draudzei 

(4100 EUR). 

Kā katru gadu, veikts 4 rekultivēto cieto sadzīves atkritu izgāztuvju monitorings (1742,20 EUR). 

2017.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 – 

pabeigta būvprojektu izstrāde, veikti būvdarbu iepirkumi 7 grants ceļu, to posmu pārbūvei. 

Projektēšana turpinās ielu pārbūvei Aknīstes pilsētā.  

 

Pašvaldība 2017.gadā ņēmusi 2 aizņēmumus – Aknīstes vidusskolas stadiona atjaunošanai – 293 

456 EUR, autobusa skolēnu pārvadāšanai iegādei – 79 700 EUR. 

 

Sastādot 2017.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.  

 

      Aknīstes novada pašvaldībā sociālo darba organizēšanu veic Sociālais dienests, kurā 

strādā 6 darbinieki. 2017.gadā klientu skaits ir samazinājies.  

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

iedzīvotājiem nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.  

 

       Ņemot vērā pašvaldības uzsāktos projektus, valstī notiekošos procesus, iedzīvotāju skaita 

samazināšanos, galvenās problēmas, grūtības un izaicinājumi nākamajos gados Aknīstes novada 

pašvaldībai ir sekojoši: 

pašvaldības kredītsaistību apmērs var apgrūtināt pašvaldības budžeta sastādīšanu, ja 

samazināsies ieņēmumu daļas palielinājums; 

maksājumu par elektroenerģiju, degvielu palielināšanās prasīs papildus līdzekļus gan 

pašvaldībai, gan mājsaimniecībām; 

pašvaldībai jāparedz līdzekļi tai piederošo dzīvokļu un māju remontam un jāieinteresē dzīvokļu 

īpašnieki aktīvāk iesaistīties ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos; 

pašvaldībai jānodrošina Gārsenes pils kompleksa un apkārtnes apsaimniekošanu un efektīvu 

izmantošanu;  

sākoties jaunam plānošanas periodam un samazinoties pieejamajam finansējumam, pašvaldību 

dalību projektu konkursos apgrūtinās esošās kredīta saistības; 

valdības kultivētais neziņas stāvoklis sabiedrībā attiecībā par mazo novadu nākotni nerada 

labvēlīgus attīstības apstākļus un veicina iedzīvotāju aizplūšanu uz lielajām pilsētām. 
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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 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

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

līdz Daugavpilij 73 km. 
 

 

 Aknīstes novads izveidojās 2009.jūlijā 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

apvienojot Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju, 

Asares un Gārsenes pagastus. 

Aknīstes novada teritorija – 28459.8 ha, t.sk. 

- Aknīstes pilsēta – 349.9 ha,  

- Aknīstes pagasts – 12964.2 ha,  

- Asares pagasts – 8348.7 ha,  

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

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

– 38,996 km. 

    

Iedzīvotāju skaits Aknīstes novadā 

 2010.g 

 

2011.g. 2012.g. 2013.g 2014.g 2015.g 2016.g 2017.g 

Iedzīvotāju skaits novadā   

kopā: 

3320 3140 3302 3069 3035 2961 2891 2763 

T.sk. Aknīstes pilsētā 1250 1201 1278 1181 1164 1135 1115 1100 

Aknīstes pagastā 544 526 514 478 464 466 448 419 

Asares pagastā 567 551 570 521 520 510 506 474 

Gārsenes pagastā 959 862 940 889 887 850 822 770 

         

 Informācija no 

dzimtsarakstu nodaļas: 

Dzimuši 

 

19 

 

18 

 

23 

 

18 

 

23 13 13 

 

19 

Miruši 64 58 55 49 47 45 56 56 

Noslēgtās laulības  7 8 7 5 6 3 11 7 

         

  
 

 

 

 

 

 

2.2. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 
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Pašvaldības nosaukums 

 

Aknīstes novada pašvaldība 

Pašvaldības juridiskā adrese 

 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes 

novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

 

90000026441 

Finanšu gads 

 

01.01.2017.-31.12.2017. 

Domes skaitliskais sastāvs 

 

9 deputāti 

Domes priekšsēdētāja 

 

Vija Dzene 

Domes izpilddirektors 

 

Jānis Gavars 

Domes galvenā grāmatvede 

 

Silvija Jaujeniece 

Zvērināta revidente 

 

Nellija Pagrabniece 

 



                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2017. gada publiskais pārskats   

 

 

8 
 

Novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu  ievēlētā  dome- pašvaldības  

lēmējinstitūcija,  kas  pieņem  lēmumus,  nosaka  pašvaldības  institucionālo struktūru,  lemj  par  

autonomo  funkciju  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  īstenošanu  un  par  kārtību, kādā  nodrošina  

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

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

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.    

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

Republikas  pilsētas  domes  un  novada  domes vēlēšanu  likumam  sastāv no 9 deputātiem.  

Domē darbojas 3 pastāvīgās komitejas: 

• finanšu komiteja, 

• tautsaimniecības komiteja, 

• sociālo jautājumu, izglītības, sporta komiteja. 

Deputāta vārds, 

uzvārds 

Ieņemamais amats 

Vija Dzene Domes priekšsēdētāja, finanšu komitejas priekšsēdētāja 

Jānis Vanags 
Domes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts, tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētājs, finanšu komitejas loceklis. 

Aija Kurkliete 

  

Deputāte, sociālo jautājumu, izglītības, sporta komitejas priekšsēdētāja, 

finanšu komitejas locekle  

Skaidrīte Pudāne  Deputāte, tautsaimniecības komitejas locekle, finanšu komitejas locekle  

Sandra Vārslavāne 

  

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

komitejas locekle  

  

Inārs Čāmāns  

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

komitejas loceklis  

Normunds Zariņš Deputāts, tautsaimniecības komitejas loceklis, finanšu komitejas loceklis  

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

komitejas loceklis  

Santa Curikova Deputāte, tautsaimniecības komitejas locekle, finanšu komitejas locekle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKNĪSTES NOVADA DOMES STRUKTŪRA 
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3. AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 
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Aknīstes novada pašvaldības domes budžets 2017.gadam tika apstiprināts Aknīstes 

novada domes sēdē 2017.gada 8.februārī - pamatbudžeta ieņēmumos EUR 2343727 apmērā, 

naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada EUR 201684, pamatbudžeta izdevumos EUR 

2376699, aizdevumu atmaksai EUR 78680. Speciālais budžets tika apstiprināts 2017.gada 

22.februārī – ieņēmumos EUR 132894 , naudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada EUR 

50301, izdevumos EUR 124146. 

Budžeta izpildes gaitā, Aknīstes novada domes pamatbudžeta plāns tika palielināts un 

ieņēmumi sastādīja EUR 2621462 un izdevumos EUR 2999462, aizdevumu atmaksa EUR 

53829. Speciālā budžeta plāns ieņēmumos tika palielināts uz EUR 132894, izdevumos uz EUR 

128882, aizdevumu atmaksai EUR 45116. 

Aknīstes novada domes 2017.gada pamatbudžeta izpilde ieņēmumos un izdevumos ir 

šāda: ieņēmumu plāns izpildīts 100% apmērā un izdevumu plāns izpildīts 95% apmērā, veidojot 

budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām EUR 262301 apmērā. 

 
 

 Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumi 

 
 Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā bija EUR 2878723. 

 Izdevumu struktūrā EUR 336996 tika izlietoti izpildvaras, finanšu un fiskālās darbības 

nodrošināšanai, jeb 12 % no kopējiem izdevumiem. 

 Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītībai -izlietoti EUR 1326794 jeb 46.09 % 

no kopējiem izdevumiem. 

Aknīstes novada pašvaldība 2017.gadā teritoriju attīstībai izlietojusi EUR 563467 jeb 

19.57 % no kopējiem izdevumiem. 

 Aknīstes novada pašvaldība 2017.gadā sociālajai aizsardzībai izlietojusi EUR 382120, 

jeb 13.3 % no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars  no sociālā dienesta līdzekļiem ir 

sociālo pabalstu izmaksai – 48.6 %. 

 Atpūtai, kultūrai un reliģijai tika izlietoti EUR 269346, jeb 9.4 % no kopējiem budžeta 

izdevumiem. 

 No ieņēmumiem 2017.gadā, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošināta saņemto 

kredītu atmaksa par kopējo summu EUR 78680. 

