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TERMINU SKAIDROJUMI 

Attīstības plānošana 
Principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības 
izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un 

nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību 

Attīstības programma 
Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu 

kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

Investīciju plāns 
Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam 
vismaz līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju 

plānu var aktualizēt katru gadu. 

Monitorings 
Regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un 

pārmaiņām attīstības programmas īstenošanā 

Prioritāte 
Teritorijas attīstības vispērējā aktualitāte, kuras risināšana tiek 
izvirzīta priekšplānā salīdzinot ar citām attīstības aktualitātēm 

Ekonomikas profils 

Teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas 
atspoguļo perspektīvos uzņēmējdarbības attīstības virzienus un 

priekšnoteikumus to attīstībai infrastruktūras, pakalpojumu, 
cilvēkresursu u.c. jomās 

Projekts 
Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai 
noteiktā laika periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, 

materiālajiem un cilvēku resursiem 

Publiskā apsriešana 

Ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, 
kura ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un 

priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās 
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās 

apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) 

Rīcības plāns 
Attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu 
kopumu un investīciju plānu attīstības programmā noteikto 

uzdevumu īstenošanai 

Rīcības virzieni 
Konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja 

termiņa prioritāšu sasniegšanai 

Stratēģiskā daļa 
Attīstības programmas kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja 

termiņa prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai 

Stratēģiskais mērķis 

Koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas 

attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu 
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību 

identificēšanai 

Teritorijas attīstības 
plānojums 

Tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts 
ilgtermiņa novada attīstības plānošanas dokuments, kas izvirza 
attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes, definē telpiskās 

attīstības perspektīvu 

Uzdevumi 
Iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības 
virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un 

pārbaudāmi 

Vīzija 
Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda 

teritorijas unikālās vērtības 
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IEVADS 

Uzņēmējdarbība ir ne tikai savu personīgo vajadzību apmierināšana, parasti tās 

mērķis ir pēc iespējas lielākas peļņas gūšana. Uzņēmējdarbības pamatā ir personīgās 

intereses, kuras realizējot neapzināti tiek apmierinātas visas sabiedrības vajadzības. 

Uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas un dzīves veids, netradicionālu risinājumu 

meklēšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana un jaunu tirgu meklēšana1.  

Tiesiskajā leksikā un normatīvajos aktos nav tāda jēdziena kā uzņēmējdarbība, toties 

ir jēdziens komercdarbība. Līdz šim uzņēmējdarbības jēdzienu definēja likums „Par 

uzņēmējdarbību”. Līdz Komerclikuma spēkā stāšanās brīdim uzņēmējdarbības jēdzienu 

definēja likums “Par uzņēmējdarbību”. 

Uzņēmējdarbību jeb komercdarbību regulē šādi normatīvie akti: 

1) Komerclikums; 

2) Darba likums; 

3) Darba aizsardzības likums; 

4) Maksātnespējas likums; 

5) Muitas likums; 

6) Gada pārskatu likums; 

7) Likums par nodokļiem un nodevām; 

8) Komercdarbības atbalsta kontroles likums; 

9) Preču un pakalpojumu drošuma likums; 

10) Konkurences likums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vēsma Abizāre „Uzņēmējdarbības pamati”  
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Šobrīd Aknīstes novads ir viena no administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

izveidotajām pašvaldībām Zemgales plānošanas reģionā. To veido Aknīstes pilsēta un 

pagasts, Asares pagasts un Gārsenes pagasts. Novads robežojas ar Ilūkstes,  

Jēkabpils un Viesītes novadiem un Lietuvas Republiku.   

Novads atrodas 150 km attālumā no Rīgas caur Vecumniekiem. Attālums no novada 

centra – Aknīstes līdz Jēkabpilij – 50 km, Daugavpilij – 85 km. Kopējā novada teritorija 

aizņem 284,95 km2, ko apdzīvo 3140 iedzīvotāji (01.2012.), no kuriem 1107 

(01.2012.) dzīvo Aknīstes pilsētā.  

 

1. attēls. Aknīstes novada pārskata karte.  

Aknīstes novada ģeogrāfiskais izvietojums ir Latvijas DA daļā, Latvijas – Lietuvas 

pierobežā (pierobežas teritorija), kas novadam ļauj veidot sadarbību kultūras, 

uzņēmējdarbības un tūrisma nozarēs ar Lietuvas pašvaldībām. Caur novada teritoriju 

iet autoceļš Rīga – Daugavpils, kurā visā posmā ir asfalta segums.  
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Tā kā autoceļš P73 (Rīga – Vecumnieki – Subate) ir asfaltēts visā garumā līdz Aknīstei, 

tas veicina transporta plūsmu cauri Aknīstei uz Daugavpili. Braucot no Rīgas uz 

Daugavpili daudzi izvēlas doties caur Aknīsti, jo tad nav jābrauc caur daudzām 

apdzīvotām vietām, tas saīsina patērēto laiku ceļā un samazina nelaimes gadījumu 

iespējamību apdzīvotajās vietās. 

Pēdējo gadu laikā Aknīstes novadā ir izveidots Aknīstes biznesa inkubators. Daudzi 

novada iedzīvotāji ir sākuši savu biznesu, piemēram, ir atvērts grāmatvedības 

pakalpojumu SIA.  

I CILVĒKRESURSI 

1.1. Demogrāfija 

Aknīstes novada pašvaldībā uz 2012.gada 1.janvāri pēc PMLP datiem dzīvoja 3149 

cilvēki. Vairāku gadu griezumā novērojams, ka iedzīvotāju skaita izmaiņām līdz 

2008.gada sākumam ir bijusi novērojama lejupslīdoša tendence. Šeit lielu lomu 

spēlēja augstāks ekonomiskās attīstības, algas, patēriņa un izglītības iespēju līmenis 

Rīgā, kas piesaista pārējo Latvijas reģionu iedzīvotājus, palielinot Rīgas iedzīvotāju 

skaitu. Tas samazina novada iedzīvotāju skaitu, īpaši jauno iedzīvotāju – jauniešu 

skaitu.  

Iedzīvotāju skaita dinamika Aknīstes novadā 

Teritorija 
Iedzīvotāju skaits gada sākumā 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aknīstes pilsēta     1239 1237 1210 

Aknīstes pagasts     540 514 496 

Aknīste ar l.t. 1853 1814 1803     

Asares pagasts 589 580 580  561 548 551 

Gārsenes pagasts 980 958 956  913 884 860 

KOPĀ NOVADĀ 3422 3352 3339 3268 3253 3149 3117 
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2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Aknīstes novadā 

Pārskata periodā novērojamās iedzīvotāju skaita izmaiņas ir pārāk nelielas, lai atstātu 

kādu ietekmi uz kopējo Aknīstes novada iedzīvotāju blīvumu. Caurmērā šis rādītājs 

sasniedz 12 cilvēkus uz 1 km2. Vislielākais blīvums vērojams novada administratīvajā 

centrā – Aknīstē (358 iedz/1km2), bet vismazākais – Aknīstes pagastā (tikai 4 

iedz/1km2). No pagastiem lielākais iedzīvotāju blīvums ir Gārsenes pagastā – 14 

iedz/1km2. 

Iedzīvotāju blīvums Aknīstes novadā 

Teritorija 
Iedzīvotāju blīvums gada sākumā, iedz/1km2 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aknīste ar 
l.t. 

14 14 14 14 
    

Asares 
pagasts 

7 7 7 7 7 7 7 6 

Gārsenes 
pagasts 

15 15 14 14 14 14 14 13 

Aknīstes 
pilsēta     

358 359 359 344 

Aknīstes 
pagasts     

4 4 4 4 

KOPĀ 
NOVADĀ 

12 12 12 12 12 12 12 11 

 

Iedzīvotāju sadalījuma pa dzimumiem proporcija pa gadiem mainās salīdzinoši maz. 

Tā 2011.gada sākumā sieviešu un vīriešu proporcija bija attiecīgi 49% un 51%.  
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3. attēls. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma Aknīstes novadā 

Aknīstes novads nav izteikti urbanizēta teritorija, jo tikai 37,8% iedzīvotāju dzīvo 

pilsētā. Dzimstības rādītāji diezgan zemi – 5,72 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem. 

Mirstība samērā augstā līmenī – 19,27 mirušo uz 1000 iedzīvotājiem. Kopumā 

iedzīvotāju skaits novadā samazinās (skat. 2.att.).  

Iedzīvotāju skaita izmaiņas nosaka vairāki faktori, bet viens no tiem ir iedzīvotāju 

dabiskā kustība jeb mirušo un dzimušo iedzīvotāju skaita savstarpējā attiecība. 

Dzimušo skaita izmaiņas pa gadiem pārskata periodā gan samazinās, gan pieaug. 

Zemākā dzimstība konstatējama 2011.gadā, bet visvairāk dzimuši 2009.gadā. 

vislielākā dzimstība konstatējama Aknīstes pilsētā, tā kā šeit koncentrējas arī lielākā 

iedzīvotāju daļa.  

