
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 Gārsenē, lai 
apkopotu iedzīvotāju idejas Gārsenes teritorijas 
attīstīšanā



� Maršruts Gārsenes pagasta iepazīšanai 

� Darbs 2 grupās ar  pagasta iedzīvotājiem 

� Informācijas savilkšana no kartēm, 
pierakstiem un anketām



� Graudkopība, augļkopība, Z/s/ Kalna Rūdupes (ogas, 
āboli, vīns, degustācija);

� Arhitektūra, kultūrvēsturiskais mantojums (muižas 
parks, pils, takas, dīķi);

� Dabas takas, peldvietas, slēpošanas trase,

� Meža estrāde, zemes tauki, dzirnavu dīķi, HES; 

� Tūrisma informācijas centrs

� Aknīstes Psihoneiroloģiskā slimnīca; 

� Kapliča;

� Sporta svētki;

� Ansamblis;

� Nav ceļa uz Lietuvu





















Metodes iepazīšanas laikā kopā nosauktas 108 projektu 
idejas, t.sk.: 

� 15 projekti apkārtējās vides sakopšanai;

� 4 projekti izglītības infrastruktūras attīstīšanai; 

� 13 projekti infrastruktūras uzlabošanai;

� 30 projekti ekonomikas uzlabošanai;

� 16projekti sociālās vides uzlabošanai;

� 30 projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai 



„Latvijas Kāzu vieta un  intelektuālā, 
kultūrvēsturiskā un aktīvās atpūtas/pasākumu 
teritorija”

� Graudkopība un pirmapstrāde, 

kultūrvēsturiskais/intelektuālās/aktīvās atpūtas � kultūrvēsturiskais/intelektuālās/aktīvās atpūtas 
tūrisms/ degustācijas, 

� mājražošana un ēdināšanas pakalpojumi, 

� Latvijas/reģiona mēroga pasākumu vieta  



� Vide

� Dīķa atjaunošana- tīrīšana visā platībā (7 ha);

� Drupu atjaunošana vai noformēšana Gārsenes centrā;

� Muižas kūts drupu renovācijas (āra estrāde, brīvdabas kino, lielo kokdarbu ekspozīcija, danču 
placis pasākumiem pilī un klētī; 

� Meža kaķa trases izveide un Skatu tornis dabas takā;

� Orientēšanās trases izveide „Trakajā mežā”.

�

� Tūrisms

� Slēpošanas trases pielāgošana arī vasaras atrakcijām (rodeļi, ūdenstruba, kalnu divriteņu 
velotrase, telšu un treileru vieta/parks, u.c);

� Ērģeļu atjaunošana; � Ērģeļu atjaunošana; 

� Muižas kompleksa multifunkcionāla izmatošanas plāna izstrāde (ar uzņēmējdarbības vietu 
iznomāšanas iespējām);

� Lauku tūrisma attīstīšana, kas ietver: Viesu māju/saimniecību un Ēdināšanas iespējas, Kāzu 
tūrisms, Sporta tūrisms.

�

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

� Estrādes izveide pie kultūras nama;

� Pieaugušo izglītība pils izmantošana. 

�

� Ekonomika

� Muižas klēts ēkas daudzfunkcionāla izmantošana (2.stavs- banketu zāle, 1.stāvā ar izstādēm un 
mednieku trofejām un virtuve ēdināšanas nodrošināšanai.



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


