
Aktualizēts, apstiprināts ar Aknīstes novada domes 

2014.gada 23.decembra lēmumu Nr.11(prot. Nr.20). 

6. Rīcības plāns 2015.-2020. 
 

SM.1.       IZGLĪTOTS, AKTĪVS,  RADOŠS IEDZĪVOTĀJS 
Nr.p.
k. 

Plānotās rīcības  (pasākumi, 
aktivitātes) 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņi vai  

periods 

Finanšu avoti Plānotais darbības rezultāts  

VTP1   Atbalsts cilvēkkapitāla attīstībai 

RV 1   IZGLĪTĪBA 
U1.  Nodrošināt izglītības kvalitāti, daudzpusību, pieejamību mūža garumā 

R1.1 

Izglītības iestāžu darbības 
optimizācija, specializācija un 
attīstība, to konkurētspējas 
paaugstināšana. 

Novada dome, 
izglītības iestāžu 
vadītāji 

2015. 

 

2015.-2020 

Pašvaldības, 
valsts budžets 

Izstrādāta novada izglītības piedāvājuma stratēģija (izvērtēts piedāvājums, 
infrastuktūra, specializācijas virzieni). Tiek  sniegts atbalsts skolu, PII, BJC, 
mūžizglītību piedāvājošo NVO darbībai, specializācijai. Pamatskolas papildus 
darbojas kā daudzfunkcionāli vietējās attīstības centri. Sekmēta izglītības 
kvalitātes uzlabošana. Nodrošināts transports izglītības iestāžu apmeklēšanai. 

R1.2 Profesionālās ievirzes, interešu, 
neformālās un mūžizglītības 
piedāvājuma dažādošana, 
pilnveidošana un pieejamības 
nodrošināšana. 

 Skolas kā izglītības centri 
pieaugušo apmācībai 

Novada dome, 
izglītības iestāžu, 
NVO vadītāji 

2015.-2020. 
 

 
 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

 

Koordinētas, paplašinātas, dažādotas izglītības iespējas un pieejamība visu 
vecumu interešu grupām  – interešu, neformālās, profesionālas ievirzes, 
mūžizglītības (mākslas, mūzikas, sporta, datoru, mājturības, mājamatniecības 
u.c.) pakalpojumu piedāvājums – kursi, pulciņi,  semināri, nometnes, mācību 
ekskursijas u.c. Skolās tiek ieviestas profesionālas ievirzes apmācību 
programmas darbaspēka sagatavošanai darba tirgum, palielināts tehniskās 
jaunrades pulciņu skaits, sekmēta radošas domāšanas attīstība. Organizētas 
apmācības vietējiem iedzīvotājiem.  Izveidota efektīvi funkcionējoša zināšanu 
un pieredzes apguves sistēma. 

R1.3 Izglītības nozares speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšana 

 Novada dome,    
  izglītības iestāžu   
 vadītāji 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Speciālistiem pieejami tālākizglītības kursi, apmācības, u.c., īstenoti pieredzes  
apmaiņas pasākumi  - braucieni, sadarbības pasākumi, tai skaitā starptautiski. 

R1.4 Skolēnu, studentu  zinātniski 
pētniecisko darbu sagatavošana 
saistībā ar novada, Sēlijas, 
Zemgales reģiona problēmām, 

  Izglītības iestāžu 
   vadītāji, pedagogi,  
  Kultūras  nodaļa  

2015.-2020. 
 

Pašvaldības 
budžets 

Sadarbība ar novada pašvaldību, Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām, 
Zemgales plānošanas reģionu, izglītības un kultūras iestādēm  aktuālo un 
skolēnu, studentu interesēm atbilstošo tēmu piedāvājumā. 
 Nodrošināta Izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu rezultātu  publicitāte. 



Sēlijas identitāti un 
kultūrvēsturisko mantojumu  

R1.5 Atbalsts dabas un vides izglītības 
programmu,  centru darbībai 
skolās, tūrisma objektos  

Novada dome, 
izglītības iestāžu 
vadītāji, tūrisma 
darba vadītājs 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 
 
 

Turpinājums ekoskolas, Mammasdabas vēstniecības  darbībai vidusskolā, 
materiālās bāzes un aktivitāšu piedāvājuma uzlabošana. Vispusīgi integrētas 
vides izglītības attīstība skolās. Izvērtēta  Gārsenes pamatskolas pārveide.  
Vides izglītības kā mūzžiglītības, tūrisma nozares sastāvdaļas attīstība, 
veidojot novadā dabas un vides izglītības centrus. 

R1.6 Dažādu izglītojošu, darba 
pieredzes, vietas sakopšanas  
nometņu, apmaiņas pasākumu 
organizēšana bērniem un 
jauniešiem, lauku dzīvesziņas 
skolas ierīkošana 

Novada dome, 
izglītības iestāžu 
vadītāji 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

projektu 
budžets 

Tiek organizētas vides, mākslas utml. jomu nometnes, apmaiņas un līdzīgi  
izglītojoši pasākumi bērniem,  jauniešiem; darba nometnes, apgūstot lauku 
dzīvesziņu, veicot darbus  zemniekiem, sakopjot teritorijas. Lauku dzīvesziņas 
centra izveide Susējas vecās skolas vai citā pielāgojamā ēkā,  vai pie 
zemniekiem. 

U2. Attīstīt izglītības nozares materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

R1.7 

Izglītības iestāžu materiāltehniskās 
bāzes apsekošana un audits 
uzlabojumu nepieciešamības un 
steidzamības noteikšanai 

Sociālā, izglītības, 
kultūras un sporta 
komiteja (SIKSK), 
izglītības iestāžu 
vadītāji 

2015.-2015. 
Pašvaldības 

budžets 

Veikts izglītības iestāžu apsekojums, noteiktas materiāltehniskās vajadzības 
un paredzamās izmaksas mācību procesa un ēku ekspluatācijas 
nodrošināšanai, sastādīts secīgs rīcības plāns uzlabojumu veikšanai. Tiek 
nodrošināta plānveida materiāltehniskās bāzes uzlabošana visās novada 
izglītības iestādēs. 

R1.8 

Izglītības iestāžu, neformālās un 
mūžizglītības iestāžu, NVO  
infrastruktūras un materiāli 
tehniskās bāzes, apkārtējās 
teritorijas,  energoefektivitātes  
uzlabošana 

 
Novada dome, 
izglītības iestāžu, 
mūžizglītības NVO 
vadītāji 
 

2015.-2015. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 
 
 

R1.7 rezultāti iekļauti investīciju plānā. Iegādāts, atjaunots mācību procesa 
kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamais materiāli tehniskais aprīkojums, 
uzlabota mācību un attīstības procesam nepieciešamā infrastruktūra. Veikta 
iekštelpu un inženiertīklu renovācija, rekonstrukcija, izbūve.  Uzlabota ēku 
energoefektivitāte,  labiekārtota iestāžu apkārtne.  

R1.8.1 

Vides un kosmosa izglītības centra 
izveide Gārsenes pagastā 

Novada dome, 
pagasta pārvald-
nieks, tūrisma 
darba vadītājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots reģionālas nozīmes vides un kosmosa izglītības centrs vides un 
dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un attīstības nodrošināšanai.  
Radīta jauna mūžizglītības iestāde novadā. Saglabāta Gārsenes pils kā novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. 

R1.9 

Aknīstes vidusskolas vecā korpusa, 
Aknīstes  Bērnu un jauniešu centra 
ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Novada dome, 

izglītības iestāžu 

vadītāji  
2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets. 

Siltinātas, rekonstruētas izglītības iestāžu ēkas – Aknīstes vidusskolas vecais 
korpuss, Aknīstes Bērnu un jauniešu centra ēka, paaugstināta ēku 
energoefektivitāte. Samazināts CO2 izmešu daudzums, ietekme uz klimata 
pārmaiņām. 



R1.10 

Aknīstes vidusskolas stadiona 
rekonstrukcija, paplašināšana, 
specializēto sporta laukumu 
izveidošana 

Novada dome, 
speciālisti, 
vidusskolas 
direktore 

2015.-2018. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Atbilstoši kvalitātes prasībām uzlabots stadiona segums, apgaismojums, 
aprīkojums, izveidoti specializētie dažādu sporta veidu laukumi, pirms tam 
veicot teritoriju meliorāciju. 

R1.11 

Aknīstes vidussskolas pagrabstāva 
un garderobju remonts 

Novada dome, 
speciālisti, 
vidusskolas 
direktore 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Skolēniem nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas garderobes, skolas 
pagrabā novērta mitruma ieplūde, veikts bojāto telpu remonts. 

R1.12 
Jauniešu dienas centra izveidošana 
Aknīstē 

Novada dome,  BJC 

vadītāja  2015.-2018. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Aknīstē izveidots dienas centrs skolēniem, jauniešiem ar IT piedāvājumu un 
citām iespējām (Aknīstes novada Jaunatnes politikas programmas 2011.-
2017. Realizācija) 

R1.13 

Skolu mājturības  kabinetu 
aprīkošana, attīstība/atsevišķas 
ēkas būvniecība mācību procesa  
kvalitātes nodrošināšanai 

Novada dome, 
skolu direktori 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Izbūvētas  jaunas vai rekonstruētas vecās ēkas darbmācības programmas 
apguvei. Uzlabota izglītības kvalitāte un profesionālās izglītības elementu 
pieejamība, uzlabota ēku energoefektivitāte. 

R1.14 
Asares pamatskolas sporta zāles 
(halles)  izbūve Ancenē Novada dome 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Uzbūvēta Asares pamatskolas sporta zāle, paredzēta arī Ancenes ciema, 
Asares pagasta, Rubenes ciema  iedzīvotājiem. 

R1.15 
Gārsenes pamatskolas sporta 
laukuma seguma atjaunošana 

Novada dome, 
nozaru speciālisti, 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Atjaunots Gārsenes pamatskolas sporta laukuma segums. Uzlabota izglītības 
kvalitāte un pieejamība Gārsenes pamatskolā. 

R1.16 Sporta inventāra nomas punkta 
izveide Aknīstē 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots, aprīkots telšu, slēpju, slidu,  velosipēdu, nojumju, laivu, plostu, 
glābšanas vestu un cita sporta inventāra  nomas punkts. 

R1.17 

Ūdenstūrisma  inventāra nomas 
punkta ierīkošana Gārsenes 
pagastā laivošanai pa 
Dienvidsusēju, ezeriem 

Novada dome, 
tūrisma darba 
vadītājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Rekonstruētas telpas, izveidots ūdenstūrisma, ekstrēmā tūrisma inventāra 
nomas punkts. 

R1.18 
Āra  trenažieru un bērnu spēļu 
laukumu ierīkošana 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Ierīkoti āra trenažieri pieaugušajiem un bērnu rotaļu laukumi bērnu un vecā-
ku kopīgai atpūtai novada apdzīvotajās vietās, tai skaitā Aknīstes centra ve-
cajā parkā, Gārsenē pie vecā sporta laukuma, Asares parkā, Ancenes centrā. 

RV 2     VESELĪBAS UN SOCIĀLĀ APRŪPE 

U3.  Uzlabot un attīstīt veselības un  sociālās aprūpes  pakalpojumu kvalitāti,  pieejamību, daudzveidību 

R1.19 

Veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstības, pieejamības, 
daudzveidības, kvalitātes 
nodrošināšana 

Novada dome, SIA 
„Aknīstes VSAC” 
valde, ģimenes ārsti 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
uzņēmuma, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Palielināts  novadā  pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāsts 
(piesaistītie speciālisti), nodrošināta pakalpojumu kvalitāte. Ārstu 
apmeklēšanai pagastu iedzīvotājiem nodrošināts transports. 



R1.20 

Veselības veicināšanas un tehnisko 
palīglīdzekļu patapināšanas 
punktu izveide  

Novada dome, 
NVO, Sociālais 
dienests,  SIA 
„Aknīstes VSAC” 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Iekārtota brīvprātīgā darba telpa informēšanai par veselības problēmām, 
senioru veselības pārbaužu veikšanai Aknīstes novada senioru dienas centrā. 
Radītas tehnisko palīglīdzekļu patapināšanas iespējas. Iegādāti tehniskie 
palīglīdzekļi to pieejamības novadā nodrošināšanai.   

R1.21 

Sociālo un sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība, 
dažādošana, kvalitātes un  
pieejamības paaugstināšana 

Novada dome, SIA 
„Aknīstes VSAC” 
valde, Sociālais 
dienests 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Pieejami daudzveidīgi aprūpes un sociālie pakalpojumi. Personu ar 
funkcionāliem traucējumiem mobilitātei, mājas aprūpes nodrošināšanai 
iegādāts specializēts transportlīdzeklis, aprīkojums,  tehniskie palīglīdzekļi 
patapināšanai (nomai).  Pašvaldības publiskās ēkas nodrošinātas ar 
uzbrauktuvēm. Tiek piedāvāta sociālo prasmju apguve, atbalsta grupas.   