Dzimušo skaits un dabīgais pieaugums Aknīstes novadā 

Gads Rādītājs Aknīste 
Asares 
pagasts 

Gārsenes 
pagasts 

Kopā 
novadā 

2005 
 

Dzimuši 7 8 5 20 

Dabīgais 
pieaugums 

-33 -2 -24 -59 

2006 
 

Dzimuši 13 5 3 21 

Dabīgais 
pieaugums 

-22 -3 -30 -55 

2007 
 

Dzimuši 16 2 2 20 

Dabīgais 
pieaugums 

-20 -5 -19 -44 

2008 Dzimuši 12 10 5 27 
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 Dabīgais 
pieaugums 

-18 2 -16 -32 

2009 

Dzimuši 28 5 1 34 

Dabīgais 
pieaugums 

0 -6 -20 -26 

2010 
 

Dzimuši 14 4 1 19 

Dabīgais 
pieaugums 

-15 -8 -22 -45 

2011 
 

Dzimuši 
   

18 

Dabīgais 
pieaugums    

-40 

 

Dabīgais pieaugums pārskata periodā novadā kopumā saglabājas negatīvs – mirušo 

skaits ievērojami pārsniedz dzimušo skaitu.  

  

4. attēls. Dabīgā pieauguma izmaiņas Aknīstes novadā kopā 

Kopējam bērnu skaitam pa gadiem ir tendence samazināties.  

Bērnu iedalījums pēc vecuma Aknīstes novadā 

Teritorija 
2007 2008 2009 2010 2011 

0-6 
gadi 

7-18 
gadi 

0-6 
gadi 

7-18 
gadi 

0-6 
gadi 

7-18 
gadi 

0-6 
gadi 

7-18 
gadi 

0-6 
gadi 

7-18 
gadi 

Aknīste 62 306 65 284 74 239 83 213 89 199 

Asares 
pagasts 

39 95 33 98 39 90 36 85 36 84 

Gārsenes 
pagasts 

28 101 27 91 29 80 26 78 26 78 

Kopā 
novadā 

129 502 125 473 142 409 145 376 151 361 
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5. attēls. Bērnu skaita izmaiņas pa vecuma grupām 

Analizējot novada iedzīvotāju sadalījumu pa galvenajām vecuma grupām, pēc NVA 

sniegtajiem datiem, novērojams, ka vislielāko īpatsvaru aizņem iedzīvotāji darbspējas 

vecumā, turklāt šim īpatsvaram ir tendence pieaugt – no 64,8% 2006.gadā līdz 67,6% 

2012.gadā. Attiecīgi samazinās abas pārējās vecuma grupas. Tā iedzīvotāji līdz 

darbspējas vecumam attiecīgi samazinās no 13,1% 2006.gadā līdz 11,1% 2012.gadā, 

bet iedzīvotāji virs darbspējas vecuma – no 22,1% 2006.gadā līdz 21,2% 2012.gadā.  

 

6. attēls. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām Aknīstes novadā 

Aknīstes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 2011. gadu ir daudznacionāls. 

Novada teritorijā pārsvars ir latviešu tautībai – 2557 patstāvīgo iedzīvotāju, kas 

sastāda 80% no kopējā iedzīvotāju skaita. Novadā dzīvo 337 krievu tautības 

iedzīvotāji (10%), 162 (5%) lietuvieši, 49 (2%) baltkrievi un 88 (3%) pārējo tautību 

pārstāvji (skat. 6.att.).  
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7. attēls. Aknīstes novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs %(pēc PMLP datiem) 

1.2. Nodarbinātība un bezdarbs Aknīstes novadā  

Aknīstes novada pašvaldība veic pasākumus, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no 

novada. Tā īstenošanai tiek piesaistīts ES fondu finansējums, pašvaldības finansējums 

un ieinteresēto personu finansējums. Tiek attīstītas mūžizglītības programmas, 

apmācības novada iedzīvotājiem, popularizēts brīvprātīgo darbs.  

Aknīstes novadā lielākā daļa iedzīvotāju ir darbspējas vecumā – 67,6% no kopējā 

iedzīvotāju skaita.  

Bezdarba problēmu novadā varētu palīdzēt risināt jau esošo uzņēmumu attīstīšana, 

paplašināšana, tā radot jaunas darba vietas. Palīdzētu arī investīciju piesaiste no 

Eiropas Savienības struktūrfondiem u.c. avotiem, pašvaldības palīdzības fonda izveide 

jaunajiem, mazajiem uzņēmējiem u.c.  

Pārskata periodā salīdzinot 2011.gada un 2008.gada bezdarba rādītājus, kopējais 

bezdarbnieku skaits novadā ir palielinājies no 115 līdz 241 bezdarbniekam. No 

2005.gada līdz 2008.gadam vērojama bezdarbnieku skaita samazināšanās no 249 uz 

115 bezdarbniekiem (skat. 8.att.). Šāds „lūzumpunkts” 2008.gadā varētu būt 

izskaidrojams ar kopējo ekonomisko situāciju valstī un pasaulē.  
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8. attēls. Bezdarba līmenis % Aknīstes novadā2 

Analizējot bezdarbnieku struktūru 2011.gada beigās, 46,9% no visiem bezdarbniekiem 

ir sievietes, invalīdi sastāda 6,2%, bet jaunieši (no 15 līdz 24 gadu vecumam) sastāda 

14,9% no visiem bezdarbniekiem. 

 

9. attēls. Bezdarbnieku skaits NVA noteiktajās grupās 

Pēc NVA sniegtās informācijas, bezdarbnieku kopējais skaits uz 31.12.2011 ir 241 

cilvēks. Uzmanība būtu jāvērš uz to, ka Aknīstē 18 cilvēkiem izglītības līmenis ir 

                                                           
2
 NVA dati 
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definēts kā nav dokumentāri apliecināts (nav izglītību apliecinoša dokumenta vai nav 

iegūta izglītība), Asares pagastā 5, Gārsenes pagastā 8. Šādi bezdarbnieki ir ar ļoti 

nelielām vai vispār bez darba iemaņām, kas darba tirgum praktiski ir nelietojami.  

1.3. Izglītības iespējas Aknīstes novadā 

Izglītība mūsdienās ir svarīgākais sabiedrības pastāvēšanas un attīstības 

priekšnoteikums. Tai ir būtiska nozīme gan atsevišķu cilvēku, gan sabiedrības attīstībā, 

tā pieder pie cilvēktiesībām un ir svarīgs līdzeklis, lai sasniegtu tādus mērķus kā 

vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, pilsoniskas un ekonomiskas sabiedrības attīstību.  

Aknīstes novadā 2011. gadā darbojas viena pirmsskolas izglītības iestāde (PII), vienā 

skolā izveidota pirmsskolas izglītības grupa. PII iestāde atrodas Aknīstē, kas apkalpo 

visu novada teritoriju.  

Ar pamata izglītību nodrošināti visi pagasti un pilsēta – Asares, Gārsenes pagasti un 

Aknīstes pilsētā. Vidējās izglītības iespējas nodrošinātas tiek vienā skolā – Aknīstes 

vidusskolā.  

Kopumā vērtējot pamatizglītības iespējamību teritoriālajā griezumā, jāatzīmē, ka 

vienlīdz labas izglītības iespējas ir visiem novada iedzīvotājiem, jo skolas ir izvietotas 

visos pagastos. Īstenojot pašvaldību administratīvo reformu 2009. gadā daudz tika 

lemts un domāts, vai visos pagastos vajag un ir iespējams saglabāt skolas. Pagastos 

skolas ir saglabātas, bet tām vajadzētu domāt par specializāciju, lai optimizētu to 

darbu. Arī transporta infrastruktūra ir viegli pieejama, bet apgrūtina sliktais ceļu 

stāvoklis - grants ceļi, pārsvarā. Pašvaldība nodrošina skolēnu nokļūšanu skolās ar 

skolēnu autobusu.  

Pašvaldībā profesionālās ievirzes darbu veic divas izglītības iestādes – Jēkabpils 

mākslas skolas Aknīstes mācību klase un Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skolas 

Aknīstes filiāle.  

Interešu izglītību novadā nodrošina Aknīstes BJC, kas ir kā sociālā atbalsta un brīvā 

laika pavadīšanas vieta bērniem vecumā no 3 – 25 gadiem. Aktīvo dzīvesveidu 

jauniešiem un bērniem nodrošina Viesītes novada sporta skola ar bāzi Aknīstes 

vidusskolā, izmantojot vidusskolas sporta zāli.  

Lai izvērtētu, kas no plašā tirgus piedāvājuma klāsta der iedzīvotājam un lai viņš 

nonāktu līdz konkrētai programmai, profesijai vai amatam, ir jāsaprot, kas interesē un 

vairāk derētu, nevis kurās jomās būtu izdevīgi strādāt.  
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II  Ekonomiskās aktivitātes resursi  

2.1. Aknīstes Biznesa dārzs 

Biznesa dārzs ir struktūra, kas atbalsta un veicina jebkuras uzņēmējdarbības formas 

darbību jebkurā tautsaimniecības nozarē. Tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu 

firmu izveidošanos, „inkubācijas periodā” nodrošinot tās ar telpām, infrastruktūras 

pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos.  

Biznesa inkubācija ir unikāls un elastīgs uzņēmējdarbības attīstības procesu, 

infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai veicinātu un palīdzētu 

attīstīties jauniem un maziem uzņēmumiem, atbalstot tos agrīnās attīstības stadijā. 

Īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu 

„Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās”, 

reģionā izveidoti pieci biznesa inkubatori līdzsvarotas ekonomiskās attīstības 

nodrošināšanai (tai skaitā Aknīstes biznesa dārzs). Aknīstē, Aucē, Gailīšos, Elejā un 

Neretā renovētas atbilstīgas telpas, kas nodrošinātas ar sakariem, mēbelēm, biroja 

tehniku pavisam 19 uzņēmumu pārstāvniecībām.  