 Izvērtējot budžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, 2017.gada budžetā 

uzturēšanas izdevumi sastāda 81.3 % un kapitālie izdevumi 18.7 %. 

 

 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības budžets 

Aknīstes novada pamatbudžeta izdevumu izpilde 2015.-2017.gadā 
 

 

Izdevumu veidi Gads Izpildvara, 

finanšu un 

fiskālā 

darbība 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

Atpūta, 

kultūra 

un 

reliģija 

Izglītība Sociālā 

aizsardzīb

a 

Pavisa

m 

Atalgojums 2015 172713 162852 93754 559606 65672 1054597 

2016 186995 159433 116991 565735 62745 1091899 
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 Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 2015.-2017.gadā 

 
Posteņa nosaukums 2015.g. 2016.g. 2017.g. 

Ieņēmumi kopā 2465191 2484946 2621749 

I. Nodokļu ieņēmumi 1270550 1355514 1546448 

   t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1143483 1206618 1397297 

           nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 115772 137730 139247 

           nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 11295 11166 9904 

II. Nenodokļu ieņēmumi 20385 102555 39457 

   t.sk. no uzņēmējdarbības un īpašumiem 364 385 868 

           pašvaldības un kancelejas nodevas  1286 1594 1473 

           naudas sodi un sankcijas 4326 352 4070 

           no pašvaldības īpašuma pārdošanas 14409 100224 33046 

III. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 91765 107701 71751 

V. Transfertu ieņēmumi 1082491 919176 964093 

   t.sk. valsts budžeta transferti 1033097 870307 905530 

2017 208535 198120 122642 614076 72464 1215837 

Darba devēja VSAOI 2015 38487 36731 21687 127923 15789 240617 

2016 43537 38386 27190 131495 13985 254593 

2017 48478 45244 28492 143444 16065 281723 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi,darba 

braucieni 

2015 941  221 257 24 1443 

2016 301  4160 506 78 5045 

2017 368 24 66 216 37 711 

Pakalpojumi 2015 51922 71720 42452 93507 107307 366908 

2016 42478 114835 61493 110433 4548 333787 

2017 50313 86949 57502 118340 10594 323698 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

2015 14291 59627 12973 63690 2719 153300 

2016 19551 60882 35537 69631 3065 188666 

2017 23120 70685 31038 69571 2440 196854 

Izdevumi periodikas iegādei 2015   2522   2522 

2016   2460   2460 

2017   1659   1659 

Budžeta iestāžu nodokļu, 

nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

2015  52694    52694 

2016  188    188 

2017      0 

Procentu izdevumi 2015  4020 30 269  4319 

2016  3106 2 74  3182 

2017  879    879 

Subsīdijas un dotācijas 2017   4100   4100 

Sociālie pabalsti 2015  8637   65867 74504 

2016  9589   158039 167628 

2017  12608   185635 198243 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā 

sadarbība 

2015 1288  10188 43792 11495 66763 

2016 3000  9431 50100 20257 82788 

2017 4724 7308 11257 52381 39874 115544 

Pamatkapitāla veidošana 2015 10477 302534 6777 38679  358467 

2016 7245 101223 49122 40505 235 198330 

2017 1458 141650 12590 328766 55011 539475 

Kopā 

2015 290119 698815 190604 927723 268873 2376134 

2016 303107 487642 306386 968479 262952 2328566 

2017 336996 563467 269346 1326794 382120 2878723 
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           pašvaldību budžeta transferti 49394 46369 58563 
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4. PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI  

 

     2017.gadā veikta Aknīstes novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam Rīcības 

plāna 2014. - 2020. 1.pielikuma aktualizācija un tā apstiprināšana, kas saistīts ar Aknīstes novada 

pašvaldības Investīciju plāna 2017. - 2019.gadam sagatavošanu. Pētījumi 2017.gadā nav veikti. 

2017.gada Aknīstes novada teritorijas attīstības rādītāji iekļauti 1.tabulā. 

Pašvaldība 2017.gadā uzsākusi īstenot ESF programmas projektu „Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”, šī projekta pasākumu 

īstenošanai saņemts ārvalstu finanšu ieguldījums 5088,45 EUR. 2017.gadā ELFLA LEADER 

programmas ietvaros pabeigta 2 projektu realizācija -  novada iedzīvotāju sociālo vajadzību 

nodrošināšanai iegādāts specializētais transportlīdzeklis, Aknīstē PII „Bitīte” uzstādīts bērnu 

rotaļu laukums, kopā no EFLFA abu projektu realizācijai saņemot 36 795,60 EUR. Pašvaldība 

turpina piedalīties ESF projektos „Atver sirdi Zemgalei!” un „Proti un dari”. Aknīstes vidusskola 

uzsākusi un turpina dalību ESF projektos „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)”. 

Pagaidām nav saņemts atbalsts par īstenoto projektu  „Pašvaldības meža īpašuma sakopšana 

Gārsenes pagastā” (389,40 EUR) no ELFLA. Pašvaldība kā Zemgales plānošanas reģiona 

sadarbības partneris piedalās projektā  „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” 

ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros, sadarbības rezultātā tika gatavots 

Aknīstes novada enerģētikas rīcības plāns 2018.-2025.gadam, tā izstrāde tiks pabeigta 

2018.gadā. 

Daudz paveikts par pašvaldības budžeta un kredītu līdzekļiem. Iegādāts autobuss 

Mercedes Benz Sprinter skolēnu pārvadāšanai (79700 EUR). Ar valsts budžeta nelielu 

iepriekšējo gadu līdzfinansējumu (8500 EUR) pabeigta Aknīstes vidusskolas stadiona pārbūve 

(kopā 318 127,19 EUR), vidusskolai iegādāti pamatlīdzekļi 15 524 EUR vērtībā. Par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem Gārsenes pils zālē telpas pilnīgai apkurei izbūvēta otra podiņu krāsns. 

Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Bitīte” sanitāro mezglu atjaunošanai, mīksto mēbeļu iegādei 

izlietoti 19100 EUR. Asares pamatskolai iegādāts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums (1386 EUR). 

Aknīstē veikta Miera ielas apgaismojuma līnijas pārbūve (7015,56 EUR), Asarē veikts kapličas 

remonts, ierīkots bruģis pie tās (4128,33 EUR). 

Par pašvaldības piešķirtajiem 2500 EUR realizēti 6 iedzīvotāju iniciatīvu projekti novada 

teritorijas labiekārtošanai, dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu īstenošanai. Saskaņā ar nolikumu, 

sniegts līdzfinansējums LEADER programmas projekta realizācijai Aknīstes luterāņu draudzei 

(4100 EUR). 

Kā katru gadu, veikts 4 rekultivēto cieto sadzīves atkritu izgāztuvju monitorings (1742,20 

EUR). 

2017.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 – pabeigta būvprojektu izstrāde, veikti būvdarbu iepirkumi 7 grants ceļu, to posmu 

pārbūvei. Projektēšana turpinās ielu pārbūvei Aknīstes pilsētā.  

 2018.gadā plānotie pasākumi, kuriem piešķirts pašvaldības budžeta finansējums apkopoti 

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

2018. - 2020.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai pašvaldības budžetā nepietiek līdzekļu. 

Tiek plānota pašvaldības dalība LEADER programmas projektu konkursā ar projektu 

infrastruktūras sakārtošanai Aknīstē, tiek uzsākta dalība Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas projektā „Drošība pierobežā”. 
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Aknīstes novada teritorijas attīstības rādītāji 
 

 
 *- iedzīvotāju skaits 2017.gada sākumā. 