R1.22 

Veselības aprūpes, sociālās 
aizsardzības,  aprūpes 
pakalpojumu  sniedzēju  
aprīkojuma,  tehniskās 
infrastruktūras uzlabošana 

Novada dome, SIA 
„Aknīstes VSAC” 
valde, Sociālais 
dienests 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

SIA „Aknīstes VSAC” rekonstruēta  virtuve, telpas,  apkures, ventilācijas un 
cita nepieciešamā  infrastruktūra, iegādāti mūsdienīga rentgena iekārta, 
ultrasonogrāfs, zobārstniecības kabinetam, citiem speciālistiem nepiecieša-
mais aprīkojums,  iegādātas palīgierīces gulošo slimnieku aprūpei, aprīkojums 
veļas mazgātuvei.  Rekonstruēta pansijas ēka Aknīstē 

R1.23 
Daudzfunkcionālu medpunktu 
izveide Asarē, Ancenē, Gārsenē. 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Rekonstruētas, aprīkotas, sertificētas  primārās medicīniskās palīdzības 
saņemšanas telpas Asarē, Ancenē, Gārsenē, nodrošināts uz vietas 
nepieciešamais medicīniskās aparatūras un pieejamo pakalpojumu klāsts. 

R1.24 
Pansijas ēkas senioriem Aknīstē 
rekonstrukcija aprūpes iespēju 
palielināšanai  

Novada dome, 
Sociālais dienests 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Rekonstruēta pansijas ēka Aknīstē, uzlabota senioru dzīves vide un kvalitāte, 
kļuvuši pieejami centralizētais dzeramais ūdens, kanalizācija. 

R1.25 
Sociālo māju, dzīvokļu, veco ļaužu 
namu izveide novadā 

Novada dome, 
Sociālais dienests 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Izveidotas un/vai rekonstruētas  sociālās mājas/dzīvokļi Aknīstē, Asares, 
Gārsenes pagastos, nodrošinot sociālā riska grupu iedzīvotājus ar dzīvokļiem. 
Izveidots Veco ļaužu nams Gārsenē, „Gāršās” vai piemērotākā ēkā.   

R1.26 
Dienas aprūpes, krīzes   centra, 
zupas virtuves izveide  Aknīstē 

Novada dome, 
Sociālais dienests 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Aknīstē izveidots, darbojas dienas aprūpes centrs, kas nepieciešamības 
gadījumā darbojas kā krīzes centrs klientu ievietošanai uz laiku. Izveidota 
zupas virtuve. 

R1.27 
Telpu, ēku, būvju, infrastruktūras 
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

Novada dome, 
Sociālais dienests, 
speciālisti 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citām īpašām vajadzībām radītas 
līdzdalības iespējas, iespējas apmeklēt pašvaldības, izglītības un kultūras 
iestādes, pasākumus, pārvietoties pa ielām, ceļiem,  

R1.28 

Jauna aprīkojuma iegāde 
zobārstniecības kabinetam Aknīstē  

Novada dome, SIA 
„Aknīstes VSAC” 
valde,  nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

SIA „Aknīstes VSAC” zobārstniecības kabinets apgādāts ar modernu 
aprīkojumu, tehnoloģijām, kabinetam piesaistītais speciālists strādā Aknīstē 
katru nedēļu. Uzlabota veselības aprūpes pakalpojuma pieejamība. 

RV3    KULTŪRA UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

U 4.  Attīstīt kultūras  jomas aktivitāšu daudzveidību,  piedāvājumu, pieejamību, kvalitāti, infrastruktūru 

R1.29  Atbalsts mākslinieciskās Novada dome, 2015.-2020. Pašvaldības, ES Daudzveidīgas kultūras aktivitātes novada apdzīvotajās vietās.  Sadarbība ar 



pašdarbības  kolektīvu darbībai  
un  attīstībai 

nozares speciālisti fondu budžets vietējām kopienām, citu novadu, pilsētu, valstu kolektīviem. Tērpu, rekvizītu, 
aprīkojuma nodrošināšana amatierkolektīviem. 

R1.30 

Kultūras  iestāžu, objektu 
aprīkojuma, infrastruktūras, 
materiāli tehniskās bāzes 
pieejamības un kvalitātes  
uzlabošana 

Novada dome, 
Kultūras nodaļa, 
NVO, uzņēmēji 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Kultūras iestādes (kultūras nami, bibliotēkas) apgādāti ar modernu 
nepieciešamo aprīkojumu (IT, skaņas, gaismas, video u.c tehnika), mēbelēm. 
Īstenoti telpu, inženierkomunikāciju modernizēšanas, ēku energoefektivitātes 
pasākumi. Uzlabota pakalpojumu pieejamība, tai skaitā IT, regulāri papildināti 
grāmatu krājumi. Radītas, labiekārtotas  nelielas kultūras, saieta, brīvdabas 
pasākumu un  atpūtas vietas vietas potenciāla attīstībai.  

R1.31 

Daudzfunkcionāla kultūras un 
sporta centra izbūve Aknīstē 

Novada dome, 
nozares speciālisti, 
sadarbojoties ar 
ZPR  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Uzbūvēts daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs (halle) ar baseinu, 
izstāžu zāli, nodrošinot bērnu,  jauniešu, pieaugušo  vispusīgu attīstību, 
sekmēta profesionālas mākslas un sporta pieejamība pilsētas, novada, 
reģiona iedzīvotājiem. Aknīstes pilsētas iedzīvotājiem ir pieejamas kultūras 
pasākumu norises telpas novada centrā. 

R1.32 
Brīvdabas estrādes izbūve, parka  
labiekārtošana Asarē 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Asares parkā labiekārtota teritorija, uzbūvēta brīvdabas estrāde, izveidoti 
stāvlaukumi. Iedzīvotājiem pieejami brīvdabas pasākumi, svētku svinēšanas 
vieta, pieaudzis parka, kultūras pieminekļu apmeklētāju skaits Asarē. 

R1.33 
Stāvlaukuma un ietvju 
asfaltēšana/bruģēšana pie Asares 
kultūras nama 

Novada dome, 
speciālisti, pagasta 
pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Asares kultūras nama apmeklētājiem izveidota droša kultūras pasākumu 
pieejamība:  radīta iespēja novietot automašīnas un nokļūt kultūras namā pa 
ietvi. 

R1.34 

Brīvdabas kultūras infrastruktūras 
objektu ierīkošana Gārsenes ciemā  Novada dome, 

nozaru speciālisti, 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Ierīkoti āra kinoteātris, estrāde,  deju laukums  Gārsenes vecās muižas drupu 
(mūri pie Gārsenes pils) teritorijā vai pie kultūras nama, atjaunota vasaras 
skatuve pie Gārsenes pils. Palielināta kultūras pasākumu daudzveidība un 
pieejamība Aknīstes novadā..  

R1.35 
Gārsenes kultūras nama 
renovācija 

Novada dome, 
nozaru speciālisti, 
pagasta pārvalde 

2015.-2016. 
Pašvaldības 

budžets 

Veikts Gārsenes kultūras nama remonts, uzlabojot infrastruktūras kvalitāti. 

R1.36 
Novada kora izveide un atbalsts tā 
darbībai 

Novada dome, 
Kultūras nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 
Uzlabota kultūras jomas aktivitāšu pieejamība, izveidots novada koris.  

R1.37 
Spoguļzāles ierīkošana Aknīstes 
BJC piebūves ēkā dejotājiem un 
amatierteātru aktieriem 

Novada dome, 
Kultūras nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Pārvietojot galdniecību, Aknīstes BJC piebūves ēkā izveidota spoguļzāle ar 
deju stieņiem un citu aprīkojumu novada deju kolektīvu, amatierteātru 
aktieru apmācību vajadzībām, atslogojot izglītības iestāžu telpas.   

R1.38 
Festivālu organizēšana Aknīstes 
novadā 

Novada dome, 
Kultūras nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

privātais  
budžets 

Operas mākslas festivālu organizēšana Susējas viesu mājā. Dubļu, putu, alus 
dzeršanas, vietējo danču festivālu vai citu organizēšana. 

U5. Saglabāt un attīstīt novada kultūrvēsturisko mantojumu, vidi 

R1.39  Kultūrvides, tradīciju, objektu 
saglabāšana, atjaunošana, 

Novada dome, 2015.-2020. Pašvaldības, ES 
Tiek apzināta, uzturēta novada kultūrainava, sēļu identitāte, dalība Sēlijas 
pašvaldību apvienībā. Novadā notiek ikgadējie novada svētki, gadatirgi u.c. 



popularizēšana, vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas 

nozaru speciālisti fondu budžets pasākumi. Saglabāta ievērojamu cilvēku, vēsturisku notikumu piemiņa. Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas.  

R1.40 

Atbalsts kultūrvides, tradīciju 
saglabātāju, kopēju, objektu 
īpašnieku, apsaimniekotāju 
darbībai, vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas  

Novada dome, 
speciālisti, NVO, 
draudzes, objektu 
īpašnieki 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Renovēti, restaurēti novada kultūrvēsturiskā, sakrālā mantojuma objekti, 
notiek pasākumi,  tiek saglabāts un demonstrēts nemateriālās kultūras 
mantojums – tautas mantojuma produkti,  senie arodi, prasmes, 
izstrādājumi, tai skaitā tautastērpi. Īstenotas vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas. Izdotas grāmatas par novada pagastiem (Asares), iedzīvotājiem, 
bukleti, utml. 

R1.41 

Miķēnu muzeja ēku 
rekonstrukcija, teritorijas 
labiekārtošana, izveidojot  
amatnieka sētu. 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Saglabāts valsts aizsargājamais valsts nozīmes vēstures piemineklis -  ēku 
komplekss „Muzejs” – Lietuvas tēlnieka Jona Mikena dzimtās mājas īpašumā 
„Skārdupītes”, kultūras pieminekļa valsts aizsardzības numurs 25. Attīstīts 
amatniecības, vasaras, radošo nometņu piedāvājums novadā. 

R1.42 
Aknīstes novadpētniecības muzeja 
rekonstrukcija 

Novada dome, 
muzeja vadītāja 

2015.- 2020. 
Pašvaldības, 

valsts budžets, 
ES fondi 

Uzbūvēts muzeja ēkas 2.stāvs. Paplašinātas telpas muzeja krājumu 
izvietošanai, izstāžu darbībai. Atbalstīta novadpētnieku darbība. Iespējams 
veikt  pasākumus muzeja akreditācijai. 

R1.43 
Amatu mājas (centra) izveide 
amatniecības tradīciju 
saglabāšanai, attīstībai 

Novada dome  2015.-2020 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Novadā izveidota amatu māja (centrs) ar izstāžu zāli amatniecības 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, attīstībai. Notiek apmācības 
dažādu amatu apguvei, izstrādājumu izstādes, pārdošana. 

R1.44 

Kapsētu infrastruktūras 
sakārtošana, uzlabošana  Novada dome, 

luterāņu draudzes  
2015.-2020. 

Pašvaldības, 
draudžu  
budžets 

Kapsētās atjaunota, uzlabota infrastruktūra (ceļi, akas, žogi, vārti, tualetes, 
utml.), veikta digitālā apbedījumu uzmērīšana, apbedījumu plānu 
izgatavošana, atzīmējot nozīmīgu novada cilvēku kapavietas, sakrālās mākslas 
pieminekļus, dižkokus u.c. 

R1.45 
Sakrālā mantojuma objektu 
atjaunošana. 

Novada dome, 
speciālisti, 
draudzes, NVO 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 
draudžu, ES 

fondu  budžets 

Novada teritorijā renovētas 3 kapličas, 4 baznīcu ēkas vai to sastāvdaļas – 
logi, jumts, interjers, mākslas pieminekļi utml., labiekārtota baznīcu apkārtne. 

R1.46 
Gārsenes muižas klēts „Paspārne” 
ēkas rekonstrukcija un 
daudzfunkcionāla izmantošana  

Novada dome, 
pagasta pārvalde, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Kultūrvēsturiskā mantojuma objekta rekonstrukcija, saglabāšana, renovācija  
un iekļaušana tūrisma apritē, izveidojot ēkā tradīciju centru, muzeju/izstāžu, 
banketu zāles,  vides izglītības centru, utml. objektus. 

R1.47 
Vēsturisko akmens mūra tiltu 
renovācija 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 

citu fondu 
budžets 

Saglabāti 3 akmens mūra tilti - pār Dienvidsusēju Vilkupē, Gārsenē, pār 
Indrānu strautu Gārsenē. Renovācija prioritārā secībā, sākot ar sliktākā 
stāvoklī esošo. 

R1.48 

Tehnikas vēstures pieminekļa - 
bānīša - iesaiste tūrisma un 
novada tēla veidošanas 
aktivitātēs. 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Bānīša ceļa uzbēruma un vēsturisko materiālu par bānīti Aknīstes novadā 
akcentēšana, tūrisma piedāvājuma izstrāde par  bānīti Aknīstes novadā. 
Sadarbība ar bijušā šaursliežu dzelzceļa  tīklā iesaistītajiem novadiem. 

