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       1. IEVADS 

 

Aknīstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam izstrādāta, pamatojoties uz 
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantu, 20.panta 2.punktu, MK 16.10.2012. 
noteikumu nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 9.-12.punktu, MK 25.08.2009. noteikumiem  nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, apstiprināta ar Aknīstes novada 
pašvaldības domes ______________ lēmumu. 

Aknīstes novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir 
hierarhiski augstākais pašvaldības  plānošanas dokuments turpmākajiem 17 gadiem (no 
2014. līdz 2030.gadam), tas ir  ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva. Citus novada attīstības plānošanas dokumentus (attīstības 
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) 
izstrādā saskaņā ar pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Latvijas Republikas,  
Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu redzējumu, 
pašvaldības iespriekšējos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, 
pašvaldības attīstības plānošanas darba grupu 2011.gada martā veikto SVID analīzi, 
ierosinājumiem attīstībai, novada pagastu, Aknīstes pilsētas iedzīvotāju 2012.gada jūlijā 
– augustā sniegtajiem priekšlikumiem novada attīstībai, pielietojot metodi  „Kartēt un 
Saskaņot”. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija vērsta uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
teritorijas konkurētspējas paaugstināšanu, tai jāveicina novada ekonomiskā attīstība, 
uzņēmējdarbības vides uzlabošana, nodarbinātības palielināšana, sabiedrisko aktivitāšu 
pieaugums, vienlaikus saglabājot Sēlijas kultūrvides vērtības un identitāti. 
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1.1.TERMINU SKAIDROJUMI 

 Stratēģija2 – ilgākam laikposmam paredzēts vispusīgs, komplekss rīcības plāns, 
programma, kur izvirzīti pamatmērķi un norādīti to sasniegšanas galvenie līdzekļi. 
Uz tās pamata tālāk izveido detalizētākus īstermiņa plānus (taktiku). 

Ilgtspējīga attīstība2 – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un 
līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās 
vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu 
vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu. 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija1 (IAS)– ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, 
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas. 

 Vīzija3 – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas 
unikālās vērtības. 

Stratēģiskais mērķis3 – 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. 

Prioritāte3 – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek 
izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

Telpiskā attīstība2 – teritoriju evolūcija visās tās dimensijās (ekonomiskajā, 
sociālajā, vides un fiziskajā). 

Telpiskā plānošana2 – ietver metodes, ko izmanto sabiedriskais sektors, lai 
dažādos līmeņos ietekmētu cilvēku un to aktivitāšu izplatību telpā, kā arī dabas, 
rekreācijas teritoriju un dažādu veidu infrastruktūras izvietojumu. 

Zemgales plānošanas reģions (ZPR) – publiska atvasināta persona, aptver  22 
pašvaldības  Zemgales un Sēlijas reģionos, tai deleģētas plānošanas koordinācija, 
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbības organizēšāna, reģionālās 
attīstības atbalsta pasākumu īstenošana, pašvaldību pārvadājumu organizēšana, 
valsts kultūrpolitikas īstenošana reģionā. 

Publiskā ārtelpa4 – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, 
laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, promenādes un citas vietas , kas 
nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības. 

Ārtelpas elementi4 – objekti, kas izvietoti ārpus ēkām, paredzēti labiekārtojumam 
un teritorijas funkciju uzlabošanai (skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, 
nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas, informācijas stendi utml.) 

 
1- Teritorijas attīstības plānošanas likums, spēkā no 01.12.2011. 
2- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, apstiprināta Saeimā 10.06.2010. Latvijas 
Republikas Saeima. 
3 – Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.LR Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrija. 23.09.2010. redakcija. 
4 – Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 
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1.2.  Aknīstes novada  vizītkarte 2013 
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Teritorija un iedzīvotāji 

Iedzīvotāji1            2 897  (01.01.2013.), blīvums – 10,2 cilv./km2   

Novada platība2    285 km2                                                                                                                        

Pašvaldība:         

o Aknīstes novada pašvaldības dome,   
o Asares pagasta pārvalde, 
o Gārsenes pagasta pārvalde. 
o biedrības „Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedrs, 
o Sēlijas novadu apvienības biedrs (LPS struktūrvienība),     
o Sēlijas asociācijas biedrs,  
o biedrības „Lauku partnerība Sēlija” biedrs, 
o biedrības „”Latvijas piļu un  muižu asociācija” biedrs; 
o biedrības „”Dvietes senlejas pašvaldību apvienība” biedrs. 

Izglītība: 

o Aknīstes vidusskola (193 skolēni), 
o Asares pamatskola   (45 skolēni), 
o Gārsenes pamatskola (37 skolēni), 
o pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” (81 audzēknis), 
o  Aknīstes bērnu un jauniešu centrs (106 dalībnieki), 
o Jēkabpils Mākslas skolas filiāle (40 audzēkņi ar sagatavošanas grupu), 
o Jēkabpils A.Žilinska Mūzikas skolas filiāle (20 audzēkņi), 
o Viesītes Sporta skolas filiāle (40 audzēkņi), 
o Aknīstes Tālākizglītības centrs (biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”). 

Kultūra:    

o Gārsenes kultūras nams, sieviešu vokālais ansamblis „Gārsas”, 
o Asares kultūras nams, sieviešu vokālais ansamblis „Atbalsis”, 
o Aknīstes estrāde, sieviešu vokālais ansamblis „Viotonika”, 
o Aknīstes tautas deju kolektīvi “Dejotprieks”, „”Ieleja”, 
o Aknīstes amatierteātris, 
o Asares dramatiskais kolektīvs, 
o Aknīstes novadpētniecības muzejs. 

Bibliotēkas:   

o Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka,   
o Asares bibliotēka,  
o Gārsenes bibliotēka. 

Veselības  aprūpe: 

o SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”-  dienas stacionārs, ambulatorā 
nodaļa,  

o 2 ģimenes ārstu prakses, 
o Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā  slimnīca”, 

                                                        
1 www.csb.gov.lv 
2 www.csb.gov.lv 
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o sertificētas ģimenes ārstu pieņemšanas vietas Asarē, Gārsenē. 

Sociālā  palīdzība:            

o Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests,  
o SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”- pansionāts ar 30 vietām, 
o Veco ļaužu nams – pansija 9 cilvēkiem. 

Sabiedrības   līdzdalība: 

Reģistrēta 21 biedrība:  

o Aknīstē - „Manai mazpilsētai Aknīstei”, Aknīstes Senči”,   „Lauku partnerība Sēlija”, „ 
Amatieru Krosa  Apvienība”, „Olīvzars”, „Sloka”, „Sēlijas Vides Aizsardzības Asociācija 
(SVAA)”, „Velo Mix”, mednieku biedrība „Garie sili”, „ASS/Atvērtā skola sabiedrībai”, 
„Sēlijas RAC”, „Kaimiņi”, „Līdzsvars A”; 

o Asares pagastā - „Attīstības un atbalsta centrs „SAVI””, „Landu”, „Betānija”,  „Kopā 2”, 
mednieku biedrība „Asare”;  

o Gārsenes pagastā - „Gārsenes vilks”, „Kraujieši”, biedrība  garīgi slimu  cilvēku 
atbalstam  „Paspārne”.  

Tradīcijas:  

o Novada svētki augustā, 
o Valsts svētku svinības novembrī, 
o Dzejas dienu pasākumi septembrī, 
o Sporta svētki Asarē jūnijā, Gārsenē augustā, 
o Bērnības svētki jūlijā, 
o Līgo svētku pasākumi novadā jūnijā, 
o Novada skolu abiturientu/žetonu vakari, 
o Ielu stafetes Aknīstē maijā, 
o Pavasara, rudens gadatirgus Aknīstē, 
o Lieldienu pasākumi novadā, 
o Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars, 
o Novada senioru pēcpusdiena Asarē, 
o Represēto piemiņas pasākumi martā, jūnijā, 
o Vecgada pasākumi novadā decembrī. 

Kultūras, mākslas, arhitektūras pieminekļi: 

o Aknīstes (Susējas) pilskalns;  
o Saltupju Svētavots – kulta  vieta;   
o tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas;   
o Rācenāju, Kaparnieku, Stūraģeidānu senkapi,  
o Ulasu Airīšu senkapi ar  krustakmeni, 
o Asares pagastā - Krastiņu Karātavu kalns - viduslaiku  nocietinājums un soda vieta;  
o skola, tagad “Baltkalnu”  dzīvojamā  ēka;  
o Asares ev.-lut. baznīca;  
o mākslas pieminekļi,   
o Gārsenes pagastā - Krastu apmetne pie Krastiem; 
o Kurmišķu pilskalns;  
o Rancānu senkapi. 

Infrastruktūra:   
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o no Aknīstes asfaltēti valsts autoceļi uz Rīgu (155 km), Jēkabpili (44 km); Daugavpili (80 
km); 

o no Aknīstes asfaltēti/neasfaltēti  valsts autoceļi uz: Lietuvas Republiku  neasfaltēts,  
4,7 km līdz robežai), Asari ( 7+ 6 km), Anceni   (7 +11 km), Gārseni  (7 + 5,5 km), 
Kraujām (4+ 2,3 km). 

Komunālie pakalpojumi: 

o SIA „Aknīstes Pakalpojumi”-  2013.-2014.gadā tiek   rekonstruēta ūdenssaimniecība 
Aknīstē, 1.,2., 3.kārta, 

o SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”- atjaunots ūdensvads Gārsenē, uzsākta 
kanalizācijas rekonstrukcija, 

o VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” Kraujās - jauna katlumāja, ūdensapgāde, 
rekonstruēta notekūdeņu novadīšanas sistēma, 

o Aknīstes novada pašvaldība - rekonstruēta katlu māja, daļēja siltumtrašu 
rekonstrukcija Aknīstē, iegādāti jauni apkures katli Aknīstē, Ancenē; ūdensapgāde, 
kanalizācija Ancenē;  2013.-2014.gadā tiek rekonstruēta ūdensapgāde, izbūvēta  
kanalizācija, NAI  Asarē. 

o Sadzīves atkritumu savākšana novadā – SIA „Eko Latgale” (iepirkuma procedūras 
uzvarētājs). Rekultivētas visas  4 novadā bijušās  CSA izgāztuves. 
 

Uzņēmējdarbības resursi un nozares 

Dabas resursi: 

o lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 47% no  novada teritorijas, 
o meži  - 38% no novada teritorijas, 
o derīgie izrakteņi  – ievērojamas smilts, grants atradnes,  
o kūdras  atradnes   -  kūdras ieguve  Aknīstes Lielajā purvā, 
o dolomīta iegulas, 
o aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis  „Vecmelderu 

avoti” , 35 ha, 
o daļa dabas lieguma  „Baltmuižas purvs”, 147 ha, 
o ievērojams skaits dižkoku, 
o Gārsenes dabas takas, 
o pašvaldībai piederošie ezeri  - Zuju, Vecmuižas. 

Uzņēmējdarbība: 

o SIA "NORDTORF – kūdras ieguve, apstrāde, 
o valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", 
o SIA "INDĀRES" - mežsaimniecība, transporta pakalpojumi, 
o SIA "Siliņi" – daudznozaru uzņēmums, 
o SIA "AB Farms” – graudkopība, 
o SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs", 
o zemnieku saimniecība "TAURIŅI" – piena lopkopība, 
o Medvecka zemnieku saimniecība "JAUNPLIKŠI" u.c.  

 
Valsts iestādes,  uzņēmumi: 

o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona Jēkabpils daļas 
Aknīstes postenis, 

o Valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, (VSIA „Aknīstes PNS”), 
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o Neatliekamās medicīniskās palīdzības Zemgales reģionālā centra Aknīstes brigāde, 
o SIA „Latvijas Pasts” Aknīstes sakaru nodaļa 

Pašvaldības  uzņēmumi: 
o SIA „Aknīstes Pakalpojumi”, 
o SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”, 
o SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (SIA „Aknīstes VSAC”) 

 
Kapitāldaļas: 

o SIA „Jēkabpils autobusu parks” – 66 003 no 1 100 058   
o SIA „Vidusdaugavas  SPAAO” – 371 no 29 455. 

 

1.3. KOPSAVILKUMS  

Aknīstes novads atrodas Latvijas DA daļā, Zemgales reģionā,  robežojas ar Lietuvas 
Republiku, novadu veido 4 teritoriālās vienības - Aknīstes pilsēta, Aknīstes, Asares, Gārsenes 
pagasti. Novada teritorija ir 284,95 km2 liela, 2013.gada sākumā novadā dzīvo 3084 
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) vai 2897 (Centrālā statisktikas pārvalde - CSP) 
iedzīvotāji. Kultūrvēsturiski novads pieder Sēlijas reģionam, funkcionālās saites to saista gan 
ar Zemgales, gan Latgales reģioniem, gan Lietuvas Republiku. Novadā ir 5 apdzīvojuma centri 
– Aknīstes pilsēta, ciemi Asare, Ancene, Gārsene, Kraujas, kā arī viensētas un viensētu 
grupas. 
 
Iedzīvotāji.  
Kā visā valstī, novadā vērojama demogrāfiskā lejupslīde, pēdējo 6 gadu laikā iedzīvotāju 
skaits samazinās vidēji par 1,1 -1,8 % gadā, laikā no 1990. līdz  2013.gadam to skaits 
samazinājies par 21,6%. Iedzīvotāju blīvums novadā nevienmērīgs, no 4,0 cilv./km2 Aknīstes 
pagastā līdz 359 cilv./km2 Aknīstē,  vidēji novadā 10,2 cilv./km2  (CSP).  Aknīstes novads ir 
viens no 2 novadiem valstī, kur vīriešu skaits nedaudz pārsniedz sieviešu skaitu. Nacionālais 
sastāvs novadā viendabīgs, 80% iedzīvotāju ir latvieši, 10% iedzīvotāju ir krievi, 5% - 
lietuvieši. 91,2%  iedzīvotāju ir Latvijas Republikas pilsoņi. Demogrāfiskā slodze ir zemāka, kā 
vidēji valstī, tomēr darbspējas vecumu nesasniegušo skaits ir tikai 11,1% no iedzīvotāju 
skaita, līdz ar to nākotnē rodas draudi darbaspēka pieejamībai novadā, izglītības iestāžu, kā 
arī visa novada  pastāvēšanai. 
 
Ģeogrāfiskais izvietojums un dabas resursi.  
Ģeogrāfiski lielākā novada daļa atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenumā, bet 
Asares pagasta A daļa izvietota Augšzemes augstienes Ilūkstes pauguraines R daļā. Reljefu 
saposmo Dienvidsusējas upes senleja, subglaciālā vaga Dobes upes ielejā. Klimats 
raksturojams kā mēreni kontinentāls, valdošie vēji – D, DR, R virzienu, vidējais to ātrums 
gadā – 3,2 m/s, gada vidējā gaisa temperatūra +5,70. Vides kvalitāte raksturojama kā laba. 
Ūdens resursi novadā ir pārstāvēti ar Dienvidsusējas upi, Radžupi, vairākām nelielām upītēm, 
ezeriem, novadā nav publisko ūdeņu vai teritoriju, kur zvejas tiesības pieder valstij. 
Pašvaldībai pieder Zuju, Vecmuižas ezeri. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) um 
meži ir ražošanas attīstības pamats novadā. LIZ aizņem 47% no novada teritorijas, 65% no LIZ 
savulaik meliorēta, zemes auglība viduvēja, bet Gārsenes pagastā 17,5% no LIZ zemes 
kvalitātes novērtējums ir augstāks par 50 ballēm. Meži aizņem 38% no novada teritorijas, 
lielākie mežu masīvi ir Asares un Gārsenes pagastos, gandrīz puse mežu piekrīt valstij. Īpaši 
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aizsargājamās dabas teritorijas novadā ir: daļa no dabas lieguma „Baltmuižas purvs” 
(NATURA 2000 teritorija, ~ 150 ha) un Gārsenes aleja Gārsenes pagastā, īpaši aizsargājamais 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis Vecmelderu avoti, vairāki mikroliegumi, 
dižkoku audze valsts mežos Aknīstes pagastā, mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi 
valsts mežos Asares pagastā, kā arī valsts nozīmes dižkoki visās 4 teritoriālajās vienībās (kopā 
35). Vietējas nozīmes aizsargājamu dabas objektu statusu pašvaldības piešķīrušas Asares 
muižas parkam, Gārsenes parkam, dižakmeņiem Gārsenes parkā. No bioloģiskās 
daudzveidības viedokļa nozīmīga ir Radžupes  ieleja, par ģeoloģiskajiem pieminekļiem var 
uzskatīt Saltupju Svētavotu – kulta vieta un Velna alu, kā potenciālo dižkoku audzi – priedes 
Vecajos Tuņķeļu kapos.  
Novadā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu, bet teritorijā ir smilts, grants, kūdras, 
sapropeļa, māla, dolomīta, avotkaļķa iegulas. Lai gan purvi aizņem tikai 2,2% no novada 
teritorijas, kūdras iegulas atrodas arī mežu teritorijās un viens no novada ekonomikas 
stūrakmeņiem ir kūdras ieguve Aknīstes Lielajā purvā, tās pārstrāde, eksports. Smilts, grants 
ieguve notiek nelielos apjomos, galvenokārt grants ceļu rekonstrukcijai, jo grunts 
granulometriskais sastāvs ir neviendabīgs. Kvalitatīvas smilts ieguvei plānots karjers valsts 
mežos Asares pagastā. 
 