** - pašlaik nav informācijas; 

                                    *** - RAIM informācija. 
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Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

 (IIN, 23% no algas) 

apmērs uz vienu 

iedzīvotāju (latos, ar 

2014.gadu – euro) 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis (CSP) 

Teritorijas 

attīstības indekss/rangs 

(VRAA) (2015.- RAIM) 

rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas 

2010. 185,30  492  -0.212/61  

2011. 211,17 +25,87 539 +47 -0,043/52 + 0,169/+9 

2012. 228,78 +17,61 527 -12 0,013/42 + 0,056/+10 

2013. 266,36/379,00 +37,58 525 -2 -0,246*/60 -0,259/-18 

2014. 373,82 - 5,18 512 -13 -0,380/66 - 0,134/-6 

2015. 400,56 +26,74 520 +8 -0,482/72 -0,102/-6 

2016. 410,27*** + 9,71 522 +2 -0,197/56 +285/-16 

2017 **  ** ** ** ** 
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Aknīstes novada pašvaldības investīciju plāns 2017.-2019. – izpilde. 
Apstiprināts ar Aknīstes novada pašvaldības domes 2017.gada 22. marta  lēmumu Nr.19 (prot.Nr.6), precizēts ar 26.04.2017. lēmumiem Nr.9; 25 (prot.Nr.8),  29.11.2017. 
lēmumu Nr.23 (prot.Nr.19) 
 

Nr. Projekts Atbilstība 
vidēja termiņa 

prioritātēm, 
papildinātība 

ar citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa, 
EUR, ar 

PVN, ja nav 
norādīts 

citādi 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta 

atbildīgais 
īstenotājs, 
partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

finansējums 

Privātais/ 
valsts 

finansē-
jums 

 

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Četru  ar KF atbalstu 

rekultivēto CSA 
izgāztuvju monitorings, 
katru gadu (cena gadā).  

 
VTP3, R3.47 

 
1 742,20 

 

 
1 742,20 
(no DRN ) 

- - 

 12 nepilnās  ūdens analīzes, 
slāņa sēšanās topogrāfiskā 
uzmērīšana,  monitoringa 
pārskats. 

Tautsaimniecība
s nodaļa, VVD 

2010. past. 

2. Pašvaldības ielu, ceļu  ar 
grants segumu rekon-
strukcija, pa kārtām: 
 
 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 
822 222,22 

Projektēša
na 2017. -  

740 000 - 

2017.gadā - pabeigta 
būvprojektu izstrāde pagastu 
teritorijās. 

Novada dome, 
speciālisti,  LAD.  
*Domes 
22.12.2015. 
lēmums Nr.8., 
prot. Nr.18. 

2016. 2019. 

3. Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pasākumi Aknīstes 
novadā 

VTP1, 

R1.19;49-52 
34 158,00 - 

 
2017. – 
5 000 
ESF 

-/- 

Īstenoti veselīga dzīvesveida 
un slimību profilakses 
pasākumi 510  novada 
iedzīvotājiem. 

Projekta 
vadītāja, 
projekta vadības 
un darba grupa 

2017. 2019. 

4. Vasaras radošās 
darbnīcas „Kabata - 
2017.” 

VTP1, R1.2; 
R 1.6 
 

* * - - 
Notikušas bērnu radošās 
darbnīcas līdz 50 bērniem,  2 
nedēļu garumā. 

Aknīstes BJC 
direktore  

2017. 2017. 

5. Ikgadēja projektu 
konkursa rīkošana NVO, 
iedzīvotāju apvienībām 

 
VTP3,R3.10 

2 500 2 500 - -/- 

Atbalstīta novada sabiedrībai 
nepieciešamu 6  projektu 
realizācija. 

Projektu koordi-
natore, sabied-
risko attiecību 
speciālists 

2017. 2017. 
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6. Līdzfinansējums biedrību 
projektiem  to atbalsta 
gadījumā, tai skaitā sak-
rālo objektu, pagalmu 
atjaunošanai, dzīves 
vides kvalitātes 
uzlabošanai, u.c.   

VTP3, R.3.10, 
11, 15 

4 100 4 100 - -/- 

Sniegts pašvaldības 
līdzfinansējums Aknīstes 
evaņģēliski luteriskās  
draudzes  LEADER 
programmas projekta 
realizācijai.  

Novada dome, 
galvenā 
grāmatvede 

2017. 2017. 

7. Atver sirdi Zemgalei! 
(deinstucionalizācijas 
projekts) 
 

VTP2, R1.21, 
25 - 28 

1) 26 257 
(TP 

izstrāde) 
4  

Nav inf., 
ERAF 

Nav inf. 

Nodrošināta deinstucionalizā-
cijas 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. 

Izpilddirektors 
Sociālais 
dienests 

2017. 2019. 

8. PROTI un DARI!  
(ESF) 

VTP1,R1.2, 
VTP2, R.2.1, 
2, 3,4; VTP3, 
R.3.9, 15 

20 334,60 
- 
- 
- 

 1 

-/- 

Atbalstīti 13 NEET jaunieši. Projektu 
koordinatore, 
BJC direktore 

2017. 
 

2018. 

9. Sociālo pakalpojumu 
pieejamības un jaunu 
sociālo pakalpojumu 
attīstība, iegādājoties 
specializēto 
transportlīdzekli  

 
 
VTP1, R1.21 
 

50063,00 23 063,00 
27 000,00 
LEADER 

-/- 

Iegādāts specializētais 
transportlīdzeklis VW 
CRAFTER KAST, uzlabota 
pakalpojumu pieejamība 
sociālā riska grupu 
iedzīvotājiem. 

Projektu 
koordinatore, 
Iepirkumu 
komisijas 
priekšsēdētāja 

2017. 2018. 

10. Aknīstes vidusskolas 
stadiona atjaunošana 

VTP1, R1.10;  326 627,19 318 127,19  
- 

-/8500 
 

Uzlabota vidusskolas stadiona 
un izglītības kvalitāte 

Vidusskolas 
direktore 

2016. 2017. 

11. Pamatlīdzekļu iegāde 
Aknīstes vidusskolai  

VTP1, R1.1; 8 15 524 15 524 - - 
Uzlabota izglītības kvalitāte, 
iestādes pamatlīdzekļi. 

Vidusskolas 
direktore 

2017. 2017. 

12. Bērnu rotaļu laukuma 
izbūve PII „Bitīte” 
teritorijā 

VTP1, R1.1; 
18 

10 884 
1 088, 40 

 
9 795,60 
LEADER 

-/- 

Uzstādīts publiski pieejams  
bērnu rotaļu laukumu 
bērniem līdz 12 gadu 
vecumam. 

Projekta 
vadītāja, 
iestādes 
vadītāja. 

2017. 2017. 
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13. Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Bitīte” sanitāro 
mezglu atjaunošana, 
mīksto mēbeļu iegāde 

VTP1, R1.8 19 100 19 100 
- 
 

-/- 
 

Nodrošināta vides veselības 
prasību ievērošana izglītības 
iestādē. 

PII direktore. 2017. 2017. 

14. Rotaļu laukuma iegāde 
Asares pamatskolai  

VTP1, 
R1.1;18 

1 386 1 386 - -/- 
Uzlabota Asares pamatskolas 
infrastruktūra 

Skolas direktore 2017. 2017. 

15. Podiņu krāsns izbūve 
Gārsenes pils zālē 

VTP1, R.1.30 
6 000 6 000 - -/- 

Pils zālei pilnībā nodrošināta 
apkure. 

Pils 
pārvaldniece 

2017. 2017. 

16. Pašvaldības meža 
īpašuma sakopšana 
Gārsenes pagastā 

VTP3, R3.31 1 012,00 360,80 
 

389,40 
ELFLA 

-/- 
Veikti jaunaudžu sakopšanas 
darbi pašvaldības mežos 2,3 
ha platībā Gārsenes pagastā. 

Pārvaldes 
vadītājs 

2017. 2017. 

17. Autobusa Mercedes 
Benz  Spinter iegāde 

VTP1,R1.1; 
VTP3, R.3.8 

79 700 79 700 - -/- 
Iegādāts autobuss ar 19+1 
vietu skolēnu pārvadājumiem 

Izpilddirektors 2017. 2017. 

18. Asares kapličas remonts, 
bruģa pie tās ierīkošana VTP1, R1.44 2500 

4128,33 
(2016.-
2017.) 

- -/- 
Nodrošināta kultūrvēsturiskā 
mantojuma objekta saglabā-
šana, dzīves vides kvalitāte. 

Pārvaldes 
vadītājs 

2016. 2017. 

19. Siltā angāra tehniskā 
projekta izstrāde 
Gārsenē garāžu, 
noliktavu, malkas 
glabāšana vajadzībām 

 
VTP1, R1.30 

3 940  
( TP 

izstrādei) 

985 
 (2017.) 

- -/- 

Pagasta pārvaldes tehnika, 
ugunsdzēsēju auto tiks 
uzglabāti siltās telpās, 
uzbūvēta nolikta 
saimnieciskajām vajadzībām 

Pārvaldes 
vadītājs 

2016. 2017. 

20. Ielu apgaismojuma 
pārbūve Miera ielā 
Aknīstē 

 
VTP3,  R3.4; 
R3.76 

7 015,56 7 015,56 - -/- 
Izstrādāts būvprojekts, veikta  
apgaismojuma līnijas pārbūve. 