RV 4     SPORTS UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS 



U6.  Attīstīt sporta un veselību veicinošu pasākumu  daudzveidību,  pieejamību, kvalitāti, infrastruktūras attīstību 

R1.49 

Sporta un aktīvās atpūtas, brīvā 
laika pavadīšanas pasākumu 
inventāra iegāde, infrastruktūras, 
materiāltehniskās bāzes 
izveidošana, pilnveidošana 
izglītības iestādēs un novada 
teritorijā 

Novada dome, 
uzņēmēji, pagastu 
pārvaldes, izglītības 
iestāžu vadītāji, 
biedrība „Manai 
mazpilsētai 
Aknīstei” 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, privātais, 

ES fondu  
budžets, 

ziedojumi 

Iegādāts sporta treniņiem nepieciešamais inventārs. Iedzīvotājiem pieejama 
daudzveidīga atpūtas, sporta un aktīvas brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra 
(t.sk. sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, ielu trenažieri), aprīkojums gan 
skolās, gan ārpus tām. Rekonstruēti skolu stadioni, uzbūvēts daudzfunkcio-
nāls kultūras un sporta centrs ar peldbaseinu Aknīstē,  sporta zāle Asares 
pagastā. Radītas iespējas rīkot dažāda mēroga sporta pasākumus, apmeklēt 
baseinu. 

R1.50 

Veselīga dzīvesveida, sporta  
popularizēšanas un izglītošanas 
pasākumi dažāda vecuma grupu 
iedzīvotājiem, līdzdalības 
veicināšana pasākumos 

Biedrība, „Manai 
mazpilsētai 
Aknīstei”,  NVO, 
izglītības iestādes 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

 Sadarbība ar profesionāliem sporta, fitnesa treneriem, klubiem, 
organizācijām,  veselīga dzīvesveida veicināšanas speciālistiem, 
organizācijām.  Visu vecuma grupu iedzīvotāji iegūst izpratni un pieeju 
veselīga dzīvesveida uzturēšanai, lietderīgām sporta aktivitātēm, pieaug 
iedzīvotāju līdzdalība sporta, veselīga dzīvesveida aktivitātēs. 

R1.51 

Sporta un veselīga dzīvesveida 
iniciatīvu, aktivitāšu, tradicionālo 
sporta spēļu, svētku  atbalstīšana, 
vietējās, starptautiskās sadarbības 
veicināšana 

Novada dome, 
nozaru speciālisti, 
biedrība „Manai 
mazpilsētai 
Aknīstei” 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 

citu fondu 
budžets 

NVO, iedzīvotāju, uzņēmēju  iniciatīvas saņem pašvaldības informatīvu un 
finansiālu atbalstu. Tiek organizētas sporta nometnes, sadarbības un citi 
pasākumi. Notiek novada, pagastu tradicionālie sporta svētki, pasākumi, 
sacensības. 

R1.52 

Ziemas, velo  un ūdens un citu 
sporta veidu, aktivitāšu, atpūtas 
iespēju, piedāvājuma, infrastruk-
tūras  paplašināšana, maršrutu 
izstrāde 

Novada dome, 
izglītības iestādes, 
uzņēmēji, NVO 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
privātais, valsts, 

ES fondu 
budžets 

Panākta sporta, aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida, tūrisma aktivitāšu 
dažādošana novadā.  Izveidotas baskāju takas. Radītas slēpju, nūjošanas nūju, 
velosipēdu, laivu, plostu un cita inventāra patapinājuma vai nomas iespējas, 
radīta infrastruktūra nodarbībām. Izstrādāti, tiek piedāvāti velomaršruti, 
ūdenstūrisma un citi maršruti. 

R1.53 
Autošova trases labiekārtošana 
Aknīstē pasākumu kvalitātes 
uzlabošanai 

Tautsaimniecības 
nodaļa, 
izpilddirektors  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 
fondu, privātais  

budžets 

Sadarbībā ar NVO uzlabota autošova trases kvalitāte - tiek veikta teritorijas 
appļaušana, nodrošināts apgaismojums, piebraucamais ceļš, kāpnes un tiltiņš 
pār upi, skatītāju ērtības. 

R1.54 

Specializēto sporta nometņu 
organizēšana skolēniem, sporta 
aktivitāšu skaita palielināšana 
jauniešiem 

Novada dome, 
izglītības iestāžu 
vadītāji 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 

Sporta nometnēs bērni un jaunieši iegūst profesionālās sagatavotības 
iemaņas dažādos sporta veidos, pavada brīvo laiku veselīga dzīvesveida 
aktivitātēs. 

R1.55 

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu (hokeja, 
citu sporta veidu laukumi, ielu 
trenažieri, velo, slēpošanas u.c. 
trases) izveidošana Ancenes ciemā 

Novada dome, 
pagasta pārvalde, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 

Izveidots ziemas un citu  sporta veidu, aktīvās atpūtas  aktivitāšu piedāvājums 
vietēja līmeņa attīstības centrā, uzlabojot Ancenē sporta un aktīvās atpūtas 
piedāvājuma pieejamību, radot vienlīdzīgas iespējas novada iedzīvotājiem, 
uzlabojot dzīves vides kvalitāti novada nomales teritorijā. 

R1.56 

Brīvpieejas sporta un aktīvās 
atpūtas laukumu, taku, objektu  
(mežakaķi, minigolfs, peintbols,  

Novada dome, 
pagasta pārvalde, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 

Izveidoti dažādu sporta veidu un aktīvās atpūtas laukumi, takas Gārsenē un 
apkārtnē iedzīvotāju, mednieku , tūrisma attīstības vajadzībām. Līdzdalība 
Sāru kalnu trases labiekārtošanā. 



šautuve, rodeļu trases utt.) izveide 
Gārsenes pagastā 

R1.57 

Nelielu sporta un veselības centru 
izveide visos novada ciemos 

Novada dome, 
pagastu pārvaldes, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 

citu fondu 
budžets 

Izveidoti trenažieru zāle, sporta un veselības pakalpojumu centrs 4 ciemos. 
Papildus, skatoties pēc iespējām - pirtis/dušas, baseins. Basketbola, futbola, 
zāles,  laukumi, skeitparks, peintbiols, minigolfs, frīstails, skituļošanas/ 
slidotavas vieta. Slēpju, slidu noma. Izveidots velocentrs pie Gārsenes TIC. 

R1.58 

Distanču, kalnu slēpošanas trases,  
rodeļu trases, peintbola, meža 
kaķu trases, ielu trenažieru, 
laivošanas, skeitparka, šautuves  
izveide, uzturēšana Aknīstē 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu, pri-
vātais budžets 

Izveidots ziemas un citu  sporta veidu, aktīvās atpūtas  aktivitāšu piedāvājums 
Aknīstes pilsētā. 

R1.59 

Sporta un atpūtas infrastruktūras 
izveidošana Tempļa kalnā Asares 
pagastā 

Novada dome, 
pagasta pārvalde, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 

citu fondu 
budžets 

Īstenots Tempļa kalna labiekārtošanas tehniskais projekts, izveidojot jaunu 
tūrisma, aktīvās atpūtas un rekreācijas objektu kultūrvēsturiskajā Asares 
muižas apbūves teritorijā tūristiem un novada iedzīvotājiem. BMX trase, 
takas, rotaļu un atpūtas laukumi, lapene, ugunskura vieta un citi piedāvājumi. 

R1.60 

Olimpiskā sporta centra izveide 
Aknīstē ar vairākām sporta zālēm, 
peldbaseinu, transformējamu 
ledus halli  

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES, 

citu fondu 
budžets 

Atsevišķa daudzfunkcionāla sporta centra izbūve Aknīstē, kā 
daudzfunkcionāla kultūras un sporta centra (DKSC) sastāvdaļa, ja DKSP jābūvē 
pa daļām vai tā būvniecība netiek atbalstīta (nav finansējuma). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SM.2.       AUGOŠA EKONOMIKA 
Nr.p.
k. 

Plānotās rīcības  (pasākumi, 
aktivitātes) 

Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņi vai  

periods 

Finansēšanas 
avoti 

Plānotais darbības rezultāts 

VTP2 -    Uzņēmējdarbību atbalstoši  pasākumi un infrastruktūra 

RV 5 MOTIVĀCIJAS, ATBALSTA PASĀKUMI 

U 7  –  Veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, iesaisti uzņēmējdarbībā 

R2.1 

Nodarbinātības sekmēšanas 
pasākumu īstenošana darbaspēka 
pieejamības palielināšanai 

Novada dome, 
Sociālais dienests, 
NVA, NVO 2015.-2020. 

Pašvaldības, NVA 
budžets 

Sociālo prasmju apguves organizēšana, pasākumi cilvēku ar īpašām 
vajadzībām, sociālā riska grupu iesaistīšanai darba tirgū. Apmācības, 
kursi profesiju apguvei, hobiju attīstībai (daildārzniecība, dārzu 
kopšana, amatniecība u.c.). Vizītes pie vietējiem  uzņēmējiem. 
Bezdarba līmeņa pazemināšanās.  

R2.2 

Pasākumi sociālās iekļaušanās, 
nabadzības mazināšanas 
veicināšanai  

Sociālais dienests 
2015.-2020. 

Pašvaldības, NVA 
budžets 

Atbalsts sociālās iekļaušanās veicināšanas, nabadzības mazināšanas 
aktivitātēm. Atkarību profilakse, mazināšana, nosūtīšana uz sociālo 
rehabilitāciju. 

R2.3 

Motivācijas un atbalsta pasākumu 
organizēšana uzņēmējdarbības 
uzsācējiem,  esošajiem uzņēmējiem 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 

 

Pašvaldības 
budžets 

Konsultācijas un  apmācības komercdarbības, pašnodarbinātības 
uzsākšanai. Pieredzes apmaiņas pasākumi, Uzņēmēju dienas – novada, 
starpnovadu; izstādes, utml. Atbalsts ar publicitātes, reklāmas 
pasākumiem, uzņēmējdarbības popularizēšana. 

R2.4 

Izglītības iestāžu sadarbības ar 
uzņēmējiem pasākumi 
nodarbinātības, uzņēmējdarbības 
attīstības  veicināšanai 

Izglītības iestāžu 
vadītāji, pedagogi 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Semināri, tikšanās ar uzņēmējiem, vasaras darba un mācību prakses 
iespējas, piedāvājums vietējos un apkārtējos uzņēmumos. 

R2.5 

Attālināta darba darbavietu centra 
izveide Aknīstē 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots darbavietu centrs, pieejamas elastīgas darba formas, 
saglabāts novada iedzīvotāju skaits. Veicināta lauku teritoriju kā 
potenciālo dzīves vietu pievilcība, paplašinot iespējas tajās 
dzīvojošajiem cilvēkiem strādāt attālināti, attīstīt MV uzņēmējdarbību.  

R2.6 

Apmācības darbam ar moderno 
lauksaimniecības un citu 
nepieciešamo tehniku  

Tautsaimniecības 
komiteja, 
lauksaimniecības 
konsultants 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

Veiktas lauksaimniecības produktu ražotāju apmācības darbam ar 
moderno  lauksaimniecības tehniku darba ražīguma uzlabošanai, 
dalībai projektu konkursos  konkurētspējas uzlabošanai. Izvērtētas 
Tautas universitātes darbības iespējas, izveide. 

U 8  - Stiprināt uzņēmējdarbības konkurētspēju 

R2.7 
Atbalsts lauksaimniecības, 
mežsaimniecības nozaru attīstībai, 
pievienotās vērtības radīšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
lauksaimniecības 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

Informācijas un  konsultāciju sniegšana investīciju piesaistes 
jautājumos, operatīva pašvaldības izsniedzamo dokumentu 
sagatavošana nozaru attīstības veicināšanai. 



konsultants 

R2.8 

Atbalsta pasākumi 
uzņēmējdarbības, mājražošanas, 
mājamatniecības attīstības  
veicināšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
lauksaimniecības 
konsultants 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izglītības, informatīvie pasākumi – tikšanās, apmācības, konsultācijas, 
kursi  par mājražošanu, receptēm, tirgus pieprasījuma  tendencēm,  
mārketingu, jaunu un nišas  produktu veidošanu, kvalitātes 
uzlabošanu, labās prakses piemēri, uzņēmēju apmeklējumi. 
Nodrošināta informācijas aprite par komercdarbības pilnveidošanas 
iespējām, noieta tirgu. Veicināta uz vietējiem resursiem balstītas 
ražošanas, nišas produktu ražošanas attīstība. 

R2.9 

Vietējā ražojuma preču realizācijas 
iespēju apzināšana, reklamēšana, 
lauku labumu savākšanas iespēju 
izvērtēšana 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
lauksaimniecības 
konsultants 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Apzināts, aktivizēts vietējo produktu piedāvājums, realizācija. 

R2.10 
Atbalsts vietējās produkcijas 
pārstādes iespēju atttīstībai 

Novada dome, 
lauksaimniecības 
konsultants 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veicināta uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas, nišas produktu 
ražošanas attīstība. 

R2.11 

Tirdzniecības vietu, mājražošanas, 
amatniecības produkcijas 
savākšanas punkta  izveide 
ražošanas attīstības veicināšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja 2015.-2017.  

Izveidotas tirdzniecības vietas 5 novada  apdzīvojuma centros. 
Atbalstītas īsās piegādes ķēdes, mājražotāju, amatnieku sadarbības 
aktivitātes. Izveidots produkcijas savākšanas/tirdzniecības punkts ar 
tehnisko aprīkojumu, iekārtām, IT. Darbavietu skaita pieaugums. 