Sociālā infrastruktūra.  
Izglītības pakalpojumus novadā nodrošina: pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Bitīte”, 
Aknīstes vidusskola, Asares, Gārsenes pamatskolas, interešu izglītību njauniešiem odrošina 
Aknīstes bērnu un jauniešu centrs, profesionālās ievirzes izglītību – Jēkabpils mākslas un 
mūzikas skolu filiāles. Notiek sadarbība ar Viesītes sporta skolu. Skolēnu skaits novadā 
samazinās, 40% pedagogu ir vecāki par 50 gadiem. Lielākā daļa pedagogu iesaistījušies 
tālākizglītībā. Asares un Gārsenes pamatskolas vairākus gadus īsteno projektus skolu 
kļūšanai par vietējiem sabiedrisko aktivitāšu centriem, lai veicinātu arī ekonomisko aktivitāti 
šajos pagastos. Finansējums piesaistīts Aknīstes vidusskolas un PII siltināšanai, vidusskolai 
uzlabota materiāli tehniskā bāze dabaszinību kabinetiem, rekonstruēta sporta zāle, tomēr 
siltināšana, inženiertīklu un telpu rekonstrukcija nepieciešama vidusskolas vecajam 
korpusam un pārējām novada izglītības iestādēm. Mūžizglītības un veselīga dzīvesveida 
aktivitātes deleģētas NVO. 
Sociālos pakalpojumus nodrošina novada sociālais dienests, darbojas pansija senioriem, kā 
arī pašvaldības uzņēmums SIA „Aknīstes veselības un saociālās aprūpes centrs”, kas sniedz 
primārās veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, ambulatoros pakalpojumus, 
sociālās aprūpes centra pakalpojumus. Lielākā daļa telpu rekonstruēta. Aknīstē ir 
neatliekamās palīdzības brigāde, 2 ģimenes ārsta prakses, pagastos ģimenes ārsta 
pakalpojumi pieejami 1 reizi mēnesī. Bezdarba līmenis novadā pēdējos 3 gados (2010.gada 
janvāris – 2013.gada janvāris) pārsniedz 10% (12,10-10,6%), bezdarbnieku skaits mainījies no 
260 līdz 200 cilvēkiem, daļa no šiem iedzīvotājiem patiesībā nav darbaspējīgi slimību dēļ.  
Drošība novadā ir salīdzinoši labāka kā vidēji valstī, lielākais skaits noziegumu ir zādzības, tās 
veic arī Lietuvas pilsoņi, tāpēc nepieciešama starpvalstu sadarbība drošības jautājumos. 
Kultūras aktivitātes pieejamas Asares, Gārsenes pagastos, Aknīstes pilsētā, kā arī apkārtējos 
novados un Jēkabpilī. Novadā ir 3 bibliotēkas, 2 kultūras nami, minētajos pagastos un pilsētā 
darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Lai gan Asares un Gārsenes kultūras nami ir 
rekonstruēti, tiem joprojām nepieciešama iekštelpu un/vai ārtelpas uzlabošana. Aknīstes 
pilsētā rekonstruēta estrāde, bet lielākiem kultūras pasākumiem, īpaši ziemā, trūkst telpu, 
arī sporta zāle, stadions ir tikai vidusskolai, līdz ar to Aknīstē aktuāli nepieciešams 
daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs. Cieņpilnai nelaiķu izvadīšanai pilsētā 
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nepieciešama kapliča. Vietēja līmeņa apdzīvojuma centros nav sporta zāļu, stadionu, 
lielākoties arī aktīvas brīvā laika pavadīšanas un rekreācijas iespēju. 
Novadā ir nozīmīgi kultūrvēsturiskā mantojuma resursi, daudzi valsts aizsargājamie kultūras 
pieminekļi, to sakopšana un apsaimniekošana veicina tūrisma attīstību. 
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, novadā darbojas Aknīstes 
novada dome un tās izpildinstitūcija – Aknīstes novada pašvaldība, bet Asares, Gārsenes 
pagastos – to pārvaldes, pakalpojumi tiek sniegti arī Ancenē. Aknīstes pagasta iedzīvotājiem 
pakalpojumi tiek nodrošināti Aknīstes pilsētā. Pašvaldība saņem maksājumus no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda, tās budžeta ieņēmumi 5 gados (no 2009. līdz 2013.gadam) 
pieauguši no LVL 1 368 927 līdz LVL 1 488 125, pieaugumu veido galvenokārt projektu 
finansējums - pieaugot ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, samazinās finanšu 
izlīdzināšanas fonda dotācijas. No 2009. līdz 2013.gadam pašvaldība, tās iestādes, uzņēmumi 
īstenojuši vai uzsākuši īstenot 34 ES fondu un citu finanšu institūciju atbalstītus projektus. 
Vienlaikus, attīstības nodrošināšanai nepieciešama pašvaldības darbinieku kapacitātes un 
darba efektivitātes celšana, e-pakalpojumu un vienas pieturas aģentūras principu 
izmantošana. Nepieciešams aktivizēt starptautisko un pārrobežu sadarbību, dalību 
sadarbības tīklos, savu interešu lobēšanu valsts iestādēs un partijās novada konkurētspējas 
paaugstināšanai. 
 
Inženiertehniskā infrastruktūra.  
Ceļu tīkls novadā ir pietiekoši blīvs un sazarots, novadu šķērso 2 valsts reģionālie ceļi ar 
melno segumu,  8 valsts vietējie ceļi ar grants segumu, kā arī 130 pašvaldības grants ceļi 
(kopā 169 km), taču valsts vietējo ceļu kvalitāte neatbilst uzņēmējdarbības attīstības 
prasībām, grants ceļi šķīdoņa laikā tiek slēgti kravu pārvadātājiem ar kravnesību virs 10 
tonnām, novirzot uzņēmējus uz teritorijām ar labākiem ceļiem. Valsts ceļa no Aknīstes uz 
Lietuvas robežu kvalitāte veido negatīvu Latvijas valsts tēlu. Arī pašvaldības ceļiem ciemos un 
aktīvas saimnieciskās darbības teritorijās nepieciešami kvalitatīvi uzlabojumi. Aknīstē ir 40 
ielas (kopā 18,3 km), pārsvarā ar grants segumu, liela daļa neapgaismotas. Rekonstruētas 
galvenās tranzītielas. Īpaši pēc pēdējo gadu ūdenssaimniecības un tranzītielu rekonstrukcijas 
būvdarbiem, kad tranzīta un pārējā satiksme tika novirzīta uz blakus ielām, pilsētā 
nepieciešama ielu rekonstrukcija. Aktuāla ir pilsētas apvedceļa izbūve. 
Komunālos pakalpojumus novadā sniedz 4 institūcijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 
ir/būs visos apdzīvojuma centros, visi rekonstruēti vai izbūvēti no jauna, vienīgi Aknīstes 
pilsētā nepieciešama jaunu tīklu izbūve lielai pilsētas daļai. 
Siltums centralizēti tiek piegādāts daudzdzīvokļu mājās Kraujās un Aknīstē, abās apdzīvotajās 
vietās apkurē tiek izmantota šķelda, iegādāti jauni apkures katli. Ancenē centralizēti tiek 
apkurinātas 2 daudzdzīvokļu mājas, veikta to katlumājas rekonstrukcija. Pilsētā vēl 
nepieciešama siltumtrašu izbūve, rekonstrukcija, jaunu patērētāju pieslēgšana.   
Telekomunikāciju pakalpojumus nodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „Tele2”, AS „Triatel”, SIA 
„Bite”. Optiskais internets nav pieejams. Pagastu nomalēs mobilo sakaru pakalpojumi nav 
kvalitātīvi – tīkls nav pieejams vai pieslēdzas Lietuvas mobilo pakalpojumu sniedzēji. 
Elektroapgādi novadā nodrošina elektrotīkli ar maksimālo spriegumu līdz 20 kV. 
Pašvaldība atrodas Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas poligona darbības zonā, 
atkritumu apsaimniekošanu veic iepirkumu procedūras uzvarētājs no Daugavpils. Uzņēmums 
atkritumus šķiro un atlikušo nešķirojamo atkritumu daļu nogādā poligonā „Dziļā vāda”. 
Novadā nepieciešams izveidot dalītās atkritumu savākšanas laukumus. 
Aknīstes pilsēta nav pietiekami nodrošināta ar mājokļiem, ir dzīvokļu rinda. Dzīvojamo fondu 
sastāda 20.gs. 70-80-tajos gados celtās daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļi tajās lielākoties 
privatizēti, kā arī pirmskara periodā celtās viena, divu un vairākdzīvokļu ēkas, lielākoties bez 
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ērtībām, ēkas ļoti nolietojušās. Lielāko daļu no vecajām ēkām jārekonstruē, daļa jānojauc. 
Rekonstrukcijai vai jaunu mājokļu celtniecībai trūkst finansējuma. Problēmas ar dzīvojamā 
fonda kvalitāti, pieejamību pastāv visos apdzīvojuma centros, kas ir viens no iemesliem, 
kāpēc iedzīvotāji pamet novadu. Nākotnē šī problēma varētu radīt darbaspēka trūkumu. 
 
Uzņēmējdarbība.  
2011.gadā novadā reģistrētas 324 tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības, tai 
skaitā 67 zemnieku saimniecības (Uzņēmumu reģistrā reģistrētas 107 zemnieku 
saimniecības), 34 – SIA un 201 pašnodarbinātā persona. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās 
statistikas vienības uz 1 000 iedzīvotājiem (113,8) 2010.gadā pārsniedz gan Zemgales reģiona (53,3), 
gan valsts rādītājus (64,2), ko nodrošina lielais pašnodarbināto personu īpatsvars (70% no tirgus 

sektora ekonomiski aktīvajām statistikas vienībām).  Novadā ir 3 organizācijas ar darbinieku 
skaitu, lielāku par 50 – SIA „Nordtorf” (80 ziemā – 180 darbinieki sezonā), Aknīstes novada 
pašvaldība ar tās iestādēm (~ 160 darbinieki), 298 darbavietas nodrošina  garīgās veselības 
ārstniecības pakalpojumu sniegšana VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. Novadā 
veidojas uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide. Galvenās ražošanas nozares – 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī kūdras ieguve, pārstrāde, eksports, daudzveidīgi 
komercpakalpojumi, tai skaitā transporta pakalpojumi, tūrisms. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā  uz 1 iedzīvotāju no 2010. līdz 2012.gadam pieauguši 
no LVL 185,30 līdz LVL 228,78.  Novada ekonomisko augšupeju sekmēs nozares, kuru 
attīstībai novadā ir attīstības priekšnoteikumi:  lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde; 
mežsaimniecība un kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde; garīgās veselības 
ārstniecības un aprūpes pakalpojumi; dažāda veida citi pašvaldības un komercpakalpojumi; 
tūrisms. 
 

1.4. NOVADA FUNKCIONĀLĀS SAITES UN KOPĒJO INTEREŠU 
TERITORIJAS 

Aknīste, kas atrodas Latvijas dienvidu pierobežā, kopā ar Zemgales reģiona pilsētām Viesīti 
un Jēkabpili un Latgales reģiona pilsētām Ilūksti un Subati, veido Dienvidu pilsētu 
funkcionālo tīklu. Šīs pilsētas sasaista valsts reģionālie autoceļi P89 (Ķekava – Skaistkalne, 
līdz Vecumniekiem), P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate) un P74 (Siliņi – Aknīste) un 774 
(Aknīste – Lietuvas robeža), P70 (Subate – Svente), kas krustojas ar A14 (Daugavpils 
apvedceļš) un A13 (Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 
(Medumi), kas savieno ar nacionālas nozīmes centru Daugavpili.  

Ņemot vērā novada attīstības centros - Aknīstes pilsētā, Gārsenes un Asares, Ancenes 
ciemos  plānotos un pieejamos pakalpojumus, apdzīvoto vietu ģeogrāfisko novietojumu pie 
transporta ceļiem, kas nodrošina novada iedzīvotāju un uzņēmēju, kā arī apkārtējo novadu 
iedzīvotāju mobilitāti, veidojas dažādas intensitātes un līmeņu funkcionālās saites – 
pakalpojumu saites novada teritorijā (iekšējās saites) starp administratīvo centru Aknīsti un 
pārējiem apdzīvojuma centriem, pakalpojumu saites ar Jēkabpils pilsētu un pārējām 
Zemgales reģiona pilsētām, Daugavpils reģiona pilsētām (ārējās saites), kā arī Rīgu un 
pārrobežu saite ar Lietuvas Republiku. 

Novada teritorijā (iekšējās) funkcionālās saites veido mobilitātes trijstūri starp trjiem 
galvenajien centriem Aknīsti, Gārseni un Asari, ar mazāk intensīviem atzariem uz Anceni un 
Kraujām. Lai uzlabotu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzņēmējdarbības jomu un novada 
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nozīmīgāko kultūrvēstiskā mantojuma un tūrisma objektu iekļaušanu kopējā Sēlijas 
kultūrvēsturiskajā reģiona tūrisma pakalpojumu paketē, ir jāattīsta tālāk iekšējā saite starp 
Gārseni un Asari – Anceni. Asfalta seguma uzklāšana ceļa posmā no Vilkupes līdz Asarei un 
Ancenei, no Zariņkalna līdz Gārsenei būtiski uzlabotu pakalpojumu sasniedzamību 
administratīvajā centrā Aknīstē un viennozīmīgi uzlabotu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Vieglāk būtu pieejami arī tūrisma pakalpojumi, tas palielinātu tūristu un apmeklētāju skaitu 
novadā, tādējādi uzlabojot novada ekonomisko situāciju un atpazīstamību. Asfalta seguma 
uzklāšana valsts ceļam V 810 posmā no krustojuma ar ceļu P 73  līdz Kraujām uzlabotu 
darbavietas pieejamību 300 novada iedzīvotājiem. 

Ārējās funkcionālās saites ar Jēkabpils pilsētu ir visintensīvākās tuvās atrašanās (44 km) un 
vieglās sasniedzamības dēļ. Darba vieta Jēkabpilī transporta izmaksu dēļ galvenokārt ir 
iedzīvotājiem, kuri tur nestrādā katru dienu, bet lielākā daļa no novada iedzīvotājiem dodas 
uz Jēkabpili saņemt pakalpojumus. Šāda tendence ir vērojama tagad un saglabāsies arī 
perspektīvā. Uz Latgales reģiona pilsētām – Subati, Ilūksti un Daugavpili kustība ir mazāk 
intensīva, galvenokārt tādēļ, ka valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi jau kopš neatkarīgas 
valsts izveidošanās pieejami Jēkabpilī, kas ir tuvāk,  kā Daugavpils (75 km). 

Novada iedzīvotāji un uzņēmēji izmanto sekojošus pakalpojumus citos novados, pilsētās –  

 Jēkabpils novadā – ģimenes ārsta, ārsta palīga, pirmsskolas izglītības iestādes, 
pamatskolas, Rubenes katoļu baznīcas pakalpojumus, apmeklē kultūras 
pasākumus Rubenes estrādē, kultūras namos Rubenes, Zasas  pagastā; 

 Viesītes novadā – zobārsta pakalpojumus Viesītē; kultūras pasākumus Viesītes 
kultūras pilī; 

 Ilūkstes novadā – mazumtirdzniecības pakalpojumus; veselības aprūpes 
pakalpojumus SIA „Ilūkstes VSAC”; profesionālās izglītības pakalpojumus Bebrenē; 

 Daugavpilī – reģionālās slimnīcas un ambulatoros  veselības aprūpes 
pakalpojumus; tirgus pakalpojumus tirdzniecībai ar lauksaimniecības produkciju; 
mazumtirdzniecības pakalpojumus;  vidējās profesionālās izglītības (Saules skola 
u.c.) pakalpojumus; 

 Jēkabpilī - reģionālās slimnīcas un ambulatoros (veselības aprūpes) pakalpojumus; 
tirgus un mazumtirdzniecības pakalpojumus; valsts iestāžu, kultūras, tūrisma, 
vidējās un profesionālās izglītības  (ģimnāzija, 3.vidusskola, agrobiznesa koledža) 
pakalpojumus. 
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1.tabula. Pastāvošās funkcionālās saites 

Funkcionālās saites Sadarbības jomas Sadarbības partneri 
Valsts iestādes Valsts iestāžu pakalpojumi Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā,Rīgā 

Pašvaldību  
sadarbība 

Kopīga pašvaldību būvvalde  
Krustpils novadā, kopīga izglītības 
nodaļa Jēkabpils novadā. 
Dalība kopējos projektos. 

Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi. 
Neretas, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Ilūkstes 
novadi. 

Izglītība  Pirmsskolas izglītība; vispārējās 
pamata un vidējās izglītības ieguve; 
interešu izglītība. 
Profesionālā vidējā izglītība. 

Jēkabpils (Rubenes pagasts), Viesītes (skolēni 
no Elkšņu pagasta), Ilūkstes (skolēni no 
Prodes pagasta) novadi, Jēkabpils (ģimnāzija, 
3.vidusskola, agrobiznesa koledža), 
Daugavpils (Saules skola) pilsētas; Jēkabpils 
mūzikas un mākslas skolu filiāles;  Viesītes 
sporta skolas filiāle. Bebrenes profesionālā 
vidusskola 

Veselības un sociālā  
aprūpe 

Slimnīcas, rehabilitācijas centri, 
zobārstniecība 

 Ilūkstes VSAC, Jēkabpils, Daugavpils 
ambulatorās veselības iestādes, slimnīcas,    
Jēkabpils pansionāts, zobārstniecība Viesītē, 
Jēkabpils, Ilūkstes novados.  

Sabiedriskais   
transports 

Autobusu transports uz  Jēkabpili, 
Rīgu, Daugavpili 

Jēkabpils, Liepājas, Daugavpils autobusu 
parki 

Kultūra, kultūrvēstu-
riskā mantojuma 
saglabāšana 

Mākslinieciskā pašdarbība, tradīciju 
kopšana, kultūras pasākumi 

Ilūkstes, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Salas 
novadi, Lietuvas Republikā - Rokišķu rajons, 
Jodupes pilsēta 

Uzņēmējdarbība Ēdināšana, mežistrāde, 
lauksaimniecības produkcijas  
ražošana, kūdras ieguve, 
komercpakalpojumi iedzīvotājiem, 
utt. 

Ilūkstes, Viesītes, Jēkabpils novadi, 
Daugavpils, Jēkabpils 

Darbaspēks no citiem 
novadiem 

Medmāsas; strādnieki kūdras 
ieguvē; skolotāji;  šoferi;  speciālisti 
domē, pašvaldības u.c. uzņēmumos 

Jēkabpils, Ilūkstes, Viesītes novadi 

Darbaspēks uz 
darbavietām citos 
novados 

Autobusu šoferi, apsargi, skolotāji, 
mežsaimniecības un citi speciālisti, 
citi darbinieki 

Liepājas, Jēkabpils autobusu parki; 
organizācijas Jēkabpils pilsētā, novadā; 
Viesītes vidusskola; ģimenes ārsta prakse 
Jēkabpils novadā; VAS „Latvijas valsts meži” 
nodaļa Līvānos 

Sēlijas reģions Mākslinieciskā pašdarbība, tradīciju 
kopšana, kultūras pasākumi, 
publikācijas  par reģionu, valsts 
reģionālie un vietējie  autoceļi, 
pierobežas attīstības jautājumi 

Sēlijas pašvaldību apvienība – Ilūkstes, 
Viesītes, Jaunjelgavas, Viesītes, Salas, 
Jēkabpils novadi  

Zemgales plānošanas 
reģions – publiska 
atvasināta persona 

Lēmumu pieņemšana , teritorijas 
attīstības plānošana, kopīgi projekti 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
programmā, funkciju deleģēšana 

21 pašvaldība Zemgales plānošanas reģionā; 
KM (deleģēta valsts kultūrpolitikas 
īstenošana reģionā) 

Pārrobežu saites Kultūras un citi sabiedriskie 
pasākumi, sadarbība projektos, 
komercpakalpojumi iedzīvotājiem ( 
iepirkšanās, atpūta)  

Lietuvas Republikā – Rokišķu,  Jodupes   
pilsētas, komercuzņēmumi (stādaudzētava; 
UAB „Rokišķio pienas”, u.c.) 
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Aknīstes novads, kopā ar citiem novadiem, ietilpst dažādās attīstības veicināšanas  interešu 
grupās un veido ar tiem kopējo interešu teritorijas vairākās jomās, kas telpiskajā perspektīvā 
savstarpēji pārklājas, jo novads atrodas Zemgales un Latgales plānošanas reģionu 
robežteritorijā.  Kopīgo interešu jomas telpiskās attīstības perspektīvā ir sekojošas -      

Sēlijas reģiona kontekstā: 

o kopīga Sēlijas reģiona atīstības veicināšana – 7 pašvaldības (Aknīstes, Jēkabpils, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Salas, Neretas, Viesītes novadi); 

o Dienvidu pilsētu funkcionālā tīkla attīstība  (Ilūkste – Subate – Aknīste – Nereta – 
Viesīte), ietverot dažādas sadarbības formas, uzņēmējdarbības  un infrastruktūras 
attīstības jautājumu risināšanu; 

o tūrisma infrastruktūras attīstība, veidojot tūrisma pakalpojumu tīklu. 

