
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 Asarē, lai 
apkopotu iedzīvotāju idejas Asares teritorijas 
attīstīšanā



� Maršruts Asares pagasta iepazīšanai 

� Darbs 2 grupās ar  pagasta iedzīvotājiem 

� Informācijas savilkšana no kartēm, 
pierakstiem un anketām



� Aitkopība, gaļas lopi, piena lopkopība, ārstniecības un 
garšvielu augu audzēšana;

� Mājražošana (siers, augi, amatniecība kokgriezēji);

� Guļbūvju ražošana;

� Degvielas Uzpildes Stacija;

� Lauku tūrisms (viesi, ēdināšana, mājražošana, Lauku tūrisms (viesi, ēdināšana, mājražošana, 
realizācija);

� Bērnības un pilngadības svētki;

� Nav robežas ar Lietuvu;

� Divu upju baseinu robežas (Daugavas un Lielupes), 
ezeri- Kurzemes Hercoga Jēkaba kanāls;

� Pilsdrupas ar muižas parku.



















Metodes iepazīšanas laikā kopā nosauktas 84 projektu 
idejas, t.sk.: 

� 14 projekti apkārtējās vides sakopšanai;

� 13 projekti izglītības infrastruktūras attīstīšanai;

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

� 13 projekti infrastruktūras uzlabošanai;

� 19 projekti ekonomikas uzlabošanai;

� 11vrojekti sociālās vides uzlabošanai;

� 9 projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai 





� „Ainaviskās lauksaimniecības un Saldā pārstrādes 
teritorija” 

� lopkopības teritorija un „saldās” pārtikas ražošana,

� amatniecības un dārza un ainavas dizaina apmācības,

� sporta/ekstrēmais tūrisms (t.sk izjādes, 
riteņbraukšana, sporta pasākumi) 



� Vide

� Drupu sakopšana, iekonservēšana ar noformējumu. Eju sagatavošanu apskatei;

� Ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde un zivsaimnieku kooperatīva izveide;

� Pilsdrupu sakopšana, apkārtnes labiekārtošana

�

� Tūrisms

� Guļbūves kā tūrisma apskates objekts.

�

� Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra 

� Sporta laukuma izveide Asarē;

� Apgaismojuma ierīkošana ciemos;Apgaismojuma ierīkošana ciemos;

� Estrādes izbūve.

�

� Ekonomika

� Amatniecības mājražošanas apmācības centrs, kurā apgūst darbu ar koku, stellēm, medus 
ražošanu; 

� Sulu spiešanas punkta izveide;

� Ogu-sēņu pārstrāde;

� Tirdzniecības vietas izveide Ancenē;

� Zirgu staļļa un viesu mājas izveide vecajā skolā Baltkalnos, zirgaudzēšana sporta un hobija 
vajadzībām; 

� Gotiņu ražotnes atjaunošana, limonādes fabrika.



Detalizēts ideju saraksts  un 

Rekomendācijas ir pieejamas darba  rezultātu atskaitē 
novada mājas lapā un LVAEI, Lauku vides attīstības nodaļas 
mājas lapā 

www.lvan.lv

� Dainas Saktiņas fotogrāfijas no veiktā maršruta pagasta teritorijā