R2.12 

Sadarbības, kooperācijas, 
inovāciju, zināšanu pārneses  
veicināšana starp  ražotājiem, 
institūcijām, starpnovadu 
risinājumi, starpteritoriāla 
sadarbība, īsās piegādes ķēdes 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
lauksaimniecības 
konsultants, 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

Izveidota novada Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome. Veicināta 
augstvērtīgas pārtikas ražošanas, pārstrādes attīstība, izveidots 
novada, reģionāls ražotāju, partneru sadarbības tīkls, attīstīti inovatīvi 
un kopīgi risinājumi, produkti, pakalpojumi, sekmēta pieredzes 
apmaiņa. Iespēja veidot  vai iesaistīties  ražotāju īsajās piegādes ķēdēs, 
tīklā, kooperatīvā, klasterī. Vietējo ražotāju, lauksaimnieku dienas 
novadā. Veicināta lauku uzņēmējdarbības dažādošana. 

R2.13 

Aknīstes  novada uzņēmēju 
piedāvājuma stenda izveide, 
dalība izstādēs, gadatirgos, 
uzņēmēju dienās, informācijas 
izvietošana novada, plānošanas 
reģiona mājaslapās 

Novada dome, 
lauksaimniecības 
konsultants, 
sabiedrisko 
attiecību speciālists 

2015.-2020. 

Pašvaldības 
budžets 

 

Īstenota vietējo produktu, produkcijas popularizēšana, palielināts 
novadā ražotās produkcijas noiets, palielinātas pieredzes apmaiņas 
iespējas. 

R2.14 

Datu bāzes un virtuālā tirgus -  
mājas lapas vai tās sadaļas – 
izveide mājražotāju, vietējo 
uzņēmēju  atbalstam 

Novada dome, 
speciālisti, ražotāji 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Izveidota,  aktualizēta datu bāze par novada saimniecību, uzņēmēju, 
mājražotāju piedāvājumu, piedāvājums tiek iesniegts publicēšanai, 
popularizēšanai.  Izstrādāta shēma  komunikācijai ar ražotājiem, pakal-
pojumu sniedzējiem. Veiktas apmācības tirdzniecībai interneta vidē. 



R2.16 

Novada teritorijas plānojuma 
izstrāde  

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa  

2019. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Izstrādāts jauns, Aknīstes  novada Ilgstspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030.gadam pamatnostādnēm, uzņēmējdarbības attīstības 
vajadzībām, normatīvo aktu prasībām atbilstošs novada teritorijas 
plānojums. 

RV 6 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 
U  9 -  Uzlabot  tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides attīstībai 

R2.17 

Pašvaldības ielu, ceļu 
rekonstrukcija  ražošanas teritoriju 
un sabiedriskās satiksmes  
pieejamības  uzlabošanai 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
komiteja, pagastu 
pārvalžu vadītāji, 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Uzlabota novada ielu, ceļu kvalitāte (prioritātes saskaņā ar 1.pielikumu  
un uzņēmēju aptaujām).  Uzlabota attīstības centru un lauku 
uzņēmējdarbības  teritoriju sasniedzamība novadā, satiksmes drošība,  
satiksmes infrastruktūras pieejamība novada apdzīvotajās vietās un 
lauku teritorijās.  

R2.18 
Tehnikas komplekta iegāde ielu, 
ceļu uzturēšanas, remonta 
darbiem 

Tautsaimniecības 
nodaļa, ielu un ceļu 
fonda speciālists 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Iegādāti pamatlīdzekļi ielu, ceļu uzturēšanas, remonta darbu veikšanai. 
Nodrošināta uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamā ielu, ceļu 
kvalitāte, caurlaides spēja. Darbavieta 1 kvalificētam darbiniekam. 

R2.19 

Inženiertehniskās apgādes, 
komunikāciju u.c. infrastruktūras 
attīstība, izmantojot kompleksu 
pieeju nepieciešamo tīklu, 
pieslēgumu izveidē, rekonstrukcijā 

Novada dome, 
speciālisti, 
pašvaldības SIA 
valde 

2015.- 2020. 

Pašvaldības, 
apsaimniekotāja

, ES fondu 
budžets 

Veikta nepieciešamo  ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes u.c. 
tīklu, objektu izbūve, rekonstrukcija.Izveidoti, aprīkoti dalītās atkritumu 
savākšanas laukumi Aknīstē un 4 ciemos. Izveidots ielu apgaismojums 
Ancenē, Aknīstē, uzlabots Aknīstē, Gārsenē.  Palielināta elektrolīniju 
jauda Vārkavā. Nodrošināta pieejamība uzņēmējdarbības, pakalpojumu, 
dzīves telpai. 

R2.20 

Lauku ekonomikas dažādošana, 
atbalstot vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas,  vietējos 
ražotājus, uzņēmējus, veicinot  
sadarbību un attīstot 
nepieciešamo publisko 
infrastruktūru 

Novada dome, 
lauksaimniecības 
konsultants, 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Nodrošināta Biznesa dārza darbība. Izveidotas, aprīkotas  tirdzniecības 
vietas Aknīstē un 4 ciemos. Atbalstīta tautas mantojuma produktu, 
tradicionālo ražojumu, pakalpojumu, gadatirgu, mājražošanas, 
amatniecības saglabāšana, uzlabota tradicionālo produktu, pakalpojumu 
pieejamība, kvalitāte, atttīstīta sociālā uzņēmējdarbība, īsās piegādes 
ķēdes.  Paaugstināta vietējo, primāro ražotāju konkurētspēja.   

R2.20.

1 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
infrastruktūras izveide 
uzņēmējdarbības  veicināšanai,  
mazo un vidējo uzņēmumu 
izaugsmes nostiprināšanai 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
komiteja 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Rekonstruēti, izbūvēti pašvaldības ielas, ceļa posmi uz SIA „Nordtorf”, 
uzlabota citiem uzņēmumiem nepieciešamā  publiskā infrastruktūra 
atbilstoši to prasībām. 

R2.21 
Ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu pilnveidošana Aknīstē 

Novada dome, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, SIA, 

ES fondu 
budžets 

Ūdensaimniecības ilgtermiņa attīstības programmas realizācija. 
Infrastruktūras atjaunošana, izbūve, jaunu pieslēgumu veidošana  
Aknīstē. 

R2.22 NAI rekonstrukcija, kanalizācijas 
pakalpojumu saņēmēju skaita 

Novada dome, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. Pašvaldības, SIA, 
ES fondu 

Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšana iekārtas Ancenē, samazinot to 
jaudu un uzlabojot to kvalitāti drošai uzņēmējdarbības attīstībai, 



palielināšana Ancenē budžets pakalpojuma izmaksu samazināšanai. 4 individuālās mājas pieslēgtas 
kanalizācijas tīklam. 

U 10 Sekmēt sabiedrisko pakalpojumu un to infrastruktūras attīstību, pieejamību, kvalitāti 

R2.23 

TEP, tehnisko projektu, projektu 
pieteikumu pasūtīšana,  
dokumentācijas sagatavošana 
pašvaldības investīciju plāna 
izpildei 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, SIA, 

ES fondu 
budžets 

Sagatavota tehniskā dokumentācija infrastruktūras attīstības 
projektiem, rīcības un investīciju plānu izpildei. 

R2.24 
Kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu un  infrastruktūras 
attīstība 

Novada dome, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, SIA, 

ES fondu 
budžets 

Modernizēti un paplašināti siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas 
pakalpojumi un infrastruktūra novada apdzīvojuma centros.  

R2.25 

Kompleksu ceļotāju uzgaidāmo 
telpu ar tūrisma informācijas 
centru,  IKT, mājražotāju, Latvijas 
un Lietuvas amatnieku  
produkcijas  piedāvājuma punktu, 
sabiedrisko tualeti  izbūve Aknīstē 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi. Uzbūvēta pasažieru uzgaidāmā 
telpa, aprīkota ar novērošanas kamerām; TIC ar IKT,  interneta pieeju, 
WIFI; mājražotāju produkcijas savākšanas, tirdzniecības punkts; 
labiekārtota tualete, gaisa siltumsūkņa apkure.  Elektromobiļa 
stāvlaukums un pieslēguma vieta uzlādei. Tirdzniecības punktā 
tirdzniecība ar Latvijas un Lietuvas amatnieku izstrādājumiem. 
Individuāls konteinermājas projekts. Radītas 2 darba vietas. 

R2.26 

Sadzīves pakalpojumu centru,  
nomas punktu ierīkošana 
apdzīvojuma centros (Aknīste 
(„Saulesstarā”), Ancene, Gārsene 
u.c.) 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa, pagastu 
pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidoti sadzīves sabiedrisko pakalpojumu centri, kuros pieejami pirts, 
friziera, veļas mazgāšanas, šuvēja, kurpnieka pakalpojumi, pasūtījumu 
pieņemšana elektriķa, santehniķa, mūrnieka, krāšņu meistara, 
skursteņslauķa, aku racēju, utml. pakalpojumiem. Sadzīves tehnikas 
remontdarbnīcas. Sadzīves pakalpojumu sniedzēju brigādes izveide. 
Iespēja nomāt dārza un sadzīves tehniku, inventāru, instrumentus. 

RV 7  INVESTĪCIJU PIESAISTE 

U 11   Attīstīt  uzņēmējdarbības  veicināšanas instrumentus 

R2.27 

Novada uzņēmējdarbības atbalsta 
struktūru,  industriālo un 
ražošanas  teritoriju piedāvājuma 
sagatavošana  

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Apzinātas teritorijas biznesa, ražošanas  attīstīšanai, sagatavots 
piedāvājums, tas izvietots informatīvajos portālos, ZPR ģeoportālā. 
Sekmēta nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūve ražošanas, 
uzņēmējdarbības  teritorijām. Atbalstīta Biznesa dārza darbība. 

R2.28 
Industriālās zonas, ražošanas 
teritorijas piedāvājuma izveide 
īpašumā „Alberte” Asares ciemā 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2015. 
Pašvaldības 
budžets, ES 

fondi 

Pieaudzis uzņēmumu, darbavietu skaits novadā, sekmēta 
uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamība lauku teritorijā. 

R2.29 
Elektrotransporta uzlādes  
pieslēguma vietu izveide  

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti, 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 
privātais, ES 

fondu budžets 

Novadā izveidota vismaz 1  elektrotransporta uzlādes pieslēguma vieta. 



uzņēmēji 

R2.30 
Krājaizdevu sabiedrības izveide 

Finanšu komiteja 2015.-2020. 
Pašvaldības, 

privātais 
budžets 

Veiktas konsultācijas ar Izveidotajām krājaizdevu sabiedrībām. Izveidota 
Aknīstes novada/Sēlijas novadu krājaizdevu sabiedrība uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšanai.  

R2.31 

Lobēšanas pasākumi investīciju 
piesaistei - sabiedrisko, dzīvojamo  
ēku, apvedceļa, pretplūdu dambja 
būvniecībai, komunikāciju 
pieejamībai,  investoru piesaistei  

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa, sabiedrisko 
attiecību speciālists 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Atbalsts 
elektroenerģijas jaudu pieejamības, pilnīga elektronisko sakaru tīklu 
pārklājuma nodrošināšanai. Atbalsts nosacījumu izpildei perspektīvo 
attīstības teritoriju attīstībai Aknīstē - pretplūdu dambis, apvedceļs. 
Atbalsts dzīvojamo māju būvniecībai Aknīstē. 

R2.32 

Valsts reģionālā autoceļa P74 Siliņi 
- Aknīste – Lietuvas robeža posma 
asfaltēšanas, veloceliņa gar to 
izbūves lobēšana 

Novada dome, 
Tautsaimniecības 
nodaļa, sadarbojo-
ties ar  ZPR 

Līdz rezultāta 
sasniegšanai 

Pašvaldības 
budžets 

Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P 74 Siliņi - Aknīste – Lietuvas robeža 
4,7 km garumā asfaltēšanas lobēšana, panākot visa reģiona nozīmes 
starptautiskā  tranzīta  ceļa  asfaltēšanu, veloceliņa uz Lietuvu izbūvi.   

R2.33 

Novadā esošo valsts vietējas 
nozīmes autoceļu rekonstrukcijas 
prioritārā secībā lobēšana  

Novada dome, 
nozaru speciālisti, 
sadarbojoties  ar 
ZPR 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Veikta novadā esošo  valsts vietējas nozīmes autoceļu ar grants segumu 
rekonstrukcija, asfaltēšana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, 
novada centra sasniedzamības pa ceļu ar melno segumu 
nodrošināšanai. 

R2.34 
Pašvaldības atbalsts un aktivitātes 
tīkla pārklājuma (Lattelecom, LNT, 
TELE2, BITE) uzlabošanai  

Novada dome Līdz rezultātu 
sasniegšanaii 

Pašvaldības 
budžets 

Novada ciemos un nomalēs nodrošināta kvalitatīva sakaru pieejamība, 
optiskā sakaru kabeļu tīkla izveides projektu akceptēšana. 

R2.35 
Atbalsts dabas izziņas un 
pētniecības centra izveidei novadā 

Novada dome, 
nozaru speciālisti 2015.-2020. 

Pašvaldības 
budžets 

Atbalsts dabas pētniecības, laboratoriju telpu ierīkošanai. Sadarbība ar 
augstskolām. 