Zemgales plānošanas reģiona kontekstā: 

o Lietuvas pierobežas atttīstības veicināšana – Ilūkstes (Latgales plānošanas 
reģionā), Aknīstes, Viesītes, Neretas novadi, kā arī pārējie Lietuvas pierobežas 
novadi Zemgales plānošanas reģiona teritorijā; 

o valsts reģionālo un vietējo autoceļu attīstība, nodrošinot grants seguma nomaiņu 
ar melno segumu  valsts reģionālā  autoceļa P72- Ilūkste – Bebrene - Birži  posmā  
Ilūkste – Zasa un valsts vietējo autoceļu V 774 Aknīste – Lietuvas robeža , V822 – 
Vilkupe- Bebrene;   V 823 – Vilkupe - Gārsene – Lietuvas robeža, V800 Rubeņi – 
Ancene – Subate;  V 810 – Slate – Dominieki – Auziņas;   V709 Aknīste – Gārsene – 
Ausmas neasfaltētajos posmos. Daļa minēto valsts ceļu infrastruktūras attīstības 
problēmu attiecas uz Latgales plānošanas reģionu, jo ceļi turpinās Ilūkstes novadā; 

o valsts vietējo autoceļu attīstība, nodrošinot grants seguma rekonstrukciju -  valsts  
vietējā ceļa V 771 Aknīste – Ragi – Apserde – Mežlauki rekonstrukcija; 

o tūrisma infrastruktūras attīstība, veidojot tūrisma pakalpojumu tīklu. 

Latvijas Republikas teritorijas kontekstā: 

o sadzīves atkritumu apsaimniekošana, piedaloties Viduslatvijas reģionālā 
atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā vāda” darbībā kā dibinātājiem; 

o valsts pierobežas attīstības veicināšana; 

o valsts autoceļu tīkla kvalitātes uzlabošana; 

o iekļaušanās attīstības centru funkcionālajā tīklā; 

o sadarbība ar dažādu jomu zinātniekiem Sēlijas kultūrvēstures jautājumos. 

 Eiropas Savienības kontekstā: 

o kopīga Sēlijas reģiona atīstības veicināšana, sadarbojoties ar sēļiem Lietuvas 
Republikas pilsētās  Viļņā un Rokišķos, sēļiem Latvijā; 

o pierobežas teritoriju attīstība abpus robežai, sadarbojoties ar Lietuvas Republikas 
Rokišķu pilsētas pašvaldību, iestādēm, Jodupes pilsētas iedzīvotājiem, NVO; 

o iedzīvotāju radniecības un katoļu baznīcas saites pāri robežai - daļa Lietuvas 
teritorijas 1921.gada miera līguma rezultātā pievienota Aknīstes novadam. 



16 

 

2. STRATĒĢISKĀ DAĻA 

2.1. STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS un DOKUMENTA 
SASTĀVDAĻAS 

Stratēģiskās plānošanas dokumentu hierarhiju un to darbības termiņus nosaka 
Attīstības plānošanas sistēmas likums, nosakot, ka attīstību plāno ilgtermiņā (līdz 25 gadiem, 
vidējā termiņā (līdz 7 gadiem), īstemiņā (līdz 3 gadiem).  Vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuemntiem, īstemiņa – 
vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem. Vietējā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem.  

Hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības  plānošanas dokuments ir Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija līdz 2030.gadam  „Latvija 2030” (apstiprināta Saeimā 10.07.2010.). 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments pašvaldībā ir pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija – dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva 
rakstveidā un grafiskā veidā. 

Hierarhiski augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas  
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP), apstiprināts ar Latvijas Republikas 
Saiemas lēmumu 2012.gada 20.decembrī.  

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments pašvaldībā ir pašvaldības  
attīstības programma -  dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums ilgstpējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

Plānošanas dokumentu savstarpējo hierarhiju un sastāvdaļas precizē un nosaka Ministru 
kabineta 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentiem”. 

Ilgtermiņa attīstības stratēģija akcentē pašvaldības attīstības vēlamo turpmāko virzību un 
sasniedzamos mērķus, ievērojot teritoriju savstarpējo sasaisti ar apkārtējām pašvaldībām, 
nosakot prioritārās ekonomiskās attīstības nozares, kā arī teritoriju attīstības vadlīnijas 
telpiskās attīstības perspektīvā.   

Aknīstes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam  izstrādāta, 
ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030, kā arī Zemgales plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes, 
pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujās, darba grupās un iedzīvotāju iesaistes pasākumā „Kartē 
un saskaņo” vairākuma izteikto viedokli. Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
saturiskās sastāvdaļas noteiktas atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma un 
Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentiem” norādījumiem (skatīt 2.tabulu).  
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2.tabula.              Stratēģiskās plānošanas sastāvdaļas. 

Plānošanas 
dokumenta 

darbības laiks 

Plānošanas 
dokumenta 
nosaukums 

Plānošanas dokumenta 
sastāvdaļas 

Īss  satura raksturojums 

Ilgtermiņa Ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģija 

(IAS) 

 
Stratēģiskā 

daļa 
 
 

VĪZIJA - lakonisks ilgtermiņa nākotnes 
redzējums, kas vienlaikus parāda 
teritorijas unikālās vērtības 

Ilgtermiņa 
(stratēģiskie) 

attīstības 
mērķi  
(SM) 

- 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 

Ilgtermiņa 
attīstības 

prioritātes 
(IP) 

- teritorijas attīstības vispārējās 
aktualitātes ilgtermiņā, kuru 
risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 
salīdzinājumā ar citām attīstības 
aktualitātēm 

Teritorijas 
specializācija 

- informācija par perspektīvajiem 
novada ekonomiskās attīstības 
galvenajiem virzieniem  

Telpiskās 
attīstītības 
perspektīva 

Telpiskās 
attīstītības 
perspektīva 

- apraksta un grafiskā veidā attēlota 
vēlamā teritorijas telpiskā struktūra 

Vidēja termiņa Attīstības 
programma 

(AP) 

 
Stratēģiskā 

daļa 

Vidēja termiņa 
attīstības 

prioritātes  
(VTP) 

- teritorijas attīstības vispārējās 
aktualitātes vidējā termiņā, kuru 
risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 
salīdzinājumā ar citām attīstības 
aktualitātēm. 

Rīcības virzieni 
(RV) 

- konkrētu pasākumu kopums, kas ir 
izvirzīts noteikto vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanai (nozares) 

Uzdevumi 
(U) 

- iniciatīvu  rīcību kopums, kas ir 
izvirzīti noteikto rīcības virzienu 
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, 
izmērāmi un pārbaudāmi 

Rīcības plāns Rīcības 
(R) 

- pasākumu kopums apstiprināto 
uzdevumu izpildei (plānotās 
darbības);  (- konkrētu pasākumu 
kopums  un investīciju plāns 
attīstības programmā noteikto 
uzdevumu īstenošanai) 

Īstermiņa Investīciju 
plāns 

- apstiprināts plānoto investīciju 
projektu saraksts 3 gadu periodam, 
attīstības programmas Rīcības plāna 
sastāvdaļa 

Vidēja termiņa Īstenošanas 
uzraudzības 

un 
novērtēšanas 

kārtība 

Rādītāji - indikatori, kas norāda mērķa 
sasniegšanas rezultātus  

Uzraudzības 
pārskatu 

iesniegšanas 
nosacījumi 

-  informācija par veiktajām 
aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju 
izmaiņas, secinājumi un ieteikumi 
turpmākajai rīcībai; par atbilstību 
IAS izvirzītajiem mērķiem 
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2.2. Vīzija 2030

 

Aknīste - novads sapņiem un izaugsmei! 

Aknīstes novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide, kas veicina iedzīvotāju 
vēlmi dzīvot un strādāt novadā. 

Aknīstes novada galvenā vērtība un resurss ir tā iedzīvotāji, kuriem nodrošināta izglītības, 
veselības aprūpes, sporta, sociālo, kultūras pakalpojumu pieejamība visām paaudzēm, 
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek nodrošināta  
prasmju un zināšanu apguve, attīstība, pilnveidošana un pielietošana gan ikdienā, gan 
darbā, sekmējot arī inovāciju rašanos un pielietošanu.  

Novada ekonomiskā attīstība balstās uz dažāda apjoma attīstītu daudzveidīgu 
lauksaimniecisko un mežsaimniecisko ražošanu, kūdras ieguvi, pārstrādi, pakalpojumu 
sniegšanu garīgās veselības, loģistikas, tūrisma  un citās jomās. Tiek sekmēta saimnieciskās 
darbības dažādošana, nepilna laika saimniekošana, attālinātā darba iespējas, inovatīvi 
risinājumi vietējās ekonomikas stiprināšanai. 

Sakārtotu un attīstībai labvēlīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi nodrošina sakārtota 
infrastruktūra – rekonstruēti, asfaltēti ceļi attīstības centros,  pagastos, ielas Aknīstes pilsētā;  
kvalitatīva komunālā un inženiertehniskā infrastruktūra; labiekārtots un pieejams 
dzīvojamais fonds; labiekārtoti publiskie objekti un teritorijas. Tiek pielietoti kompleksi 
risinājumi Infrastruktūras uzlabošanā. 

Radīts kvalitatīvs novada transporta tīkls un infrastruktūra, tai skaitā -  savienojums ar 
Lietuvas Republiku  kļuvis par valsts un  Eiropas transporta infrastruktūras neatņemamu 
sastāvdaļu, sekmējot valsts un novada konkurētspēju un ilgtspējību. 

Novadā tiek sniegts atbalsts dabas un kultūrvides sakopšanai un aizsardzībai, veicināta 
energoefektivitāte un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana, pāreja uz zemu oglekļa 
dioksīda emisiju, tiek sekmēta vietas potenciāla attīstība. 

Pašvaldības darbība orientēta uz aktīvu, organizētu teritorijas un nozaru mērķtiecīgu 
pārvaldīšanu, uzturēšanu un attīstības vadīšanu, uz sabiedrības līdzdalības aktivizēšanu, 
sadarbību ar dažādiem vietējiem un ārvalstu  partneriem. Tiek sekmēti pasākumi līdztiesības 
veicināšanai, dažādu sociālo partneru, NVO ietekmes palielināšanai, sociālo inovāciju 
veicināšanai. 

Aknīstes novads - 
ar uzņēmīgiem cilvēkiem, 
pievilcīgu kultūrvēsturisko 
mantojumu un virzību uz 
nākotni 

dzīvei, attīstībai un 
investīcijām labvēlīga vide  
Sēlijā, 
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2.3. ILGTERMIŅA (STRATĒĢISKIE) MĒRĶI  (SM) 

Lai nodrošinātu Aknīstes novada attīstības vīzijas sasniegšanu un realizāciju, tiek noteikti 3 
ilgtermiņa (stratēģiskie) mērķi (SM), kuru sasniegšana sekmēs novada ekonomisko attīstību, 
uzlabos dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, saglabās apdzīvotību novadā: 

 

 

 

Pirmā ilgtermiņa stratēģiskā mērķa sasniegšanai plānots pieejamā un piesaistītā finansējuma 
ietvaros  nodrošināt novada iedzīvotājus ar tiem nepieciešamajiem pakalpojumiem izglītības, 
veselības, sociālās aprūpes, kultūras, kultūrvēsturiskā mantojuma, sporta un veselīga 
dzīvesveida jomās, paaugstināt pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicināt sociālo 
integrāciju. 

Otrā ilgtermiņa stratēģiskā mērķa sasniegšanai nepieciešams palielināt gan novadā pieejamo 
darbavietu, gan uzņēmējdarbībā iesaistīto iedzīvotāju skaitu, uzlabot uzņēmējdarbības 
atbalsta infrastruktūru, kā rezultātā tiks paaugstināts nodarbinātības līmenis, stimulēta 
ekonomiskā aktivitāte un nodrošināta novada ekonomiskā izaugsme. 

Trešais ilgtermiņa stratēģiskais mērķis paredz  daudzveidīgus pasākumus novada resursu 
saglabāšanai un efektīvai attīstībai, darbības klimata pārmaiņu mazināšanai,  zaļās izaugsmes 
veicināšanu, līdzsvarotu teritoriālo attīstību, uzlabojot gan dabas, gan dzīves vides kvalitāti. 

Visu 3 iepriekšminēto mērķu attīstības prioritātes paredz novada attīstības centru izaugsmi,  
lai nodrošinātu teritoriālo pieeju un teritoriju vienmērīgu – policentrisku – attīstību, 
pakalpojumu pieejamību ne tikai novada centrā, bet arī 1.līmeņa (vietējos) attīstības centros, 
tādējādi līdzsvarojot novada iedzīvotāju iespējas. 

Vīzijas sasniegšanai un realizēšanai  noteiktie 3 stratēģiskie mērķi aptver sociālo (cilvēks un 
tā kvalitāte), ekonomisko un dzīves un dabas vides attīstību.  

 

SM1- Izglītots, 
aktīvs, radošs 

cilvēks    

• ir galvenais attīstības virzītājs Aknīstes novadā. Ieguldījumi 
cilvēkkapitālā, cilvēkresursu attīstība sniegs atbalstu arī 
valsts attīstībā.  

SM2 -  Augoša 
ekonomika 

• kuras pamats ir uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīga vide 

SM3 - Kvalitatīva, 
sakārtota dzīves un 

dabas vide  

• stimulēs gan iedzīvotāju aktivitāti, gan novada ekonomisko 
attīstību. 
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2.4. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES  (AP) 

Ilgtermiņa attīstības prioritātes  ir tās teritorijas attīstības vispārējās ilgtermiņa aktualitātes,  
kuru risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm, 
pamatojoties uz novada attīstības vajadzībām un noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem. 

Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai izvēlēta ilgtermiņa attīstības prioritāte (skatīt 3.tabulu), 
katrai no tām Aknīstes novada attīstības programmā 2014.-2020.gadam tiek noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes mērķa sasniegšanai: 

 

IP1 - Atbalsts cilvēkkapitāla un sociālajai attīstībai; 

IP2 - Ekonomiskās aktivitātes veicināšana; 

IP3 - Vietas resursu ilgtspējīga izmantošana; 

 
 

3.tabula. Ilgtermiņa attīstības prioritāšu saistība ar ilgtermiņa (stratēģiskajiem) mērķiem 
 

 
 
 

IP1  paredz nodrošināt kvalitatīvu izglītības, veselības aprūpes, sporta, sociālo, kultūras, 
pašvaldības pakalpojumu pieejamību visām paaudzēm, daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju attīstību novadā, nabadzības mazināšanu, īstenojot iedzīvotājiem sociālās 
iekļaušanās un iesaistes pasākumus, palielināt sociālo partneru, NVO līdzdalību.  

IP2 paredz ekonomiskās aktivitātes veicināšanu, īstenojot iedzīvotāju apmācības pasākumus 
nodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, uzņēmējdarbību atbalstošas 
infrastruktūras izveidi, uzlabošanu, konsultāciju, pieredzes apmaiņas, lobēšanas un citus 
pasākumus.  

IP3 paredz pasākumus ilgtspējīgai vietējo sociālo, kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas un 
vides resursu izmantošanai, attīstībai, uzlabojot vietējo resursu apsaimniekošanu, 
saglabāšanu, izmantošanu, saglabājot līdzsvaru starp cilvēku un vidi, attīstības centru 
potenciāla līdzsvarotu izmantošanu. 

SM1 

Izglītots, aktīvs, 
radošs iedzīvotājs 

IP1 

Atbalsts 
cilvēkkapitāla un 

sociālajai attīstībai 

SM2 

Augoša ekonomika 

IP2 

Ekonomiskās 
aktivitātes 

veicināšana 

SM3 

Kvalitatīva, 
sakārtota dzīves 

un dabas vide 

IP3  

Vietas resursu 
ilgtspējīga 

izmantošana 
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2.5. NOVADA EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA 

Aknīstes novada ekonomiskās vides struktūru raksturo uzņēmējdarbības veidi, kas ir noteikti, 
ņemot vērā novadā pieejamo dabas resursu un cita veida resursu un pašreizējās 
uzņēmējdarbības struktūras kontekstu. Novadā ir 3 organizācijas ar darbinieku skaitu, lielāku 
par 50 – SIA „Nordtorf”, Aknīstes novada pašvaldība ar tās iestādēm, VSIA „Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca”. Šādu aspektu ietekmē novada teritorijā tiek izvirzītas sekojošas 
tautsaimniecības nozares, kas veido un arī nākotnē galvenokārt veidos visa novada 
ekonomiskās vides profilu :  

1) Daudzveidīga 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, 
bioloģiskā lauksaimniecība, lopkopība, graudkopība, augļkopība utml. Novadā šajā nozarē 
darbojas vidēji 67 zemnieku saimniecības. Nākotnē šīs nozares ražošanas veidus varētu 
papildināt dažādu vietējo, nišas produktu ražošana, mājražošana, apvienošanās 
kooperatīvos, tiešajās tirdzniecības ķēdēs, utml. Kā nozīmīgs attīstības virziens, pēc 
iedzīvotāju domām, ir lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmumu 
veidošana. 

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. Daudzi 
pašnodarbinātie nodarbināti mežistrādes, mežaudžu kopšanas darbos. Atkarībā no tālākās 
situācijas attīstības gaitas šī nozare novadā var attīstīties gan kā tradicionāla nozare, gan kā 
potenciāls novada specializācijas virziens. 

