PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMS

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis RIEKSTIŅŠ 18.augusta
domes sēdē sniedza deputātiem informāciju par aktuāliem notikumiem pašvaldībā kopš
aprīļa domes sēdes:
•

•

•

•

•

Apstiprināti vairāku novadu iestāžu vadītāji: Aizkraukles novada Centrālās
bibliotēkas direktore, Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”
vadītāja, Aizkraukles pagasta sākumskolas direktors, Daudzeses pamatskolas
direktora pienākumu izpildītāja, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktore,
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja, kā arī iecelta Skrīveru pagasta
pārvaldes vadītāja.
Apstiprināti noteikumi “Par transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtību Aizkraukles novada pašvaldībā ” un pieņemta kārtība, kā
notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Aizkraukles novadā. Pieņemts Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikums un apstiprināta komisija.
Izsludināts iepirkums projektā "Pašvaldības struktūrvienību ēkas ,,Pagastmāja”,
Vietalvā, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, energoefektivitātes
paaugstināšana".
Skrīveros ekspluatācijā nodota pārbūvēta ēka Daugavas ielā85A, kurā iekārtots
daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs. Kopš augusta sākumā tajā
atrodas Skrīveru dienas aprūpes centrs, pārceļoties no ēkas “Sapņos”, sociālā
aprūpes centra “Ziedugravas ”teritorijā. Savukārt ēka “Sapņi” nodota lietošanā
un apsaimniekošanā SAC “Ziedugravas” ar tiesībām veikt ēkas telpu
pārplānošanu, pārveidošanu.
Pieņemts lēmums par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanu Aizkraukles novada izglītības iestādēs. Izvērtējot situāciju
Aizkraukles novadā, kurā ir 25 izglītības iestādes, kurās ir jānodrošina
ēdināšana, secināts, ka 19 iestādēs (t.sk., filiālēs) ēdināšanu nodrošina
pašvaldība, savukārt 6 iestādēs ēdināšanu nodrošina, piesaistot ārpakalpojumu.
Jau šobrīd pašvaldības iestādēs organizētā ēdināšanas pakalpojuma daļa, kas
attiecas uz ēdiena pagatavošanu (pavāru algas, energoresursi, saimniecības
materiāli, iekārtu nodrošinājums utt.) 100% apmērā izmaksas sedz pašvaldība.
Vecāku un pašvaldības līdzfinansējumi atšķīrās par pārtikas produktu izmaksu
daļu. Izvērtējot novada izglītības iestāžu atrašanās vietas, tika konstatēts, ka 9
izglītības iestādes vai to filiāles atrodas apdzīvotās vietās (pagastos), kuros
deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem
ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru un kuras neatrodas tuvāk par
5 km no pilsētu robežām, un tajās ir mazāk par 110 izglītojamajiem dažādās
izglītības pakāpēs. Tāpat tika konstatēts, ka pašvaldībā ir viena pirmsskolas
izglītības iestāde, kurā ir organizēta speciālā pirmsskolas grupa - Aizkraukles
pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”.
Ar mērķi nodrošināt izglītojamos mazajās un attālajās izglītības iestādēs, kā arī,
atbalstot bērnus speciālajās pirmsskolas grupās, šiem izglītojamajiem tiktu
nodrošināta bezmaksas ēdināšana visās izglītības pakāpēs.
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Izvērtējot pašvaldības finansiālās iespējas, pārējo obligātās izglītības pakāpes
izglītojamo ēdināšanai pašvaldība līdzfinansētu ēdināšanu 1,00 euro apmērā
dienā, kad izglītojamais ir klātienē apguvis izglītības programmas.
Par to ēdināšanas pakalpojuma izmaksu daļu, ko pašvaldība nesedz,
maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un ģimenēm
ar bērnu aizbildnībā ir iespējams saņemt Aizkraukles novada Sociālā dienesta
pabalstu saskaņā ar Aizkraukles novada domes pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem.
Tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma “Stacijas laukums”, Skrīveros,
Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības
īpašumā. Pagaidām atbilde no Satiksmes ministrijas nav saņemta, taču
ministrija ir ieinteresēta, lai šis process notiktu.
Palielināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aizkraukles Siltums”
pamatkapitāls, palielinot Aizkraukles novada pašvaldībai piederošo kapitāla
daļu skaitu, veicot mantisko ieguldījumu 10 500,00 EUR.
Aktuāls jautājums par kompensēšanas mehānismu energoresursu
sadārdzinājumam. Vēl nav skaidrs, cik un kā kontroles mehānismā būs
jāiesaistās.