Izpilddirektors. 2017. 2017. 

 
*   - izmaksas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikumu.                                                    ZPR - Zemgales plānošanas reģions.                
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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 Atbilstība 

vidēja termiņa 
prioritātēm, 
papildinātība 

ar citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa, 
EUR, ar 

PVN, ja nav 
norādīts 

citādi 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta atbildīgais 
īstenotājs, partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

finansējums 

Privātais/ 
valsts 

finansē-
jums 

 

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Četru  ar KF atbalstu 

rekultivēto CSA 
izgāztuvju monitorings, 
katru gadu (cena gadā).  

 
VTP3, R3.47 

 
1 742,20 

 

 
1 742,20 
(no DRN ) 

- - 

 12 nepilnās  ūdens analīzes, 
slāņa sēšanās topogrāfiskā 
uzmērīšana,  monitoringa 
pārskats. 

Tautsaimniecības 
nodaļa 

2010. 2030. 

2. Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana 
lauku apvidos: 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 

822 000  
 

82 000 un 
vairāk 

 

740 000  
ELFLA 

mērķdotā-
cija kopā 

-/- 

Rekonstruēti ~ 10  km grants 
ceļi/ielas uzņēmējdarbības 
sekmēšanai, apdzīvojuma 
saglabāšanai novadā.  

Izpilddirektors, 
speciālisti 
 

2016. 2020 

2.1. 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).  

~850 000 

850 000; 
+ 2018.g. -  

20 945 
būvpro-

jektēšanai 
 

740 000; 
+ 

2018. g. -  
20 945 

būvpro-
jektēšanai 

 

110 000 - 

 Izpilddirektors, 
ielu, ceļu 
speciālists 

2017. 2020. 

2.2. Pašvaldības ceļa Nr.1 – 
14  14.CRBP – Censoņi – 
posma 0,99 km garumā 
pārbūve 

885 369,34 96 180,43 36 370,93 59809,50 -/- 

 Izpilddirektors, 
ielu, ceļu 
speciālists 

2017. 2019. 
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2.3. Pašvaldības ceļa Nr.2-8 
Asare – Vilkupīte posma  
1,5 km garumā pārbūve 

117 305,38 14 028,60 103 276,78 -/- 
 Izpilddirektors, 

pagasta 
pārvaldnieks 

2017. 2019. 

2.4. Pašvaldības ceļa Nr.2-28 
Lupīnas – Birznieki  un 
ceļa Nr.2 -26 Rīti – 
Vecozoli posma 0,623 
km kopgarumā pārbūve  

104 086,48 11 523,18 92 563,30 -/- 

 Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks 

2017. 2019. 

2.5. Pašvaldības ceļa  Nr.2-4 
Tauriņi – Upītes posma  
0,938 km garumā 
pārbūve 

104 322,12 11 959,00 92 363,12 -/- 

 Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks  

2017. 2019. 

2.6. Pašvaldības ceļa Nr.3 -7 
Gārsene – Jaunmuiža – 
Irbes posma  0,94 km 
garumā pārbūve 

246 145,44 156 145,44 90 000,00 -/- 

 Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks, 

2017. 2019. 

2.7. Pašvaldības ceļa Nr.3 – 6 
Gārsene – Bajāri  posma 
1,39 km garumā pārbūve 

168 206,66 19 463,23 148 743,43 -/- 
 Izpilddirektors, 

pagasta 
pārvaldnieks  

2017. 2019. 

2.8. Pašvaldības ceļa Nr.2-34 
Dienvidi – Grantsbedres 
pārbūve (0,534 km) 

49 122,83 5 879,01 43 243,82 -/- 
 Izpilddirektors, 

pagasta 
pārvaldnieks 

2017. 2019. 

3. Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pasākumi Aknīstes 
novadā 

VTP1, 

R1.19;49-52 
34 158,00 
(3 gados) 

- 

 
14 000 

ESF 
 

-/- 

Īstenoti veselīga dzīvesveida 
un slimību profilakses 
pasākumi 510  novada 
iedzīvotājiem. 

Projekta vadītāja, 
projekta vadības 
un darba grupa 

2017. 2019. 

4. Vasaras radošās 
darbnīcas „Kabata - 
2017.” 

VTP1, R1.2; 
R 1.6 
 

* * - - 
Notikušas bērnu radošās 
darbnīcas līdz 50 bērniem,  2 
nedēļu garumā. 

Aknīstes BJC 
direktore  

2018. 2018. 

5. Ikgadēja projektu 
konkursa rīkošana NVO, 
iedzīvotāju apvienībām 

 
VTP3,R3.10 

2 500 2 500 - -/- 

Atbalstīta novada sabiedrībai 
nepieciešamu projektu 
realizācija. 

Projektu koordi-
natore, sabiedris-
ko attiecību 
speciālists 

2018. 2018. 

6. Atver sirdi Zemgalei! 
 

VTP2, R1.21, 
25 - 28 

1) 26 257 
(4 235 – 
2017.) 

302 000 
~  ERAF 

Nav inf. 
Nodrošināta deinstucionalizā-
cijas procesa īstenošana, radī-

Izpilddirektors 
Sociālais dienests 

2017. 2020. 
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(būvpro-
jekta 
izstrāde) 
2) būvpro-
jekta 
ekspertīze 

 
22 0227; 
10 000 

ta pakalpojumu sniegšanas 
vieta personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem -  
Izveidots dienas  centrs un 
grupu dzīvokļi Skolas ielā 9A, 
Aknīstē, grupu dzīvokļi mājā 
„Rīti” Ancenes ciemā. 

7. PROTI un DARI!  
(ESF) 

VTP1,R1.2, 
VTP2, R.2.1, 
2, 3,4; VTP3, 
R.3.9, 15 

20 334,60 
 

(1 564,20-
2017.) 

- 
- 
- 

2 000  
 

-/- 

Atbalstīti 13 NEET jaunieši. Projektu 
koordinatore, BJC 
direktore 

2017. 
 

2019. 

9. Radošās rezidences 
„Debesjums” izveide pie 
Gārsenes pils 

VTP1,  R1.30, 
40; 

VTP3, R3.67 
107 606,84 62 606,84 

45 000 
LEADER 

-/- 
Radītas iespējas Gārsenes pils 
kā novada kultūras centra 
attīstībai. 

Projektu 
koordinatore, pils 
pārvaldniece 

2016. 2018. 

10. Apgaismojuma 
ierīkošana  pirmsskolas 
izglītības iestādes 
„Bitīte” teritorijā 

 
VTP1, R1.8 

48 629,85 21 629,85 
27 000 

LEADER,   
-/- 

Sakārtota un droša dzīves vide 
- ierīkots apgaismojums. 
Droša vide sabiedriskā centra 
teritorijā.  

Izpilddirektors, 
izglītības iestādes 
vadītāja. 

2017. 2018. 

11. Izglītības iestādēm 
piegulošo teritoriju 
asfaltēšana Aknīstē 
 ( PII „Bitīte”) 

 
VTP1, R1.8 

108 334,83 
 

108 334,83 
 

- -/- 

Sakārtota un droša dzīves vide 
pie izglītības iestādēm 
Aknīstē.  

Izpilddirektors 2018. 2018. 

12. Izglītības iestādēm 
piegulošo teritoriju 
asfaltēšana Aknīstē  
(Aknīstes vidusskola) 

VTP1, R1.8 
 

53 564,28 
 

 
53 564,28 

 
- -/- 

Sakārtota un droša dzīves vide 
pie izglītības iestādēm 
Aknīstē.  

Izpilddirektors 2018. 2018. 

13. Radžupes ielas mikrora-
jona iekšpagalmu atjau-
nošana 

VTP3, R.3.29; 
38;57;85 

8 343 
(būvproj). 

8 34 
(būvproj.) 

- -/- 
Sakārtota, uzlabota dzīves 
vide  Aknīstes pilsētas 
iedzīvotājiem 

Izpilddirektors 2018. 2018. 

14. Daudzfunkcionāla 
publiska laukuma 
būvniecība Aknīstē 

VTP3, R.3.29; 
38;57 

9 062   
 (būvproj.) 
~120 000 
(kredīts) 

 

9 062  
(būvproj.) 
~120 000 
(kredīts) 

 

- -/- 

Sakārtota, uzlabota dzīves 
vide  Aknīstes pilsētas 
iedzīvotājiem, radītas iespējas  
atpūtai, pasākumu 
īstenošanai ārtelpā. 