3) Derīgo izrakteņu ieguve ar iespējamu zināma veida un līmeņa pārstrādi – novadā esošie 
dabas resursi (kūdra, grants, smilts, māls, dolomīts, sapropelis, avotkaļķi) jau šobrīd 
nodrošina šāda uzņēmējdarbības veida esamību novadā, galvenokārt kūdras, grants, smilts 
ieguvē. Pēdējā laika tendences parāda potenciālu ne tikai derīgo izrakteņu ieguves, bet arī 
pārstrādes jomā - Aknīstes pagastā ir izvietota SIA „Nordtorf”moderna kūdras pārstrādes 
rūpnīca, kura lielāko daļu produkcijas eksportē. Izejvielu uzņēmums iegūst vairākos novados. 
Kūdras ieguve un apstrāde novadā nodrošina ievērojamu skaitu darbavietu – sezonā 
apmēram 180, pārējā laikā – apmēram 80, darbā pieņemot arī citu novadu iedzīvotājus. 

4) Garīgās veselības ārstēšanas un aprūpes pakalpojumi - šo pakalpojumu valsts mērogā 
nodrošina novadā esošais valsts uzņēmums – valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 
(VSIA „Aknīstes PNS”) Kraujās. Uzņēmumā ārstējas vairāk kā 400 pacienti ar garīgās veselības 
traucējumiem dažādā smaguma pakāpē, nodrošinot darbavietas 298 darbiniekiem, 92% no 
tiem ir novada iedzīvotāji. Pareicoties uzņēmuma īstenotajiem projektiem, uzlabojušies 
pacientu ārstēšanas, aprūpes pakalpojumu kvalitāte, dzīves apstākļi, darba apstākļi 
personālam, komunālo pakalpojumu kvalitāte slimnīcā un darbinieku dzīvesvietā – ciemā 
Kraujas.  

5) Tūrisms – novadā pieejamo tūrisma resursu specifika rada noteiktu potenciālu šīs nozares 
attīstībai novadā. Tam par pamatu var kalpot gan esošie tūrisma produkti – Gārsenes dabas 
takas, Gārsenes pils, informācijas centrs  un gidu pakalpojumi Gārsenē, gan objekti – 
Saltupju Svētavots, Velna ala Aknīstē, Asares evaņģēliski luteriskā baznīca un Asares parks ar 
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pilsdrupām, ārstniecības augu dobēm un takām, Aknīstes novadpētniecības muzejs, gan citi 
kultūrvēsturiskā mantojuma  objekti un  unikālās Sēlijas ainavas.  Attīstot un integrējot šo 
piedāvājumu vienā paketē ar blakus esošo teritoriju piedāvājumu Saukas dabas parkā 
(Viesītes novads), Pilskalnes Siguldiņā, dabas parkā „Dvietes paliene” (Ilūkstes novads), 
attīstot  aktīvo tūrismu – velo, ūdens tūrismu utml., iespējams panākt nozares ieguldījuma 
pieaugumu novada ekonomiskajā attīstībā. Saistībā ar tūrisma attīstību tiek akcentēta arī 
nepieciešamība attīstīt amatniecību. 

Apkopojot visu iepriekš minēto, kā novada ekonomiskās vides specializācijas virzieni tiek 
izvirzītas sekojošas nozares, uz kuru attīstību galvenokārt jābalstās uzņēmējdarbības 
attīstībai novadā (neizslēdzot citu, inovatīvu, perspektīvu virzienu attīstību): 

 

o Lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde,  

o Mežsaimniecība un kokapstrāde,  

o Derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, 

o Garīgās veselības ārstēšanas un aprūpes pakalpojumi, 

o Tūrisms. 
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2.6. Saskaņotība ar augstāka līmeņa plānošanas  
        dokumentiem 
 

4.tabula.  Saskaņotība ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” 
pamatnostādnēm 

IAS  „Latvija 
2030” 

prioritātes 

IAS  „Latvija 2030” attīstības virzieni 
 

Aknīstes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 2014.-2030. 

Kultūras telpas 
attīstība 

Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un 
bagātināšana (piederības izjūtas Latvijas 
kulktūras telpai stiprināšana; radošas sabiedrības 
veidošana) 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM2  - Augoša ekonomika 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
cilvēkkapitālā 

Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās 
(kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes 
pieejamība; resursu pieejamība; darba tirgus 
pieejamība un diskriminācijas mazināšana;) 
Cilvēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte 
(nodarbinātības programmas darbaspēka 
līdzdalības palielināšanai; veselības un sociālo 
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība; 
depopulācijas risku mazināšana) 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks   
SM2  - Augoša ekonomika  
 

Paradigmas maiņa 
izglītībā 

Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā 
(izglītības peiejamība; skola kā sociālā tīklojuma 
centrs; e-skola un informācijas tehnoloģiju 
izmantošana; izglītošanās mūža garumā – no 
pirmsskolas līdz pieaugušo tālākizglītībai) 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
 SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves 
un dabas vide 

 

Inovatīva un 
ekoefektīva 
ekonomika 

Masveida jaunrade un  inovācija (inovatīva 
uzņēmējdarbība, plaša jaunrades kultūra) 

Atjaunojama un droša enerģija (atjaunojamo 
energoresursu izmantošana, inovācija; 
energoefektivitātes pasākumi, videi draudzīga 
transporta politika) 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 

SM2 -  Augoša ekonomika 

SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves 
un dabas vide 

Daba kā nākotnes 
kapitāls 

Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga 
apsaimniekošana (dabas kapitāla pārvaldība; 
tirgus instrumentu izveide; ilgtspējīga dzīvesveida 
veicināšana) 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 

SM2 -  Augoša ekonomika 

SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves 
un dabas vide 

Telpiskās atīstības 
perspektīva 

Sasniedzamības uzlabošana (transporta 
infrastruktūras, komunikāciju tīkla attīstība) 

Apdzīvojums (attīstības centru izaugsme) 

Nacionālo interešu telpas (lauku attīstības telpa; 
izcili dabas, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju 
areāli) 

SM2  - Augoša ekonomika 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves 
un dabas vide 

Inovatīva 
pārvaldība un 
sabiedrības 
līdzdalība 

Sociālā kapitāla vērtības pieaugums  
(sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā; 
pilsoniskā izglītība un sociālā integrācija; e-
pārvaldība un sabiedriskā inovācija) 
  

 
SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves 
un dabas vide 

 

 

 



24 

 

 

5.tabula. Saskaņotība ar Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas   
                                                                               dokumentiem 
 
Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.  – 2026.g. Aknīstes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2014.-2030. Vīzija Politikas plānošanas principi 

Zemgale – labvēlīgas dzīves 
vides reģions. 

Teritoriālās kohēzijas 
veicināšana, uzlabojot 
sabalansētu Zemgales sociālo 
un ekonomisko attīstību. 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM2 – Augoša ekonomika 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves un 
dabas vide 

Reģions ar Zemgalei raksturīgo 
kultūrvidi un ainavu, kur 

saglabāts līdzsvars starp cilvēku 
un vidi. 

 

Policentriskas un līdzsvarotas 
Zemgales teritorijas attīstības 
veicināšana, saiknes uzlabošana 
starp attīstības centriem un 
lauku teritorijām, attīstot 
sabiedriskā transporta sistēmu. 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM2 – Augoša ekonomika 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves un 
dabas vide 
 

Vides, dabas resursu, dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
ilgtspējīga apsaimniekošana un 
jaunu kultūras vērtību radīšana. 

 
SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM2 -  Augoša ekonomika 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves un 
dabas vide 
 

Reģions ar attīstītu  
zinātņietilpīgu ekonomiku, 

ražotnēm un pakalpojumiem ar 
augstu pievienotot vērtību. 

 

Zinātņietilpīgas ekonomikas 
attīstība, virzība uz intelektuālo 
ražotņu attīstību, ražošanu un 
pakalpojumiem ar augstu 
pievienoto vērtību. 

 

SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks 
SM2 -  Augoša ekonomika 
SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves un 
dabas vide 

 Informācijas un zināšanu 
pieejamības attīstība 
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3. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

3.1. Nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi  

Aknīstes novada telpiskās struktūras attīstību nosaka gan novada atrašanās vieta valsts 
dienvidu pierobežā ar Lietuvas Republiku, gan esošā un laika gaitā cilvēka darbības rezultātā 
ietekmētā dabas pamatne, kas ģeogrāfiski izvietota Austrumlatvijas zemienes DR daļā - 
Aknīstes nolaidenumā un Augšzemes augstienes Ilūkstes paugurainē, gan vēsturiski 
izveidojušies apdzīvojuma struktūra, galvenie saimnieciskās darbības veidi, ceļu tīkls. Šo 
faktoru ietekme un nozīmīgākie telpiskās struktūras elementi saglabāsies arī turpmāk. 

 

Nozīmīgākie novada telpiskās struktūras pamatelementi ir: 

 Dienvidsusējas upe ar ievērojamu senlejas posmu Gārsenes, Aknīstes  pagastu 
un Aknīstes pilsētas teritorijā un dziļākajiem kvartāra nogulumiem (līdz 300 m) 
Latvijā, tās krastos Gārsenes pagastā uzbūvēts mazais HES, līdz pilij izveidots 
nozīmīgs tūrisma objekts - Gārsenes dabas takas. Aiz Aknīstes pilsētas un 
satekas ar Radžupi applūstošā Dienvidsusējas paliene pavasaros veido ainavisku 
plūdu zonu; 

 Dobes upes subglaciālā vaga ar ezeriem Asares pagasta robežā ar Ilūkstes 
novada Prodes pagastu, no Vilkupes turpinoties kā Dienvidsusējas upes senleja 
līdz Aknīstes pagasta robežai ar Elkšņu pagastu Viesītes novadā; 

 plašās lauku telpas ar tāliem skatu punktiem meliorētajās un lauksaimniecībai 
labvēlīgajās, vietām līdzenumu,  teritorijās visos 3 pagastos; 

 mozaīkveida lauksaimniecības attīstības telpas, vēsturiski saglabājušās vājas 
noteces un smago augšņu teritorijās, pārsvarā Aknīstes un Asares pagastos; 

 mežu un purvu teritorijas, kas kopā pārklāj vismaz 42%  pašvaldības teritorijas; 

 no mežu un purvu teritorijas kā atsevišķs telpiskās struktūras elements, kas 
redzams  abpus ceļam P74 Aknīste – Siliņi (Jēkabpils),  izdalās Lielais Aknīstes 
purvs, kurā uzņēmums SIA „NordTorf” veic vērienīgu kūdras ieguvi eksportam, 
vienlaikus sakārtojot teritoriju; 

 novada teritorija Asares pagastā ir ūdensšķirtne starp Daugavas un Lielupes 
sateces baseiniem, kādēļ novadā ir seklas, kuģošanai nepiemērotas upes, bet ir 
vairāku upju iztekas no pārpurvotām teritorijām, upju augšteces; 

 apdzīvojuma centri novada teritorijā, kas izvietojušies gar valsts autoceļiem un 
to krustojumiem – Aknīstes pilsēta un ciemi – Asare, Ancene, Gārsene, Kraujas; 

 ievērojami kultūrvēstures pieminekļi -  Gārsenes pils un muižas apbūves 
elementi, Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīca, Asares parks, pilsdrupas, 
Asares evaņģēliski luteriskā baznīca, Aknīstes Romas katoļu baznīca;  
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 valsts robeža ar Lietuvas Republiku, ko dabā apliecina robežgrāvis un 
robežstabi, izvirzot specifiskus noteikumus saimnieciskajai darbībai. Valsts 
vietējas nozīmes autoceļš P 774 Aknīste – Lietuvas robeža ir novadu 
savienojošais telpiskais elements ar kaimiņiem Lietuvā.   

 nacionālas nozīmes transporta koridors (Ventspils) Rīga – Daugavpils 
(Baltkrievijas robeža) - valsts reģionālās nozīmes autoceļš P 73 Vecumnieki – 
Nereta – Subate, kas šķērso visu novadu; 

 Aknīste - nozīmīgs tranzīta mezgls Lietuvas pierobežā – savienojums starp 
nacionāla līmeņa attīstības centru Jēkabpili un Rokišķiem Lietuvas Republikā, 
„vārti” uz Eiropas Savienību; savienojums ar nacionālas nozīmes transporta 
koridoru (Ventspils) Rīga – Daugavpils (Baltkrievijas robeža). 

 

3.2. Galvenās funkcionālās telpas un to vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Saskaņā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2020.gadam un valsts ilgtermiņa attīstības 
stratēģijas „Latvija 2030” nosacījumiem, visa novada teritorija kā mērķteritorija pieder lauku 
teritorijām, kas nosaka tā attīstības iespējas.  
 
Izvērtējot esošo situāciju un novada telpiskās attīstības iespējas, pašvaldības teritorijā tiek 
iezīmētas novada telpiskās struktūras galvenās funkcionālās telpas: 

 Lauksaimniecības teritorijas; 

 Mežu teritorijas; 

 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas; 

 Ražošanas teritorijas; 

 Dabas teritorijas; 

 Pilsētas teritorija;  

 Ūdeņu teritorijas; 

 Valsts robežas teritorija. 

 
Galvenās funkcionālās telpas grafiski attēlotas ilustrācijā Nr.1. „Aknīstes novada vēlamā 
telpiskā struktūra”. 
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Ilustrācija 1. Aknīstes novada vēlamā telpiskā stuktūra 
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3.2.1. Lauksaimniecības teritorijas 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) uz 01.01.2013. ir 47,1% no 
novada teritorijas, kas ir vairāk, kā valstī vidēji (37,1%). Saskaņā ar Lauku 
atbalsta dienesta veikto lauksaimniecības zemju apsekojumu 2012.gadā, 
novadā tiek apsaimniekoti 91% LIZ, kas ir virs valstī vidējā rādītāja (84%).  

Esošie resursi  Auglīgākās LIZ atsevišķos laukos ar kvalitātes rādītāju virs 50 ballēm atrodas 
Gārsenes pagastā (17,5% no pagasta LIZ teritorijas), pārējās teritorijās 
augsnes auglība ir ievērojami zemāka. Liela daļa ( vidēji 65%) novada LIZ ir 
meliorēta. 

Galvenās tendences LIZ platības novadā nedaudz samazinājušās apmežošanas dēļ. Ražošanā 
izmantojamās LIZ platības tiek attīrītas no apauguma, krūmiem. Notiek LIZ 
platību konsolidācija. 

Galvenais potenciāls Uzņēmumi veikuši saimniecību modernizāciju, piesaistot ES fondu līdzekļus,  
vairāki - arī meliorācijas sistēmu rekonstrukciju.   

Galvenās problēmas Nolietojušās meliorācijas sistēmas, nav atbalsta jaunu sistēmu izbūvei. 
Trūkst sadarbības vēlmes starp ražotājiem.   
Problēmas ar finanšu resursu pieejamību MVU attīstībai. 

Attīstības prognozes Pieejamo resursu maksimāla un racionāla izmantošana. 
Lauksaimniecībā nodarbināto skaita samazināšanās. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Lauku ainavas, nozīmīgu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 
saglabāšana.  
Videi draudzīga saimniekošana. 
Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes, pārtikas ražošanas attīstība, 
ietverot mājražošanu, vietējo produktu attīstību. 
Kooperācijas, tiešās piegādes ķēžu, nepilna laika darbavietu veidošanās.   
Zemes apstrādes, veterināro un citu pakalpojumu pieejamība. 
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstība. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Resursu ilgtspējīga izmantošana, attīstot daudzveidīgu, gan intensīvu, gan 
videi draudzīgu tradicionālo un netradicionālo ražošanu, vienlaikus nosakot 
vērtīgās, meliorētās, ainaviskās LIZ teritorijas, kas nav paredzētas 
apmežošanai.   
Plānot lauksaimniecības teritoriju daudzveidīgu un elastīgu izmantošanu, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot atļautos 
teritorijas papildizmantošanas veidus – rūpnieciskās, tehniskās, publiskās 
apbūves un teritorijas izmantošanas teritorijas, teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem. 

 

* - šeit un turpmāk visu teritoriju attīstības vadlīnijām un plānošanai par pamatu tiek pieņemts  LR Ministru 
kabineta 30.04.2013. apstiprinātajos noteikumos Nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” noteiktais funkcionālo zonu iedalījums un noteikšana teritorijas plānojuma izstrādei,   
teritorijas izmantošanas veidu klasifikators, kurā noteikti teritorijas izmantošanas veidu grupas un apakšgrupas.  
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3.2.2. Mežu teritorijas 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Meži pārklāj vidēji 39,4% no novada teritorijas, to platība mainās no 33%  
Aknīstes pagastā līdz vairāk kā 40% Asares un Gārsenes pagastos. Daļa 
mežu atrodas lauksaimniecības teritoriju mozaīkveida struktūrās.  
Vienlaikus meža teritorijās kā funkcionālajā telpā tiek iekļautas arī purvu 
teritorijas.  

Esošie resursi  Gandrīz puse mežu platību novadā  piekrīt valstij, tās apsaimnieko  AS 
„”Latvijas valsts meži”, pārējās platības pieder galvenokārt 
privātīpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām. Mežu teritorijās 
pieejami ievērojami derīgo izrakteņu krājumi, notiek kūdras un 
smilts/grants ieguve. Valsts mežu teritorijā atrodas 4 nelieli ezeri. 

Galvenās tendences Mežu teritorijas novadā palielinās, izmantojot ES fondu atbalstu 
apmežošanai. Tiek uzlabota valsts mežu infrastruktūra, meža ceļu 
būvniecība novadā saplānota līdz 2016.gadam. Mednieku kolektīvi 
sakārto zemju nomas jautājumus.   

Galvenais potenciāls VAS „”Latvijas valsts meži” darbība nodrošina resursu kvalitatīvu 
apsaimniekošanu, infrastruktūras (ceļi, meliorācija) izveidi un 
atjaunošanu. Izcirsto platību atjaunošana pārsvarā notiek paredzētajos 
termiņos. 
Sadarbībā ar pašvaldību Gārsenes pagastā ierīkota nozīmīga  rekreācijas 
teritorija „Gārsenes dabas takas” 
Mednieku biedrības veic medījamo dzīvnieku uzskaiti, medību objektu 
pārraudzību, apsaimniekošanu. 

Galvenās problēmas Izglītības un informācijas pakalpojumu trūkums mežu īpašniekiem. 
Kokmateriālu izvešanā izmantojamās smagās tehnikas nodarītie bojājumi 
pašvaldības ceļiem. 
Izlašu ciršu pielietošana mežizstrādē samazina sabiedrības iespējas iegūt 
nekomerciālos meža resursus (sēnes, ogas). 