 

10. attēls. Biznesa dārzu, inkubatoru, centru un indusatriālo centru izvietojuma 

pārskats Zemgales reģionā. 

Tādējādi panākts, ka Zemgale kļuvusi par lielisku vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

vai tās attīstībai, jaunu produktu izstrādei. Līdz ar to arī Latvijas augstskolu bakalaura 
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un maģistra studiju vecāko kursu studentiem paveras lieliska iespēja izmantot minēto 

biznesa inkubatoru pakalpojums un kļūt par to klientiem. Turklāt sākotnēji gandrīz visi 

pakalpojumi ir bez maksas. 

Biznesa inkubatorā vai dārzā bez lauksaimniekiem uz finansējumu pakalpojumu 

saņemšanai var pretendēt gandrīz visu uzņēmējdarbības nozaru pārstāvji, izņemot 

tos, kuri darbojas kādā no neatbalstāmajām nozarēm – alkoholisko dzērienu un 

tabakas ražošana, azartspēļu nozare.  

Pieteikties uzņemšanai biznesa inkubatorā (dārzā) var gan privātpersonas, kuras vēlas 

uzsākt uzņēmējdarbību, gan uzņēmumi, kuri nav vecāki par 2 gadiem.  

4 soļi, lai uzsāktu sadarbību ar Aknīstes Biznesa dārzu: 

 Pārrunas ar Aknīstes Biznesa dārza vadītāju; 

 Jāaizpilda un jāiesniedz Aknīstes Biznesa dārza izstrādāta anketa; 

 Aknīstes Biznesa dārza valdei jāsniedz pozitīvs lēmums; 

 Jānoslēdz sadarbības līgums. 

2.2. Ekonomiski aktīvie Aknīstes novada uzņēmumi 

2010. gadā Aknīstes novadā darbojās 176 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. Uzņēmumu 

dibināšanas statistika pēc Lursoft datiem liecina, ka laika posmā no 2000. gada 

novadā dibināti 47 uzņēmumi, šajā laika posmā dibināta lielākā daļa novada aktīvo 

uzņēmumu. Sākot ar 2000. gadu novadā likvidēts 41 uzņēmums.  

Straujš uzņēmumu dibināšanas bums bija no 1991. – 1993. gadam, kas bija laiks pēc 

neatkarības atgūšanas. Laika posmā no 2000. gada novadā uzņēmumi tika dibināti 

vienmērīgi, vidēji 4 uzņēmumi gadā. Šajā pašā laika posmā novadā likvidēti tikai vidēji 

3 uzņēmumi gadā. Uzsākot darbu, Aknīstes biznesa dārzs ir pamudinājis sākt savu 

uzņēmējdarbību vairākiem uzņēmumiem un privātpersonām.  
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11. attēls. Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits novadā 

2.3. Lielākie novada uzņēmumi 

Pēc Lursoft datiem 2010. gadā lielākais apgrozījums bija SIA  „Nordtorf” (6,9 milj. Ls), 

kas nodarbojas ar kūdras ieguvi un kūdras izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību. Divi 

uzņēmēji no Vācijas, kuriem ir ilggadēja pieredze kūdras ieguvē un kūdras substrātu 

ražošanā, 1996. gadā nodibināja SIA „Nordtorf” uzņēmumu. SIA „Nordtorf” valdes 

loceklim Bernhardam Štaingrēferam (Bernhard Steingröver) un OvL Kunststofftechnik 

GmbH, Emstek kopā pieder 100% uzņēmuma daļu.  

SIA „Nordtorf” un ar to saistītie uzņēmumi SIA „LTL” un SIA „Cesvaines Kūdra”, 

apsaimnieko piecus kūdras purvus, kuriem ir piešķirta licence uz daudziem gadiem. 

Vidējais kūdras un kūdras substrātu pārdošanas daudzums gadā sastāda 550 000 m3. 

Visu purvu kopējā kūdras ieguves izmantojamā platība uz šodienu veido 2880 ha.Visu 

piecu purvu platība kopā veido 3050 ha. Visos piecos purvos kūdras krājumi veido 

kopā apm. 40 milj. m3. Šie kūdras krājumi ir pietiekami ražošanas apgādāšanai ar 

izejvielām vismaz nākamajiem 50 gadiem. Uz šo brīdi visi trīs uzņēmumi nodarbina ap 

250 darbinieku, no kuriem ap 120 ir sezonas darbinieki.  

Tālāk seko SIA „INDĀRES”, kas nodarbojas ar kokmateriālu, būvmateriālu un 

sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecību. Uzņēmuma apgrozījums 2010. gadā - 1,4 

milj. Ls un SIA „LTL”, kas nodarbojas ar kūdras ieguvi, uzņēmuma apgrozījums – 1,1 
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milj. Ls. SIA „INDĀRES” tirgus daļa 2010. gadā attiecībā pret 2009. gadu pieaugusi 

par 56 %.  

SIA „Cesvaines kūdra” nodarbojas ar kūdras ieguvi, uzņēmuma apgrozījums 2010. 

gadā – 352 tūkst. Ls, kas attiecībā pret 2009. gadu ir 72% pieaugums. Uzņēmums 

ietilpst SIA „Nordtorf” sastāvā kopš 2008. gada.  

SIA „AB Farms” 2010.gadā apgrozījums – 216 tūkst. Ls. Uzņēmums nodarbojas ar 

graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu. Tirgus daļa 

attiecībā pret 2009. gadu pieaugusi par 56%.  

Tālāk seko SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Jēkabpils rajona 

Asares pagasta z/s „TAURIŅI”, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Medvecka z/s 

„JAUNPLIKŠI”, SIA „DEICIS”, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Kurklieša z/s „ŪTA” 

un Gārsenes pagasta L.Osocka z/s „KRISTĀLI”, ar apgrozījumu 2010. gadā no 100 – 

200 tūkst. Ls.  

2.4. Ārvalstu investīcijas Aknīstes novadā 

Pēdējos gados pieaugušas ārvalstu investīcijas Aknīstes novadā. Lielākās no tām:  

1) Vācijas Federatīvā Republika – OvL Kunststoffechnik GmbH – 175,700.00 

Ls; 

2) Dānijas Karaliste – Kristensen Arne Bredahl – 2,000.00 Ls; 

3) Dānijas Karaliste – Kristensen Henrik Bredahl – 1,990.00 Ls. 

Kopā Aknīstes novadā investori ieguldījuši 525,760.00 Ls. Lielākie ieguldījumi bijuši 

ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē  - 519,050.00 Ls (darbības veids norādīts pēc 

NACE klasifikatora).  

Aknīstes novada lielākais investors ir Vācijas Federatīvās Republikas OvL 

Kunststoffechnik GmbH, kas investējusi SIA „NORDTORF” 175,700.00 Ls.  

Pēc Vācijas seko Dānijas Karalistes investors  Kristensen Arne Bredahl  un Kristensen 

Henrik Bredahl , kas investējuši SIA „AB Farms” 2,000.00 Ls un 1,990.00 Ls.  
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12. attēls. Ārvalstu investīcijas Aknīstes novadā, sadalījums pa valstīm 

Nodarbinātības un darba samaksas rādītāji raksturo ne tikai ekonomiskās, bet arī 

sociālās jomas attīstības līmeni. 

 

13. attēls. Darba samaksa Aknīstes novadā 
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2.5. Novada ekonomiskais profils/ekonomiskā 

specializācija 

Uzņēmējdarbības veidi, kas raksturo Aknīstes novada uzņēmējdarbības vides struktūru 

un var kalpot arī kā novada specializācija, ir noteikti, ņemot vērā pašvaldībā pieejamo 

dabas resursu un cita veida resursu un pašreizējās uzņēmējdarbības struktūras 

kontekstu.  

Šādu aspektu ietekmē novada teritorijā izvirzītas sekojošas uzņēmejdarbības nozares, 

kas veido visa novada ekonomiskās vides profilu: 

1) Lauksaimniecība ar iespējamu zināma veida un līmeņa produkcijas 

pārstrādi – šī nozare darbojas kā viena no nozarēm, kas tradicionāli novadā 

eksistē un attīstās atbilstoši iespējām un pieejamajiem resursiem – lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi (LIZ). Šajā aspektā var runāt par zināma veida specializēšanos 

nozares iekšienē, piemēram, ekoloģiskā lauksaimniecība, lopkopība, 

lauksaimniecība, augļkopība utml. Novadā šajā nozarē darbojas apmēram 100 z/s.  

2) Mežsaimniecība un kokapstrāde – šīs nozares pastāvēšana un turpmākā 

attīstība ir balstīta uz novadā esošajiem meža resursiem, pastāvošo 

uzņēmējdarbības vides struktūru, kurā mežizstrāde un kokapstrāde spēlē nozīmīgu 

lomu. Novadā atrodas vairāki ievērojama apjoma kokapstrādes uzņēmumi, kuriem 

piemīt turpmākās attīstības potenciāls. Atkarībā no tālākās situācijas attīstības 

gaitas šī nozare var novadā attīstīties gan kā tradicionālā nozare, gan kā potenciāls 

novada specializācijas virziens. 

3) Derīgo izrakteņu ieguve ar iespējamu zināma veida un līmeņa pārstrādi – 

novadā esošie dabas resursi jau šobrīd nodrošina šāda uzņēmējdarbības veida 

esamību novadā. Pēdējā laika tendences parāda arī potenciālu ne tikai derīgo 

izrakteņu ieguves, bet arī pārstrādes jomā. Aknīstes pagastā ir izvietota moderna 

kūdras pārstrādes rūpnīca.  