U 12  Pilnveidot novada publisko tēlu 

R2.36 

Novadā ražotās produkcijas zīmola 
izveidošana, popularizēšana 
(novada produktu grozs) 

Tautsaimniecības 
komiteja, lauksaim-
niecības konsul-
tants, sabiedrisko 
attiecību speciālists 

2015.-2017. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Sniegts atbalsts vietējiem produktiem, veicināts novadā ražotās 
produkcijas noiets, novadam piesaistīti ekonomiskie resursi. 
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, ģeomātikas izmantošana 
kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai vietējo produktu popularizēšanai. 

R2.37 
Inovatīva Aknīstes pilsētas, 
novada tēla veidošana 
apmeklētāju piesaistīšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

 

Novada identitātes apzināšana. Informatīvie, publicitātes pasākumi. 
Novada vārda atpazīstamības Latvijā uzlabošana. Palielināta 
finansējuma pieejamība pašvaldības mājaslapas uzturēšanai. 

R2.38 
Novada tēla popularizēšana Sabiedrisko attie-

cību,  nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. Pašvaldības 
budžets 

Notiek sadarbības, iesaistes pasākumi, projekti  ar dažādām nacionālām,  
reģionālām insittūcijām un sociālajiem partneriem Latvijā un ārvalstīs, 
nodrošinot novada popularizēšanu.  

R2.39 
Vienota stila mājvārdu, ielu 
nosaukumu, norādes zīmju uz 

Izpilddirektors, 
Tautsaimniecības 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

Uzlabota objektu pieejamība,  novada informatīvās telpas kvalitāte. 



objektiem, informācijas stendu 
uzstādīšana 

nodaļa,  pagastu 
pārvaldes 

R2.40 
Aknīstes novada attīstības Fonda 
izveide Finanšu komiteja 2016.-2020. 

Pašvaldības, 
privātais 
budžets 

Izveidots novada attīstības Fonds novada attīstības veicināšanai. 

RV  8  TŪRISMS 
U 13  Attīstīt novada tūrisma potenciālu, infrastruktūru, produktus 

R2.41 

Tūrismam un atpūtai pievilcīgu 
vietu attīstība, saglabājot dabas 
un kultūrvides vērtības, vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas. 

Novada dome, 
pagastu pārvaldes, 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts budžets, 
ES fondi 

Tūrisma un potenciālo tūrisma objektu uzskaite, informācijas 
aktualizēšana. Tūrisma objektu uzturēšanas pilnveidošana sadarbībā ar 
AS „LVM”, zemju, objektu īpašniekiem. Dalība Latvijas piļu un muižu 
asociācijas darbā. Apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

R2.42 

Velo, sakrālā, kultūras, dabas un 
izziņas, ekstrēmā, ūdenstūrisma 
attīstība 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

Sagatavots tūrisma produktu piedāvājums, arī ārvalstu tūristiem. Dalība 
Latvijas un Lietuvas tūrisma izstādēs, ar tūrismu saistītos pasākumos. 
Velosipēdu, laivu, plostu un cita inventāra nomas izveide. Meža kaķa 
gravas trases izveide. Bukletu sagatavošana, izdošana.  

R2.43 
Atbalsts jaunu tūrisma produktu 
izveidei, vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas 

Novada dome, 
speciālisti, 
privātīpašnieki 

2014.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu,  privātais 

budžets 

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultāciju sniegšana. 
Savstarpējas sadarbības sekmēšana, iesaistīšana sadarbības tīklos. 
Atbalsts investīciju piesaistei. 

R2.44 

Tūrisma informācijas centra (TIC) 
izveide Aknīstē, TIP izveide Asarē 

Novada dome, 
izpilddirektors, 
speciālisti, tūrisma 
darba vadītājs 

2015.-2017. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots TIC Aknīstes centrā, tā uzdevums -  reklamēt novada, 
apkārtnes  tūrisma piedāvājumu, objektus potenciālajiem 
apmeklētājiem, organizēt dažādas aktivitātes, kas piesaistītu tūristu 
interesi.  Sadarbība ar citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 
Reģistrācija tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Izveidots TIP Asarē. 

R2.45 
Amatu mājas/centra izveide  Tautsaimniecības 

komiteja 
2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidota amatu māja/centrs amatniecības attīstības veicināšanai, 
amatniecības tradīciju saglabāšanai un tālāknodošanai. 

R2.46 
Tempļa kalna aktīvās atpūtas 
vietas izveide Asarē 

Novada dome, 
projektu speciālisti 2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots aktīvā tūrisma produkts Asares ciemā - Tempļa kalns. 

R2.47 

Asares muižas drupu konservācija  Tūrisma darba 
vadītājs, projektu 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veikta Asares muižas drupu izvērtēšana un konservācija tūrisma 
attīstībai, apmeklētāju drošībai un objekta saglabāšanai Asares parkā. 

R.2.48 

Asares, Ancenes, Gārsenes, 
Aknīstes parku, zaļo zonu 
stādījumu inventarizācija, daudz-
funkcionāla teritoriju attīstība 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti, 
sadarbībā ar ZPR 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veikta stādījumu inventarizācija, izstrādātas zaļo zonu attīstības 
koncepcijas. Stādījumos izvietotas koku nosaukumu plāksnītes. 
Attīstības koncepciju realizācija. 

R.2.49 
Tūrisma objektu, piedāvājuma 
popularizēšana pašvaldības 

Tūrisma koordi-
nators, sabiedrisko 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 
Pašvaldības mājaslapā tiek popularizēti un aktualizēti novada tūrisma 
objekti, pakalpojumi, piedāvājumi. 



mājaslapā attiecību speciālists 

R2.50 

Gaisa balonu piestātnes 
izveidošana Gārsenes pagastā 

Pagasta pārvalde, 
tūrisma darba vadī-
tājs, Gārsenes TIP 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidota gaisa balonu piestātne Gārsenes pagastā. Palielinājies novada 
tūrisma produktu piedāvājums, pieaudzis novada apmeklētāju skaits. 

R2.51 

Kempingu, treileru parku, viesu 
māju, naktsmītņu attīstība novadā 

Novada dome, 
tūrisma koordina-
tors, privātīpašnieki 

2014.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Palielinātas ceļotāju nakšņošanas iespējas novadā, palielinājies novada 
apmeklētāju skaits. 

R2.52 

Kāzu, konferenču, semināru 
tūrisma attīstība novadā, iekļaujot  
Gārsenes pils zāles, pagrabu daļas,  
muižas ēku  vēsturiskā izskata 
atjaunošanu 

Novada dome, 
tūrisma koordina-
tors, Gārsenes TIP. 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Pils tiek pielāgota tūrisma vajadzībām, veicot pils  zāles pārbūvi 
semināru, konferenču, dažādu svinību, tai skaitā kāzu, jubileju utml. 
vajadzībām. Zāles, pagraba daļas,  apkārtējo muižas ēku pārbūve notiek, 
tuvinot  to izskatu  vēsturiskajam veidolam. Gārsenes pilī iekārtots 
jaunlaulāto numurs, sagatavots atrakciju, ēdināšanas  piedāvājums. 

R2.53 

Novada  dabas tūrisma objektu 
renovācija, sakārtošana, 
labiekārtošana 

Novada dome, 
tūrisma koordina-
tors, privātīpašnieki 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Saglabāti, renovēti, labiekārtoti dabas mantojuma objekti - Velnala, 
Saltupju Svētavots, Vecmelderu avoti, Dienvidsusējas upes  krasti, 
Gārsenes dabas takas. Tūrisma apritē iesaistītas Lukstu pļavas (putnu 
vērošana). Izbūvēti skatu  torņi pie Vecmelderu avotiem, Gārsenes 
dabas takās.  

R2.54 

Tūrisma maršruta „Lauku 
industriālais tūrisms” izveide 

Novada dome, 
lauksaimniecības 
konsultants, tūris-
ma koordinators 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Izveidots tūrisma maršruts ražotņu, lauksaimniecības un citu uzņēmumu  
apskatei, rādot dažādas saimniecības un ražotnes. Tiek nodrošināta 
lauku, uzņēmumu, dzīvnieku apskate, vērošana un piedalīšanās dažādos 
procesos - govs slaukšana, olu savākšana, dzīvnieku barošana, uttt. 

R2.55 

Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona 
maizes cepšanas tradīciju 
saglabāšana Sēļu namā 

Izpilddirektors, 
tūrisma darba 
vadītājs 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
projektu 
budžets 

Izveidots tūrisma produkts, kas popularizē  Sēlijas kulūrvēsturiskā 
reģiona maizes cepšanas tradīcijas. 

R2.56 

Aknīstes novada tradīciju un vides 
izglītības centra izveide Gārsenes 
muižas klētī 

Novada dome, 
tūrisma koordina-
tors 

2015.-2020. 

Pašvaldības, ES, 
citu fondu 

budžets 

Rekonstruēta vēsturiskā ēka, ierīkotas izstāžu telpas vides izglītībai,  
kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai, telpas tematiskiem saietiem, 
izglītojošiem  pasākumiem. 

 

 

 

 

 

 



SM.3.      KVALITATĪVA, SAKĀRTOTA DZĪVES UN DABAS VIDE 
Nr.p.k. Plānotās rīcības  (pasākumi, 

aktivitātes) 
Atbildīgie izpildītāji Izpildes termi-

ņi vai periods 
Finansēšanas 

avoti 
Plānotais darbības rezultāts 

VTP3 -   Efektīva pārvaldība un resursu izmantošana 

RV 9 – PAŠVALDĪBAS RESURSI 

  U  14  Paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti 

R3.1 

Efektīvas publiskā pārvaldes 
nodrošināšana, e-pakalpojumu 
paplašināšana, iespēja 
norēķināties par pašvaldības 
pakalpojumiem ar bankas karti  

Novada dome, iestāžu  
vadītāji 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts budžets 

Uzlaboti pašvaldības informācijas pakalpojumi, pašvaldības 
publisko pakalpojumu pieejamība. Izveidotas efektīvas publiskās 
pārvaldes uzlabošanai nepieciešamās datu bāzes. Pieaugusi 
sabiedrības informētība un līdzdalība publiskajos procesos, 
pārvaldībā. Bezskaidras naudas norēķinu iespēju palielināšana, 
ierīkojot POS terminālus pakalpojumu sniegšanas vietās.  

R3.2 

Atbalsts speciālistu profesionālajai 
izaugsmei, kvalifikācijas 
paaugstināšanai 

Novada dome, iestāžu 
vadītāji 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts budžets, 

ES fondi 

Nodrošinātas apmācības profesionālajā jomā nozaru speciālistiem, 
psiholoģiskais atbalsts sociālā darba speciālistiem. Pieredzes 
apmaiņas pasākumi. 

R3.3 

Projektu identifikācijas, vadības 
sistēmas izveide,  starpnozaru 
problēmjautājumu kompleksa 
risināšana, projektu pieteikumu 
sagatavošana 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
izpilddirektors, 
lietvede 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izstrādāta, ieviesta procedūra (sistēma) problēmjautājumu 
identificēšanā, apspriešanā, risinājumu un projektu ieviešanā.  
Starpnozaru speciālistu darba sanāksmes problēmjautājumu 
risināšanai, kopīgu projektu izstrādei. Apmācības projektu  vadības 
jautājumos. 

R3.4 

Pasākumi sabiedrības drošības, 
sabiedriskās kārtības, satiksmes 
drošības, ugunsdrošības  
uzlabošanai  

Novada dome, 
pagastu pārvaldes, 
iestāžu vadītāji, 
administratīvā 
komisija  

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Tiek algots pašvaldības policists, aprīkota darbavieta. Sadarbība ar 
Sēlijas pašvaldībām, valsts policiju, Lietuvas Republikas institūcijām 
starpvalstu noziedzīgo nodarījumu apkarošanai. Novērošanas 
kameru, zibensnovedēju uzstādīšana. Ielu, ceļu rekonstrukcija 
satiksmes drošības uzlabošanai. Atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
komandu darbībai. Ūdensņemšanas vietu izveide, rekonstrukcija. 

R3.5 

Vietējas, reģionālas un starpvalstu 
sadarbības veicināšana, attīstība  Novada dome, 

projektu speciālisti 
2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts budžets,  

ES fondi 

Noslēgti sadarbības līgumi. Nodrošināta iespēja vietējai, starpvalstu 
sadarbībai, pašvaldības, iedzīvotāju sadarbības projektu, pasākumu 
organizēšanai, īstenošanai, kultūras apmaiņai. Pieaudzis sadarbības 
projektu skaits.  

R3.6 
Dalība Sēlijas novadu apvienības 
darbā 

Novada dome, 
Kultūras nodaļa, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

 Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām kopīgu problēmu 
risināšana, projektu īstenošana, reģiona mēroga pasākumu 
organizēšana. Atbalsts zīmola „Ražots Sēlijā” izveidei.  
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumi, aktivitātes. 

R3.7 
Sadarbība ar Zemgales plānošanas 
reģionu un tajā ietilpstošajām 

Novada dome, nozaru 
speciālisti 

2015. - 2020. 
Pašvaldības 

budžets 
Savstarpēja informācijas apmaiņa, datu sniegšana, kopīgu 
problēmu risināšana, dalība kopīgos projektos. 



pašvaldībām 

R3.8 

Pašvaldības darbības 
nodrošināšanai nepieciešamo 
resursu iegāde, infrastruktūras 
izveidošana 

Novada dome, iestāžu 
vadītāji, speciālisti  2015. - 2020. 