Attīstības prognozes Koksnes resursu pilnīgas izmantošanas attīstība, vienlaikus ievērojot visas 
sabiedrības intereses - nodrošinot atpūtas, rekreācijas,  tūrisma iespējas, 
ogu, sēnu, riekstu un citu nekomerciālo meža materiālu ieguvi. Attīstās 
derīgo izrakteņu ieguve valsts mežu teritorijās. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Resursu ilgtspējīga izmantošana un atjaunošana, rūpējoties par to 
nenoplicināšanu. 
Konsultatīvo pakalpojumu pieejamība meža īpašniekiem. 
Meža īpašnieku kooperācijas veidošanās. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Plānot mežu teritoriju daudzveidīgu un elastīgu izmantošanu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot atļautos teritorijas 
papildizmantošanas veidus. 
Nodrošināt mežu (ieskaitot purvus) bioloģiskās daudzveidības, īpaši 
aizsargājamo dabas objektu, teritoriju saglabāšanu. 
Nodrošināt tūrismam un atpūtai dabā piemēroto teritoriju un dzīvotņu 
saglabāšanu. 
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3.2.3. Derīgo izrakteņu ieguves  teritorijas 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Derīgo izrakteņu ieguve novada teritorijā ievērojamā platība (ap 600 ha) 
notiek tikai Lielajā Aknīstes purvā, kur, nomājot platības no AS „Latvijas 
valsts meži” (AS „LVM”), kūdru iegūst SIA „NordTorf”.  AS „LVM” 
teritorijā Gārsenes pagastā darbojas smilts/grants karjers  „Pāvulāni”,  AS 
„LVM” Asares pagastā saņēmusi derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts 
ieguvei atradnē „”Kokneši” . Novadā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu 
atradņu. 

Esošie resursi  Novadā ir lieli kūdras krājumi Lielajā Aknīstes purvā, smilts un grants 
krājumi, tie  atrodas gan zem privātām, gan AS „LVM” zemēm.  Novadā ir 
iespēja iegūt arī sapropeli Bērzu, Vecmuižas  ezerā, avotkaļķi Vilkupē, 
dolomītu, mālu, kūdru citās atradnēs, taču iegulas ir nelielas. Kūdras 
resursi Baltmuižas purvā nav pieejami izstrādei, jo novada robežās purvā 
izveidota NATURA 2000 teritorija – dabas liegums  „Baltmuižas purvs”.  

Galvenās tendences Sakarā ar ceļu rekonstrukciju novadā un blakus novados parādījusies 
uzņēmēju interese par ceļu būvei nepieciešamo derīgo izrakteņu ieguvi 
novada teritorijā. 

Galvenais potenciāls Uzņēmēju interese par derīgo izrakteņu ieguves attīstīšanu. 

Galvenās problēmas Karjeri tiek veidoti tikai juridisko personu īpašumos, jo privātpersonām 
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas ieguve ir liels birokrātisks un finansiāls 
(izpētei utt.) slogs. 
Karjerā „Pāvulāni”  nav pieejama smilts un grants, kas atbilstu ceļu/ielu  
seguma būvniecības kvalitātes prasībām. 
Nerekultivētu,  pamestu nelielu smilts, grants ieguves vietu pastāvēšana. 

Attīstības prognozes Jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu, apstrādes uzņēmumu veidošanās, 
attīstoties uzņēmējdarbībai. 
SIA „Nordtorf” darbības paplašināšanās Lielajā Aknīstes purvā. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

SIA „NodrTorf” darbības paplašināšanās, nodrošinot darbavietas novada 
iedzīvotājiem, vienlaikus saglabājot saudzīgu attieksmi pret vidi.  
Konsultatīvo pakalpojumu pieejamība zemju īpašniekiem par prasībām 
derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai. Smilts ieguves uzsākšana Asares 
pagastā atradnē „Kokneši”. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Plānojot derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, teritorijas plānojumā   
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt šīs teritorijas kā 
atļautos teritorijas papildizmantošanas veidus lauksaimniecības un mežu 
teritorijās. 
Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību par derīgo izrakteņu 
ieguvi un ieguves atļauju izsniegšanu ievērošanu. 
Noteikt aizliegumu derīgo izrakteņu ieguvei dabas aizsardzības teritorijās. 
Paredzēt nelielo degradēto teritoriju sakārtošanu.  
Pēc atradņu rekultivācijas plānojumā iezīmēt atļauto teritorijas 
izmantošanas veidu – ūdeņu vai citas teritorijas. 
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3.2.4. Ražošanas  teritorijas 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Nozīmīgākās ražošanas nozares novadā ir lauksaimnieciskā ražošana, 
pārsvarā graudkopība un piena ražošana, gaļas lopkopība, 
mežsaimniecība – pārsvarā mežistrāde, kā arī  derīgo izrakteņu (kūdras) 
apstrāde.  Kā pakalpojumu nozares attīstīta dažāda veida 
mazumtirdzniecība, pakalpojumi, ieskaitot kravu pārvadājumus. 

Esošie resursi  Uzņēmumu reģistrā uz 2011.gadu novadā reģistrēti 159 uzņēmumi, no 
tiem 107 ir zemnieku saimniecības, 33 - sabiedrības ar ierobežotu 
attīstību, 8 individuālie komersanti, 6 individuālie uzņēmumi un 5 
kooperatīvās sabiedrības. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts 
ievērojams skaits saimnieciskās darbības veicēju lauksaimniecībā. 
Nepārtraukti attīstās SIA „NordTorf”, paplašinot kūdras ieguves vietas, 
ražojot inovatīvu produkciju eksportam. Biznesa dārzs domes ēkā 
nodrošina telpas 2 uzņēmējiem.  

Galvenās tendences Attīstās gan lauksaimnieciskās produkcijas lielražotāji, gan mazie un 
vidējie uzņēmumi (MVU) (ģimenes saimniecības).  

Galvenais potenciāls MVU attīstība lauksaimnieciskajā ražošanā, vietējo produktu, nišas 
produktu ražošanā, mājražošanā. 
Darbības dažādošana, risku diversifikācija. 
Pašvaldības atbalsts dažāda veida uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai novadā. 

Galvenās problēmas Darbavietu trūkums (bezdarba līmenis augstāks par reģionā vidējo). 
Potenciālā brīvā darbaspēka zemā kvalifikācija un vēlme strādāt. 
Pašvaldībai nav sagatavotu piedāvājumu investoru, vietējo uzņēmēju 
piesaistei. 

Attīstības prognozes ES fondu finansējuma piesaiste ražošanas, pārstrādes, tūrisma un citas 
uzņēmējdarbības (MVU) attīstībai. 
ES fondu finansējuma piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras uzlabošanai, industriālajām zonām, biznesa inkubatoriem. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Investoru piesaiste ražošanas jomā bezdarba līmeņa samazināšanai, 
nodokļu ieņēmumu palielināšanai. 
Inovatīvas uzņēmējdarbības, inovatīvu produktu ražošanas  attīstība.  
Transporta, tranzīta pakalpojumu attīstība un ar to saistītās apkalpojošās 
sfēras attīstība. 
MVU attīstība. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ražošanas teritorijas noteikt kā 
rūpnieciskās apbūves funkcionālās zonas, kuras var noteikt gan lauku 
teritorijās, gan apdzīvojuma centros. 
Paredzēt  esošo rūpnieciskās apbūves teritoriju nodrošināšanu ar 
sakārtotu ielu, ceļu infrastruktūru un pieslēgumiem  nepieciešamajām 
inženiertehniskajām komunikācijām.  
Paredzēt industriālā parka (biznesa inkubatora) izveidi Asares ciemā 
bijušās spirta rūpnīcas teritorijā un/vai biznesa dārzu, darbavietu centru  
izveidi mazākās teritorijās apdzīvojuma centros. 
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3.2.5. Dabas  teritorijas 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Dabas vidi novadā veido kā  lauksaimniecības, tā mežsaimniecības un 
ūdeņu teritorijas, kurās atrodamas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
un objekti. Novadā ir viena NATURA 2000 teritorija – dabas liegums 
„Baltmuižas purvs” Gārsenes pagastā (ap 150 ha), lielākā lieguma daļa 
atrodas Ilūkstes novada Prodes pagastā.  Gārsenes dabas takās ir 
aizsargājama ošu aleja.  Aknīstes pagastā 35 ha platībā noteikts 
ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis „Vecmelderu avoti”.  
Novadā ir ievērojams skaits valsts nozīmes dižkoku (vismaz 35), valsts 
mežos – vairāki mikroliegumi, dižkoku audze Lielās Aknīstes priedes 
aizsardzībai. 

Esošie resursi  Pašvaldība kā vietējas nozīmes aizsargājamas teritorijas noteikusi Asares 
un Gārsenes parkus. Perspektīva dižkoku audze atrodas Vecās Tuņķeļu 
kapsētas teritorijā. Daudzveidīgi biotopi sastopami Radžupes ielejā. 
Dabas vide novada teritorija ir samērā nepiesārņota, visas cieto sadzīves 
atkritumu izgāztuves ir rekultivētas. 

Galvenās tendences Tiek koptas sabiedrībai nozīmīgas vietas – sadarbībā ar akciju sabiedrību 
„Latvijas valsts meži” Gārsenes dabas takās izvietota atpūtai dabā 
nepieciešamā infrastruktūra ar meža estrādi. Dabas teritorijas vienlaikus 
ir nozīmīgs tūrisma attīstības teritoriju resurss  (Asares, Gārsenes parki, 
utt.). 

Galvenais potenciāls Parku, dabas taku teritorijas tiek izmantotas rekreācijai, tūrisma 
attīstībai. 
Uzņēmēji attīsta ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumus tūristiem.  

Galvenās problēmas Vecmelderu avoti un dzirnavu dīķis netiek apsaimniekoti; 
Pašvaldība neveic tai piederošo ezeru apsaimniekošanu; 
Novadā maz rekreācijai piemērotu un sakārtotu teritoriju. 

Attīstības prognozes Dabas lieguma „Baltmuižas purvs”  vides stāvoklis tiek monitorēts. 
Tiek uzlabota pašvaldībai piederošo ezeru apsaimniekošana. 
Meža parku izveide, parku apsaimniekošana, rekonstrukcija aizsardzības 
un rekreācijas attīstības nolūkos. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Nodrošināt  īpaši aizsargājamo dabas objektu, teritoriju saglabāšanu. 
Saglabāt dabas daudzveidību lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdeņu 
un citās teritorijās, nodrošināt tajās dabas daudzveidības pieejamību 
iedzīvotājiem, izmantojot šīs teritorijas tūrisma, aktīvās atpūtas attīstībai. 
Atpūtas pie ūdeņiem iespēju palielināšana. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Iekļaut dabas teritoriju funkcionālajā zonā dabas liegumu „Baltmuižas 
purvs”, Vecmelderu avotus, Gārsenes dabas takas, Asares, Gārsenes 
parkus, Radžupes ieleju un citas dabas aizsardzībai, saglabāšanai 
nozīmīgas teritorijas; 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, dabas un apstādījumu teritorijas 
noteikt, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un 
kultūrvides, kā arī līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās 
dabas teritorijās, vienlaikus nodrošinot īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju un tām līdzvērtīgo teritoriju, objektu aizsardzību; 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, veikt iepriekš konstatēto dižkoku 
apsekošanu un jaunu meklēšanu, vadoties pēc normatīvajos aktos 
noteiktajiem jaunajiem dižkoku izmēriem; 
Saglabāt Aknīstes pilsētas mežu aizsargjoslai noteiktos mežus.  
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3.2.6. Pilsētas teritorija 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Pilsēta izvietojusies tranzītceļu un 2 upju krustojumā, 5 km attālumā no 
robežas ar Lietuvas Republiku, 44 km attālumā no Jēkabpils, 50 km - no 
Ilūkstes, 75 km - no Daugavpils. 30 km attālumā no pilsētas atrodas  
Sēlijas reģiona mazpilsētas Viesīte, Nereta (bijušais pilsētciemats), Rokišķi 
Lietuvas Republikā (16 tūkstoši iedzīvotāju), 22 km attālumā – Subate. 
Iedzīvotāju skaits kopš 1989.gada (1488 iedzīvotāji) samazinājies līdz 
1106 iedzīvotājiem 2013.gadā jeb par 25,3% (CSB dati), PMLP dati liecina, 
ka 2013.gada 2.pusgadā Aknīstē ir 1186 iedzīvotāji. Visstraujāk 
iedzīvotāju skaits pilsētā samazinājās laikā no 1999.gada (1455 
iedzīvotāji) līdz 2006.gadam (1194 iedzīvotāji), turpmāk to skaits 
samazinās vidēji par 12,6 iedzīvotājiem jeb 1,14% gadā. 

Esošie resursi  Veikti dažādi publiskās infrastruktūras uzlabojumi - siltumapgādi 
nodrošina jauns granulu katls ar jaudu 1,1 MW, daļēji rekonstruētas 
siltumtrases. Tiek rekonstruētas tranzītielas Rīgas – Daugavpils virzienā 
(nacionālas nozīmes transporta koridors). Tiek īstenota 
ūdenssaimniecības attīstības prioritārā investīciju programma 3 kārtās. 
Veikta bērnudārza un daļas vidusskolas ēku siltināšana, SIA „Aknīstes 
VSAC” telpu rekonstrukcija. 

Galvenās tendences Iedzīvotāju skaita samazināšanās procentuālais rādītājs pilsētā atbilst 
novada vidējam rādītājam. Daļu darbavietu aizņem un 
komercpakalpojumus sniedz blakus  novadu iedzīvotāji, uzņēmēji. 
Uzņēmēji attīsta ražotnes, saimniecības, palielinās uzņēmēju ziedojumi 
dažādām sabiedrības vajadzībām. Tranzītielas  tiek intensīvi izmantotas 
tranzīta satiksmes nodrošināšanai. Uzlabojusies pašvaldības uzņēmuma 
SIA „Aknīstes Pakalpojumi” darbība. 

Galvenais potenciāls Pilsēta ir novada izglītības, primārās veselības aprūpes un pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanas centrs - Aknīstes vidusskola, mākslas, mūzikas, 
sporta skolu filiāles, pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, bērnu un 
jauniešu centrs, Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs ar ģimenes 
ārstu prakses vietām, pašvaldības dome un iestādes, te darbojas   daudzi 
komercpakalpojumu  sniedzēji, vairāki mežizstrādes uzņēmumi,  pie 
pilsētas robežas -  trešais lielākais novada uzņēmums darbavietu skaita 
ziņā –  SIA „Nordtorf”.  Visi ceļi no Aknīstes uz republikas nozīmes 
pilsētām Rīgu (no 2010.gada), Jēkabpili (no 2013.gada), Daugavpili (no 
1962.gada) ir asfaltēti. 

Galvenās problēmas Iedzīvotāju skaita samazināšanās.  
Darbavietu trūkums. 
Mājokļu trūkums, pašvaldības dzīvojamā fonda sliktā kvalitāte. 
Nav kultūras nama, kapličas, kvalitatīva stadiona. 
Ielu kvalitāte, saistītās infrastruktūras (apgaismojums, lietus ūdeņu 
novadīšana, melnais segums utt.) trūkums. 
Nerekonstruētas tranzītielas virzienā  Jēkabpils - Rokišķi.  
Pašvaldības uzņēmuma SIA „Aknīstes VSAC”  maksātspēja. 
Pašvaldībai, privātīpašniekiem piederošās zemes pilsētas centrā nav 
izmantojamas attīstībai, jo regulāri  applūst Dienvidsusējas upes plūdos. 

Attīstības prognozes Uzlabojoties transporta infrastruktūras kvalitātei, pieaug pakalpojumus 
sniedzošo objektu skaits un uzņēmējdarbības aktivitāte. 
 Iedzīvotāju aktivitātes palielināšanās dzīves vides kvalitātes uzlabošanai.  

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija, apgaismojuma 
ierīkošana, tranzītielu rekonstrukcija; 
Dzīvojamā fonda rekonstrukcija, būvniecība, dzīvojamo un sabiedrisko 
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ēku siltināšana energoefektivitātes uzlabošanai; 
Promenādes/pretplūdu dambja ierīkošana gar Dienvidsusēju pilsētas 
centrā perspektīvās attīstības teritorijā; 
Daudzfunkcionāla kultūras un sporta centra būvniecība; 
Kapličas būvniecība;  
Vidusskolas stadiona rekonstrukcija; 
Publiskās ārtelpas, ieskaitot daudzdzīvokļu māju pagalmus, 
labiekārtošana; 
Siltumapgādes trašu rekonstrukcija, paplašināšana; 
Ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa programmas realizācija; 
Aknīstes pilsētas apvedceļa projektēšana, būvniecība perspektīvās 
attīstības teritorijā. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Teritorijas plānojumā nosakot apbūves zonējumu, visās teritorijās 
paredzēt publiskās ārtelpas uzlabojumus.  
Izstrādājot pilsētas teritorijas zonējumu,  izvērtēt  un, ja nepieciešams, 
precizēt katras zemes vienības  galveno izmantošanas veidu. 
Teritorijas plānojumā iezīmēt plūdu teritorijas Aknīstes pagasta  un 
pilsētas teritorijā ar plūdu varbūtību, biežāku kā  reizi 10 gados. 

 

 

Ilustrācija 2. Aknīstes pilsētas vēlamā telpiskā struktūra  
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Pilsētas teritorijas raksturojums: 

Centra apbūves attīstības zonas – pašvaldības, tās izglītības iestāžu un primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu objekti, iekļaujot arī atsevišķas dzīvojamās mājas. 

Darījumu apbūves attīstības zonas –  galvenais apbūves veids ir dažādi komercobjekti 
(veikali), iekļaujot arī dzīvojamo apbūvi vai atsevišķus dzīvokļus. 

Dzīvojamās apbūves attīstības zonas – pārsvarā individuālās apbūves, mazstāvu un 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas, ar atsevišķiem komercobjektiem.  

Ražošanas apbūves attīstības zonas – esošās un perspektīvās ražošanas teritorijas, iekļaujot 
atsevišķas dzīvojāmās ēkas un darījumu veikšanas objektus. 

Labiekārtotas teritorijas – tehniskās apbūves teritorijas, rekreācijas, sporta, veselības, 
kultūras un tūrisma vajadzībām attīstāmas teritorijas, parki, dīķi, utml. 

Dabas pamatnes zonas –  lauksaimniecībā izmantojamā zeme,  sakņu dārzi, meži pilsētas 
teritorijā. Lauksaimniecības zemēs un sakņu dārzu teritorijās perspektīvā iespējama 
dzīvojamās apbūves paplašināšanās vai ražošanas attīstība. 

Perspektīvās attīstības zonas – 2 teritorijas, kurās būs iespējama attīstība, jauna būvniecība 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, ja tiks izpildīti zināmi priekšnoteikumi – pretplūdu 
dambja/promenādes būvniecība pilsētas centrā pretī Dzirnavu ielai pie Dienvidsusējas upes; 
pilsētas apvedceļa izbūve Aknīstes pagastā, pilsētas dienvidu daļas tuvumā, kas pašlaik ir 
ārpus pilsētas teritorijas.  
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3.2.7. Ūdeņu teritorijas  

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Novads pieder gan Daugavas, gan Lielupes upju sateces baseiniem, lielāka 
daļa – Lielupes upju sateces baseinam. Lielākā un nozīmīgākā upe ir 
Dienvidsusēja, kas šķērso Gārsenes, Aknīstes pagastus, Aknīstes pilsētu, 
Aknīstē ir sateka ar otru lielāko novada upi – Radžupi. Novadā ir daži nelieli 
ezeri, vairāki no tiem  izvietoti Dobes upes ielejā, robežā ar Ilūkstes novada 
Prodes pagastu.  

