
Aknīstes novada pašvaldības Enerģētikas Rīcības plāna 2018.-2025.gadam investīciju projekti  

N.p.k. 

Projekta 

nosaukums, 

ieviešanas adrese(s) 

Ieviešanas 

laiks 
Ieviesējs Projekta mērķis 

Projekta īss apraksts, 

sasniedzamie rezultāti  

(piem. uzstādītās tehnoloģijas (MW), 

CO2 samazinājums) 

Finansējuma 

avots/ -i 

Finansējuma 

apjoms (EUR) 

Uzsāktie, īstenošanā  esošie projekti, kuru ieviešana turpināsies periodā no 2018.-2025.gadam: 

1) Drošības uzlabošana 
Aknīstē, izmantojot 
ekotehnoloģijas. 

2017.-2018. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Radīt drošu vidi 
pirmsskolas 
izglītības iestādes 
„Bitīte” teritorijas 
apmeklētājiem, 
izmantojot „zaļo” 
enerģiju 

Uzstādīti  10 x 50 W hibrīdie 
vēja /saules  enerģijas apgais-
mes ķermeņi (vēja ģeneratori / 
solārie paneļi,) pirmsskolas 
izglītības iestādes  „Bitīte” un   
pilsētas bibliotēkas  āra 
teritorijas  apgaismošanai . 

ELFLA – 
LEADER, 
pašvaldības 
budžets 

48 629,85 

2) Atver sirdi Zemgalei! 2017.-2022. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Radīt pakalpoju-
mus personām ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem -  
Izveidot dienas  
centru,  grupu 
dzīvokļus Skolas 
ielā 9A, Aknīstē, 
grupu dzīvokļus 
mājā „Rīti”  
Ancenes ciemā. 

Tai skaitā – ēkas - plānotās 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
Skolas ielā 9A, Aknīstē  - 
īpatnējais siltumenerģijas 
patēriņš,  rēķinot arī  plānoto 
papildus pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamo 
enerģijas patēriņu, samazināts  
no 263 līdz  142 kWh/m2  gadā. 

ERAF, 
pašvaldības 
budžets 

  ~ 302 000 

3) Daudzfunkcionāla 
publiska laukuma 
būvniecība Aknīstē 

2017. - 2021. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Sakārtot, uzlabot 
dzīves vidi  Aknīstes 
novada 
iedzīvotājiem. 

Tai skaitā –2  elektropieslēgumu 
vietas (treileriem, kemperiem, 
saldēšanas vitrīnām, pasākumu 
apskaņošanai). 

Pašvaldības 
budžets 

~150 000 

4) Siltā angāra izbūve 
Gārsenē malkas un 
ugunsdzēsības 
automašīnas 
glabāšanai 

2017. – 2020. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Uzlabot 
pašvaldības 
īpašuma 
glabāšanas 
apstākļus. 

Uzlaboti glabāšanas apstākļi 
ugunsdzēsēju automašīnai, pa-
lielināta kultūras nama apkurei  
piegādātās malkas siltum-
atdeve. 

Pašvaldības 
budžets 

~ 100 000 
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Perspektīvā  plānotie projekti  

1) Aknīstes Bērnu un 
jauniešu centra ēkas 
siltināšana 

2021. -2025. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Samazināt ēkas 
energopatēriņu.  

Siltināta ēka. Uzstādīts ēkas 
siltummezgls, siltumskaitītājs,  
samazināts ēkas 
energopatēriņš. 

ES fondu, 
valsts, 
pašvaldības 
budžets 

~ 400 000 

2) Perspektīvās Sociālā 
dienesta ēkas Skolas 
ielā  Aknīstē 
atjaunošana 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Samazināt ēkas 
energopatēriņu, 
radīt kvalitatīvu 
dzīves  vidi 
darbiniekiem un 
klientiem. 

Siltināta ēka. Uzstādīts ēkas 
siltummezgls, siltumskaitītājs,  
samazināts ēkas 
energopatēriņš. 