4) Tūrisms – novadā pieejamo tūrisma resursu specifika rada zināmu potenciālu šīs 

nozares attīstībai novadā – tieši ar savu unikālo dabu un objektiem. Tam par 

pamatu var kalpot gan unikālais Sēlijas ainavapvidus, gan vēsturiskās celtnes – pilis 

utml. Arī ekotūrismu var integrēt vienā paketē ar aktīvo tūrismu – veloceliņiem, 

ūdens tūrismu utml. 

Apkopojot visu iepriekš minēto, kā novada ekonomiskās vides specializācijas virzieni 

tiek izvirzītas sekojošas NOZARES: 

 Kokapstrāde 

 Lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde 

 Derīgo izrakteņu ieguve 

 Tūrisms 
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Aknīstes novadā par ekonomiski aktīviem tiek uzskatīti 10,6% (338 iedzīvotāju (2009)) 

no kopējā iedzīvotāju skaita.  

Nodarbinātības valsts aģentūra nosaka šādas problēmgrupas: 

 Jaunieši no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; 

 Personas, kurām ir noteikta invaliditāte; 

 Personas divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma beigām; 

 Personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma 

sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; 

 Personas, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu 

gadu (ilgstošie bedarbnieki); 

 Personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādes. 

Turpinās polarizācijas process jauniešu vidū – vieni ir ļoti motivēti mācīties, apvieno 

studijas un darbu, mērķtiecīgi domā par savu profesionālo karjeru un ir atvērti 

mobilitātei. Turpretī otra jauniešu daļa sevi piesaka kā nākotnes patērētāju sabiedrība, 

kas nav motivēta mācībām, neizprot profesijas apguves nepieciešamību un 

neorientējas uz aktīvu pozīciju pilsoniskā sabiedrībā. Līdz šim sabiedrībā vairāk runāts 

par nākotnes perspektīvām vienotā Eiropā, neizskaidrojot, ko nozīmē konkurētspēja 

darba tirgū. 

NVA klientu tipi: 

Var un vēlas strādāt 

Īslaicīgi atrodas „starp darbiem”; 

Bez pieredzes, pārliecības par savām 

spējām un informācijas, kur un kā meklēt 

darbu; Ir darba tirgus prasībām 

atbilstoša izglītība, zināšanas. 

Var, bet nevēlas strādāt 

Izglītota persona ar pretenzijām, 

aģentūras palīdzība pēc būtības nav 

nepieciešama, jo reģistrējas 

bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, 

dažkārt ir nelegāli nodarbināts 

Vēlas strādāt, bet nevar 

atrast darbu. Ilglaicīgākie neveiksminieki 

ar darba tirgum neatbilstošu izglītību, 

prasmēm vai neaktuālu profesiju. 

Nevar un nevēlas strādāt 

Aģentūras palīdzību noraida, jo 

reģistrējas sociālās palīdzības izziņas 

saņemšanai. 

Dažkārt vairs nespēj strādāt visu darba 

dienu un nedēļu, daļai bezdarbnieku ir 

atkarības problēmas. 

Pēc NVA informācijas 
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2.6. Teritorijas attīstības indekss 

Latvijā jau desmit gadus dažādu teritoriālo vienību attīstības novērtējumam lieto 

teritorijas attīstības indeksu (TAI). Tā aprēķināšanas metodika tika izstrādāta Latvijas 

Statistikas institūtā 2000. gadā.  

TAI ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, summējot 

svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Tas 

parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskās 

attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.  

TAI izmantošana gadu gaitā ir ievērojami paplašinājusies. Sākotnēji to lietoja tikai 

īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanai, bet pašreiz TAI piemēro: 

 reģionālās attīstības valsts atbalsta programmas izstrādē; 

 valsts budžeta dotācijas aprēķināšanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai; 

 ES, valsts atbalsta un citu finanšu instrumentu ietekmes uz teritoriju attīstību 

un ekonomiskās efektivitātes novērtēšanā; 

 dažādu teritoriju attīstības salīdzināšanā, vērtēšanā, prognozēšanā un cita 

veida teritoriju attīstības analīzē.  

Attīstības indeksa aprēķiniem sākotnējie dati tiek ņemti no Centrālās statistikas 

pārvaldes, Valsts kases, Valsts zemes dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras un 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, izmantojot gan gadā uzkrājušos statistikas 

rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan 

momenta statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā 

gada sākumā. 

Attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju 

augstāku vai zemāku attīstību no vidējā attīstības līmeņa valstī, savukārt attīstības 

līmeņa izmaiņu indekss raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, 

parādot teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību no vidējā attīstības līmeņa 

iepriekšējā gadā.  

Plānošanas reģionu vidū kopš 1999. gada pozitīvs attīstības līmeņa indekss ir Rīgas 

reģionā, bet pārējos reģionos – negatīvs. 2010. gadā Rīgas, Kurzemes un Zemgales 

reģioni uzlaboja attīstības indeksa vērtību, savukārt, Vidzemes reģions un īpaši 

Latgales reģions – pasliktināja.  
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14. attēls. Aknīstes novada TAI salīdzinājumā ar Zemgales plānošanas reģionu un 

Jēkabpili 

 

15. attēls. TAI Aknīstes novadā 
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2.7. Uzņēmējdarbībai nepieciešamo pakalpojumu pieejamība 

Aknīstes novada teritorijā ir pieejami grāmatvedības, interneta, kurjera, pasta, 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, medicīniskā palīdzība, transporta pakalpojumi. 

Aknīstes novadā nav nevienas bankas filiāles, bet ir iespēja izņemt skaidru  naudu, 

izmantojot bankomātu.  

III Infrastruktūra 

CEĻI 

Aknīstes novadā ir sazarots ielu un ceļu tīkls, kas pamatā nodrošina novada 

iedzīvotāju vajadzības, bet tas ir nekvalitatīvs. Novada ģeogrāfiskā situācija, autoceļu 

kvalitāte veicina transporta plūsmu cauri pilsētai. Tā kā caur pilsētu iet autoceļš Rīga – 

Ilūkste, kas ir ieguvis asfalta segumu visā posmā līdz pat Aknīstes pilsētas robežai, to 

izmanto ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī pārējie Latvijas iedzīvotāji. Iedzīvotāju 

piekrišanu šis maršruts Rīga – Ilūkste (caur Aknīsti)  ir ieguvis pateicoties tam, ka ļauj 

ātrāk nokļūt galamērķī, neiebraucot apdzīvotās vietās.  

Aknīstes novada ielu tīklu veido 40 ielas – no kurām maģistrālās ielas – Augšzemes, 

Skolas, Dzirnavu un Parka ielas, no kurām Augšzemes un Skolas ielas ir tranzītielas. 

Ielas izvietotas Aknīstes pilsētā, pagastu teritorijās ielu nav.  

Aknīstes ielām pārsvarā ir grants segums, kas ir dzīvojamās ielas, līdz ar to satiksmes 

intensitāte nav liela.  Ielās ar asfalta segumu, satiksmes intensitāte ir lielāka līdz 1000, 

jo tās ir arī caur pilsētu ejošās ielas – tranzītielas.  

Aknīstes novadā 2011.gadā reģistrēti 883 vieglie automobiļi, 59 kravas automašīnas 

un 7 autobusi. 
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16. attēls. Transportlīdzekļu skaits Aknīstes novadā 2011.gadā 
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IV PERSPEKTĪVĀS ATTĪSTĪBAS JOMAS 

Aknīstes novadam ir lielas iespējas attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un 

pārtikas produktu ražošanu. Pierobežas tuvums ļauj izmantot pārrobežu sadarbības 

programmas ar Lietuvas pašvaldībām.  

Novada teritorijā ir lielas pļavu platības, kas ļauj nodarboties un attīstīt lopkopību, ko 

arī daudzi iedzīvotāji izmanto.  

Vietējiem uzņēmumiem ir jābūt konkurētspējīgiem jaunajos ekonomiskajos apstākļos. 

Tā kā līdz ar iestāšanos ES konkurence nozīmīgi pieaug, nepieciešams likvidēt 

šķēršļus, kas kavē uzņēmējdarbības uzsākšanu un vietējo mazo un vidējo uzņēmumu 

attīstību. Uzņēmumiem jākļūst konkurētspējīgākiem, attīstot un pielāgojot jaunākās 

tehnoloģijas, izstrādājot jaunus produktus, attīstot inovācijas un uzlabojot 

cilvēkresursu menedžmentu.  

Teritorijās ar ierobežotu sasniedzamību uzņēmumiem konkurētspējas palielināšanai 

jāizmanto e-biznesa sniegtās iespējas. Jāsliecas uz elektronisko palīglīdzekļu 

izmantošanu savā darbā, kā ,piem., Skype, tele un video konferences internetā, 

pērnēsājamā ofisa (biroja) tehnika utt. 