Esošie resursi  Upes nav kuģojamas.  Zuju un Vecmuižas ezeri pieder pašvaldībai.  
Vairākas saimniecības, uzpludinot ūdeņus gravās vai reljefa 
pazeminājumos, izveidojušas privātas ūdenskrātuves, tiek rakti dīķi. 

Galvenās tendences Gārsenē darbojas Gārsenes HES, vienlaikus Dienvidsusējas uzpludinājums 
pirms dambja  veido labiekārtotu rekreācijas teritoriju – Gārsenes dīķi. 
Ar privātās iniciatīvas palīdzību tiek uzturēta nereģistrētas peldvietas 
apkārtne pie Zuju ezera Prodes pagasta (Ilūkstes novads) teritorijā.  
Notiek uzpludināto teritoriju, dīķu izveide novada teritorijā. 

Galvenais potenciāls Gar ūdeņu teritorijām dzīvojošie iedzīvotāji, zemes īpašnieki, entuziasti. 

Galvenās problēmas Pašvaldībai piederošajiem ezeriem nav izstrādāti apsaimniekošanas plāni. 
Zivju resursu papildināšanas lietderību  apdraud maluzvejnieki. 
Dienvidsusēja, Radžupe  Aknīstes teritorijā pārsvarā grūti pieejamas, nav 
izmantojamas rekreācijai, jo to krasti ir aizauguši. Trūkst labiekārtotu 
peldvietu. 

Attīstības prognozes Būtisks rekreācijas, tūrisma attīstības resurss. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Nodrošināt ūdeņu teritoriju izmantošanu rekreācijas, tūrisma attīstībai. 
Palielināt privātās iniciatīvas akvakultūru un dīķsaimniecības attīstībai. 
Izveidot un labiekārtot peldvietas.  

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas* 

Plānot ūdeņu teritoriju daudzveidīgu un elastīgu izmantošanu, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos pašvaldībai piederošajos Zuju 
(Vilkupes)  un Vecmuižas (Gārsenes)  ezeros nosakot ūdeņu telpas publisku 
izmantošanu un atļaujot publiski pieejamas un tūrismam, atpūtai  
noderīgas infrastruktūras izveidi – peldvietas,  laivu piestātnes, noma, 
teritoriju labiekārtošana, utml., kā arī nodrošinot higiēnas un  vides 
aizsardzības prasību ievērošanu.  
Dienvidsusējas upe - nodrošināt zivju aizsardzības prasību ievērošanu 
Gārsenes HES darbībā un dabas un vides daudzveidības saglabāšanu 
Gārsenes dabas takās, Aknīstē – plānot promenādes izveidi palienes daļā 
gar upi vēsturisko gājēju celiņu vietā un atjaunojo koka tiltiņus. 
Radžupe – atjaunot rekreācijas iespējas pie bijušo dzirnavu dambja 
Aknīstē. 
 Vecmelderu avoti – nodrošināt ģeoloģiskā un ģeomorfologiskā dabas 
pieminekļa (objekta) apsaimniekošanu. 
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3.2.8. Valsts robežas  teritorija 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Speciālā teritorija - valstij  piekrītoša teritorija 15 m platumā gar Latvijas 
valsts robežu ar Lietuvas Republiku Aknīstes un Gārsenes pagastos, 
novada teritorijā 21 km garumā,  apmēram 31,5 ha kopplatībā. 
Teritorijas apsaimniekošana pakļauta  Latvijas Republikas valsts robežas 
likuma darbībai. 

Esošie resursi  Dabā teritoriju raksturo robežgrāvis un robežstabi pēc noteiktiem 
attālumiem. Valsts vietējas nozīmes ceļš Gārsenē, pašvaldības un lauku 
ceļi Aknīstes un Gārsenes pagastos uz valsts robežas ir pārrakti un nav 
izmantojami caurbraukšanai uz Lietuvas Republiku. 

Galvenās tendences Teritoriju iespējams izmantot ierobežoti un tikai lauksaimniecībā. 

Galvenais potenciāls Pastarpināti – caur valsts vietējas nozīmes ceļa V 774 Aknīste – Lietuvas 
robeža kvalitāti - Latvijas valsts tēla veidotāja. 
 Pastarpināti - caur valsts vietējas nozīmes ceļu V 774 Aknīste – Lietuvas 
robeža - novada attīstības veicinātāja.  

Galvenās problēmas Saimnieciskā darbība šajā joslā  ir ierobežota un nevar būt ilglaicīga.  

Attīstības prognozes Sadarbības pasākumi ar Lietuvas Republikas un citu ES valstu partneriem, 
starptautiski nozīmīgu notikumu atzīmēšanas pasākumi  
robežšķērsošanas punktos, tranzīta un starpvalstu tūrisma attīstība. 

Vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas 

Valsts vietējā autoceļa V 774 Aknīste – Lietuvas robeža (4,7 km) 
rekonstrukcija, melnā seguma uzklāšana, uzlabojot Latvijas valsts tēlu, 
piekļuvi TEN-T tīkliem Lietuvā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību 
reģionā. 

Teritorijas attīstības 
vadlīnijas 

Teritorijas plānojumā un  teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos  šī  funkcionālā telpa jānosaka kā valstij piekrītoša publiskā 
ārtelpa bez labiekārtojuma gar novada robežu – cita teritorija ar īpašiem 
noteikumiem. 
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3.3. Apdzīvojuma struktūra un publiskie pakalpojumi 

3.3.1. Apdzīvojuma struktūra un apdzīvojuma centru līmeņi 

Aknīstes novada apdzīvojuma struktūra sastāv no 1 pilsētas (Aknīste), 4 ciemiem – 
Asare, Ancene, Gārsene, Kraujas, kā arī viensētām.  Aknīste ir viena no Zemgales reģiona 11 
pilsētām. Novada apdzīvojuma struktūru raksturo mazāko vēsturiski apdzīvoto vietu (ciemu 
bez publiskās infrastruktūras, ar slēgtām skolām) un viensētu izzušana, samazinoties 
iedzīvotāju skaitam novadā.  Tā rezultātā Aknīstes pagastā nav  noteikts  neviens ciems,  jo 
nav apdzīvotības centra ar komunālo un sociālo infrastruktūru, bet Asares pagastā ir 2 
līdzvērtīgi apdzīvotības centri ar visu minēto infrastruktūru, Gārsenes pagastā ir Gārsenes 
ciems ar visu minēto infrastruktūru un Krauju ciems, kur pieejama tikai komunālā 
inženierinfrastruktūra. 

Lielākā daļa novada iedzīvotāju – 76,1% - dzīvo pilsētā vai ciemos, tai skaitā Aknīstē – 
41,5% novada iedzīvotāju. Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā ir 10,2 cilv./km2. 

Saskaņā ar vietējo pašvaldību teritoriju iedalījumu pēc to pārvaldības tipa attiecībā uz 
to teritoriju - pēc pilsētu-lauku pārvaldības tipa, Aknīstes novads ir pilsētnovads – novads,  
kura sastāvā ietilpst pilsēta – Aknīste. Aknīstes pilsēta izvietojusies pie nozīmīgām transporta 
maģistrālēm – nacionālas nozīmes transporta koridora, kas savieno Eiropas līmeņa metropoli 
Rīgu  ar  Baltijas jūras reģiona līmeņa attīstības centru Daugavpili  - valsts reģionālā autoceļa 
P73 Vecumnieki-Nereta-Subate un valsts  reģionālā autoceļa  P74 Siliņi – Aknīste, ar pieeju 
TEN-T ceļu tīklam Lietuvas Republikā un tās ceļu infrastruktūrai pa Aknīstes pilsētas 
tranzītielām – Zaļo un Parka ielām, kā arī valsts vietējo (perspektīvā - reģionālo) autoceļu V 
774 Aknīste – Lietuvas robeža. 

Aknīstes novada apdzīvojuma centru līmeņi noteikti atbilstoši Zemgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojumam, precizējot un izvērtējot vēsturiski izveidojušos apdzīvojuma 
struktūru, iedzīvotāju skaitu apdzīvotajās vietās un iedzīvotājiem pieejamo teritorijas 
sociālās infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī ievērtējot izmaiņas klasifikācijā. Līdz ar to  
Aknīstes novadā tiek izdalīti trīs līmeņu attīstības centri:   

 

 novada nozīmes attīstības centrs – Aknīstes pilsēta,  

 vietējas nozīmes attīstības centri – Asares, Ancenes, Gārsenes ciemi,  

 specializēts apdzīvojuma centrs – ciems Kraujas. 

 
Katram centram piemīt attīstības specializācija:  

 Aknīste – izglītības, veselības aprūpes,  pašvaldības un citu pakalpojumu centrs, ar 
attīstītu kūdras ieguves, apstrādes uzņēmumu;  

 Asare – kultūrvēsturiskā mantojuma un sakrālā tūrisma centrs,  

 Gārsene – tradīcijām bagāts kultūrvēsturiskā mantojuma un aktīvā, dabas, izziņas 
tūrisma centrs,  

 Ancene – ražošanas un pakalpojumu centrs;  

 Kraujas – specializēts garīgās veselības ārstniecības un aprūpes centrs.   
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Ilustrācija 3. Aknīstes novada apdzīvojuma struktūra 

 

3.3.2. Apdzīvojuma centros esošie un plānotie publiskie pakalpojumi 

Teritorijas harmoniskas attīstības priekšnoteikums ir  dažāda līmeņa attīstības centru 
savstarpēja mijiedarbība, kvalitatīvu atbilstoša līmeņa pakalpojumu pieejamība,  
infrastruktūras attīstība.  

Tiek noteikts, ka vietēja līmeņa centrā jābūt pieejamiem pamatpakalpojumiem, nākamajam 
līmenim – novada nozīmes centram – jāietver iepriekšējā līmenī pieejamie pakalpojumi.  
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Pašvaldība var nodrošināt tikai neregulējamos sabiedriskos pakalpojumus, līdz ar to 
elektroapgādes, elektronisko, pasta sakaru nodrošinājumu var ietekmēt tikai netieši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 4. Pieejamo komunālo pakalpojumu klāsts attīstības centros 2030.gadā. 

 

Aknīste ir novada nozīmes attīstības centrs,  vietējās pašvaldības administratīvais centrs, 
kam jānodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem regulāri un epizodiski nepieciešamie 
pakalpojumi (skatīt 6.tabulu). 

 

6.tabula. Pieejamo pakalpojumu klāsts novada nozīmes attīstības centrā Aknīstē 
2030.gadā 

Pirmskolas izglītības iestāde* 

Vidusskola* 

Interešu izglītība**, bērnu un jauniešu centrs*, mūžizglītības centrs** 

Sociālās aprūpes dienests*, dienas centrs**, sociālās aprūpes centrs** 

Primārās veselības aprūpes iestāde*, aptieka* 
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Finanšu pakalpojumi (krājaizdevu sabiedrība**, bankomāts*) 

Bibliotēka*, muzejs* 

Mūsdienīga sakaru infrastruktūra*-**, publiska interneta pieejamība* 

Daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs** 

Biznesa inkubators*-**, konsultāciju centrs** 

Sabiedriskā transporta pieejamība* 

Publiski pieejamas atpūtas un sporta teritorijas** 

Tirdzniecības un pakalpojumu objekti (veikali, kafejnīcas, frizētavas utt.)*-** 

Tūrisma informācijas centrs (TIC)** 

Naktsmītnes (viesu māja*, motelis utml.**) 

Pastāvīgs policijas iecirknis** 

VUGD postenis* 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība* 

Pasta nodaļa* 

Lauksaimniecības konsultanta pakalpojumi* 

Melnā seguma ceļš līdz nacionālas nozīmes centriem – Jēkabpilij, Daugavpilij, Rīgai* 

Centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures sistēmas*-** 

Centralizēta sadzīves atkritumu savākšana*, dalītās atkritumu savākšanas laukumi** 

Ielu apgaismojums*-**, ielu melnais segums*-** 

Labiekārtota publiskā ārtelpa** 

Attīstīts dzīvojamais fonds** 

Teritorija, kas paredzēta ražošanas, uzņēmējdarbības  objektu attīstībai*-** 

Kapliča** 

Pieejamie (*)  un plānotie (**) pakalpojumi. Uzskaitītajiem esošajiem, pieejamajiem 
pakalpojumiem daļai nepieciešami uzlabojumi. 
 
Asares, Ancenes, Gārsenes ciemos  kā vietēja līmeņa attīstības centros jābūt pieejamiem vai 
nākotnē jānodrošina sekojoši pašvaldības un valsts pamatpakalpojumi (skatīt 7.tabulu). 
 
 

7.tabula. Pieejamo pakalpojumu klāsts vietējas nozīmes attīstības centros 2030.gadā 

Pieejamie (*)  un plānotie  (**)  
pakalpojumi: 

Asare Ancene Gārsene 

Pirmsskolas izglītības iespējas tuvākajā 
izglītības iestādē 

* * * 

Pamatskola vai nodrošināta skolēnu 
nogādāšana uz tuvāko skolu 

* *  
(pamatskola) 

* 
 (pamatskola) 

Bibliotēka * * (izbraukuma) * 

Publiska  interneta pieejamība *  ** *  

Sociālā   darbinieka  pakalpojumi * (izbraukuma) * (izbraukuma) * (izbraukuma) 

Lauksaimniecības konsultanta pakalpojumi *(izbraukuma) *(izbraukuma) *(izbraukuma) 

Ģimenes ārsta prakses vieta ar primārās * * * 
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veselības aprūpes pakalpojumu (ārsta palīgs, 
māsa), noteiktos laikos 

Izbraukuma) 

Kultūras nams un/vai mūžizglītības centrs * * (pamatskolā) * 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vieta * - * 

Sabiedriskā transporta  piejamība * * * 

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas 

* * 
 

* 
 

Centralizēta atkritumu savākšana, dalītās 
atkritumu savākšanas laukums 

*-** *-** *-** 

Publiski pieejamas atpūtas un sporta 
teritorijas 

*-** *-** * 
 

Tirdzniecības un pakalpojumu objekti  * * * 

Tūrisma informācijas punkts (TIP) ** - * 

Naktsmītnes (viesu māja, motelis utml.), ** * * 

Melnā seguma valsts ceļš līdz novada 
nozīmes centram  Aknīstei 

** ** 
 

** 

Ielu (ceļu) apgaismojums * ** * 

Ielu (ceļu) melnais segums * - ** * - ** ** 

Dzīvojamais fonds ** ** (kvalitāte) ** 

Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  ** ** ** 

Teritorija, kas paredzēta  ražošanas, 
uzņēmējdarbības  objektu attīstībai 

** ** 
 

** 

Pieejamie (*)  un plānotie (**) pakalpojumi. Uzskaitītajiem esošajiem, pieejamajiem 
pakalpojumiem daļai nepieciešami uzlabojumi. 
 
 

Krauju3 ciems ir specializēts apdzīvojuma centrs ar ierobežotu funkciju skaitu, tā  teritorijā 
tiek sniegts psihoneiroloģiskās veselības ārstniecības un aprūpes pakalpojums nacionālajā 
mērogā. Ciems izveidojies kā valsts uzņēmuma „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” un 
darbinieku ciemats ar 4 daudzdzīvokļu mājām, vairākiem slimnīcas korpusiem, 
administrācijas  un apkalpes ēkām – ēdnīcu, katlu māju, utml. Ar centralizētajiem 
ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumiem  ciemu nodrošina VSIA 
„Aknīstes PNS”, pašvaldībai ciemā pieder tikai atsevišķi dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās.  
Iedzīvotāju skaitā ciemā reģistrēti lielākā daļa no 400 slimnīcas pacientiem. Liela daļa VSIA 
„Aknīstes PNS” strādājošo brauc uz darbu no Aknīstes.  Kā specializētā apdzīvojuma centrā, 
Kraujās nepieciešami dzīves vides kvalitātes uzlabojumi, kas uzskaitīti 8.tabulā. 
 

                                                        
3 lai gan Zemgales reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļā  „Pilsētas – lauku mijiedarbība” 
Kraujas noteiktas kā vietēja līmeņa attīstības centrs, ciems specifisko izveides un attīstības 
nosacījumu dēļ neatbilst  vietēja līmeņa attīstības centra raksturojumam. Pašvaldībai ciemā nav un 
nav bijušas pakalpojumu sniegšanas vietas, nepieder telpas, kurās šādus pakalpojumus varētu sniegt. 
Ciema apbūve sastāv no 4 daudzdzīvokļu mājām un valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 
piederošām administratīvajām un slimnīcas ēkām. Daudzdzīvokļu mājas apsaimnieko iedzīvotāju 
izveidota biedrība. Visus komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem  (ūdensapgāde, kanalizācija, apkure) 
sniedz VSIA „Aknīstes PNS”. Lai gan deklarēto iedzīvotāju skaita ziņā Kraujas ir otrs lielākais 
apdzīvotības centrs novadā, daudzdzīvokļu mājās reāli dzīvo 110-115 iedzīvotāji, bet lielāko deklarēto 
iedzīvotāju daļu veido VSIA „Aknīstes PNS” pacienti, vidēji 270 cilvēki, kuriem pašvaldības sniegtie 
pakalpojumi nav nepieciešami, daļai no pacientiem atņemta rīcībspēja. 
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8.tabula. Pieejamo pakalpojumu klāsts specializētajā apdzīvojuma centrā Kraujas 
2030.gadā 

Sabiedriskā transporta pieejamība* 

Nodrošināta skolēnu nogādāšana uz tuvāko skolu* 

Centralizētas ūdensapgādes,  kanalizācijas, siltumapgādes sistēmas* 

Centralizēta atkritumu savākšana*, dalītās atkritumu savākšanas laukums** 

Mazumtirdzniecības pakalpojumi*, tirdzniecības vieta** 

Ielu (ceļu) apgaismojums* 

Ielas (ceļa) melnais segums** 

Labiekārtota publiskā  ārtelpa daudzdzīvokļu māju teritorijā*-** 

Melnā seguma valsts ceļš līdz novada nozīmes centram  Aknīstei** 

Pieejamie (*)  un plānotie (**) pakalpojumi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustrācija 5. Pieejamo pakalpojumu klāsts attīstības centros 2030. gadā. 
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Pieejamā inženierinfrastruktūra apdzīvojuma centros - maģistrālie ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli pieejami visos apdzīvojuma centros, centralizētas siltumapgādes tīkli – 
Aknīstē, Kraujās, nelielā apjomā – Ancenē. Visos apdzīvojuma centros 2009.-2014.gadā 
veikta vai tiks veikta ūdenssaimniecības rekonstrukcija.  
 