ES fondu, 
valsts, 
pašvaldības 
budžets 

~ 302 000 

3) Centrālapkures 
ierīkošana Gārsenes 
pils ēkā 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība / 
pašvaldības SIA 

Uzlabot apkures 
pakalpojumu, 
darba apstākļu 
kvalitāti Gārsenes 
pilī. Samazināt gai-
sa piesārņojumu.  

Samazināts  gaisa piesārņojums 
ar  putekļiem, dūmiem no 
malkas krāsnīm. Uzlabota dzīves 
un dabas vides kvalitāte.  

ES fondu, 
pašvaldības 
budžets 

~200 000 

4) Dzirnavu ielas 
kvalitātes uzlabošana 
Aknīstē 

2018.-2020. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Uzlabot tranzītielas  
seguma kvalitāti, 
gājēju, velobraucē-
ju drošību. 

Tai skaitā – izbūvēts 
gājēju/veloceliņš 0,44 km  
garumā. 

Valsts, 
pašvaldības 
budžets 

~~ 350 000 

5) Zaļās ielas pārbūve 
Aknīstē satiksmes 
drošības uzlabošanai 

2019.-2021. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Uzlabot tranzītielas  
seguma kvalitāti, 
gājēju, velobraucē-
ju drošību. 

Tai skaitā – izbūvēts 
gājēju/veloceliņš i 0,53 km 
garumā.  

Valsts, 
pašvaldības 
budžets 

~ 500 000 

6) Veloceliņa izbūve 
Aknīstē no Dzirnavu 
ielas uz Zaļo ielu. 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Uzlabot Aknīstes 
centra sasniedza-
mību pilsētas dien- 
vidu daļas 
iedzīvotājiem.  

Izbūvēts veloceliņš   0,3 km 
garumā, koka tiltiņš pār 
Dienvidsusēju.  Samazināts 
fosilās degvielas patēriņš, gaisa 
piesārņojums. 
 

ES fondu, 
pašvaldības 
budžets 

~ 50 000 
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7) Gārsenes pils sniegto 
tūrisma pakalpojumu 
klāsta paplašināšana 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Paplašināt 
Gārsenes pils 
tūrisma pakalpo-
jumu piedāvājumu.  

Izbūvētas 8 elektropieslēguma 
vietas ceļotāju treileru 
pieslēgšanai. 

Pašvaldības 
budžets 

~ 50 000. 

8)  Veloceliņa izbūve no 
Gārsenes uz Kraujām 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība 

Uzlabot satiksmes 
iespējas starp 
Gārsenes pagasta 
ciemiem, gaisa 
kvalitāti,  sekmēt 
veselīga dzīvesvei-
da attīstību. 

Izbūvēts veloceliņš 3,8 km 
garumā , samazinājies fosilās 
degvielas patēriņš, gaisa 
piesārņojums. 

ES fondu, 
pašvaldības 
budžets 

~ 300 000 

9) Elektromobiļa iegāde 
Aknīstes novada 
pašvaldības darbības 
nodrošināšanai 

2021.-2025. Aknīstes novada 
pašvaldība 

Samazināt fosilās 
degvielas patēriņu, 
gaisa piesārņojumu 
ar CO2, smagajiem 
metāliem. 

Iegādāts 1 elektromobilis, 
izbūvēta tā uzlādes vieta. 
Samazināts potenciālais gaisa 
un augsnes piesārņojums. 

ES fondu, 
valsts, 
pašvaldības 
budžets 

~ 45 000 

10)  Saules un vēja ener-
ģijas izmantošana 
apgaismojuma, ēku 
apkures, ūdens 
sildīšanas un citu 
energoefektīvu 
risinājumu 
nodrošināšanai 

2021.-2025. Aknīstes novada  
pašvaldība, 
privātpersonas 

Izmantot atjaunoja-
mos  energoresur-
sus CO2 emisijas 
samazināšanai,    
cilvēka darbības 
ietekmes uz klima-
ta pārmaiņām 
samazināšanai. 

Samazināts CO2 izmešu 
daudzums, samazināta ietekme 
uz klimata pārmaiņām.  

Es fondu, 
valsts, 
privātais, 
pašvaldības 
budžets 

Nav 
informācijas. 

 
 