Pašvaldības 
budžets 

Modernizēts pašvaldības autotransporta parks. Izveidoti, 
rekonstruēti stāvlaukumi, velonovietnes pie sabiedriskajām ēkām 
un cita infrastruktūra. Iegādāti materiāltehniskie resursi 
pašvaldības darbības nodrošināšanai. 

U 15 - Veicināt sabiedrības līdzdalību, iedzīvotāju iniciatīvas 

R3.9 

Sabiedrības iesaistīšanās, 
līdzdalības publiskos un pārvaldes 
procesos  veicināšana, iedzīvotāju 
konsultatīvo padomju izveide 
administratīvajās teritorijās 

 Novada dome, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes, 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 

2015. 
 

Pašvaldības, ES 
fondu  budžets 

Iedzīvotāju iesaistīšana vietējos un  starptautiskos projektos, 
sadraudzības  pasākumos. Veicināta sociālā integrācija, pilsoniskais 
patriotisms. Sociālo partneru viedokļu uzklausīšana lēmumu 
pieņemšanai.  Apmācības. Brīvprātīgais darbs. Izveidotas 
konsultatīvās padomes administratīvajās teritorijās. 

R3.10 

Atbalsts sabiedrības virzītām 
vietējām attīstības iniciatīvām, 
teritoriju labiekārtošanai, talkām 
un līdzīgām aktivitātēm   

Novada dome, NVO, 
privātpersonas 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Atbalsts NVO darbībai, konsultācijas, informācijas sniegšana vietējo 
iniciatīvu īstenošanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Izveidota 
NVO konsultatīvā padome/iecelts  NVO darbības koordinators. 
Novada NVO forums reizi gadā. Pašvaldības izsludināts projektu 
konkurss iedzīvotājiem, NVO. Mecenātisms. Līdzfinansējums citos 
projektu konkursos atbalstītiem projektiem. Sabiedriskās dzīves 
aktivizēšanās.   

R3.11 
Pašvaldības funkciju, uzdevumu 
deleģēšana nevalstiskajām 
organizācijām 

Novada dome  2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Atsevišķas pašvaldības funkcijas nodotas izpildei nevalstiskajām 
organizācijām, piešķirot tam nepieciešamos finansējumu, telpas un 
citus resursus. 

R.3.12 
Novada teritoriālo vienību 
iedzīvotāju prasmju inventarizācija 
konkrētu darbu paveikšanai 

Tautsaimniecības 
nodaļa, nozaru 
speciālisti 

2015.-2016. 
Pašvaldības 

budžets 

Veikta iedzīvotāju (esošo un bijušo) prasmju inventarizācija, lai 
piesaistītu tos konkrētu darbu paveikšanai novada, pagastu 
attīstības labā. 

R3.14 
Informācijas sabiedrības 
veidošana 

Tautsaimniecības 
komisija 

2015.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu, privātais 

budžets 

Uzlabota informācijas, telekomunikāciju pieejamība, pielietošana  
iedzīvotājiem. Sekmēta publisko interneta pieejas punktu attīstība. 
 

R3.15 

Jauniešu, speciālistu iesaistes 
palielināšana novada aktivitātēs Novada dome, 

izglītības iestāžu 
vadītāji, speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Mērķa grupu dalības palielināšana novada attīstībai aktuālu 
jautājumu risināšanā, izmantojot novada avīzi, mājaslapu, 
diskusijas, pasākumus, pētījumus utml. Jauniešu iesaiste brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu organizēšanā, teritorijas labiekārtošanā, 
projektu īstenošanā utml. 

R3.16 
Ikgadējo Jauniešu dienu 
organizēšana 

Jaunatnes lietu, saistī-
to nozaru  speciālisti 

Katru gadu 
Pašvaldības 

budžets 

Jaunatnes politikas attīstības programmas 2011.-2017. īstenošana. 
Pieredzes apmaiņa, diskusijas par jauniešu problēmām, interesēm, 
jaunatnes politikas attīstību.  

R3.17. Sadarbības veicināšana starp Asares pagasta 2016.-2020. Pašvaldības, Sekmēta Asares pagasta iedzīvotāju vienotība, patriotisms, kopīgas 



Asares un Ancenes ciemu 
iedzīvotājiem, organizējot kopīgus 
pasākumus 

pārvalde, Kultūras 
nodaļa 

privātais 
budžets 

iedzīvotāju iniciatīvas pievilcīgas dzīves vides veidošanai. 

R3.18 
Konkursa par sakoptāko sētu, 
objektu organizēšana 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
izpilddirektors 

Reizi 2 gados 
 

Pašvaldības 
budžets 

Uzlabota dzīves vides kvalitāte, iedzīvotāju līdzdalība sabiedriskajos 
procesos. 

R3.19 
Sakopšanas talku organizēšana 
Aknīstes pilsētvides koptēla 
uzlabošanai  

Tautsaimniecības  
komiteja, saimniecības 
daļas vadītājs Aknīstē 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Uzlabots Aknīstes pilsētas vizuālais tēls, sekmēta iedzīvotāju, 
iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība. 

R3.20 
Māju fasāžu, pilsētvides elementu 
remonts Aknīstes pilsētvides 
koptēla uzlabošanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

apsaimniekotāja 
budžets 

Uzlabots Aknīstes pilsētas vizuālais tēls, sekmēta iedzīvotāju, 
iedzīvotāju un apsaimniekotāju sadarbība. 

R3.21 
Aknīstes vārtu - Susējas tautas 
nama - drupu sakopšana, 
apzaļumošana 

Saimnieks, ainavu 
arhitekts/daiļdārznieks 

2016.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Sakopta vide, uzlabots Aknīstes novada vizuālais tēls, īstenota 
iedzīvotāju iniciatīva.  

R3.22 

Suņu, kaķu klaiņošanas 
ierobežošana 

Izpilddirektors, saim-
niecības daļas vadītājs 
Aknīstē, pagastu 
pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

privātais 
budžets 

Motivējošu pasākumu pielietošana dzīvnieku  īpašniekiem, lai 
novadā radītu cilvēkiem drošu vidi. Iedzīvotāju iniciatīvu 
uzklausīšana, īstenošana. 

U 16 -  Attīstīt novada dzīvojamo fondu 

R3.23 
Pašvaldības dzīvojamā fonda 
stāvokļa izvērtēšana 

Tautsaimniecības ko-
miteja, SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi” 

2015.-2016. 
Pašvaldības, 

apsaimniekotāja 
budžets 

Pakāpeniski veikts pašvaldībai piederošo ēku audits, noteiktas 
materiāltehniskās vajadzības un darbu veikšanai nepieciešamais 
finansējums. Sagatavots nepieciešamo pasākumu plāns. 

R3.24 

Mājokļu renovācija un 
rekonstrukcija dzīvojamā fonda  
kvalitātes, energoefektivitātes  
uzlabošanai 

Novada dome, 
apsaimniekotāji 

2015.-2020. 

Pašvaldības, Es 
fondu, 

apsaimniekotāja 
budžets 

Dzīvojamā fonda rekonstrukcijas rezultātā palielinājies pašvaldības 
dzīvojamais fonds, samazinājusies dzīvokļu rinda, saglabāts novada 
iedzīvotāju skaits. 

R.3.25 

Pasākumi dzīvokļu rindas 
samazināšanai, attīstot 
sociālo/tām pielīdzināmo  
dzīvojamo māju, dzīvokļu  izveidi 

Novada dome, 
Sociālais dienests, 
pagastu pārvaldes  

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts, ES fondu 
budžets 

Veikta potenciālo sociālo dzīvojamo māju, ēku, dzīvokļu  atlase, 
nepieciešamo rekonstrukcijas izdevumu aprēķini, izstrādāti 
tehniskie projekti, veikti būvdarbi,  sociālā riska ģimenes 
nodrošinātas ar dzīvokļiem. 

R3.26 

Kvalitatīvu, energoefektīvu  
mājokļu pieejamības 
nodrošināšana speciālistiem, 
jaunajām ģimenēm iedzīvotāju 
skaita saglabāšanai novadā. 

Novada dome,  
SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi”  

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu, 
apsaimniekotāja 

budžets 

Veikta mājokļu rekonstrukcija, būvniecība speciālistu, jauno ģimeņu 
nodrošināšanai ar dzīvokļiem iedzīvotāju skaita saglabāšanai 
novadā, pašvaldības un nozaru speciālistu kapacitātes līmeņa 
palielināšanai. 

R3.27 
Jaunu, energoefektīvu  mājokļu 
celtniecības veicināšana   

Novada dome, 
 SIA „Aknīstes 
Pakalpojumi”, 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Palielināts pieejamais pašvaldības dzīvojamais fonds. Mājokļu 
pieejamība nodrošina iedzīvotāju skaita saglabāšanos, 
palielināšanos novadā, mājokļu kvalitāte - CO2 izmešu apjoma 



privātpersonas samazināšanos. 

U 17  - Pilnveidot pašvaldībai piekrītošo īpašumu apsaimniekošanu 

R3.28 

Pašvaldības īpašumtiesību 
sakārtošana uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšanai, dzīves 
vides kvalitātes uzlabošanai, 
dzīvojamo māju, dzīvokļu 
atsavināšana īrniekiem vai izsolē 

Novada dome, 
izpilddirektors, nozaru 
speciālisti  

2015. - 2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Veikta sabiedriskās pirts ēkas un zemes, ceļa uz SIA „Nordtorf” 
zemes  ierakstīšana zemesgrāmatā, rasts risinājums Melioratoru 
ielas trasējuma uzlabošanai Aknīstē, „Dimantu” mājas zemes  
atpirkšana/noma Ancenē,  īpašumu maiņa Gārsenē starp dīķi un 
represēto piemiņas vietu, veiktas līdzīgas nepieciešamās  aktivitātes 
attīstības veicināšanai.  

R3.29 

Kompleksa pašvaldības ceļu, ielu  
rekonstrukcija iedzīvotājiem 
nepieciešamo pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanai   

Novada dome, 
speciālisti 

 
2015.-2020. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veikta iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai nepieciešamo 
ielu, ceļu posmu rekonstrukcija, veicot kompleksus būvdarbus – 
ierīkojot  apgaismojumu, gājēju/velobraucēju ietves, lietus ūdens 
novadīšanu utt. 

R3.30 

Pašvaldībai piederošo 
lauksaimniecībā neizmantojamo 
zemju apmežošana. 

 Tautsaimniecības 
komiteja, Tautsaim-
niecības nodaļa, pa-
gastu pārvalžu vadītāji 

2015. - 2018. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veikta pašvaldībai piederošo lauksaimniecībā neizmantojamo 
zemju, to daļu uzskaite, sastādīti apmežošanas plāni, veikta šo 
zemju apmežošana pašvaldībai piederošo resursu ilgtspējīgas 
izmantošanas nodrošināšanai. Palielināta mežaudžu krāja. 

R3.31 

Pašvaldības mežu inventarizācijas 
plānu izstrāde, izvērtēšana, plānos 
noteikto pasākumu īstenošana, 
mežaudžu kvalitātes uzlabošana 

Tautsaimniecības 
nodaļa, pagastu 
pārvalžu vadītāji 

Veicamo 
pasākumu 

aktualizācija 
reizi 3 gados 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Pašvaldībai piederošo mežu kopšana, izmantošana atbilstoši 
apsaimniekošanas plānu nosacījumiem. Nepieciešamo mežu 
apsaimniekošanas plānu izstrāde, dalība ES fondu aktivitātēs. 
Palielinājusies mežaudžu krāja. 

R3.32 

Pašvaldības un pašvaldības 
nozīmes meliorācijas sistēmu 
rekonstrukcija, izveide sadarbībā 
ar privāto un valsts meliorācijas 
sistēmu īpašniekiem 

Tautsaimniecības 
nodaļa, nozaru 
speciālisti, pagastu 
pārvalžu vadītāji 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 
īpašnieku, ES 

fondu budžets 

Dalība meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas, izveides pasākumos. 
Ūdens novadīšanas sistēmu izbūve pārmitro teritoriju nosusināša-
nai Aknīstes pilsētā. Pašvaldības saistošo noteikumu, kas noteiks 
atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmu uzturēšanas un ekspluatācijas prasību pārkāpumiem, 
izdošana. 

R3.33 

Pašvaldības ezeru apsaimnieko-
šanas plānu izstrāde, realizācija, 
licenzētas makšķerēšanas 
ieviešana 

Tautsaimniecības 
komiteja, pagastu 
pārvaldes, nomnieki 

2015. - 2020.  
 

Pašvaldības, Es 
fondu, Zivju 

fonda budžets 

Izstrādāti Zuju un Vecmuižas ezeru apsaimniekošanas plāni. 
Izbūvēta, iegādāta ezeru apsaimniekošanai, rekreācijas 
nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra, aprīkojums. Zuju, 
Vecmuižas ezeros, Gārsenes dzirnavu dīķī ieviesta licenzētā 
makšķerēšana. 