Galvenās problēmas novadā apdzīvojuma un apdzīvojuma centru attīstības jomā  
o iedzīvotāju skaita samazināšanās; 
o mājokļu trūkums Aknīstē traucē piesaistīt iedzīvotājus, darbaspēku; 
o nelabiekārtota publiskā ārtelpa apdzīvojuma centros; 
o valsts ceļi ar grants segumu no vietēja līmeņa centriem līdz novada līmeņa centram; 
o Aknīstē nav pilnībā izbūvēta vai rekonstruēta ūdensapgādes, kanalizācijas un 

centralizētas siltumapgādes infrastruktūra; 
o komunālos pakalpojumus novadā nodrošina vairāki nelieli pakalpojumu sniedzēji. 
o pašvaldība infrastruktūras attīstībā viensētu iedzīvotājiem nevar sniegt apdzīvojuma 

centru iedzīvotājiem līdzvērtīgu atbalstu. 
 

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas: 
o Aknīstes pilsētas kā novada nozīmes administratīvā un ekonomiskā centra attīstība; 
o Vietēja līmeņa un lauku apdzīvojuma centru attīstība, nodrošinot novadā līdzvērtīgus 

un kvalitatīvus dzīves apstākļus, kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības un darba iespējas 
katram iedzīvotājam; 

o Nodrošinātas mobilitātes iespējas apdzīvojuma centru un lauku iedzīvotājiem, 
sasniedzot darbavietas pa ceļiem ar melno segumu. 

 

Teritorijas attīstības vadlīnijas: 
o Izstrādājot teritorijas plānojumu, apdzīvojuma centros izstrādāt teritoriju 

funkcionālo zonējumu atbilstoši vēsturiskajām tradīcijām, sabalansējot gan 
iedzīvotāju, gan uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstības vajadzības, gan vides 
un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības intereses; 

o Novada un vietēja līmeņa centros paredzēt un izdalīt ražošanas un uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās teritorijas; 

o Plānojot rūpnieciskās apbūves teritorijas, izvērtēt to izvietojuma vietas no 
piesārņojuma izplatības virzienu viedokļa, lai nepieļautu iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitātes pasliktināšanos ; 

o Teritorijas plānojumā nosakot apbūves teritorijas, visās teritorijās paredzēt publiskās 
ārtelpas uzlabojumus un ārtelpas elementus; 

o Aknīstē plānot ūdenssaimniecības un siltumapgādes inženiertīklu perspektīvo 
attīstību teritorijās, kur pakalpojumi nav pieejami; 

o Ja nepieciešams,  teritorijas apdzīvojuma centros kā  teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem noteikt potenciāli piesārņotās, degradētās teritorijas. 
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3.4. Galvenie transporta koridori, maģistrālie 
inženierkomunikāciju tīkli un objekti  

Aknīstes novadā ir pietiekami sazarots autoceļu tīkls. Transporta koridorus novadā veido 
tikai autoceļi, tiem ir galvenā loma novada un apdzīvoto vietu sasniedzamības 
nodrošināšanā. Ir nodrošināta laba galvaspilsētas Rīgas un republikas nozīmes pilsētu 
Jēkabpils, Daugavpils sasniedzamība no novada centra, savukārt,  novada centra 
sasniedzamība no vietējas nozīmes un lauku apdzīvojuma centriem notiek pa valsts vietējas 
nozīmes nekvalitatīviem grants ceļiem.  Tikpat nekvalitatīvs ir ceļš „uz Eiropu” - valsts 
vietējas nozīmes grants ceļš Aknīste – Lietuvas robeža, kurš nodrošina Jēkabpils pilsētas, 
Jēkabpils, Aknīstes novadu ceļu savienojumu ar TEN-T ceļu tīkliem Lietuvā. 

Novada autoceļu infrastruktūru veido 2 valsts reģionālie autoceļi (P 73; P 74), 8 valsts 
vietējie autoceļi, 130 pašvaldības autoceļi, 40 ielas, māju, uzņēmumu, mežu ceļi.  Veloceliņu 
nav. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā nacionālas nozīmes transporta 
koridors noteikts valsts reģionālas nozīmes autoceļš P 73 Vecumnieki-Nereta-Subate, kas 
šķērso novadu ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā. 

Zemgales reģiona teritorijas plānojumā 2008.-2026.gadam kā attīstības centru 
sasniedzamības asis noteikti  Zemgales reģionālie ceļi, tai skaitā Aknīstes novadā: rietumu – 
austrumu virzienā - Vecumnieki – Nereta – Aknīste – Subate –Daugavpils (P73), bet ziemeļu 
– dienvidu virzienā -   Jēkabpils – Birži – Aknīste – Lietuva robeža (P75; P74; V 774). Zemgales 
reģiona teritorijas plānojumā 2008.-2026.gadam valsts autoceļam V 774 Aknīste – Lietuvas 
robeža noteikts reģionāla autoceļa statuss, minētajā dokumentā tas iezīmēts prioritāri 
rekonstruējamo reģionālo ceļu skaitā (3.daļas 3.8.attēls).  Nozīmīgs novada attīstībai,  ceļu 
V800, V810 pieslēgumiem, satiksmei uz Jēkabpili ir ziemeļu – dienvidu virziena ceļš Jēkabpils 
novadā Birži – Ilūkste (P72).  

Novada teritorijā nav izvietoti, naftas vai gāzes vadi, elektroapgāde tiek  nodrošināta tikai ar 
zemsprieguma (0,4 kV) un vidēja sprieguma (20 kV)  elektrolīnijām un 20/0,4 kV 
transformatoru apakšstacijām, tos apkalpo AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions.  
Augstsprieguma elektrolīniju novadā nav. Nodrošināti gan fiksētie, gan mobilie elektroniskie 
sakari, sakaru infrastruktūra izvietota galvenokārt gar galvenajiem transporta koridoriem. 
Novadā atrodas viens mobilo sakaru tornis (Aknīstē).  

Galvenās problēmas  : 
o nesaskaņoti sabiedriskā transporta kustības grafiki, kas nenodrošina novada 

pasažieru plūsmas sasaisti ar pilsētas autobusu un pasažieru vilcienu kustību Jēkabpilī 
(izmantojot sabiedrisko transportu,  vakaros nav iespējams sasniegt Rīgu, Jelgavu, bet 
priekšpusdienās no Rīgas  – Aknīsti);  

o novada apdzīvojuma centru iedzīvotājiem neapmierinošas kvalitātes valsts vietējas 
nozīmes grants ceļi līdz novada centram; 

o neapmierinošas  kvalitātes valsts vietējas nozīmes 4ceļš V77 Aknīste – Lietuvas 
robeža, kas nodrošina tranzīta satiksmi ar Lietuvas Republiku Jēkabpils reģionam; 

o valsts pierobežā slikta mobilo sakaru pārklājumu zona - pakalpojums nav pieejams 
vai pieslēdzas Lietuvas Republikas mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs.  
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Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas :  
o novadā kvalitatīvi melnā seguma valsts vietējie autoceļi no apdzīvojuma centriem uz 

novada centru, no Aknīstes uz Lietuvas Republiku nodrošina uzņēmējdarbības, 
tranzīta attīstību, vienmērīgu teritorijas attīstību, iekšējo un ārējo sasniedzamību; 

o integrēta, saskaņota, iedzīvotājiem ērta sabiedriskā transporta kustība; 

o līdzvērtīga pieeja informācijas un telekomunikāciju pakalpojumiem;  

o Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iezīmētā iekšējās sasniedzamības attīstības 
virziena no Jēkabpils uz Lietuvas robežu  posma – valsts autoceļa V 774 Aknīste – 
Lietuvas robeža – attīstība, lai savienotu nacionālas nozīmes transporta koridoru P 73 
un nacionālas nozīmes attīstības centru Jēkabpili ar starptautiskas un reģionālas 
nozīmes attīstības centriem, kā arī starptautiskajiem transporta koridoriem Lietuvā. 

Teritorijas attīstības vadlīnijas: 

o teritorijas plānojumā saglabāt perspektīvā Aknīstes pilsētas apvedceļa 
nepieciešamību; 

o iespēju robežās plānot veloceliņu (vai apvienoto gājēju un veloceliņu) izvietojumu 
apdzīvojuma centros, piegulošajās teritorijās, no Gārsenes uz Kraujām; 

o transporta infrastruktūras teritorijām paredzēt atļautos papildizmantošanas veidus. 
 

Ilustrācija 6. Transporta infrastruktūra (galvenie transporta koridori) 
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3.5. Ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas   

Tiek pieņemts, ka ainaviska novadā ir jebkura sakopta, pārskatāma vai fonā esoša  teritorija 
visās gadalaiku maiņās, ja tā ir cilvēka saudzīgas darbības un dabas mijiedarbības vai dabas 
vides dabiskas attīstības rezultāts.  

Kā ainaviski nozīmīgas teritorijas novadā tiek atzītas galvenokārt tipiskās, plašās 
lauksaimniecības teritorijas, kas izvietotas un pārskatāmas gar ceļiem - gar valsts ceļu V 822 
Vilkupe – Bebrene Asares pagastā, skatu punkts Ancīšu kalnā no ceļa P 74 Siliņi – Aknīste, 
skats uz Dienvidsusējas senleju, skats uz Vilkupes leju no valsts ceļa P 73 Vecumnieki – 
Nereta – Subate Aknīstes pagastā, plašie apstrādātie līdzenumi Gārsenes pagastā gar ceļu no 
Gārsenes uz Bajāriem.  Kā ainaviski aizsargājama teritorija noteikta Dobes upes ielejas daļa 
Asares pagastā gar pašvaldības ceļu Lukstiņi – Smilgas. Par interesantu rūpniecības ainavas 
objektu novadā kļūtu Lielais Aknīstes purvs kūdras ieguves teritorijā abpus ceļam P 74 Siliņi - 
Aknīste, ja pieļautu purva malas apauguma noņemšanu.  

Tā kā ainavu attīstību ietekmē cilvēka saimnieciskā darbība, ekonomiskās intereses, tad 
novadā vietām plašās, pārskatāmās ainavas sāk aizsegt koki nekoptās grāvmalās, nogāzēs vai 
zemes transformācijas rezultātā ieaudzēti meži. Ainavu degradē un dzīves vides kvalitāti 
pazemina nesakoptās vēl atlikušās ēku drupas, nenovākti grausti. 

Novadā ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, ko veido gan valsts aizsargājamie kultūras 
pieminekļi un  tiem piegulošās, saistītās teritorijas, gan citas, nozīmīgas, vēsturiskas celtnes, 
objekti. Kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas ir viens no galvenajiem tūrisma attīstības 
teritoriju resursiem.  

Kā kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas izdalāmi bijušo Asares un Gārsenes muižu centri, 
kurus veido tradicionālā muižu apbūve - muižu dzīvojamās mājas (Gārsenes pils, Asares 
pilsdrupas), parki, Asares un Gārsenes evaņģēliski luteriskās baznīcas,  tām blakus esošās 
kapsētas ar kapličām, kā arī muižu saimnieciskā apbūve, kas saglabājusies tikai daļēji.  

Gārsenes pagasta kultūrvēsturiskais mantojums tiek popularizēts, kopts un mērķtiecīgi 
iesaistīts tūrisma attīstībā.  Gārsenes pils, ko apsaimnieko Gārsenes pamatskola un pagasta 
pārvalde, ir Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs, nozīmīgs reģiona tūrisma objekts, pilī 
darbojas informācijas centrs, gidi sagaida Gārsenes dabas taku apmeklētājus, vasarās pilī 
darbojas tematiskās nometnes.  

Aknīstē kultūrvēsturiski nozīmīgus akcentus veido galvenokārt būves un pilsētas izvietojums 
upju satekā,  tranzītceļu krustojumā. Blakus vecās katoļu baznīcas atrašanās vietai izveidots 
Sēļu parks. Ar novada vēsturi un Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu var iepazīties Aknīstes 
novadpētniecības muzejā. 

Novadā ir daudz valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu, kuriem noteiktas aizsardzības 
zonas, to skaitā arheoloģijas pieminekļi – Susējas (Aknīstes) un Kurmišku pilskalni, Krastu 
apmetne, Rancānu, Rācenāju, Kaparnieku, Ulasu – Airīšu, Stūraģeidānu senkapi; Krastiņu 
Karātavu kalns – soda vieta, viduslaiku kapsēta un nocietinājums, Saltupju Svētavots – kulta 
vieta; vēstures piemineklis – tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas Aknīstes pagastā; arhitektūras 
pieminekļi - skola, tagad „Baltkalnu” dzīvojamā ēka, Asares evaņģēliski luteriskā baznīca. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma objekti piesaista apmeklētājus. Galvenie tūrisma galamērķi 
novadā  ir Gārsenes pils, Gārsenes dabas takas Gārsenē,  Aknīstes novadpētniecības muzejs, 
mazāk tiek popularizēts Asares parks ar ārstniecības augu takām, pilsdrupām, Asares 
evaņģeliski luteriskā baznīca Asarē.  Tūrisma attīstība sekmē uzņēmējdarbību - darbojas 
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viesu mājas „Strauti”, „Susēja”, ēdināšanas pakalpojumi Aknīstē. Veidojas izzinošā, tematiskā 
tūrisma piedāvājums (sakrālais, lauksaimniecības utml. tūrisms). 

Galvenās problēmas : 
o lauksaimniecībā neizmantojamo zemju transformēšana meža zemēs Dobes upes 

ielejas krastos Ilūkstes novadā – meži aizsedz  pieupju un plašo lauksaimniecības 
zemju ainavu; 

o aizliegums ainaviski nozīmīgās teritorijās transformēt lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes par meža zemi vietām noved pie šo teritoriju aizaugšanas ar krūmiem, kokiem; 

o upju krastu, nogāžu, grāvju malu  aizaugšana ar kokiem degradē, aizsedz ainavu; 
o drupu,  graustu, degradēto apbūves teritoriju neapsaimniekošana; 
o tūrisma attīstībai nepiemērota valsts ceļu kvalitāte (grants segums).  
o nav TIC novada centrā Aknīstē.  
o Atsevišķi tūrisma attīstībai nozīmīgi objekti ir privāti (Saltupju Svētavots, Vecmelderu 

avoti) 

Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas: 
o ainavu aizsardzības politikas un saistošo noteikumu izstrāde pašvaldībā; 
o ainavu aizsardzības politikas īstenošana, zemes īpašnieku iesaiste; 
o Asares ciema kultūrvēsturiskās teritorijas plašāka iesaite tūrisma attīstībā.; 
o TIC izveide Aknīstē; 
o sadarbība ar  tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kopīgu maršrutu piedāvāšana; 
o lauku sētu – tūrisma pakalpojumu sniedzēju – skaita pieaugums; 
o tematiskā tūrisma attīstība (sakrālais, lauksaimniecības utml. tūrisms); 
o iesaiste sadarbības tīklos; 

Teritorijas attīstības vadlīnijas: 
o Izstrādājot teritorijas plānojumu, izvērtēt ainavu kvalitāti un noteikt aizsargājamo 

ainavu teritorijas, izdalot augstvērtīgas, pieupju, regulējamas un citas ainavas, lai 
sabalansētu ainavu aizsardzības un saimnieciskās darbības vajadzības; 

o plānot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus un apbūvi kā atļautos 
papildizmantošanas veidus galvenajās funkcionālajās zonās; 

o tūrisma un atpūtas iestāžu apbūves teritorijas noteikt kā  papildizmantošanas veidu 
savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās,  dabas un 
apstādījumu teritorijās, mežu un lauksaimniecības teritorijās. 
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Ilustrācija 7. Dabas, kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas 
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3.6. Vēlamā teritorijas telpiskā struktūra 

Pamatojoties uz Latvijas hierarhiski augstākā  ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta - 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam („Latvija 2030”) – vadlīnijām un 
pamatnostādnēm, valsts telpiskās attīstības mērķi ir: 

o radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves 
vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un 
komunikāciju infrastruktūru un publisko spakalpojumus; 

o stiprināt Latvijas un tās reģionu starptautisko konkurētspēju, 
o saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un 

unikālās ainavas. 
 Telpiskās attīstības perspektīvā „Latvija 2030”  akcentē 3 galvenos aspektus: 

o sasniedzamība un mobilitātes iespējas; 
o apdzīvojums kā ekonomiskas attīstības, cilvēku dzīves un darba vide; 
o nacionālo interešu telpas – unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts 

attīstībai. 
Nacionālajā līmenī „Latvija 2030” neizdala novadu nozīmes attīstības centrus, līdz ar to 
Aknīstes novada telpiskā attīstība Latvijas kontekstā noteikta kā lauku attīstības telpa, kā arī  
dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpa, vienlaikus 
nosakot šīs telpas kā nacionālo interešu telpas.  Novadu šķērso nacionālas nozīmes  
transporta koridors, kas savieno Ventspili, Rīgu ar Daugavpili, Baltkrievijas robežu (skatīt 
8.ilustrāciju). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 8. Latvijas 
nākotnes telpiskā struktūra4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
4 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 



51 

 

Saskaņā ar to, ka  Latvijas telpiskās attīstības perspektīvā tiek atbalstīts integrēts skatījums 
uz valsts attīstību, akceptējot dažādas nozīmes attīstības centru savstarpēju mijiedarbību, 
sadarbību, funkcionālu saistību, lai nodrošinātu daudzveidīgu, savstarpēji papildinošu 
infrastruktūras tīklu un pakalpojumu piedāvājumu, attīstības centri vienlaikus var iekļauties 
vai sadarboties  vairākos funkcionālajos tīklos.,  
Aknīstes novads, kas robežojas ar Latgales plānošanas reģiona teritoriju, Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam iekļaujas divos no pieciem attīstības centru 
funkcionālajiem tīkliem – Zemgales un Latgales (skatīt 9.ilustrāciju). 
 

 
 
Ilustrācija 9. Attīstības centri un funkcionālie tīkli 

5
 

Vienlaikus Aknīstes novada teritoriju, tāpat kā vairākus blakus novadus Latvijas teritorijā gar 
Lietuvas pierobežu, nesasniedz neviena nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra 
ietekmes areāls,  līdz ar to izdalot šo novadu dalību arī citā, lokālākā,  attīstības centru 
funkcionālajā tīklā -  kultūrvēsturiskajā Sēlijas reģionā Latvijas – Lietuvas  pierobežā (skatīt 
10.ilustrāciju) 
 
 
 

                                                        
5 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 
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Ilustrācija 10. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri un to tiešās ietekmes areāli

6
  

Sēlijas funkcionālais tīkls pārklājas ar Zemgales un Latgales funkcionālajiem tīkliem,  veidojot 
arī Dienvidu pilsētu funkcionālo tīklu (skatīt 11.ilustrāciju), kas atzīmēts gan Latgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2006. – 2026.gadam, gan Zemgales reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļā „Pilsētas – lauku mijiedarbība”. 
 