Svarīgs ekonomikas attīstības priekšnoteikums ir uzņēmumu  nodrošinājums ar 

kvalitatīvu  un uzņēmējdarbības prasībām atbilstošu vidi, tādējādi palīdzot radīt darba 

vietas vietējiem iedzīvotājiem un palielinot vietējo un ārvalstu investoru uzticību 

reģionālās ekonomikas attīstības potenciālam. To var veidot arī ar savlaicīgu 

plānošanas dokumentu un attīstības modeļu izstrādes palīdzību. Tā pat kā viens no 

mūsdienas ekonomiskās situācijas stabilizēšanas procesiem ir PPP (publiskā – privātā 

partnerība) mehānismu attīstība Aknīstes novadā (16.attēls). Ieviešot PPP modeļus 

tiek nodrošināti vairāki pozitīvi faktori iedzīvotājiem un uzņēmējiem: iedzīvotājiem ir 

iespējas iegūt labi apmaksātu darba vietu; tā pat PPP modelis palielina nodokļu 

maksāšanas % no IIN un UIN, veicina pašvaldības teritorijā esošo uzņēmēju darbības 

paplašināšanos un attīstību. 
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17. attēls. PPP shēma (http://www.pppp.lv/main.php?item=54).  

1 – PPP līgums tiek noslēgts pēc tam, kad saskaņā ar piemērojamiem likumiem ir 

veikta atbilstoša procedūra un ir izraudzīts privātais partneris. Līgums nosaka 

attiecības starp publisko iestādi un privāto investoru. Visur, kur publiska objekta 

apsaimniekošana vai pakalpojumu sniegšana ir saistīta ar privāto investoru, līgumā 

tiek apskatīti šādi jautājumi: 

 izpildes plāns, 

 finansējums un finansējuma atgūšana visās izpildes stadijās, 

 atlīdzība, 

 veicamo darbību secība, 

 objekta statuss pēc līguma beigām un aktīvu vai tiesību nodošana atpakaļ, 

 strīdu izskatīšana un risināšana. 
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2 – Speciālā mērķa kompānija bieži tiek izveidota, lai tā turētu un apvienotu aktīvus. 

Tā var būt izveidota dažādās formās atkarībā no tā, kāds ir publiskā partnera 

ieguldījums. Piedāvātajā shēmā ir attēlots tipisks gadījums, kad publiskā institūcija 

iegulda valsts aktīvus, tādus kā zeme vai tās īpašumā esošus objektus. Papildus tam 

bieži tiek dibināta atsevišķa kompānija, kura sniedz pakalpojumus valstij, tādus kā, 

piemēram, tilta uzturēšana. 

3 un 4 - Publiskā institūcija ir tikai dalībnieks sadarbības kompānijā, ja ir izvēlēts 

sadarbības modelis. Publiskā institūcija izvēlas sadarbības modeli, ja tā vēlas saglabāt 

augstu kontroles un uzraudzības līmeni pār privāto investoru, kurš apsaimnieko 

objektu vai sniedz pakalpojumus. Tomēr, publiskā institūcija var izlemt nebūt 

dalībnieks šajā kompānijā un bieži to arī dara. Šajā gadījumā uzraudzība un kontrole 

tiek nodrošināta tikai uz līguma pamata. Privātais investors ir vienīgais dalībnieks 

sadarbības kompānijā, ja ir izvēlēts darbības modelis. Ja ir izraudzīts Built-Lease-

Model , tad privātais investors nav sadarbības kompānijas dalībnieks, bet tas ir tikai 

atbildīgs par būves celšanu vai apkalpojumu sniegšanu un projekta finansēšanu. Šajā 

gadījumā apsaimniekošanu veic publiskā institūcija viena pati. 

5 - PPP projekti bieži tiek veikti papildus tradicionālajai iepirkumu praksei, piesaistot 

papildu finansējuma avotu un samiksējot dažādus fondu avotus, tādējādi samazinot 

tā jau nebrīvo publisko budžetu. Daži no līdzekļiem, kas tiek izlietoti PPP, nāk no: 

 ieguldījuma izveidotās sabiedrības pamatkapitāla, 

 ar hipotēku nodrošinātiem aizņēmumiem, 

 ES fondu līdzekļiem, 

 tiešajiem lietotāju maksājumiem (nodevas un maksājumi par 

pakalpojumiem), ar ko daļēji tiek segti aizņēmumi. 

Bankas var finansēt speciāla mērķa kompāniju tieši vai var kontrolēt speciāla 

mērķa kompānijas darbību saskaņā ar finanšu līgumu, kamēr publiskais sektors var 

ieguldīt, īstenojot publiskā atbalsta shēmas, tai skaitā no ES strukturālajiem fondiem. 

6 - Privātais uzņēmējs ir saistīts ar privāto investoru ar publiskās institūcijas 

piekrišanu. Tie piegādā nepieciešamos tehniskos pakalpojumus celšanai un projekta 

īstenošanai, piem., celšana, plānošana. 

7 - Ja ir izvēlēts darbības modelis, tad publiskā institūcija saņem ienākumus un 

maksā atlīdzību privātajam investoram. Ja ir izvēlēts koncesijas modelis, tad privātais 

investors nesaņem nekādu atlīdzību no publiskās institūcijas. Tā vietā tas var iegūt 

visu vai norunātu daļu no peļņas saskaņā ar PPP līgumu. 
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Finanšu pakalpojumu pieejamība ir būtisks uzņēmējdarbības un ekonomikas 

attīstības faktors. Kapitālam ir jābūt pieejamākam uzņēmējam. Uzlabota sadarbība 

starp valsts, pašvaldību, finanšu institūcijām un uzņēmējiem veicinās jaunu atbalsta 

veidu ieviešanu dažādām mērķa grupām un kopumā uzlabos uzņēmējdarbības vidi. 

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nelielos centros un lauku apvidos ir jābūt 

konkurētspējīgiem pieaugoša tirgus spiediena apstākļos. Konkurētspējas 

nodrošināšanai ir nepieciešamas investīcijas. Finanšu sektors ir nacionāla līmeņa 

jautājums, tādēļ reģionālajām institūcijām šajā jautājumā ir nepieciešama cieša 

sadarbība ar finanšu un centrālajām valsts pārvaldes institūcijām. 

Attīstība Aknīstes novadā nozīmē ne tikai esošo uzņēmumu izaugsmi un potenciālo 

investoru piesaisti, bet arī pašu aknīstiešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Ņemot vērā 

pašreiz izveidoto vidi uzņēmējdarbības attīstībai, var uzskatīt, ka aknīstieši ar 

augstāko izglītību varētu apsvērt iespējas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai Aknīstē, 

šobrīd ir radīti un īstenoti stimuli un atbalsts viņu dzimtajā pilsētā, 2006. gadā tika 

dibināts Aknīstes Biznesa inkubators. Tas attiecas arī uz jauniešiem, kuri patreiz tikai 

skolojas profesionālajās skolās, kā arī augstskolās. Būtu jāveicina jauniešu iniciatīva 

un uzņēmība likt lietā iegūtās zināšanas gan pašnodarbinātības veicināšanai, gan 

jaunu darba vietu radīšanai. Nepieciešams veidot sasaisti starp uzņēmējiem, izglītības 

iestādēm un biznesa attīstības struktūrām. 
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V Pārvaldes resursi 

Pašvaldības pārvaldes resursi un budžets 

Pēc administratīvās reformas Aknīstes novadam tika noteikts administratīvais centrs – 

Aknīste. Saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības nolikumu, pašvaldība ir izveidojusi 

šādas iestādes: 

1) Aknīstes novada pašvaldība (administrācija) 

2) Aknīstes vidusskola 

3) Gārsenes pamatskola 

4) Asares pamatskola 

5) pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte” 

6) Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs 

7) Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests 

8) Aknīstes novada bāriņtiesa 

9) Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa. 

Administrācijas struktūrvienības: 

1) kanceleja; 

2) finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

3) attīstības un plānošanas nodaļa; 

4) kultūras nodaļa; 

5) tautsaimniecības nodaļa; 

6) Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka; 

7) Gārsenes bibliotēka; 

8) Asares bibliotēka; 

9) Gārsenes kultūras nams; 

10) Asares kultūras nams; 

11) Gārsenes Tūrisma un informācijas centrs; 

12) Aknīstes novadpētniecības muzejs; 

13) Gārsenes pagasta pārvalde; 

14) Asares pagasta pārvalde; 

15) Asares Tūrisma informācijas punkts. 
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Aknīstes novada pamatbudžeta ieņēmumi 

 

Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2009. gadā bija LVL 

1 368 927, 2010. gadā tie bija LVL 1 851 657, tātad tie bija par LVL 482 730 (35%) 

lielāki nekā 2009. gadā. Ieņēmumu ievērojamu daļu veido nodokļu ieņēmumi no 

iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). IIN 2009. 

gadā bija LVL 491 579, bet 2010. gadā – LVL 559 241, NĪN 2009. gadā – LVL 45 

958, 2010. gadā – LVL 64 572. 

Aknīstes novada domes pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā bija Ls 2856031. 

Izdevumu struktūrā Ls 174206 tika izlietoti vispārējo valdības dienestu darbības 

nodrošināšanai, jeb 6.1% no kopējiem izdevumiem. Izdevumu struktūrā vislielākais 

īpatsvars ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Ls 1618103, jeb 

56.66% no kopējiem budžeta izdevumiem. Izglītības iestāžu finansēšanai izlietoti Ls 

666985 jeb 23.35% no kopējiem izdevumiem.  