Izpilddirektors 2017. 2019. 
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15. Preventīvie pasākumi 
drošības uzlabošanai 
pierobežā,   Nr. LLI-302  
Safe borderlands 

 
VTP3, R3.4 

49 854,38 3 739,24  
42 375,90 

(85%) 
LV-LT  

-/ 
3 739,24 

Sagatavoti infrastruktūra, 
aprīkojums drošības uzlaboša-
nai,  glābšanas darbu veikša-
nai, ugunsgrēku gadījumos 

Novada dome, 
Latvijas-Lietuvas 
programma, 
sadarbībā  ar ZPR 

2017. 2019. 

16. Ēkas Augšzemes ielā 41 
pārbūve Aknīstes 
novadpētniecības 
muzeja vajadzībām, 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai 

VTP1,R1.32, 
40; 42 

 
 

35 000 
(jumta 

seguma 
maiņa,  
2018.) 

35 000 - -/- 

Radīta kvalitatīva infrastruk-
tūra  novada kultūrvēsturiskā  
mantojuma saglabāšanai, 
apmeklētāju un darbinieku 
piesaistei, TIC.  

Izpilddirektors, 
muzeja vadītāja 

2018. 2020. 

17. Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai VTP1, R.1.2, 

R.1.5 -6; 21 
Saskaņā ar 

izpildi. 
- 

100% 
ESF 

-/- 

 Uzlabotas izglītojamo 
kompetences un mācību 
sasniegumi, atbalstot 
individuālās mācību pieejas 
attīstību un ieviešanu 
vispārējās izglītības iestādēs 

Vidusskolas 
direktore 

2017. 31.12.2020
. 

18. Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai 
(PuMPuRS) 

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

Saskaņā ar 
izpildi. 

- 
100% 
ESF 

-/- 

Mazināts  bērnu un jauniešu 
skaits, kuri pārtrauc mācības 
un nepabeidz skolu. 

Vidusskolas 
direktore 

2017. 31.12.2022 
 

19. Stāvlaukuma 
paplašināšana pie SIA 
„Aknīstes VSAC” 

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

14 000 14 000 - -/- 

Uzlabotas piekļuves iespējas 
veselības un sociālās 
palīdzības pakalpojumu 
saņemšanai 

Izpilddirektors 2018. 2018. 

20. Aknīstes BJC ārsienas un 
cokola remonts 

VTP1, R1.8  
1 756 

 
1 756 

- -/- Uzlabota izglītības iestādes 
infrastruktūra, apmeklētāju 
drošība. 

Aknīstes BJC 
direktore 

2018. 2018. 

21. Aknīstes vecpilsētas 
parka izveidošana 

VTP3,  R3.56; 
87 

50 000 50 000 - -/- 
Paplašinātas atpūtas iespējas 
Aknīstes vēsturiskajā centrā. 

Izpilddirektors 
 

2018. 2020. 

22. Ugunsdrošības un darba 
drošības prasību izpilde 
PII  „Bitīte” 

VTP1, R1.8 
5 000 5 000 

 
- 

 
-/- 

Uzlabota drošība, dzīves vides 
kvalitāte PII „Bitīte” 

PII „Bitīte” 
vadītāja 

2018. 
 

2018. 
 

23. Gārsenes kultūras nama 
tualešu atjaunošana 

VTP1, R1.30 
10 983 10 983 - -/- 

Uzlabota kultūras iestāžu 
infrastruktūras kvalitāte. 

Pārvaldes vadītājs 2018. 2018. 



                                                                                      Aknīstes novada pašvaldība 

                                                                                                     2017. gada publiskais pārskats   

 

 

24 
 

24. Krāsns izbūves pabeig-
šana Gārsenes pilī. 

VTP1, R1.30 
3 438 3 438 - -/- 

Pils zālei nodrošināts nepie-
ciešamais siltuma režīms 

Pārvaldes vadītājs 
pils pārvaldnieks 

2017. 2018. 

25. Dzirnavu ielas kvalitātes 
uzlabošana Aknīstē 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 

 
~350 000 ~350 000 - -/- 

Pārbūvēta tranzītiela 0,44 km 
garumā, izbūvēta 
ietve/veloceliņš. 

Izpilddirektors, 
ielu, ceļu 
speciālists 

2018. 2020. 

26. Inovācijas – svaiga 
domāšana  pilsētā. 

 
VTP2, R2.37; 
49; 

 
~ 22 523 

2252,30 
20 270,70 

(ja atbalsta 
LEADER) 

-/- 

Uzstādīts digitālais informatī-
vais stends Aknīstē informāci-
jas pieejamības uzlabošanai, 
drošas un atraktīvas vides 
radīšanai. 

Izpilddirektors 2018. 2020. 

27. Gārsenes pils 
iebraucamo vārtu 
atjaunošana. 

 
VTP1, R1.30; 
39;40; 46 

 
   ~3 000 ~3 000 - -/- 

Uzlabota kultūrvēsturiskās 
vides kvalitāte Gārsenes 
ciemā. 

Pils pārvaldnieks, 
pagasta pārvaldes 
vadītājs 

2018. 2019. 

28. Novada identitātes zīmes 
izveidošana Aknīstē. 

VTP1, R1.30; 
VTP2, R2.37; 

~5 000 ~ 5 000 - -/- 
Izveidots inovatīvs objekts 
novada tēla veidošanai. 

Izpilddirektors 2018. 2019. 

29. Novada teritorijas 
plānojuma izstrāde 

 
VTP2, R2.16 ~ 25 000 25 000 - -/- 

Izstrādāts visa novada 
teritorijas plānojums, 
izmantojams TAPIS sistēmā 

Izpilddirektors, 
teritorijas 
plānotājs 

2019. 2020. 

30. Siltā angāra tehniskā 
projekta izstrāde 
Gārsenē malkas 
glabāšanai, garāžai 

 
VTP1, R1.30 

2 955 2 955 - -/- 

Uzlaboti glabāšanas apstākļi 
pašvaldības tehnikai, 
ugunsdzēsēju automašīnai, 
uzlabota malkas siltumspēja 

Pagasta pārvaldes 
vadītājs 

2019. 2020. 

31. Gārsenes kultūras nama 
iekštelpu atjaunošana un 
dizains (turpinājums) 

VTP1, R1.35;  
39, 40 

~ 40 000 40 000 - -/- 
Renovētas telpas -  mazā zāle, 
foajē,  garderobe,  izveidots 
telpu dizains  

Izpilddirektors, 
pagasta pārvaldes 
vadītājs 

2019. 2020. 

32. Zaļās ielas pārbūve 
Aknīstē satiksmes 
drošības uzlabošanai 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 

 
~500 000 ~ 500 000 - -/- 

Uzlabota satiksmes drošība 
tranzītielā 0,53 km garumā, 
izbūvētas ietves/veloceliņš 

Izpilddirektors, 
ielu, ceļu 
speciālists 

2019. 2021. 

33. Veloceliņa izbūve 
Aknīstē no Dzirnavu ielas 
uz Zaļo ielu. 

VTP1, R1.49 
VTP3,  R3.38 

 
~50 000 

 
~50 000 

- -/- 

Izbūvēts veloceliņš   0,3 km 
garumā, koka tiltiņš pār Dien-
vidsusēju.  Samazināts gaisa 
piesārņojums. 

Izpilddirektors, 
ielu, ceļu 
speciālists. 

2018. 2021. 

34. Teritorijas aiz Brāļu 
kapiem  labiekārtošana VTP1, R1.49 ~ 30 000 ~ 30 000 - - 

Ierīkota reljefam atbilstoša 
aktīvā pastaigu vieta 
māmiņām ar bērniem. 

Izpilddirektors 2018. 2021. 
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35. Veco ļaužu aprūpes 
nama kā SIA „Aknīstes 
VSAC” filiāle izveide 
Asares pamatskolas ēkā  

VTP1, R1.21; 
22; 24; 25  

 
~ 400 000 ~ 400 000 - -/- 

Palielinātas aprūpes pakalpo-
juma saņemšanas iespējas  
novadā, labiekārtota 
pieguļošā teritorija. 

Izpilddirektors, 
pagasta pārvaldes 
vadītājs 

2018. 2020. 