 
Ilustrācija 11. Latgales plānošanas reģiona vēlamā telpiskā struktūra un pilsētu funkcionālais tīkls

7
 

 

                                                        
6 „Reģionu attīstība Latvijā 2011”.VARAM, VRAA.Rīga, 2012 

7 „ Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam” 
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Reģionālajā līmenī Aknīstes novads ar pieciem apdzīvojuma centriem pieder Zemgales 
reģionam, kur visi apdzīvojuma centri kopā veido Zemgales reģiona policentriskās attīstības 
struktūru, kuras attīstības vīzija -    Zemgales attīstības centri nodrošina līdzsvarotu reģiona 
attīstību. No Zemgalē noteiktajiem četriem attīstības centru līmeņiem  Aknīste kā novada 
nozīmes attīstības centrs pārstāv trešo līmeni, bet novada vietēja līmeņa attīstības centri 
pārstāv ceturto līmeni.  Funkcionālā saistība Aknīstes novadam pastāv ar tuvāko pirmā 
līmeņa centru - nacionālas nozīmes attīstības centru Jēkabpili, administratīva – ar nacionālas 
nozīmes attīstības centru Jelgavu.  Šie centri attīstībā ietekmē ne tikai reģiona attīstību, bet 
arī blakus reģionus un tiem ir zināma ietekme arī starptautiskajā līmenī.  Novadam tie kalpo 
par  pakalpojumu, mazāk – darbavietu centriem. Saiknes ar reģionālas nozīmes attīstības 
centriem Aizkraukli, Bausku, vēl tālāko Dobeli  ir mazāk nozīmīgas.  Nozīmīga novada 
attīstībai ir sadarbība novadu attīstības centru līmenī, īpaši ar blakus esošajiem Zemgales 
reģiona Neretas, Viesītes, Jēkabpils novadiem, bet kā teritorijai, kuras intereses reģionu 
robežās pārklājas – ar Latgales reģiona Ilūkstes novadu.  

Aknīstes novads iekļaujas Zemgales pierobežā ar Lietuvu (pierobežas reģionā), kas ir noteikta 
kā teritorija ar īpašu režīmu un statusu, kuras  primārā funkcija – valsts drošība un robežu 
aizsardzība, vienlaikus tiek noteikta nepieciešamība integrēt pierobežas teritoriju Zemgales 
reģiona telpiskajā struktūrā, maksimāli samazinot izolētību un nomales efektu, kā arī attīstot 
pārrobežu sadarbību, lai nodrošinātu pierobežas iedzīvotājiem līdzvērtīgus dzīves un darba 
apstākļus, transporta un sakaru pieejamību. 

Saskaņā ar Zemgales reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļu „Pilsētas – lauku 
mijiedarbība”, Aknīstes novadā ir novada nozīmes attīstības centrs – Aknīste, kā arī vietējas 
nozīmes attīstības centri – Asare, Ancene, Gārsene.  Ciems Kraujas Aknīstes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam tiek noteikts par specializētu apdzīvojuma 
centru. 

Novada līmenī novada nozīmes attīstības centrs Aknīste kalpo kā pilsētnovada apkalpes 
centrs, vietēja līmeņa nozīmes centri – kā pagastu apkalpes centri, nodrošinot nozīmes 
līmenim atbilstošus pakalpojumus. Vienlaikus katram attīstības centram tiek plānoti 
uzlabojumi to attīstības nodrošināšanai. 

9.tabula. Aknīstes novada apdzīvojuma centru attīstības perspektīva 

Apdzīvotā 
vieta 

Attīstības 
centra statuss 

Centra nākotnes perspektīva 

Aknīste 

Pilsēta, novada 
līmeņa  

attīstības 
centrs 

Kvalitatīvi novada līmeņa pārvaldes administratīvie pakalpojumi.  
Pakalpojumi tiek nodrošināti arī Aknīstes pagastam, kurā nav 
vietēja līmeņa attīstības centra. 
Pieejama kvalitatīva dažādu līmeņu izglītība. 
Pieejama kvalitatīva primārās veselības aprūpes iestāde, sociālā 
palīdzība. Attīstīta kultūras, sporta, atpūtas, tūrisma 
infrastruktūra, pakalpojumi. Sakārtota ielu, komunālo 
pakalpojumu infrastruktūra. 
 Attīstīta daudzveidīgu komercpakalpojumu sniegšana, kūdras 
pārstrāde un eksports, darbojas biznesa inkubators. 
Atjaunots, paplašināts dzīvojamais fonds, uzbūvēta kapliča, 
daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs, labiekārtota pilsētas 
teritorija. Pilnveidota ražošanas teritoriju, tranzīta pakalpojumu 
infrastruktūra. Attīstīta uzņēmējdarbība. Atrisināta Aknīstes 
apvedceļa izbūves problēma. 
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Attīstīta vietēja līmeņa un pārrobežu sadarbība. 
Nodrošināta Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
attīstība, popularizēšana. 

Asare 

Ciems, vietēja 
līmeņa 

attīstības 
centrs Asares 

pagastā 

Vietēja līmeņa pārvaldes administratīvie pakalpojumi. 
Pieejami kvalitatīvi kultūras, sporta, atpūtas, sakrālā un lauku 
tūrisma pakalpojumi, infrastruktūra. Nodrošināta kvalitatīva 
dzīves vide ar sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru, ceļiem, 
labiekārtotu teritoriju, iespējām cilvēkresursu attīstībai. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, 
mežistrāde, mežsaimniecība, saistītie pakalpojumi.  
Izveidota industriālā zona/biznesa inkubators bijušajā ražošanas 
teritorijā.  
Nodrošināta valsts aizsargājamo valsts un vietējas nozīmes 
kultūras pieminekļu, Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, attīstība, popularizēšana.  

Ancene 

Ciems, vietēja 
līmeņa 

attīstības 
centrs Asares 

pagastā 

Vietēja līmeņa pārvaldes administratīvie pakalpojumi. 
Pieejami kvalitatīvi izglītības, sporta, atpūtas, tūrisma 
pakalpojumi, saistītā infrastruktūra. Nodrošināta kvalitatīva 
dzīves vide ar sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru, ceļiem, 
labiekārtotu teritoriju, iespējām cilvēkresursu attīstībai. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, 
mežistrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde, saistītie pakalpojumi.  

Gārsene 

Ciems, vietēja 
līmeņa 

attīstības 
centrs 

Gārsenes 
pagastā 

Vietēja līmeņa pārvaldes administratīvie pakalpojumi. 
Pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, atpūtas, tūrisma 
pakalpojumi, infrastruktūra. Nodrošināta kvalitatīva dzīves vide 
ar sakārtotu inženiertehnisko infrastruktūru, ceļiem, iespējām 
cilvēkresursu attīstībai. 
Nodrošināta Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, 
attīstība, popularizēšana. 
Attīstīta lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, 
mežizstrāde, mežsaimniecība, saistītie pakalpojumi. 
Reģiona nozīmes tūrisma pakalpojumu sniegšanas centrs. 

Kraujas 

Ciems, 
specializēts 

apdzīvojuma 
centrs 

Gārsenes 
pagastā. 

Garīgās veselības centrs. Kvalitatīvi psihoneiroloģiskās veselības 
ārstniecības un aprūpes pakalpojumi nacionālā mērogā. 
Nodrošināta kvalitatīva dzīves vide ar sakārtotu infrastruktūru 
gan pacientiem un darbiniekiem, gan iedzīvotājiem. 

 

Lai nodrošinātu novada policentrisku attīstību, tās teritorijā esošajam ceļu tīklam jābūt 
kvalitatīvam, nodrošinot labu iekšējo un ārējo sasniedzamību.  

Aknīstes pilsētas un novada attīstībai kā prioritāra un nepieciešama tiek noteikta 2 valsts 
autoceļu pārbūve un rekonstrukcija: 

1) Aknīstes pilsētas apvedceļa būvniecība, novirzot tranzīta plūsmu no valsts nacionālās 
nozīmes ceļa P 73 Vecumnieki - Nereta - Subate apkārt Aknīstei, tā ļaujot saglabāt pilsētas 
dzīvojamo apbūvi un radot jaunas perspektīvās attīstības teritorijas, jo pilsētas robežās šādu 
teritoriju vairs nav. 
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2) valsts reģionālā autoceļa  P 72 Ilūkste – Bebrene – Birži,  kurš atrodas blakus esošajos  
Jēkabpils un Ilūkstes novados, posma no Bebrenes līdz Zasai rekonstrukcija un asfaltēšana,  
jo tas nodrošina daļas Aknīstes novada iedzīvotāju funkcionālās saites ar nacionālas nozīmes 
attīstības centriem Jēkabpili un Daugavpili. 

Kā prioritāri rekonstruējamie, novada attīstību ietekmējošie  valsts vietējie autoceļi ar grants 
segumu, kuriem nepieciešams asfalta segums,  tiek noteikti ceļi: 

 

o V 774 Aknīste – Lietuvas robeža (Zemgales reģiona teritorijas plānojumā 2006. -
2026.gadam noteikts kā prioritāri rekonstruējamais valsts reģionālais autoceļš); 

o V 822 Vilkupe – Bebrene (vismaz no Vilkupes līdz Ancenei); 

o V 823 Vilkupe – Gārsene - Lietuvas robeža (līdz Gārsenei); 

o V 810 Slate – Dominieki – Auziņas (vismaz no Slates līdz Kraujām). 

o V 800 Rubene – Ancene – Subate (līdz ceļam P 73); 

o V 709 Aknīste – Gārsene – Ausmas (līdz Gārsenei). 

 

Valsts ceļi, to posmi, kuriem Aknīstes novadā  nepieciešama grants seguma rekonstrukcija, 
ir: 

o valsts vietējais ceļš V 771 Aknīste - Ragi - Apserde - Mežlauki vismaz  Aknīstes 
novada robežās; 

o valsts vietējais ceļšV 823 Vilkupe – Gārsene - Lietuvas robeža posmā Gārsene - 
Lietuvas robeža. 

 

Prioritāri rekonstruējamie pašvaldības ceļi, ielas tiek noteikti Aknīstes novada attīstības 
programmā 2014.-2020.gadam (tās 1.pielikums). 
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3.7. Prioritāri attīstāmās teritorijas   

Aknīstes novadā kā prioritāri attīstāmās teritorijas tiek definēti 5 visu līmeņu apdzīvojuma 
centri, ievērojot to perspektīvās attīstības nosacījumus, infrastruktūras pieejamību.  

Kā prioritāri attīstāmās teritorijas apdzīvojuma centros ir ražošanas attīstības teritorijas, 
Aknīstes pilsētā – arī turpmākās attīstības teritorija pilsētas centrā. 

Apdzīvojuma centros nepieciešams: 

o attīstīt iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu un kvalitāti (centralizēta 
ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, apgaismojums,  ielu/ceļu segums, 
energoefektīvas un resursus taupošas darbības, utt.); 

o attīstīt dzīvojamās apbūves teritorijas un sakārtot inženiertehnisko infrastruktūru 
(ielas, ceļi, veloceliņi, apgaismojums, stāvlaukumi, ēku renovācija, rekonstrukcija, 
siltināšana, utt.), publisko ārtelpu; 

o sekmēt ražošanas teritoriju attīstību uzņēmējdarbības veicināšanai, nodrošinot tās ar 
kvalitatīviem inženiertehnisko komunikāciju, ielu/ceļu pieslēgumiem (SIA „Nordtorf” 
pievedceļš, Melioratoru ielas rajons,  Radžupes, Saltupes ielas Aknīstē, utml.); 

o veidot jaunas ražošanas teritorijas, pielāgojot pamestas apbūves, graustu teritorijas 
(bijušās Asares spirta rūpnīcas teritorija utml.); 

o attīstīt dabas, kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas, objektus; 

o veidot rekreācijas un atpūtas zonas visās teritorijās, kurās tās pieļaujamas kā 
teritorijas papildizmantošana. 

Kā prioritāri attīstāmas teritorijas tiek noteikti novadā esošie rekonstruējamie valsts 
autoceļi, kas minēti 3.6.sadaļā, kā arī Aknīstes pilsētas apvedceļa izbūve tranzīta kustības 
novirzīšanai, jo pilsētas centrā vairs nav teritoriju tranzīta pakalpojumu attīstībai.  Prioritāri 
rekonstruējamie pašvaldības ceļi ir galvenokārt uzņēmējdarbības attīstībai,  skolēnu 
pārvadājumiem, satiksmei ar novada centru nepieciešamie ceļi, to prioritātes kārtība tiks 
noteikta, apspriežoties ar uzņēmējiem.  

 Ārpus apdzīvojuma centriem (lauku teritorijās) kā prioritāri attīstāmas teritorijas attīstības 
nodrošināšanai tiek noteiktas: 

o ražošanas teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai, uzlabojot to inženiertehnisko tīklu, 
ceļu pieslēgumus; 

o jaunas ražošanas teritorijas lauksaimniecības vai mežu teritorijās, iespēju robežās 
izmantojot pamestās ražošanas teritorijas; 

o tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, rekreācijas un atpūtas zonas visās teritorijās, 
kurās  tas pieļaujams kā teritorijas papildizmantošana; 

o kultūrvēsturiskā mantojuma koncentrācijas teritorijas; 

o ūdeņu teritorijas to ūdenssaimnieciskās un publiskās izmantošanas nodrošināšanai; 

o ainaviski nozīmīgās teritorijas Sēlijas reģiona kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai. 
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4. ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

Par Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanu politiskajā 

un izpildes līmenī atbildīga Aknīstes novada pašvaldība.  

Par stratēģijas uzraudzību un izpildi politiskajā līmenī kā uzraudzības darba grupa atbildīga 

pašvaldības  Tautsaimniecības komiteja, par uzraudzības darba grupas darbu atbildīgs 

novada domes priekšsēdētājs. 

Uzraudzības darba grupas sanāksmes notiek ik pēc 3 gadiem vai vismaz 2 reizes četros 

gados: 

o pirmajos mēnešos pēc novada domes vēlēšanām laikā, kad tiek izstrādāta 

jaunievēlētās domes darbības programma turpmākajiem 4 gadiem; 

o 2 mēnešus pirms kārtējām domes vēlēšanām, kad tiek izvērtēta novada domes 4 

gadu darbība. 

Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzraudzību izpildvaras līmenī atbildīgi Aknīstes novada 

pašvaldības administrācija. Pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu, speciālisti  reizi 3  

gados sagatavo uzraudzības ziņojumu, kurā apraksta:  

o veiktās darbības stratēģijas mērķu sasniegšanai; 

o noteikto teritorijas ilgtermiņa attīstības uzraudzības rādītāju progresu (skatīt 

10.tabulu); 

o konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu; 

o secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi sasniegt izvirzītos mērķus 

un prioritātes. 

Administrācijas speciālisti pastāvīgi uztur un aktualizē uzraudzības rādītāju datu bāzi, 

nodrošina uzraudzības ziņojumu publicēšanu pašvaldības laikrakstā un mājaslapā.  

Lai izvērtētu Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  līdz 2030.gadam ieviešanas 

rezultātus un mērķu sasniegšanu, tiek pieņemta uzraudzības sistēma, kuras pamatu veido 

uzraudzības rādītāju datu bāze un  noteiktie ilgtermiņā sasniedzamie uzraudzības rādītāji. 

Uzraudzības rādītāju datu bāzē ietverti rādītāji, kuri daļa tiks pielietoti arī novada attīstības 

programmas ieviešanas uzraudzības nodrošināšanai, tikai vidējā termiņā (skatīt 10.tabulu). 

Līdz 2020.gadam Aknīstes novadā vidējais iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu 

pieaugums  uz 1 iedzīvotāju plānots vidēji 4% apmērā katru gadu, vēlāk samazinoties līdz 2% 

gadā, līdz 2030.gadam bezdarba līmeņa samazinājums plānots līdz valstī vidējam bezdarba 

līmeņa rādītājam, iedzīvotāju skaitam novadā nesamazinoties zemāk par  2500 iedzīvotājiem 

(saglabājoties pastāvošajai tendencei iedzīvotāju skaitam samazināties par 1,14% gadā, 

iedzīvotāju skaits novadā 2030.gadā samazinātos līdz 2383 iedzīvotājiem). 
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10.tabula.   Teritorijas ilgtermiņa attīstības uzraudzības rādītāji. 

Nr. Attīstības rādītājs Bāzes gads Pašreizējā 
vērtība 

Plānotais ilgtermiņa 
attīstības virziens 

(2030.g.) 

Avots 

1. 
Iedzīvotāju skaits novadā 

2013 2 897 
Samazinās lēnāk kā 

vidēji pēdējos 5 gados   
 

CSP 

2. 
Demogrāfiskās slodzes 
līmenis 

2013 525 
Saglabājas zemāks par 

valstī vidējo   
CSP 

3. 
Iedzīvotāji līdz darbspējas 
vecumam, %, 2012 11,1 Palielinās   CSP 

4. 

Ienākumu testētos 
pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstus 
saņēmušo personu  
skaits*/% no iedzīvotāju 
skaita 

2012 476/16,25 Samazinās    
Sociālais 
dienests, 

CSP 

5. 

* -Tai skaitā pilngadīgu 
darbspējīgu  personu  
skaits/% no visām 
darbspējīgajām personām 

2012 266/13,85 Samazinās   
Sociālais 
dienests, 

CSP 

6. 
Ekonomiski aktīvās tirgus 
sektora vienības uz 1 000 
iedz. 

2011. 108,8 
Saglabājas vienmērīgs 
vai lēni samazinās ** 

CSP 

7. Bezdarba līmenis % 2012 11,4 Samazinās     NVA 

8. 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi uz 1 
iedzīvotāju, Ls (EUR) 

2012 
228,78 

(325,52) 
Pieaug   

CSP, Valsts 
kase 

9. 
Teritorijas attīstības 

indekss 
2011 -0,043 

Kļūst pozitīvs    
(nemainoties 
aprēķināšanas 

metodikai) 

VRAA 

 

** - rādītāja lielums atkarīgs no tā, vai pašnodarbinātās personas turpmāk veido/strādā 
uzņēmumos; 

 CSP – Centrālā statistikas pārvalde; 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra; 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

 

Ja nepieciešams veikt izmaiņas apstiprinātajā spēkā esošajā ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, 

izstrādā jaunu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto 

izstrādes kārtību.  

___________________________________________________________________________ 

Infogramma un ilustrācijas izstrādātas sadarbībā ar SIA „Plānošanas darbnīca”. 