Aknīstes novada dome 2011.gadā sociālajai nodrošināšanai izlietojusi Ls 194826, jeb 

6.82% no kopējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars 47.1% no sociālā dienesta 

līdzekļiem ir pabalstu izmaksai un transfertmaksājumiem par pansionātu 

pakalpojumiem - 36%. Kultūrai, sportam un reliģijai tika izlietoti Ls123854, jeb 

4.34% no kopējiem budžeta izdevumiem. 
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VI SVID ANALĪZE 

Stiprās puses  Vājās puses  

- Pierobežas tuvums 

- Sazarotais ceļu tīkls 

- Salīdzinoši plašas iespējas uzsākt 
privātbiznesu 

- Pašvaldības kapacitāte līdzekļu 
piesaistē (projektu realizācijas 
pieredze) 

- Pievilcīga vide ārvalstu 
investīcijām 

- Salīdzinoši labi koordinēts 
pašvaldības un tās struktūrvienību 
darbs 

- Sakaru un moderno tehnoloģiju 
attīstība 

- Lauku teritoriju esamība 

- Tūrismam pievilcīga un aktīva 
vide, nozīmīgi tūrisma un 
kultūrvēstures objekti 

- Sporta, aktīvās atpūtas, izklaides 
iespējas 

- Aknīstes biznesa inkubators 

- Galvaspilsētas attālums 

- Pierobežas tuvums 

- Sliktā ceļu segumu kvalitāte – 
grants ceļi ir pārsvarā 

- Cilvēkresursu trūkums ( īpaši 
kvalificēta) 

- Samērā lielais sociālajā riska 
grupā esošo personu skaits 

- Aktīvu uzņēmēju apvienību un 
nozaru trūkums 

- Finanšu resursu nepietiekamība 

- Samērā lielais bezdarba līmenis 

- Lielais pensijas vecuma cilvēku 
skaits 

- Negatīva iedzīvotāju bilance 

- Neattīstīts naktsmītņu un tām 
pielīdzināto tūrisma mītņu tīkls 

Iespējas  Draudi  
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- Ārējo un vietējo investīciju 
piesaistes veicināšana 

- Uzņēmējdarbības attīstīšana 

- Jaunu darba vietu radīšana, jauno 
speciālistu piesaistīšana 

- Zināšanu, pieredzes, kvalifikācijas 
celšana darbiniekiem 

- Neapbūvēto zemju izmantošana 

- Sadarbības veicināšana ar 
ārvalstīm, projektu realizēšana 
kopīgi 

- Tirdzniecības vietas ierīkošana ( 
tirgus vietas) 

- Tūristus piesaistošu objektu 
izveidošana, atklāšana 

- Netradicionālās lauksaimniecības 
attīstīšana 

- Tūrisma infrastruktūras attīstīšana 
( novada plāni un kartes – 
planšetes veidā, virziena rādītāji 
pilsētā, apraksti pie 
nekomerciāliem objektiem ( 
akmeņi, koki u.c.), veloceliņi, 
labiekārtotas peldvietas, skatu 
laukumi 

- Cilvēku intelektuālā potenciāla 
aizplūšana uz galvaspilsētu un 
ārzemēm 

- Nespēja un nevēlēšanās strādāt 
ar modernajām tehnoloģijām 

- Mainīgā likumdošana, 
nerēķinoties ar pašvaldības 
interesēm 

- Bieža valsts politikas maiņa, 
neskaidrība valsts nodokļu 
politikas jautājumos 

- Vispārējā iedzīvotāju veselības, 
izglītības un sociālā stāvokļa 
pasliktināšanās 

- Nekvalitatīvais interneta tīkla 
pārklājums un nepieejamība 
dažādu iemeslu dēļ 

- Neaizsargāts vietējais tirgus 

- Iedzīvotāju psiholoģiskās 
nedrošības pieaugums, 
pasliktinoties sociālekonomiskajai 
situācijai 
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II DAĻA  

STRATĒĢISKĀ DAĻA 
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Ilgtermiņa stratēģija 2025 

Pašvaldības īpašās vietas priekšrocības 

1) Ģeogrāfiskais stāvoklis - Lietuvas tuvums, reģionālas nozīmes centra Jēkabpils 

tuvums (pakalpojumu centrs); 

2) Nozīmīgas transporta infrastruktūras esamība novadā vai tiešā tuvumā – valsts un 

pašvaldības autoceļu tīklojums; 

3) Aknīstes novada administratīvā centra – Aknīstes atrašanās vieta satiksmes ceļā; 

4) Sēlijas ainavapvidus skaistums, kuru var izmantot tūrismam. 

Pašvaldības spezializācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Cilvēkresursi 

Ekonomiskās aktivitātes resursi 

Infrastruktūra 

Perspektīvās attīstības jomas 

Pārvaldes resursi 

Iedzīvotāju aptauja 

Uzņēmēju aptauja 

SPECIALIZĀCIJA 

Kokapstrāde 

Lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde 

Derīgo izrakteņu ieguve 

Tūrisms 
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Attīstības vīzija 2025 

UNIKĀLS UN AKTĪVS NOVADS, PIESAISTOŠS, ATVĒRTS JEBKURAM 

CILVĒKAM, KURĀ LIELISKI SADZĪVO VĒSTURES LIECĪBAS AR 

MŪSDIENĀM! 

Aknīstes novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina 

iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā.  

Novada iedzīvotāji saglabā Sēlijas apvidus kultūrvēsturiskās tradīcijas. Novada 

iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Aknīstes novads ir ar sakārtotu dzīves vidi, tīru vidi, gaisu, un vajadzībām piemērots 

izglītības un kultūras piedāvājums. Ar sniegtajiem pakalpojumiem novads spēj 

piesaistīt jauno paaudzi.  

Novada ekonomiskā attīstība balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek 

veicinātas un atbalstītas jaunas uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada 

saimniecisko patstāvību, piesaista kvalificētu darbaspēku un sekmē iedzīvotāju 

labklājības pieaugumu.  

Uzņēmējdarbība novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un 

ārvalstīs, balstās uz tradicionālām iestrādnēm.  

Novada iedzīvotāji ir ar dzīvi apmierināti, smaidīgi un atvērti jaunām lietām. 

Novada infrastruktūra ir sakārtota – ātri un viegli var piekļūt visā novada teritorijā, 

katrā pagastā un viensētā.  

Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi 

Vide Stratēģiskie mērķi 

Dabas vide Ilgtspējīgi un daudzveidīgi izmantoti dabas un 

kultūrvēsturiskie resursi ar augstu pievienoto vērtību 

Cilvēkvide Daudzskaitlīga, izglītota, kulturāla, veselīga, droša un 

iniciatīvas bagāta sabiedrība 

Lauku vide Pieejama, droša, sakārtota un aktīva dzīves un darba vide 

Pilsētvide Novada attīstības centru izaugsme un to potenciāla 

līdzsvarota izmantošana 

Integrētā vide Aktīva sabiedrība un uz sabiedrību vērsta pārvalde 
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Novada loma un specializācija plašākā telpiskā mērogā 
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Vidēja termiņa stratēģija 2017 

Attīstības virzieni 

Ekonomiskā aktivitāte veicina kvalitatīvas dzīves vides veidošanos. Ilgtspējīgi 

izmantoti dabas resursi dod savu ieguldījumu gan ekonomikā, gan labvēlīgas dzīves 

vides veidošanā, bet pārvaldes uzdevums ir efektīvi vadīt procesus un prast 

vajadzīgajā brīdī mainīt notikumu gaitu. Novadam raksturīgie unikālie resursi, kā arī 

sakārtota dzīves vide, infrastruktūra rada pievilcīgu vidi investīcijām un ekonomikas 

tālākajai attīstīstībai.  

Aktīva ekonomiskā vide 

Attīstīta saimnieciskā darbība kā kvalitatīvas dzīves vides nodrošinājuma pamats un 

balsts. Stabilas, drošas un aktīvas ekonomiskās vides veicināšana, atbalstot 

uzņēmējdarbību, ieguldot cilvēkresursu kā potenciālā darbaspēka izaugsmē, attīstot 

uzņēmējdarbībai nepieciešamo atbalsta infrastruktūru un radot pamatu turpmākai 

investīciju piesaistei un ekonomiskās aktivitātes stimulēšanai.  

SM1: Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā 

darbība 

UZDEVUMI 

U1.1. Attīstīt mūžizglītību un pārkvalificēšanās iespējas 

R1 Novada iedzīvotāju mūžizglītības pieprasījuma un vajadzību izpēte 

R2 Sadarbības uzlabošana ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un citām 
pieaugušo izglītošanā iesaistītajām institūcijām 

 Nepieciešamas, svarīgākās informācijas tālāka virzīšana līdz cilvēkam 
(nepieciešamais darbaspēks, brīvās darba vietas, kvalifikācijas celšanas 
iespējas) 

R3 Sabiedrisko organizāciju un interešu grupu iesaistīšana mūžizglītības un 
pārkvalifikācijas iespēju attīstībā 

R4 Pieaugušo izglītības koordinācija kā pagastu pārvaldnieka darba pienākums, 
nodrošinot arī informāciju iedzīvotājiem par pieejamajiem izglītojošajiem 
semināriem un apmācību kursiem 

 Projektu konkursi, līdzfinansējuma piešķiršana šāda veida projektiem 

U1.2. Attīstīt profesionāli orientētas izglītības iespējas 

R5 Atbalsta sistēmas veidošana novadam vajadzīgo jauno speciālistu piesaistē 

 Nepieciešams atbalstīt jauniešu, kas ieguvuši izglītību (arī ārvalstīs), 
atgriešanos. Viens no mehānismiem varētu būt nodokļu atlaižu piemērošana 
uzņēmumiem, kas īsteno prakšu programmas vai arī ES fondu līdzekļu 
izmantošana prakšu vietu subsidēšanai 