36. Skatu torņa izbūve 
Aknīstē 

VTP2, R2.42; 
43 ~ 50 000 ~ 50 00 - -/- 

Uzbūvēts skatu tornis, 
palielināts tūrisma aktivitāšu  
skaits. 

Izpilddirektors 2019. 2020. 

37. Aktivitāšu parka ar 
šķēršļu  joslām 
izveidošana 

VTP2, R2.42; 
43 ~ 50 000 ~ 50 000 - -/- 

Izveidots aktivitāšu parks ar 
šķēršļu joslām, palielināts 
tūrisma aktivitāšu skaits. 

Izpilddirektors 2019. 2020. 

38. Atbalsta sniegšana 
daudzdzīvokļu māju 
siltināšanai novadā 

VTP3,  R3.24; 
26 

6000 6000 - -/- 

Pēc iedzīvotāju pieprasījuma 
finansēta daudzdzīvokļu māju 
energoaudita sagatavošana 
māju siltināšanas projektiem. 

Izpilddirektors 2018. 2020. 

39. Trošu tiltiņa Aknīstē 
sakārtošana 

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

~ 10 000 ~10 000 - -/- 
Atjaunots (saremontēts) trošu 
tiltiņš Aknīstē, palielināts 
tūrisma objektu skaits. 

Izpilddirektors 2018. 2020. 

40. Novada upju gultņu un 
krastu tīrīšana 

 
VTP3,  R3.50 ~ 10 000 ~ 10 000 - -/- 

Novākti upēs sakritušie koki, 
sanesumi, krūmu apaugums 
krastos. Sakopta vide. 

Izpilddirektors 2018. 2020. 

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

Aknīstes novadā 2016./2017zzzzzzzz mācību gadā darbojas divas vispārizglītojošās skolas-  

Aknīstes vidusskola, Asares pamatskola.  

5.1 Aknīstes vidusskola 

Aknīstes vidusskola īsteno: 

• lPamatizglītības programmu 21011111 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem , 

kods 21015611 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

kods 21015811 

• lVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011011 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011013 (neklātiene) 

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 vecuma

25-29 gadi

30-34 gadi

35-39 gadi

40-44 gadi

45-49 gadi

50-54 gadi

55-59 gadi

60-64 gadi
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Izglītojamo skaits Aknīstes vidusskolā 

 
 

5.Asares pamatskola 

 

 

6.31.Pamatinformācija 

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

novada Pašvaldība. Asares pamatskola dibināta un atrodas šajā ēkā kopš 1991.gada. 

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

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

akreditācija notika 2013.gadā. 

2016./2017.m.g. skola piedāvā trīs izglītības programmas: 

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

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

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, 

licence Nr. V-7706. 

Skolēnu sadalījums pa izglītības programmām 
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2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017

Pamatizglītības programma

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma

Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programma

Programmas 

nosaukums 
2014./2015. 2015./2016. 

Pamatizglītības 

programma 

29 30 

Vispārējās 

pirmsskolas 

13 9 
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Skola piedāvā interešu izglītības programmas: 

Deju pulciņš 

Kokapstrādes pulciņš 

Dramatiskais pulciņš 

Skolā notiek Asares pagasta kultūras nama piedāvātais ģitāristu pulciņš un BJC videoamatieru 

pulciņš. 

Sociālās vides raksturojums 

Sociālā vide Asares pagastā ir tipiska Sēlijas pierobežas lauku pagastiem. 

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

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

dzīvo aptuveni 551 iedzīvotājs. 

Skolai ir mūsdienām raksturīga lauku sociālā vide. 

Skolas īpašie piedāvājumi 

Pašvaldības autobuss skolēnu pārvadāšanai. 

Siltas pusdienas skolas ēdnīcā. 

Sporta trenažieri 6.- 9.klasei. 

Skolas pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatskolas izglītību skolēniem draudzīgā vidē. 

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

Lai realizētu skolas uzdevumus un attīstību, pamatojoties uz iepriekšējās darbības analīzi un 

tālākās attīstības vajadzību noskaidrošanu, ik pēc trim gadiem tiek veidots skolas attīstības plāns, 

norādot prioritātes. Skolas pedagoģiskais kolektīvs īsteno plānā noteiktās prioritātes, realizē 

mērķus un uzdevumus. Rezultātus izvērtē pedagoģiskās padomes sēdēs un plāno turpmāko 

darbību. 

Skolas attīstības galvenie uzdevumi. 

izglītības 

programma 

Speciālā 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

3 3 

Pamatjoma 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 

Mācību saturs Pieredzes un atbalsta pasākumi 

skolotājiem mācību satura 

īstenošanā, izmantojot 

mūsdienīgas mācīšanas 

metodes apvienotajās klasēs. 

Pilsoniskās audzināšanas 

elementu ietvērums mācību 

saturā. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

Skolas budžeta nodrošinājums 

Asares pamatskola tiek finansēta no Valsts mērķdotācijas un Aknīstes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Līdzekļu apriti un uzskaiti veic Aknīstes novada pašvaldības grāmatvedība. 

Gads Valsts 

finansējums 

Pašvaldības 

finansējums 

2017. 39343.46 68106.94 

Skolai ir pašvaldības apstiprināts budžets izglītības un interešu izglītības programmu realizēšanai, 

skolas ēku uzturēšanai, skolas attīstībai, tehniskā personāla algošanai.  

 Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai. Iespēju robežās 

pašvaldība cenšas nodrošināt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai, skolas attīstībai.  

3.PERSONĀLS 

Mācīšana un 

mācīšanās 

Netradicionālu mācīšanas 

metožu izmantošana mācību 

procesā. 

Tehnoloģiju izmantošana 

mācību procesā. 

Skolēnu 

sasniegumi 

Ārpusstundu pasākumi skolēnu 

domāšanas procesu attīstīšanai. 

Lasītprasmes attīstīšana 

skolēniem, izmantojot 

netradicionālās metodes un 

paņēmienus. 

 

 

 

Atbalsts 

skolēniem 

Rosināt skolēnus līdzdalībai 

dažādos konkursos. 

Iekļaujošās izglītības 

pilnveidošana, pielietojot 

skolēnu savstarpējo palīdzību. 

Skolas vide Atpūtas vietu ierīkošana skolas 

teritorijā. 

 

 

Logu maiņa skolas zālē. 

Resursi Velkmes skapja nomaiņa 

ķīmijas laboratorijā. 

Linoleja nomaiņa meiteņu 

mājturības kabinetā un 

sākumskolas gaiteņos. 

Rotaļu laukuma pilnveidošana 

pirmsskolas vecuma bērniem. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

Drošības sistēmas sakārtošana 

skolā. 

“Kārtības, kādā rīkojas bērna 

infekcijas slimību gadījumos“ 

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

ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

un ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi. Skolā strādā 2 maģistri.  

AMATU VIENĪBU (likmēs) SARAKSTS 

 

Amatu vienība Finansējums 

no 

mērķdotācijas 

Finansējums 

no pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Finansējums 

kopā 

Piezīmes 

Izglītības iestādes 

direktors 

0,4  0,4  

Izglītības iestādes 

direktora vietnieks 

mācību un 

audzināšanas darbā 

0,1  0,1  

Bibliotekārs  0,12 0,12  

Logopēds  0,1 0,1  

Medicīniskais 

personāls – medmāsa 

 0,1 0,1  

Pirmsskolas skolotājs 0,427 0,573 1,00  

Pulciņu skolotājs 0,148  0,148  

Pedagogs 5,92 1 6,92  

Pirmsskolas izglītības 

skolotāja palīgs - aukle 

 0,875 0,875  

 

6.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ,,BITĪTE” 

2016./2017. mācību gadā izglītības iestādi apmeklēt uzsāka 85 bērni četrās grupiņās: ,,Cālēnos”, 

,,Zīļukos”, ,,Mārītēs” un ,,Rūķīšos”, vecumā sākot no 1,5 gadiem.  

Ar 1.septembri sešgādīgajiem bērniem tika uzsākta angļu valodas apmācība. Ar bērniem darbojas 

13 pedagoģiskie darbinieki no tiem septiņi ar maģistra grādu, trīs ar bakalaura grādu, trijiem ir 

augstākā pedagoģiskā izglītība. Pedagoģiskie darbinieki šajā mācību gadā ir apmeklējuši 

kvalifikācijas celšanas kursus kopā 572 stundas. Iestādē ir 11 tehniskie darbinieki. 

