
II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti 

1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā 
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I. Finanšu instrumenta nosaukums       

1. 

EFLA LEADER projekts nr. .18-
05-AL24-A019.2201-
000002 „Inovācijas – svaiga 
domāšana pilsētā”, mērķis: 
uzstādīt LED displeju 
informācijas un aktualitāšu 
atspoguļošanai, iedzīvotājiem 
pieejamā un saprotamā formātā. 
Līguma noslēgšanas datums 
09.08.2018., nr.05.06-
11/18/117-e. Līguma slēdzēja 
institūcija Lauku atbalsta 
dienests. 

09.08.2018.-
20.05.2019. 19 595.33   16 910.08         

2. 

EFLA LEADER projekts nr.16-
05-AL24-A019.2205-000001  
„Radošās rezidences 
„Debesjums” izveidošana 
Gārsenē”. Mērķis ir veikt 
Gārsenes pils klēts ēkas 
atjaunošanu, izveidojot 
nepieciešamo infrastruktūru 
Radošās rezidences darbības 
nodrošināšanai. Līguma datums 
28.06.2016., nr.05.6-11/16/1974 
Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests. 

28.06.2016.-
27.09.2018 45 000,00    13 000,00         

3. 

 EFLA LEADER projekts. Nr.16-
05-AL24-A019.2203-000002  
„Specializētā autotransporta 
iegāde Aknīstes novada 

  27 000,00   12 586,78         



vajadzībām”.  Mērķis ir uzlabot, 
radīt jauninājumus pakalpojumu 
sniegšanā un palielināt 
pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību Aknīstes novadā – 
nodrošinot personām ar 
pārvietošanās traucējumiem 
iespēju nokļūt līdz medicīnas vai 
rehabilitācijas iestādei. Līguma  
slēdzēja institūcija: Lauku 
atbalsta dienests. 

4. 

EFLA LEADER projekts nr. 16-
05-AL24-A019.2203-00001 
„Veidosim nākotni bērniem!”. 
Mērķis ir: bērnus atbalstošas 
dzīves vides izveide, uzstādot 
bērnu rotaļu laukumu bērniem 
līdz 12 gadu vecumam Aknīstē, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” teritorijā, veicinot novada 
cilvēku kapitāla stiprināšanu, 
palielinot vietas potenciālu un 
pievilcību. Līguma noslēgšanas 
datums 29.06.2016.., nr. 05.6-
11/16/1980.Līguma slēdzēja 
institūcija: Lauku atbalsta 
dienests.  

30.06.2016.-
29.09.2017. 9795.55   1088.4         

5 

EFLA projekts nr. 18-05-
A00702-000015 Pašvaldības 
ceļa 14.CRBP-Censoņi (1,82 
km -2,81 km)posma pārbūve 
Aknīstes novada Aknīstes 
pagastā. Mērķis ir: uzlabot 
uzņēmējdarbības iespējas lauku 
teritorijā un veicināta 
uzņēmējdarbības attīstību, kā 
arī saglabāt apdzīvotību  
Aknīstes novadā. Līguma 
noslēgšanas datums 
19.04.2018., nr.05.3-11/18/74-e. 
Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests 

19.04.2018.-
29.11.2019. 59809.50   34201.82         

6. 

EFLA projekts nr.18-05-A00702-
000014  pašvaldības ceļa nr. 2-
28 Lupīnas- Birznieki (0.00-
0.485 km) un nr.2-26 Rīti- 
Vecozoli (0.00-0.138 km) posma 
pārbūve Aknīstes novada 
Asares pagastā, Ancenē. Mērķis 
ir: uzlabot uzņēmējdarbības 
iespējas lauku teritorijā un 
veicināta uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī saglabāt 

06.06.2018.-
29.11.2019. 89484.79   9942.76         



apdzīvotību  Aknīstes novadā. 
Līguma noslēgšanas datums 
06.06.2018., nr. 05.3-11/18/92-
e.Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests 

7. 