R6 Sadarbības stiprināšana ar profesionālās augstākās izglītības iestādēm, 
uzņēmumiem novadā un ārpus novada 
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 Atvērto durvju dienas uzņēmumos, prakses vietas uzņēmumos (informācija), 
stipendijas, ekskursijas 

R7 Mācību kabinetu izveidošana profesionālajai orientācijai sadarbībā ar novada 
uzņēmējiem, esošās materiāli tehniskās bāzes attīstība (interešu izglītībai un 
sabiedriskajām organizācijām) 

R8 Novadam nepieciešamo profesiju datu bāzes (mājas lapas sadaļas) 
izveidošana 

R9 Darba iespēju piedāvājuma, nometņu un radošo darbnīcu organizēšana 
jauniešiem un bērniem vasaras periodā 

 Līdzfinansējums NVO, biedrībām, sabiedriskām organizācijām, lai veicinātu 
projektu rakstīšanu šādā jomā 

R10 Jaunu sadarbības iespēju veidošana un uzturēšana ar novada uzņēmējiem 

 Uzņēmēju kluba izveidošana un sadarbības veidošana ar pašvaldību 

U1.3. Veidot ekonomiskai attīstībai nepieciešamo infrastruktūru 

R11 Pašvaldības atbalsta nodrošināšana infrastruktūras (ūdensapgādes, 
kanalizācija, ielas, ceļi, energoapgāde) izveidei 

R12 Teritoriju rezervācija daudzveidīgas saimnieciskās darbības un nepieciešmās 
infrastruktūras attīstībai, veicot novada teritorijas plānojuma izstrādi 

 Nepieciešams ieviest efektīvu mehānismu zemes zonējuma maiņai 
pašvaldību teritorijās, kas varētu tikt izmantotas rūpniecisku projektu 
attīstīšanai. Izmaiņām būtu jāietver atvieglotu izmaiņas procedūru, bet tajā 
pat laikā tām būtu jānosaka skaidrus kritērijus, kuros gadījumos zonējumu 
varētu un nevarētu mainīt 

U1.4. Piesaistīt investīcijas ekonomikas attīstībai 

R13 Uzņēmējdarbībai piemērotu pieejamo telpu un teritoriju datu bāzes 
izveidošana, uzturēšana un aktualizēšana 

R14 Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

 Pašvaldībai būtu vēlams izveidot publisku pārskata karti (novada mājas 
lapā), kurā būtu apkopota galvenā informācija par pieejamajiem 

  resursiem; 

  izglītības iestādēm; 

  infrastruktūru; 

  pieejamajiem industriāli apbūvējamajiem zemes gabaliem; 

  uzņēmumiem; 

  u.c. aspektiem, kas varētu būt nozīmīgi potenciālajiem investoriem 

 Šāda karte, ņemot vērā caurspīdīguma principu tās izveides pamatā, radītu 
augstāku uzticību. Lai atspoguļotu aktuālāko informāciju, vajadzētu būt 
iespējai kompetenču karti atjaunināt 

R15 Sadarbības uzturēšana ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Aknīstes 
biznesa dārzu un citām institūcijām investīciju piesaistē novadam 

 Ar pašvaldībām LIAA sadarbojas gadījumos, kad tiek saņemts investīciju 
pieprasījums no ieinteresētiem ārvalstu investoriem. LIAA, meklējot 
piemērotu vietu šo investoru projektiem, izsūta īsu nepieciešamās 
teritorijas/infrastruktūras aprakstu vairākām pašvaldībām, kurām jāatbild, vai 
to rīcībā ir konkrētām prasībām atbilstoša teritorija vai infrastruktūra. LIAA 
sadarbojas ar pašvaldībām arī gadījumos, kad LIAA organizē potenciālo 
investoru izbraucienus uz pašvaldībām vai to teritorijās 

R16 Uzņēmēju konsultēšana par darba drošības, projektu attīstības un 
juridiskajiem jautājumiem 

 Speciālistu konsultācijas 
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U1.5. Paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju 

R17 Nodokļu atlaižu piešķiršana uzņēmējiem, izstrādājot to piešķiršanas kritērijus 

 Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Aknīstes novadā 2012.gadā” 

R18 Sadarbības veicināšana starp pašvaldību, uzņēmējiem un citām institūcijām 

 Lai veicinātu un stiprinātu sadarbību un dialogu starp pašvaldību un 
uzņēmējiem, izveidot Aknīstes novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi 

R19 Pašvaldības atbalsts novadam nozīmīgāko nozaru attīstības nodrošināšanai 

 Izskata uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās prasības dara visu 
iespējamo, lai varētu uzņēmums uzsākt savu darbību 
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III DAĻA  

RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU 

PLĀNS 
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Rīcības plāns 

SM1: ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un daudzveidīga saimnieciskā darbība 

Uzdevumi (U) Rīcības (R) Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes termiņš vai 

periods 
Finanšu resursi un avoti 

U1.1. Attīstīt 

mūžizglītību un 

pārkvalificēšanās 

iespējas 

R1: Novada iedzīvotāju mūžizglītības 

pieprasījuma un vajadzību izpēte 
AND Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

R2: Sadarbības uzlabošana ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un 

citām pieaugušo izglītošanā iesaistītajām 

institūcijām 

AND, publiskās 

pārvaldes iestādes 
Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R3: Sabiedrisko organizāciju un interešu 

grupu iesaistīšana mūžizglītības un 

pārkvalifikācijas iespēju attīstībā 

AND, NVO, biedrības Pastāvīgi  
Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R4: Pieaugušo izglītības koordinācija kā 

pagastu pārvaldnieka darba pienākums, 

nodrošinot arī informāciju iedzīvotājiem 

par pieejamajiem izglītojošajiem 

semināriem un apmācību kursiem 

AND, pagastu 

pārvaldes 
Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

U1.2. Attīstīt 

profesionāli orientētas 

izglītības iespējas 

 

R5: Atbalsta sistēmas veidošana novadam 

vajadzīgo jauno speciālistu piesaistē 

AND, izglītības 

iestādes, publiskās 

pārvaldes iestādes 

Pastāvīgi  
Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R6: Sadarbības stiprināšana ar 

profesionālās augstākās izglītības 

iestādēm, uzņēmumiem novadā un ārpus 

novada 

AND, izglītības iestādes Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

publiskais finansējums, 

privāti līdzekļi 

R7: Mācību kabinetu izveidošana 

profesionālajai orientācijai sadarbībā ar 

AND, izglītības 

iestādes, biedrības 
2011-2017 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 
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novada uzņēmējiem, esošās materiāli 

tehniskās bāzes attīstība (interešu 

izglītībai un sabiedriskajām organizācijām) 

uzņēmumu līdzekļi 

R8: Novadam nepieciešamo profesiju datu 

bāzes (mājas lapas sadaļas) izveidošana 
AND, izglītības iestādes Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

R9: Darba iespēju piedāvājuma, nometņu 

un radošo darbnīcu organizēšana 

jauniešiem un bērniem vasaras periodā 

AND, izglītības 

iestādes, sociālais 

dienests 

Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

uzņēmumu līdzekļi 

R10: Jaunu sadarbības iespēju veidošana 

un uzturēšana ar novada uzņēmējiem 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

uzņēmumu līdzekļi 

U1.3. Veidot 

ekonomiskai attīstībai 

nepieciešamo 

infrastruktūru 

 

R11: Pašvaldības atbalsta nodrošināšana 

infrastruktūras (ūdensapgādes, 

kanalizācija, ielas, ceļi, energoapgāde) 

izveidei 

AND, SIA „Aknīstes 

pakalpojumi”, SIA 

„Gārsenes komunālie 

pakalpojumi” 

2011-2017 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

uzņēmumu līdzekļi 

R12: Teritoriju rezervācija daudzveidīgas 

saimnieciskās darbības un nepieciešmās 

infrastruktūras attīstībai, veicot novada 

teritorijas plānojuma izstrādi 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
2011-2017 

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi, 

uzņēmumu līdzekļi 

U1.4. Piesaistīt 

investīcijas 

ekonomikas attīstībai 

 

R13: Uzņēmējdarbībai piemērotu 

pieejamo telpu un teritoriju datu bāzes 

izveidošana, uzturēšana un aktualizēšana 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

R14: Investīciju piesaiste 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R15: Sadarbības uzturēšana ar Latvijas 

investīciju un attīstības aģentūru, Aknīstes 

biznesa dārzu un citām institūcijām 

investīciju piesaistē novadam 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 

R16: Uzņēmēju konsultēšana par darba AND, attīstības un Pastāvīgi  Pašvaldības budžets, valsts 
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drošības, projektu attīstības un 

juridiskajiem jautājumiem 

plānošanas nodaļa, 

juriskonsults 

budžets, fondu līdzekļi 

U1.5. Paaugstināt 

uzņēmumu 

konkurētspēju 

 

R17: Nodokļu atlaižu piešķiršana 

uzņēmējiem, izstrādājot to piešķiršanas 

kritērijus 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa, 

finanšu un 

grāmatvedības nodaļa, 

NĪ speciālisti 

Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

R18: Sadarbības veicināšana starp 

pašvaldību, uzņēmējiem un citām 

institūcijām 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  Pašvaldības budžets 

R19: Pašvaldības atbalsts novadam 

nozīmīgāko nozaru attīstības 

nodrošināšanai 

AND, attīstības un 

plānošanas nodaļa 
Pastāvīgi  

Pašvaldības budžets, valsts 

budžets, fondu līdzekļi 
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IV DAĻA  

ĪSTENOŠANAS 

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 
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Īstenošanas uzraudzības kārtība 

Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības programmas ieviešanas modelis ir 

balstīts uz partnerības un procesa pārskatāmības principu nodrošināšanu, kas pieļauj 

ikviena interesenta iespējas piedalīties programmā noteikto mērķu sasniegšanā un 

pasākumu un prioritāšu īstenošanā atbilstoši to plāniem, kompetencei, zināšanām un 

finansu iespējām. 