 2016./2017. mācību gadā prioritātes 

Mērķis: 

Veicināt izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta: 

- uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu; 

- uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības. Sagatavot 

pamatizglītības programmas apguvei. 
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Uzdevumi: 

1. saturā, organizējot mācību procesu, pārdomāti izvēlēties atbilstošas mācību metodes un 

paņēmienus. 

2. Turpināt patriotisma jūtu attīstīšanu, pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, sekmējot cieņu 

Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, uzsākot kompetenču pieejas ieviešanu mācību pret Latvijas 

valsti, tautu, tās kultūru, tradīcijām un dabu. 

3. Mērķtiecīgi sekmēt bērnu runas attīstību nodarbībās un ārpusnodarbību laikā: 

✓ Apkopot un sistematizēt vingrinājumus skaņu izrunas precīzai artikulēšanai un roku sīkās 

muskulatūras attīstībai saistībā ar ritmisku runu jaunākā vecuma bērniem; 

✓ Turpināt pilnveidot 4 -7 gadus vecu bērnu stāstītprasmi, veidojot aprakstošus stāstus par 

rotaļlietu un attēlu, nostiprināt prasmi sacerēt radošus stāstus; 

✓ Pielietot un popularizēt apgūtās runas prasmes tematiskajos pasākumos un valodas svētkos. 

4. Veicināt pedagogu sasniegumu popularizēšanu, organizējot atklātās nodarbības 

pedagoģiskajiem darbiniekiem, vecākiem. 

5. Veicināt izglītojamo kompetenci, integrējot mēdijpratību prasmju attīstību dažādu veidu 

nodarbībās. 

6. Veicināt sadarbību ar bērnu vecākiem: 

✓ Veidot vizuālu un verbālu priekšstatu par bērnu attīstības un izglītošanas procesu iestādē; 

✓ Sekmēt vecāku izglītošanu (lekcijas, pieredzes apmaiņa), sniegt informāciju, praktiskas 

rekomendācijas bērna individuālo prasmju un iemaņu attīstībai; 

✓ Iesaistīt vecākus iestādes sabiedriskajās aktivitātēs un attīstošās vides labiekārtošanā. 

 

Realizējot galvenos uzdevumus organizējām dažādus pasākumus: Tēvu dienu, Folkloras dienu, 

Latvijas dzimšanas dienu, gadskārtu svētkus, sporta svētkus un citus pasākumus. Dalījāmies 

pieredzē ar reģiona pirmsskolu skolotājām un metodiķem, organizējot metodisko dienu, kuras tēma 

bija ,,Veicināt izglītojamo kompetenci, integrējot mēdijpratību prasmju attīstību dažādu veidu 

nodarbībās”. Oktobrī atbalstījām akciju ,,Skolas diena”, kuras ietvaros organizējām atvērto durvju 

dienu novada domes deputātiem, kurus aicinājām uz atklātajām nodarbībām grupās. Šo pasākumu 

apmeklēja 6 deputāti. 

Sešgadīgo bērnu grupa ,,Rūķīši” piedalījās sporta svētkos Jēkabpilī. 

  Kopējais apstiprinātais gada budžets  266365 euro. Izremontētas 3 tualešu telpas grupās, 

atjaunoti sanitārie mezgli par kopējo summu 21917,13 euro. No piešķirtā budžeta mācību līdzekļiem 

tika iegādāti darba burtnīcu komplekti, attīstošās rotaļlietas, kancelejas preces rotaļnodarbību 

organizēšanai. Mīkstā inventāra iegādei tika piešķirti 1100 euro, par kuriem iegādāti gultas veļas 

komplekti 4 grupām.  

Ar 2017.gada 1. septembri tiek noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē ar  IK ,,Alens S”. Iestādē ir ierīkota atsevišķa bērnu (vecumā no 3 

gadiem) ēdināšnas telpa, tiek ierīkota  jauna guļamtelpa piecgadīgajiem bērniem.  Realizējot  

projektu ,,Veidosim nākotni bērniem”, tiek izveidots jauns rotaļu laukums bērniem. 
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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 6 pedagogi, direktors un tehniskie darbinieki – apkopējs un 

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

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

darba devējs ir Aknīstes novada pašvaldība.  

2017./2018.mācību gadā darbojās 10 pulciņi, ko apmeklēja 119 dalībnieki. No tiem 41 audzēkņi ir 

pirmskolas vecumā. Līdztekus iestādi apmeklē novada jaunatne, galvenokārt, skolas vecuma un 

arī tādi, kas Aknīstes vidusskolā vairs nemācās. Šie jaunieši spēlē lielās galda spēles un izmanto 

pieejamos trenažierus. Katrs jaunietis veic ierakstu Apmeklējuma žurnālā par iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu un inventāra saudzēšanu. Žurnāla ieraksti liecina, ka 2017.gada laikā lielās 

galda spēles un trenažierus izmantojuši 2123 dalībnieki, tas ir par 300 dalībniekiem mazāk nekā 

2016.gadā.   

Komunikācija ar sabiedrību. 

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

novada laikrakstā „Aknīstes novada vēstis” un novada mājas lapā www.akniste.lv.   

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti. Aknīstes BJC valsts dotēto stundu skaits, interešu 

izglītības pulciņu skaits un dalībnieku skaits pa gadiem, sākot no dibināšanas gada. 

http://www.akniste.lv/
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Gads Bērnu 

skaits 

Stundu 

skaits 

nedēļā 

Pulciņu 

skaits 

Pedagogu 

skaits 

2013./2014. 112 20,7 7 6 

2014./2015. 101 17,00 7 6 

2015./2016. 117 19 12 7 

2016./2017. 118 23,50 11 7 

 

Iestādes finansējums pēdējo gadu griezumā 

Rādītāja nosaukums 
EURO 

2014.g. 

EURO 

2015.g. 

EURO 

2016.g 

EURO 

2017.g 

Iestādes kopējais finansējums 52262 41855 51127 55665 

  t.sk. no valsts budžeta – 

mērķdotācijas pedagogu algām 

5455 4927 5083 7306 

          no pašvaldības budžeta 46807 36928 46044 48359 

Piešķirtais finansējums 2017.gadam kopā bija 55665,- euro, t.i., no pašvaldības budžeta 48359,- 

euro un mērķdotācijas pedagogu algām 7306,-euro. 

 

Interešu izglītības programmu stundu skaits  

Apmaksas avots 

Stundu 

skaits  

2014.g. 

Stundu 

skaits  

2015.g. 

Stundu 

skaits  

2016.g. 

Stundu 

skaits  

2017.g. 

Visu apmaksāto interešu izglītības 

programmu stundu skaits 

17,00 19,00 23,50 23,50 

      t.sk.no valsts budžeta 

mērķdotācijas 

17,00 16,00 20,50 20,50 

      no pašvaldības budžeta - 3,00 3,00 3,00 

      cits (uzrādīt, kāds) - - - - 
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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 

 

8.1.2.Bibliotēkas personāls 

         Uzsākot 2017.gadu bibliotēkā strādā 4 darbinieki. 

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

 

8.2.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.    
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   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. 

    2017. gadā apmeklēju 6 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”. 

 

 
 

 

8.3.Asares bibliotēka 

         1.Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums. 

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

informācijas iestāde, vietējais komunicēšanās centrs, kas nodrošina visu veidu informāciju viegli 

pieejamu saviem lasītājiem, tās atbilstību viņu vajadzībām. Bibliotēkas misija ir izglītotas, 

informētas un kulturālas sabiedrības veidošana , sabiedrības informācijas vajadzību 
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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.  

     
     2017. 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 2006.gada 

19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, Ministru kabineta 2010.gada 
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30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu” un Saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”, Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, 

kas apstiprināti Aknīstes novada domes sēdē 2009.gada 21. oktobrī (protokols nr.9,26#.), kas izdoti 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, 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. 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu par 4810 euro 

palielinājusies ienākumus testēto pabalstu izmaksātā summa, bet samazinājusies  ienākumus 

netestēto pabalstu izmaksas summa par 68 euro, taču palielinājies to personu skaits, kas saņem 

pašvaldības pabalstus, neizvērtējot ienākumus, kā, piemēram, ēdināšanas pabalsti skolās un 

bērnudārzā. 2017.gadā nodrošināta ēdināšana pašvaldības mācību iestādēs 20025 euro vērtībā, 

savukārt ēdināšanai bērnudārzā izlietoti 21156 euro, politiski represētajām personām izmaksāti 

pabalsti 475 euro, dzīves jubilejās 980 euro, ilgstošas ārstēšanās gadījumā 428 euro, bērnu 

dzimšanas pabalstos izmaksāti 3225 euro, pēc atgriešanās no ieslodzījuma 60 euro, uzsākot mācības 

1.klasē 910 euro un citi pabalsti 4270 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.   