EFLA projekts nr. 17-05-AL24-
A019.2201-000001 Drošības 
uzlabošana Aknīstē, izmantojot 
ekotehnoloģijas”. Mērķis ir: 
paaugstināt iedzīvotāju drošības 
līmeni Aknīstē, ierīkojot ielu 
apgaismojumu publiski 
pieejamā teritorijā pie 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Bitīte” Aknīstē, Skolas ielā 16A. 
Līguma noslēgšanas 
datums:07.07.2017.,nr.05.6-
11/17/990Līguma slēdzēja 
institūcija: Lauku atbalsta 
dienests. 

07.07.2017.-
17.08.2018. 2 70 00 00   14091.97         

8. 

EFLA projekts nr.18-05-A00702-
000019 “Pašvaldības grants 
ceļa Dienvidi – Grantsbedres 
pārbūve Aknīstes novada 
Asares pagastā”. Mērķis ir:  
uzlabot uzņēmējdarbības 
iespējas lauku teritorijā un 
veicināta uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī saglabāt 
apdzīvotību  Aknīstes novadā. 
Līguma noslēgšanas datums 
19.04.2018., nr.05.3-11/18/72-e. 
Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests 

19.04.2018-
30.09.2019. 4 20 32   5744.41         

9. 

EFLA projekts nr. 18-05-
A00702-000016 “Pašvaldības 
grants ceļa Tauriņi – Upītes 
posma pārbūve Aknīstes 
novada Asares pagastā”. Mērķis 
ir: uzlabot uzņēmējdarbības 
iespējas lauku teritorijā un 
veicināta uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī saglabāt 
apdzīvotību  Aknīstes novadā. 
Līguma noslēgšanas 
datums07.05.2018., nr.05.3-
11/18/78-e. Līguma slēdzēja 
institūcija: Lauku atbalsta 
dienests 

07.05.2018.-
29.11.2019. 8 44 57   9384.07         

10. 
EFLA projekts nr.18-05-A00702-
000036  “Pašvaldības grants 
ceļa Gārsene – Bajāri posma 

07.05.2018.-
29.11.2019. 14 56 66   19121.27         



pārbūve Aknīstes novada 
Gārsenes pagastā”. Mērķis ir: 
uzlabot uzņēmējdarbības 
iespējas lauku teritorijā un 
veicināta uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī saglabāt 
apdzīvotību  Aknīstes novadā. 
Līguma noslēgšanas datums, 
nr. Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests 

11. 

EFLA projekts nr.18-05-A00702-
000018  “Pašvaldības grants 
ceļa Asare – Vilkupīte posma 
pārbūve Aknīstes novada 
Asares pagastā” . Mērķis ir: 
uzlabot uzņēmējdarbības 
iespējas lauku teritorijā un 
veicināta uzņēmējdarbības 
attīstību, kā arī saglabāt 
apdzīvotību  Aknīstes novadā. 
Līguma noslēgšanas datums 
19.04.2018, nr.05.3-11/18/73-e. 
Līguma slēdzēja institūcija: 
Lauku atbalsta dienests 

19.04.2018.-
29.11.2019. 9 01 21   10013.43         

12. 

EFLA projekts nr.18-05-A00702-
000037 Pašvaldības grants ceļa 
Gārsene - Jaunmuiža - Irbes 
posma pārbūve Aknīstes 
novada Gārsenes pagastā. 
Mērķis ir uzlabot 
uzņēmējdarbības iespējas lauku 
teritorijā un veicināta 
uzņēmējdarbības attīstību, kā 
arī saglabāt apdzīvotību  
Aknīstes novadā. Līguma 
noslēgšanas 
datums07.06.2018., nr. 05.3-
11/18/94-eLīguma slēdzēja 
institūcija: Lauku atbalsta 
dienests 

07.06.2018.-
29.11.2019. 9 00 00   15 62 39.38         

 

Apstiprināts ar Aknīstes novada domes 2021.gada 24. februāra lēmumu Nr.41 

 

Domes priekšsēdētājs VIJA DZENE     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu." 