R3.34 
Pašvaldības zemes iznomāšana 
daudzdzīvokļu māju iemītniekiem  

Pagastu pārvaldes, NĪ 
speciālisti 

2015.-2020. Pašvaldības 
budžets 

Iznomāta pašvaldības zeme mazdārziņu ierīkošanai daudzdzīvokļu 
māju iemītniekiem, citiem zemes gribētājiem. 

R3.36 

Zemes, telpu iegāde Aknīstē, 
novadā tirdzniecības vietas, TIC 
ierīkošanai, citu pašvaldības 
funkciju veikšanai 

Finanšu komiteja, 
nekustamā īpašuma 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Iegādāta zeme, telpas Aknīstē TIC, tirdzniecības vietas ierīkošanai, 
citi objekti novadā pašvaldības funkciju veikšanai.  



RV  10  VIDEI DRAUDZĪGI RISINĀJUMI 
U 18 - Sekmēt ilgtspējīgu dzīvesveidu, dabas un vides aizsardzības aktivitātes  

R 3.37 

Izglītošanas, informatīvie, 
sakopšanas, izpētes, rekultivācijas 
pasākumi dabas un vides  
ilgtspējīgas izmantošanas un 
attīstības nodrošināšanai, dabas 
resursu saglabāšanai 

Tautsaimniecības nodaļa 2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts ES, citu 
fondu budžets 

Dažāda piesārņojuma, kaitīgas ietekmes uz vidi un cilvēkiem  
samazināšanas pasākumi. Iedzīvotāju, uzņēmēju informēšana par 
alternatīvo, atjaunojamo energoresursu izmantošanas, ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas iespējām. Dabas aizsardzības, 
sakopšanas pasākumi. Apzinātas, likvidētas nelegālās izgāztuves. 

R.38 

Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas, kvalitatīvas dzīves 
telpas radīšana, dabas objektu 
sakārtošana 

Novada dome, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Atbalsts kvaltiatīvas dzīves vides veidošanai, dabas objektu 
sakārtošanai, piemērotas nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanai. Atbalsts vietējām kopienu, NVO iniciatīvām. 

R3.39 

„Zaļās” enerģijas, vidi saudzējošu 
tehnoloģiju  izmantošanas 
veicināšana, ieviešana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 

Tautsaimniecības 
komiteja, uzņēmēji  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Atbalsts atjaunojamo energoresursu ražošanai un izmantošanai, 
vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanai novadā, u.c. Pieslēgumu 
izveide elektrotransportam. Samazināta CO2 emisija novadā. 

R.3.40 
Dzeramā ūdens pieejamības 
palielināšana, kvalitātes 
uzlabošana 

Novada dome, 
apsaimniekotājs, nozaru 
speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Ūdensapgādes, ieguves sistēmu sakārtošana, paplašināšana,  
aizsardzība,, iedzīvotāju izglītošana. 

R.3.41 

Piesārņojuma slodzes, izkliedētā 
piesārņojuma  samazināšana 

Tautsaimniecības 
komiteja,  
apsaimniekotāji 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

NAI darbības uzlabošana Ancenē. Aattīrīšanas iekārtu tehnoloģiju 
uzlabošana, lokālo attīrīšanas iekārtu izmantošana, potenciāli 
piesārņoto vietu sanācija un/vai izslēgšana no reģistra, līdzīgas 
darbības. 

R3.42 

Vidi degradējošo objektu, 
teritoriju sakārtošana, ainavu 
aizsardzība 

Tautsaimniecības 
komiteja, pagastu 
pārvaldes, NĪ speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, 

privātais 
budžets 

Veikta degradēto teritoriju, graustu uzskaite, izstrādāts darbības 
plāns teritoriju sakopšanas vecināšanai. Renovētas degradētās 
teritorijas, novākti vai sakopti grausti. Atjaunotas novadam 
raksturīgās ainavas. Iesaistīti objektu, teritoriju īpašnieki. 

R3.43 

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pilnveidošana, 
izveidojot dalīto atkritumu 
savākšanas laukumus  

Tautsaimniecības 
komiteja, saimniecības 
daļas vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes 

2015. – 
2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu  

budžets 

Izveidoti cieto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas laukumi  5 
apdzīvojuma centros, nodrošināta 3 veidu dalīto un lielgabarīta 
atkritumu savākšana. Samazināts vides piesārņojums ar sadzīves, 
lielgabarīta  atkritumiem. 

R3.44 

Bīstamo atkritumu, būvgružu 
savākšanas, utilizācijas sistēmu 
izveide 

Tautsaimniecības 
komiteja, saimniecības 
daļas vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes  

2016.-2018. 
Pašvaldības 

budžets 

Iedzīvotāji informēti par iespējām nodot bīstamos, medicīnas  
atkritumus, būvgružus.  Samazināti vides piesārņojuma riski. 

R3.45 Organisko atkritumu nelielu 
kompostēšanas vietu izveide 

Novada dome, saim-
niecības daļas vadītājs 

2016.-2018. Pašvaldības, ES 
Publisko teritoriju organisko atkritumu kompostēšana trūdvielu 
nodrošināšanai apzaļumošanas vajadzībām. Organisko vielu 



apdzīvojuma centros Aknīstē, pagastu 
pārvaldes 

fondu budžets daudzuma saglabāšana, erozijas samazināšana. 

R3.46 

Sabiedrisko tualešu pieejamības 
(skaita)  palielināšana novadā 

Izpilddirektors, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, pagastu 
pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Vienlaikus ar teritoriju labiekārtošanu, objektu izvedi vai atsevišķi 
tiek iegādātas un uzstādītas sabiedriskās tualetes vides ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai. 

R3.47 

Monitoringa veikšana 4 
rekultivētajām CSA izgāztuvēm 

Tautsaimniecības nodaļa 
2015.-2030. 

 

Pašvaldības 
budžets 

Ūdens līmeņa mērīšana monitoringa urbumos 2 reizes gadā; 1 reizi 
gadā - 12 vienkāršotās ūdens  analīzes, slāņu sēšanās mērījumi - 
pēc nepieciešamības.Datu iesniegšana reģionālajā vides pārvaldē, 
pēcprojekta pārskatu iesniegšana VARAM. 

R3.48 
Saistošo noteikumu par novada 
aizsargājamajiem kokiem izstrāde, 
dižkoku apzīmējumu  izvietošana 

Novada dome, 
Tautsaimniecības  nodaļa  

2016.-2018. 
Pašvaldības, 

projektu 
budžets 

Izstrādāti, pieņemti novada saistošie noteikumi par aizsargājamo 
koku aizsardzību. apsekoti esošie, meklēti jauni dižkoki. Vismaz 35  
dižkokiem iegādātas, izvietotas dižkoku apzīmējuma plāksnītes. 

R3.49 

Atbalsts invazīvo sugu (augu, 
dzīvnieku), dažādu infekciju 
ierobežošanas un iznīcināšanas 
pasākumiem 

Izpilddirektors, saim-
niecības daļas vadītājs 
Aknīstē, pagastu 
pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Nodrošināta latvāņu izplatības samazināšanās. Sadarbība ar 
medniekiem bebru postījumu ierobežošanai. Aizliegums audzēt 
ĢMO. Dažāda veida bioloģiskās invāzijas, tai skaitā lipīgo slimību, 
izplatības samazināšana. 

R3.50 
Gravu un upju krastu, upju 
sakopšana, labiekārtošana Tautsaimniecības nodaļa 2015.-2020. 

Pašvaldības, 
projektu 
budžets 

Sakopti atpūtai un rekreācijai izmantojamie gravu, upju krasti, 
nogāzes, iztīrīta Dienvidsusēja. Ierīkota  promenāde un tiltiņi 
Aknīstē, pastaigu takas, peldvietas, padziļinātas gultnes.  

R3.51 
Gārsenes dabas taku uzturēšana, 
renovācija, attīstība 

Gārsenes pagasta 
pārvalde, Gārsenes TIC 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 

fondu, valsts 
budžets 

Uzturētas un paplašinātas, ar jaunu aprīkojumu aprīkotas Gārsenes 
dabas takas. Sadarbība ar tūrisma koordinatoru, Gārsenes 
pamatskolu, TIP, AS „Latvijas valsts meži”, masu medijiem. 

R3.52 
Indrānu strauta iztīrīšana,  mazā 
aizsprosta, ūdenskrātuves  
atjaunošana Gārsenē  

Gārsenes pagasta 
pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Sakopta ūdeņu teritorija Gārsenes ciema centrā, nodrošinot labu 
ūdens kvalitāti, mazinot ūdeņu piesārņojumu ar organiskajām 
vielām Gārsenes dīķī. 

U 19 – Izveidot, labiekārtot rekreācijas teritorijas 

R3.53 

Teritoriju labiekārtošana pie 
ezeriem, ūdenskrātuvēm, tūrisma 
objektiem rekreācijas iespēju 
nodrošināšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Izveidotas rekreācijas, aktīvās atpūtas teritorijas iedzīvotāju aktīvās 
atpūtas, tūrisma attīstības vajadzībām. 

R3.54 
Peldvietu, laivu piestātņu, 
pludmaļu  izveidošana novada 
teritorijā 

Tautsaimniecības 
komiteja, nozaru 
speciālisti, īpašnieki  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Izveidotas vismaz 2 peldvietas (Zuju, Vecmuižas ezeri), laivu 
piestātnes, iegādāts inventārs un aprīkojums peldvietām, 
piestātnēm, pludmalēm pie ezeriem un  dīķa Gārsenes centrā. 

R3.55 
Pretplūdu dambja/gājēju 
promenādes izbūve gar 

Novada dome, 
Tautsaimniecības  

2015.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu budžets 

Sakopta vide, izveidots dambis,  labiekārtota gājēju promenāde  
vēsturiskajā vietā gar Dienvidsusēju ūdeņu un dabas vides 



Dienvidsusēju Aknīstē pilsētas 
centra teritorijas attīstības 
nodrošināšanai 

nodaļa, nozaru 
speciālisti, sadarbībā ar 
ZPR   

pieejamības nodrošināšanai, rekreācijas un tūrisma vajadzībām, 
plūdu draudu novēršanai, nodrošinot perspektīvās attīstības 
teritorijas  izmantošanas uzsākšanas iespējas Aknīstes centrā. 

R3.56 

Parka Aknīstē, Pasta ielā, 
rekonstrukcija, strūklakas izveide 
pilsētas vēsturiskā centra 
sakārtošanai 

Novada dome, 
Tautsaimniecības  nodaļa  

2015.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu budžets 

Mūsdienīgā izpildījumā rekonstruēts vēsturiskais pilsētas centra 
parks, saglabājot tā grafisko zīmējumu, radot atpūtas un drošas 
gājēju kustības iespējas, izveidojot strūklaku. 

R3.57 
Pašvaldības dīķa, pludmales  
izveide, teritorijas labiekārtošana 
rekreācijai Aknīstē 

Novada dome, 
izpilddirektors 

2015.-2017. 
Pašvaldības 

budžets 

Izveidota publiski pieejama ūdenstilpne privāto dīķu kaskādes 
turpinājumā Aknīstē, labiekārtota rekreācijai paredzētā teritorija. 

R3.58 

Parku, zaļo zonu rekonstrukcija, 
atpūtas vietu izveide, 
labiekārtošana rekreācijas 
vajadzībām apdzīvojuma centros 

Novada dome, 
Tautsaimniecības  
nodaļa, sadarbībā ar ZPR 

2015.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu budžets 

Bijušo parku, mežaparku un rekreācijai piemērotu teritoriju 
labiekārtošana rekreācijas, atpūtas iespēju uzlabošanai, 
nodrošināšanai Aknīstē, Asarē, Ancenē, Gārsenē. 

R3.59 

Gārsenes dīķa apkārtnes 
labiekārtošana rekreācijas un 
tūrisma attīstības vajadzībām 

Novada dome, Gārsenes 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības,  ES 
fondu budžets 

Labiekārtota dīķa apkārtne Gārsenes centrā - izveidoti pludmales 
volejbola laukums, šūpoles bērniem, lapene uz saliņas, pieejami  
ūdens velosipēdi. Veicot nekustamo īapšumu apmaiņu, teritorijā 
starp dīķi un represēto piemiņas vietu izveidots parks. 

U 20 - Atbalstīt atjaunojamo resursu izmantošanu, energopatēriņa samazināšanu 

R3.60 

Informēšana par alternatīvo 
energoresursu izmantošanas 
ieguvumiem, iespējām, atbalsts 
alternatīvo energoresursu 
risinājumu pielietošanai 

Tautsaimniecības  
nodaļa, sabiedrisko 
attiecību speciālists 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

 Informatīvie un atbalsta pasākumi, alternatīvo energoresursu 
izmantošanas, inovatīvi risinājumi.   

R3.61 

Vēja un saules enerģijas 
izmantošana publisko teritoriju 
apgaismojuma, ēku apkures, 
ūdens sildīšanas un citu 
energoefektīvu risinājumu 
nodrošināšanai 

Tautsaimniecības 
komiteja, pašvaldības 
iestāžu, SIA vadītāji, ēku, 
būvju, dzīvokļu īpašnieki 

2015.-2020. 