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

kuriem tā ir nepieciešama. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2016. un 2017.gadā uzskatāmāk 

redzamas tabulā. 
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 8.1. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

 

 2012.gadā  2013.gadā 2014.gadā 2015.gadā 2016.gadā  2017.gadā 

Visi pašvaldības 

sociālās 

palīdzības 

pabalsti kopā 

EUR 

 

80579 

 

66683 

 

69028 

 

28021 

 

24924 

 

29684 

t.sk. ienākumus 

testētie 
70221 49762 58164 25917 

22867 27677 

t.sk. ienākumus 

netestētie 
10358 16921 10864 2104 

2075 2007 

Saņēmēju skaits 

(personas) 
646 723 785 340 

    234 192    

no ienākumus 

testētiem 

pabalstiem 

-GMI pabalsts  

 

53427 

 

22629 

 

15201 

 

5066 

 

2583 

 

3908 

Saņēmēju skaits 279 169 104 47     25    30 

-Dzīvokļa 

pabalsts 
5575 8253 9100 8120 

  11480  15340 

Saņēmēju skaits 302 286 212 146      142   153 

-Citi pabalsti 11219 18880 33863 12731 8804 8429 

Saņēmēju skaits 
162 271 354 184 

                                   

124                                         

108 

No tiem:       

-ēdienam(EUR) 8724 10043 18621 962 476     686 

-veselības 

aprūpei EUR 
2495 8837 15242 11769 

8328 7743 

 

 . 
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 Pēc tabulas datiem redzams, ka 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu ir palielinājušās 

sociālās palīdzības pabalstu izmaksas par EUR 4760,  GMI (garantētā minimālā ienākuma) līmeņa 

nodrošināšanai pabalsta izmaksa palielinājusies par EUR 1325, dzīvokļa pabalsta izmaksa 

palielinājusies par EUR 3860. 2016.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss bija 107 personai, savukārt 

2017.gadā spēkā trūcīgas ģimenes statuss 98 personām. 2017.gadā tika piešķirts maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statuss 92 personām. Līdz ar to pašvaldības mazaizsargātākajām iedzīvotāju 

grupām tika dota iespēja saņemt sociālo palīdzību. 

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

personām palielinājās darba iespējas, palielinājās NVA sniegto pakalpojumu iespējas, kā rezultātā 

sociālā dienesta klienti iesaistījās algoto sabiedrisko darbu veikšanā un citu darba meklēšanas 

iespēju izmantošanā.    

 Sociālais dienests aktīvi iesaistījās klientu motivēšanā, meklēt algotu darbu un piedalīties 

gadījuma darbu veikšanā, lai nezaudētu darba iemaņa un prasmes. Liela uzmanība tiek pievērsta 

klienta līdzdarbības pienākumu pildīšanai. 

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

alkoholisko dzērienu lietošana ir šķērslis, lai atrastu patstāvīgu darbu. 

 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. 

 2017.gadā personām ar invaliditāti piedāvāts jauns pakalpojums un izstrādāti saistošie 

noteikumi „Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā”. 

 2017.gadā sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas likumos un Ministru Kabineta 

noteikumos iesniegti priekšlikumi Aknīstes novada pašvaldībai, Aknīstes novada domei Saistošo 

noteikumu grozīšanai, kas attiecas uz sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomu. 

 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 2016.gadā pašvaldībai izmaksājis 

EUR 14608. Šo pakalpojumu izmantoja 11 personas. Savukārt 2017.gadā šis pakalpojums 

izmaksāja EUR 14321 un to izmantoja 12 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” 2017.gadā vienā mēnesī sastādīja EUR 525.  

 2016.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgajām 

personām sniegtie pakalpojumi sastādīja EUR 88519 33 personām, savukārt 2017.gadā EUR 98658 

31 personai, bet no citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2016.gadā sastāda EUR 15832 7 

personām, bet 2017.gadā EUR 40209 6 personām. Analizējot šos datus, varam secināt, ka 

pašvaldībai, ievietojot bērnus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tas ir 

liels finansiāls slogs, tāpēc būtu nepieciešams  bērnus ievietot audžuģimenēs. 

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 pagājušajā gadā 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. 

Attīstīta kompleksa pieeja sociālo problēmu risināšanā, veidojot dažādu jomu speciālistu 

vienības un nostiprinot saikni starp veselības aprūpes speciālistiem, īpaši primārās veselības aprūpes 

sniedzējiem, (t.sk. ģimenes ārstiem) un sociālā darba speciālistiem. No Aknīstes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem veselības aprūpes pasākumiem nodrošinātais finansējums katru gadu palielinās. 

Attīstītas grupu darba formas sociālo pakalpojumu sniegšanā, pielietojot šādas metodes: 

- Starpprofesionāļu komanda; 

- Starpinstitucionāla sadarbība; 

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

Arvien lielāku lomu lomu sociālā darba uzlabošanā nosaka starpprofesionāļu  

sadarbība.  
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Pašvaldības sociālā dienesta darbības uzdevumi 2017.gadā: 

- sociālo darbinieku piedalīšanās saistošo noteikumu izstrādē un 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 2017. 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. 

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. 
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2017.gadā Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests ir iesniedzis Sabiedrības 

integrācijas fondam atlases iesniegumu par pārtikas preču komplektu, higiēnas un saimniecības 

preču komplektu un individuālo mācību piederumu komplektu un/vai skolas somu par Eiropas 

Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, izdali. 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 2018.gada 01.aprīļa  komplektus varēs saņemt 

arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 euro. 

Iepriekšējās vienošanās  periodā no 2016.gada jūnija līdz 2018.gada martam esam snieguši 

atbalstu šī projekta ietvaros novada vistrūcīgākajām personām 12458 EUR vērtībā, tai skaitā 

izdalītas pārtikas pakas 11002 EUR vērtībā higiēnas un saimniecības preces 852 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. 2017.gadā ir noslēgti 10 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; 

• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 

• personas ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (pakalpojums valsts apmaksātā ilgstošā 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā). 

       2017.gadā Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests pieņēmis 12 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, 12- lēmumus personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 

2017.gadā sociālais dienests pieņēmis 8 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 

2017.gadā ir pieņemti 8 lēmumi par pakalpojuma piešķiršanu bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām. 
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2017.gadā pieņemti 2 lēmumi par pilngadīgām personām, kas cietušas no vardarbības, 

rehabilitāciju, 2 lēmumi vardarbības mazināšanai pilngadīgām personām, 1 lēmums par sociālo 

rehabilitāciju pilngadīgai personai, kā bērnu pavadonim. 

 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 

2017. 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 

2017. 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;  

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; 

2017. 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 2017. gadā kopā 17 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits 2017. gada 31. decembrī kopā 65 

Bāriņtiesā Aknīstes pilsētā, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. pantu, veikti 175 apliecinājumi.  
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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 

• 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. 
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 Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti: 

Valsts budžeta finansējums kultūras pulciņu darba samaksai un Valsts mērķdotācija 

pulciņu vadītājiem 2017. gadā 1452,00 EUR. 

Saņemtie ziedojumi EUR 900 ,00 kuri izlietoti dažādu kultūras un sporta pasākumu 

organizēšanai. 

 

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: 

2018. gadā notiks visi tradicionālie un ikgadējie pasākumi, kā arī tiek plānoti jauni . Lielāka 

uzmanība tiks veltīta  pasākumiem, kas saistīti ar Latvijas simtgadi. 

 

12. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

Sākot ar 2011. gada 12.oktobri novada informatīvais izdevums „Aknīstes Novada Vēstis” ir 

reģistrēts kā oficiāls masu plašsaziņas līdzeklis 2017.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 2017.gadā notikušas 20 

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, 

http://www.akniste.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.akniste.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.akniste.lv/
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iedzīvotāju interesējošos jautājumu risina Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 

centrā. Centra speciālisti sniedz iedzīvotājiem informāciju mutiski, telefoniski vai 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. 

  

2017. 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 2017. 

gada laikā ir ievietotas vairākas publikācijas par notikumiem Aknīstes novadā.  
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