
Kartēt un Saskaņot metodes izmantošanas rezultātu 
apkopojums 



Aknīstes  novads sastāv no 4 teritoriālajām 
vienībām:
Asares pagasts
Gārsenes pagastsGārsenes pagasts
Aknīstes pagasts 
Aknīstes pilsēta 



� Kopā ar Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem 
pielietot Kartēt un Saskaņot metodi Aknīstē, lai 
apkopotu iedzīvotāju idejas Aknīstes teritorijas 
attīstīšanā



� Maršruts Aknīstes pagasta un pilsētas 
iepazīšanai 

Darbs 2 grupās ar  teritorijas iedzīvotājiem � Darbs 2 grupās ar  teritorijas iedzīvotājiem 

� Informācijas savilkšana no kartēm, 
pierakstiem un anketām



� Estrāde, Muzejs, Novada svētki, Autotrase, TD kolektīvi;
� Novada centra infrastruktūra (ceļi, pakalpojumi, DUS, 

Autoserviss, pašvaldības);
� Izglītība (bērnudārzs, BJC, Vidusskola, mākslas/mūzikas 

skola, Sporta zāle;
� Sociālie pakalpojumi (medicīna, ugunsdzēsēju brigāde, � Sociālie pakalpojumi (medicīna, ugunsdzēsēju brigāde, 

Policijas iecirknis VSAC, ātrās palīdzības mašīna, 
Sociālais nams, 3 aptiekas); 

� Nav kapličas un kultūras nama;
� Kokapstrāde;
� Frizētava



� Piena, gaļas ražošana un aitkopība; 

� Bioloģiski vērtīgie zālāji;

� Zālāju KOSS;

� NORDTORF- kūdras ražošana; � NORDTORF- kūdras ražošana; 

� Lauku tūrisms (aitas un dīķi, viesu māja);

� Alas, dzirnavu dīķis ar pazemes avotiem;

� Aplūstošās upes, pļavas



















Metodes iepazīšanas laikā kopā nosauktas 118 projektu 
idejas, t.sk.: 

� 17 projekti apkārtējās vides sakopšanai;

� 10 projekti izglītības infrastruktūras attīstīšanai;

� 5 projekti dzīvojamā fonda sakārtošanai; � 5 projekti dzīvojamā fonda sakārtošanai; 

� 16 projekti infrastruktūras uzlabošanai;

� 21 projekti ekonomikas uzlabošanai;

� 22 projekti sociālās vides uzlabošanai;

� 27 projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai 





� „Lauku dzīves skolas un lauksaimniecības/meža 
nozares pakalpojumu sniegšanas/ demonstrācijas 
un amata prasmju apguves teritorija” 

aitkopība un dīķsaimniecībai, � aitkopība un dīķsaimniecībai, 

� novada biznesa inkubators un atbalsta centrs ar 
demonstrācijām, 

� dabas izpētes tūrisms,

� lauku prasmju apmācības skola



� Vide
� Susejas tautas nama drupu sakopšana, apzaļošana un izveidošana par 

„Aknīstes Vārtiem”;
� Ūdensdzirnavu atjaunošana Vilkupē.

�

� Tūrisms
� Putnu vērošanas torņa izbūve aplūstošajās teritorijās Luksu pļavas;
� Vecmeldera avotu teritorijas sakopšana, dzirnavu dīķa sakopšana un 

izmantošana dabas izpētes un izglītošanās tūrismam.
�

� Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra 
� Lauku dzīves ziņas skolas izveide Susejas bijušajā skolas ēkā.

�

� Ekonomika
� Vilnas pārstrādes punkta izveide;
� Siltumnīcas un dārzniecības punkta izveide;
� Vecajā Radžupes k.z.a centrā izveidot Biznesa inkubatoru un atbalsta 

centru, ts.k. Lauksaimniecības pakalpojumiem, ar pieejamu 3-fāžu 
elektrību, pārstrāde, noliktavas, tehnikas noma, remonts, uzglabāšana.



� Sēļu sociālo un ekonomisko pakalpojumu 
pieejamības centrs 

� novada pakalpojumu centrs, 

dārzniecības centrs, � dārzniecības centrs, 

� novada vietējās produkcijas veikali, 

� viesnīcu centrs novada apmeklētāju grupām,

� novada sporta un kultūras centrs 



� Vide
� Graustu nokopšana, ēku sakopšana un infrastruktūras izveide Aknīstē;
� Dīķu kaskādes izveide aiz Sēļu nama Sēļu parkā.
�

� Tūrisms
� Upes un tās krastu iztīrīšana, instalāciju izveide un pasākumu organizācija šai 

upei (Šausmu upe);
� Aknīstes novadpētniecības muzeja rekonstrukcija;
� Logo izveide.

�

� Infrastruktūra
� Attīrīšanas iekārtu izveide pie sabiedriskās pirts, kāpņu remonts.� Attīrīšanas iekārtu izveide pie sabiedriskās pirts, kāpņu remonts.

�

� Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra 
� Mežniecības ēkā Mākslas un Mūzikas skolas izveide;
� Sociālā dienas centra izveide;
� Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma sakārtošana;
� Kapličas būvniecība un morga sakārtošana.

�

� Ekonomika
� Siltumnīcu izbūve aiz autoostas un vecajā Ugunsdzēsēju depo pārvaldē ierīkot 

strādnieku atpūtas telpas un mazās sadzīves tehnikas nomu un sadzīves 
pakalpojumu darbu pieņemšanas punkta ierīkošana (mobilai brigādei).



Detalizēts ideju saraksts  un 

Rekomendācijas ir pieejamas darba  rezultātu 
atskaitē novada mājas lapā un 

www.lvan.lv

� Dainas Saktiņas fotogrāfijas no veiktā maršruta pagasta teritorijā