Pašvaldības, 
valsts, ES fondu 

budžets 

Vēja un saules enerģijas apgaismojuma ierīkošana teritorijās, 
punktos, kur elektrotīkla ierīkošana ir ekonomiski nepamatota. 
Energoefektīvi  risinājumi energopatēriņa samazināšanai. CO2  
izmešu apjoma samazinājums klimata pārmaiņu samazināšanai. 

R3.62 

Pasākumi, kompleksi risinājumi 
ēku, būvju energoefektivitātes 
paaugstināšanai 

 

Tautsaimniecības 
komiteja, pašvaldības 
iestāžu, SIA vadītāji, 
privātpersonas  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu, privātais 

budžets 

Veikti kompleksi pasākumi pašvaldības, privāto ēku, būvju 
energoefektivitātes paaugstināšanai – siltināšana, ēku, būvju 
elementu nomaiņa, iekšējo, ārējo inženiertīklu atjaunošana, izbūve, 
siltumsūkņu, vēja, saules enerģijas, inovatīvu risinājumu 
izmantošana energoresursu taupīšanai.  

R3.63 
Centralizātās siltumapgādes 
sistēmas optimizācija Aknīstē, 

Novada dome, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. Pašvaldības, ES 
fondu, 

CO2  izmešu apjoma samazinājums klimata pārmaiņu 
samazināšanai, siltuma zudumu samazinājums. Siltiumtīklu 



 veidojot jaunus pieslēgumus, 
uzlabojumus  centralizētajā 
siltumapgādes sistēmā Aknīstē 

apsaimniekotāja  
budžets 

paplašināšana, jaunu patērētāju pieslēgšanās centralizētās 
siltumapgādes pakalpojumam. Pasākumi apkures tarifu 
samazināšanai, jaunu tehnoloģiju izmantošana. 

R3.64 
Atbalsts vietējo un atjaunojamo 
resursu dažādai izmantošanai, tai 
skaitā apkurei 

Nozaru speciālisti 2015.-2020. 
Pašvaldības, ES  
fondu, privātais 

budžets 

Kurināmā ražošana no atjaunojamajiem, vietējiem resursiem,  

vietējos un atjaunojamos resursus izmantojošu apkures sistēmu 

ierīkošana,  

R3.65 
Sadarbība ar SIA „”NordTorf” 
kūdras izmantošanai vietējām 
vajadzībām 

Izpilddirektors, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē 

2015.-2020. 
Pašvaldības 

budžets 

Vietējo resursu izmantošana apstādījumu, dārzsaimniecību darbībai 
un citām vajadzībām. 

RV  11   Attīstības centru līdzsvarota attīstība 

U 21 – Attīstīt līdzvērtīgas piekļuves iespējas pakalpojumiem apdzīvotajās vietās 

R3.66 

Valsts un pašvaldību vienotā 
pakalpojumu sniegšanas centra 
izveide Aknīstē 

Novada dome 2015.-2020. 
Pašvaldības, 

valsts budžets 

Novada iedzīvotājiem nodrošinātas iespējas saņemt valsts un 
pašvaldības sniegtos pakalpojumus novada centrā, 44 km attālumā 
(Aknīste) no Jēkabpils, kura pašlaik ir valsts pakalpojumu 
sniegšanas vieta. 

R3.67 

Kultūras un sporta pasākumu 
pieejamības un kvalitātes 
nodrošināšana apdzīvotajās vietās 

Sociālā, izglītības, 
kultūras un sporta 
komiteja, Kultūras 
nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu bidžets 

Nodrošinātas līdzvērtīgas piekļuves, izmantošanas iespējas 
kultūras, sporta aktivitātēm, pasākumiem visos apdzīvojuma 
centros. Radīta sporta infrastruktūra, inventāra,  aktivitāšu 
piedāvājums. Tiek nodrošināts transports uz pasākumiem. 

R3.68 

Primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības, 
infrastruktūras uzlabošana 
vietējas nozīmes apdzīvojuma 
centros 

Novada dome, SIA 
„Aknīstes VSAC”, 
ģimenes ārsti 

2014.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izremontas feldšeru punkta un sertificēto telpas Asarē, Gārsenē, 
Ancenē ,  iegādāts aprīkojums, mēbeles medicīnisko manipulāciju 
veikšanai, biroja tehnika  e-veselības pakalpojumu nodrošināšanai. 

R3.69 
Tirdzniecības vietu (mājtirgu) 
ierīkošana, aprīkošana 5 
apdzīvojuma centros 

Novada dome, 
Tautsaimniecības nodaļa 

2015.- 
2017. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidotas, aprīkotas tirdzniecības vietas Aknīstē (2) un 4 ciemos - 
Asarē, Ancenē, Gārsenē, Kraujās. 

R3.70 Kapličas izbūve Aknīstē Novada dome, 
Tautsaimniecības nodaļa 

2014.-2016. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidots rituālo pakalpojumu centrs - kapliča - cilvēka cienīgai 
izvadīšanai Aknīstes pilsētā. 

R3.71 
Sabiedriskās pirts rekonstrukcija, 
aprīkošana Aknīstē 

Novada dome, 
Tautsaimniecības nodaļa 

2015.- 
2019. 

Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Veikta sabiedriskās pirts rekonstrukcija, atjaunojot pakalpojuma 
piedāvājumu,  telpu,  pakalpojuma kvalitāti, piedāvājuma 
daudzveidību. Palielinājies apmeklētāju skaits. 

R3.72 
Radīti sabiedriskie mazgāšanās 
un/vai veļas mazgāšanas, 
žāvēšanas pakalpojumi 

Novada dome, 
Tautsaimniecības nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izveidotas iespējas saņemt mazgāšanās, veļas mazgāšanas, 
žāvēšanas pakalpojumu apdzīvojuma centros  visām iedzīvotāju 
grupām, kurām tas nepieciešams, kā arī Sociālā dienesta klientiem.  

R3.73 
Informācijas tehnoloģiju 
pieejamības uzlabošana 

Novada dome, 
Tautsaimniecības nodaļa 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Bibliotēku IKT aprīkojuma atjaunošana, papildināšana, sabiedrisko 
un mūžiglītības centru, telpu  aprīkošana ar modernām informācijas 



mūžizglītības nodrošināšanai 
apdzīvojuma centros  

tehnoloģijām, WIFI. 

U 22 – Sekmēt mūsdienīgas infrastruktūras pieejamību apdzīvotajās vietās 

R3.74 
Kvalitatīvu komunālo 
pakalpojumu un  infrastruktūras 
attīstība 

Novada dome, pagastu 
pārvaldes, 
apsaimniekotājs 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Nepieciešamo vajadzību apzināšana un situācijas uzlabošana 
komunālo pakalpojumu nozarē. Ūdenssaimniecības attīstības 
ilgtermiņa programmas realizācija Aknīstē.  

R3.76 

Ielu,  ceļu  apgaismojuma 
nodrošināšana, uzlabošana visos 
apdzīvojuma centros 

Novada dome 2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Uzlabota satiksmes drošība, nodrošināts iedzīvotāju vajadzībām 
atbilstošs ielu apgaismojums. Kompleksi pasākumi ielu, ceļu 
kvalitātes uzlabošanai. 
  

R3.77 
Ielu apgaismojuma izbūve Ancenē 

Novada dome, Asares 
pagasta pārvalde 

2015.- 
2017. 

Pašvaldības 
budžets 

Ancenes ciemā pēc 20 gadu pārtraukuma pieejams ielu 
apgaismojums, uzlabota dzīves vides, satiksmes drošība 
iedzīvotājiem  un Asares pamatskolas skolēniem. 

R3.79 
Apgaismojuma uzlabošana 
Gārsenes pils apkārtnē 

Novada dome, Gārsenes 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. Pašvaldības 
budžets 

Uzlabots apgaismojums Gārsenes pils apkārtnē, gar bruģi. 

R3.80 
Pašvaldības ceļa asfaltēšana, 
apgaismojuma ierīkošana Krauju 
ciema robežās 

Novada dome, Gārsenes 
pagasta pārvalde 

2015.-2017. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Rekonstruēti, asfaltēti, apgaismoti 0,27 km pašvaldības grants ceļa, 
uzlabota ceļa kvalitāte, satiksmes drošība Krauju ciema robežās. 

R3.81 

Kompleksa Aknīstes pilsētas ielu 
rekonstrukcija - asfaltēšana, 
apgaismojuma ierīkošana, lietus 
ūdeņu novadīšana 

Novada dome, nozaru 
speciālisti, saimniecības 
daļas vadītājs Aknīstē 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Kompleksi rekonstruētas Aknīstes pilsētas ielas apjomā, kas atbilst 
pieejamajam finansējumam. Uzlabota dzīves un uzņēmējdarbības 
vides kvalitāte novada centrā. 

R3.82 
Saieta vietu, kompleksu kopienu 
centru  attīstība vietējo kopienu 
vajadzībām 

Novada dome, pagastu 
pārvaldes, skolas, NVO 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Katrā apdzīvojuma centrā darbojas daudzfunkcionāls vietējās 
kopienas  attīstības centrs ar tam piemērotu aprīkojumu un telpām. 
Pieejami daudzfunkcionāli inforrmācijas pakalpojumi. 

R3.83 

Veloceliņa ierīkošana no Gārsenes 
uz Kraujām 

Novada dome, 
speciālisti, Gārsenes 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Izbūvēts veloceliņš  3,8 km garumā. Uzlabota satiksme starp 
Gārsenes un Krauju ciemu iedzīvotājiem, radot iespējas veselīga 
dzīvesveida attīstībai Gārsenes pagasta iedzīvotājiem, drošai 
satiksmei VSIA „Aknīstes PNS” strādājošajiem.  

RV 12 PUBLISKĀ ĀRTELPA UN TĀS ELEMENTI 

U 23 – Nodrošināt publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu pieejamību un kvalitāti visos apdzīvojuma centros 

R3.84 

Labiekārtotas publiskās ārtelpas, 
vides nodrošināšana visos 
apdzīvojuma centros, iekļaujot arī 
apzaļumošanu, pievilcīgu vides 
dizaina objektu izvietošanu 

Novada dome, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
fondu budžets 

Atjaunotas, labiekārtotas degradētās teritorijas apdzīvojuma 
centros, iekārtota labvēlīga dzīves vide. Pie kultūras nama Asarē 
ierīkots stāvlaukums. 



R.3.85 

Pašvaldības māju pagalmu 
kompleksa labiekārtošana, 
konsultējoties ar iedzīvotājiem un 
projektētājiem  

Novada dome, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES  
fondu budžets 

Veikti kompleksi pašvaldības māju pagalmu uzlabojumi - skvēri, 
soliņi, ietves, auto stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, apstādījumi, 
sporta aktivitāšu, atpūtas teritorijas, zālāji, rotaļu laukumi, 
velonovietnes, utml. 

R3.86 

Kompleksa Ancenes  ciema 
daudzdzīvokļu māju kopīgā 
pagalma labiekārtošana  

Novada dome, Asares 
pagasta pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
un citu fondu 

budžets 

Pagalma labiekārtošana, rekonstruējot piebraucamos ceļus, 
autostāvvietas, velonovietnes,  apzaļumojot, izveidojot zonas 
atpūtas, sporta, veselīga dzīvesveida aktivitātēm, bērnu rotaļām, 
rekreācijai  Ancenes ciema 3 daudzdzīvokļu māju pagalmā.  

R3.87 

Bērnu rotaļu laukumu, dažāda 
veida sporta, aktīvās atpūtas 
laukumu, trašu utml. objektu 
ierīkošana novadā 

Novada dome, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, 
pagastu pārvaldes  

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
un citu fondu 

budžets 

NVO, iedzīvotāju, speciālistu  iniciatīvas.  Novadā ierīkoti bērnu 
rotaļu laukumi, dažāda veida sporta, aktīvās atpūtas laukumi, 
trases, atrakcijas un līdzīgi aktīvās atpūtas, rotaļu laukumi. 

R3.88 

Gājēju celiņu, ietvju izveidošana, 
rekonstrukcija,  veloceliņu, 
velonovietņu, maršrutu  attīstības 
veicināšana 

Novada dome, nozaru 
speciālisti, iedzīvotāju 
inicatīvas 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES 
un citu fondu 

budžets 

Attīstīta gājējiem, velobraucējiem nepieciešamā infrastruktūra. 
Rekonstruēti un izveidoti gājēju celiņi, ietves, veloceliņi, maršruti 
un tiem nepieciešamais aprīkojums. Ierīkoti gājēju celiņi Ancenē. 

R.3.89 

Kāpņu  uz autošova trasi un 
sabiedrisko pirti rekonstrukcija 
Aknīstē 

Novada dome, 
saimniecības daļas 
vadītājs Aknīstē, 
nozaru speciālisti 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES  
fondu budžets 

Autošova un sabiedriskās pirts apmeklētājiem izveidota droša   
pasākumu un pakalpojumu pieejamība.  

R3.90 
Muzikālas/gaismas strūklakas 
ierīkošana Gārsenes centrā 

Gārsenes pagasta 
pārvalde 

2015.-2020. 
Pašvaldības, ES  
fondu budžets 

Veikta Gārsenes ciema centra labiekārtošana, izveidojot muzikālu 
strūklaku. 
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