Programmas uzraudzības procesu veic Aknīstes novada domes priekšsēdētāja, 

izpilddirektore, attīstības un plānošanas nodaļas darbinieki – telpiskās attīstības 

plānotāja un teritorijas plānotāja (uzraudzības komisija).  

Uzraudzības komisijas uzdevumi 

 pārraudzīt Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības programmas ieviešanas 

gaitu; 

 izskata un pieņem lēmumu par Rīcības daļas pasākumu/projektu ieviešanas 

gaitu; 

 izskatīt un pieņemt lēmumu par iesniegtajiem priekšlikumiem programmas un 

tās rīcības daļas pilnveidošanai; 

 izskatīt un pieņemt lēmumu par izmaiņām programmas ieviešanas finansējuma 

daļā, balstoties uz pašvaldības, uzņēmēju vai nevalstisko organizāciju iesniegtā 

apliecinājuma pamata; 

  izsludināt publisku programmas rīcības daļas atjaunošanu ik pēc trīs gadiem; 

 priekšlikumu noraidījuma gadījumā sagatavot un iesniegt pamatotu 

skaidrojumu priekšlikuma iesniedzējam; 

 pieņemt lēmumu par jaunas Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības 

programmas sagatavošanu; 

 sagatavot informāciju masu medijiem un sabiedrībai par Aknīstes novada 

uzņēmējdarbības attīstības programmas ieviešanas gaitu; 

  ik pēc trīs gadiem apstiprina pārskatu par Aknīstes novada uzņēmējdarbības 

attīstības programmas ieviešanas gaitu. 

Uzraudzības rādītāji 

Lai iegūtu salīdzināmus datus pašvaldības attīstības novērtēšanai, tiek izmantoti 

uzraudzības rādītāji: 

 Teritorijas attīstības rādītāji – nozīmīgākie teritoriju attīstību raksturojošie 

sociālekonomiskie rādītāji (piemēram, bezdarba līmenis, pastāvīgo iedzīvotāju 

skaita izmaiņas, teritorijas attīstības indekss utml.), 
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 Darbības rezultātu rādītāji – veikto darbību novērtējuma kvantitatīvie 

rādītāji, saskaņā ar kuriem tiek mērīta pašvaldības administrācijas darbības 

efektivitāte (piemēram, asfaltēto ielu īpatsvars %, audzēkņu skaits interešu 

izglītības programmās, novada un valsts nozīmes sporta un kultūras 

pasākumu skaits utml.), 

 Politikas rezultātu rādītāji – veikto darbību novērtējuma kvalitatīvie 

rādītāji, kas tiek iegūti veicot iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju un saskaņā ar 

kuriem tiek novērtēta pašvaldības administrācijas efektivitāte (piemēram, 

iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātība ar publisko pakalpojumu pieejamību 

un kvalitāti, kanalizācijas un ūdensapgādes pieejamības novērtējuma 

apdzīvotās vietās, novada domes darbības novērtējums konkrētās jomās 

utml.).  
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Uzraudzības process 

KATRU GADU 

Vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIZI 3 GADOS 

Papildus katru gadu veicamajām darbībām uzraudzības procesa ietvaros 
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Teritorijas attīstības rādītāji 

Gads  
Bezdarba līmenis, % 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 
apmērs uz vienu 

iedzīvotāju 

Demogrāfiskās slodzes 
līmenis 

Pastāvīgo 
iedzīvotāju skaita 

aimaiņas 

Teritorijas attīstības 
līmeņa indekss 

Rādītājs  Izmaiņas  Rādītājs  Izmaiņas  Rādītājs  Izmaiņas  Rādītājs  Izmaiņas  Rādītājs  Izmaiņas  

Bāzes 
vērtība 

12,8  166,18  492  3253  -0,212  

2011 11,3  175,70  503  3149  -0,043  

2012           

2013           

2014           

2015           

2016           

2017           
 

Darbības rezultātu rādītāji 

Rādītājs Datu avots 2011.gads 2012.gads 

Tendence 
salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 

() 

Plānotais ilgtermiņa 

attīstības virziens 

Demogrāfija  

Iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā 

CSP 2120 2108  Pieaug pozitīvā virzienā 

Dabiskais pieaugums CSP -40   Pieaug pozitīvā virzienā 

Izglītība  

Pirmsskolas vecuma 
bērnu īpatsvars, kas 

Pašvaldība  64   Pieaug  
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apmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes 

Izglītojamo skaits 
izglītības iestādēs  

Pašvaldība  413   Pieaug  

Interešu izglītības 
programmu 

apmeklētāju skaits 
Pašvaldība  106   Pieaug  

Veiktas aktivitātes 
veselīga dzīvesveida 
un vides izglītības 

jomās 

Pašvaldība     Pieaug  

Atbalstītās jauniešu 
iniciatīvas 

Pašvaldība     Pieaug  

Īstenoti starpnozaru 
projekti (izglītība, 

kultūra, sports u.c.) 
Pašvaldība  9   Pieaug  

Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi  

Sociālās palīdzības 
pabalstus saņēmušo 

skaits 
Pašvaldība  531   

Jāvērtē, vadoties pēc 
objektīvās 

nepieciešamības  

Sociālo pakalpojumu 
saņēmēju skaits 

Pašvaldība  15   Samazinās  

Kultūra  

Kultūras pasākumu 
skaits  

Pašvaldība     Pieaug  

Amatiermākslas 
kolektīvos un pulciņos 

iesaistījušo skaits 
Pašvaldība  60   Pieaug  

Amatiermākslas 
kolektīvu un pulciņu 

Pašvaldība  5   Pieaug  
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skaits 

Kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaits 

Pašvaldība  5000   Pieaug  

Muzeju apmeklētāju 
skaits 

Pašvaldība  1500   Pieaug  

Lasītāju skaits 
bibliotēkās 

Pašvaldība  200   Pieaug  

Kultūrorientētu 
projektu skaits 

Pašvaldība     Pieaug  

Sports un aktīvs dzīvesveids 

Sporta skolas filiāles 
audzēkņu skaits 

Pašvaldība     Pieaug  

Vietēja mēroga sporta 
pasākumu skaits 

Pašvaldība     Pieaug  

Valsts un 
starptautiska mēroga 

sporta pasākumu 
skaits 

Pašvaldība     Pieaug  

Pārvalde  

Reģionālās un 
starptautiskas 

sadarbības projektu 
skaits 

Pašvaldība     Pieaug  

Pārvaldes izdevumi 
no pašvaldības 

budžeta kopsummas 
Pašvaldība     Pieaug  

Drošība   

Reģistrēto 
administratīvo 

pārkāpumu skaits 
Pašvaldība  9   Pieaug  
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Publiskā telpa  

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 

pasākumi pašvaldības 
iestādēs un 

daudzdzīvokļu mājās 

Pašvaldība     Pieaug  

Kanalizācijas un 
ūdensapgādes 

centralizēto tīklu 
pieejamība 

apdzīvotajās vietās 
(iedzīvotāju skaits, 

%) 

Pašvaldība     Pieaug  

Centralizētās 
siltumapgādes 

pieejamība 
apdzīvotajās vietās 
(iedzīvotāju skaits, 

%) 

Pašvaldība     Pieaug  

Pašvaldības ceļi un 
ielas ar asfaltbetona 

segumu (km) 
Pašvaldība     Pieaug  

Gājēju velobraucēju 
celiņi (km)  

Pašvaldība     Pieaug  

Ekonomika  

Pašvaldības budžeta 
ieņēmumi 

Pašvaldība, Valsts 
kase 

3642386   Pieaug  

Bezdarbnieku skaits NVA 241   Samazinās  

Reģistrēto ilgstošo 
bezdarbnieku skaits 

NVA 119   Samzinās  
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Tūrisms  

Tūristu nakšņošanas 
mītņu skaits  

Pašvaldība     Pieaug  

Apmeklētāju skaits 
Tūrisma informācijas 

centrā (TIC)  
Pašvaldība     Pieaug  
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V DAĻA  

PĀRSKATS PAR 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PASĀKUMIEM 
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Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem  

Laika posmā no 2013. gada 01.01. – 31.01.2013. tiek rīkota „Aknīstes novada uzņēmējdarbības attīstības programmas 2013. – 2019. gadam” 

publiskā apspriešana. Paziņojums par publisko apspriešanu ievietots novada mājas lapā www.akniste.lv un laikrakstā „Brīvā Daugava” 

04.01.2013. numurā.  

Saņemti divi ierosinājumi no iedzīvotājiem, kas tika ņemti vērā. Pirmais ierosinājums iekļauts uzņēmējdarbības programmā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akniste.lv/
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Piezīmes  

Ierosinājums Nr.1 – izveidot Aknīstes novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi, 

sadarbībai starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, svarīgu jautājumu risināšanai 

un informācijas apmaiņai. 

Ierosinājums Nr.2 – izveidot Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, 

lai varētu pašvaldība atbalstīt vietējo uzņēmēju darbību. (piemērs Beverīnas novada 

pašvaldība).  
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