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APSTIPRINĀTS 

Aknīstes novada domes sēdē  

22.12.2016. (prot. Nr.18, 16.#) 

 

 

UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS 

par 

Aknīstes novada attīstības programmas 

 2014. - 2020.gadam ieviešanu  
 

 

IEVADS 

 

Aknīstes novada attīstības programma 2014. - 2020.gadam apstiprināta ar 

Aknīstes novada pašvaldības domes 2014.gada 28.maija lēmumu (prot. Nr.7, 17.#.). 

Aknīstes novada Attīstības programma ir vidēja termiņa (7 gadi) attīstības plānošanas 

un politikas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums pašvaldības ilgtermiņa 

attīstības prioritāšu īstenošanai. Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas 

ieviešanu sagatavots par laika periodu no 2014. – 2016.gadam (ieskaitot) un tam ir 

informatīvs raksturs. 

 

Aknīstes novada attīstības programmā 2014. - 2020.gadam ir noteikti 

ilgtermiņa stratēģiskie mērķi: 

 

 SM1 - Izglītots, aktīvs, radošs cilvēks.    

 SM2 -  Augoša ekonomika. 

 SM3 - Kvalitatīva, sakārtota dzīves un dabas vide.  
 

Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai izvēlēta ilgtermiņa attīstības prioritāte:  

 IP1 - Atbalsts cilvēkkapitāla un sociālajai attīstībai. 

 IP2 - Ekonomiskās aktivitātes veicināšana. 

 IP3 - Vietas resursu ilgtspējīga izmantošana. 
 

Atbilstoši katram stratēģiskajam mērķim un ilgtermiņa attīstības prioritātei  kā 

Aknīstes novada vidēja termiņa attīstības prioritātes līdz 2020.gadam  tiek noteiktas 3 

prioritātes: 

 

VTP1 – Iedzīvotājiem pievilcīgu pamatpakalpojumu nodrošināšana mūža  

              garumā.  

VTP2 –  Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi un infrastruktūra. 

VTP3  -   Efektīva pārvaldība un resursu izmantošana. 

 

Vidēja termiņa prioritātēm noteikti rīcības virzieni un uzdevumi konkrētajās jomās: 

 

Vidēja termiņa 

prioritāte 

Rīcības virziens Uzdevumi 

  SM1        IZGLĪTOTS, AKTĪVS, RADOŠS IEDZĪVOTĀJS 

                                       AP1     Atbalsts cilvēkkapitāla attīstībai 

VTP1       
RV1    Izglītība U 1 –  Nodrošināt Izglītības kvalitāti, daudzpusību, pieejamību mūža 

garumā 
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Iedzīvotājiem 

pievilcīgu 

pamatpakalpojumu 

nodrošināšana mūža 

garumā                                         

U 2 – Attīstīt izglītības nozares materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

RV2   Veselības un 

sociālā aprūpe 

U 3 – Uzlabot un attīstīt veselības un  sociālās aprūpes  pakalpojumu 

kvalitāti,  pieejamību, daudzveidību 

RV3    Kultūra un 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U 4 – Attīstīt kultūras  jomas  aktivitāšu daudzveidību, piedāvājumu, 

pieejamību, kvalitāti, infrastruktūru 

U 5 -  Saglabāt un attīstīt novada kultūrvēsturisko mantojumu, vidi  

RV 4   Sports un 

veselīgs 

dzīvesveids 

U 6 – Attīstīt sporta un veselību veicinošu pasākumu  daudzveidību,  

pieejamību, kvalitāti, infrastruktūras attīstību 

SM2       AUGOŠA  EKONOMIKA 

                                             AP2    Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

 

VTP2      

  Uzņēmējdarbību 

atbalstoši  pasākumi 

un infrastruktūra  

RV 5  Motivācijas, 

atbalsta pasākumi 

U 7 – Veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, iesaisti uzņēmējdarbībā 

 U 8  – Stiprināt uzņēmējdarbības konkurētspēju  

RV 6 Tehniskā 

infrastruktūra  

U 9 - Uzlabot  tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides attīstībai  

U 10 – Sekmēt sabiedrisko pakalpojumu un to infrastruktūras attīstību, 

pieejamību, kvalitāti   

RV  7  Investīciju 

piesaiste 

U 11 – Attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

U 12 – Pilnveidot  novada publisko tēlu 

RV  8 Tūrisms U 13 -  Attīstīt novada tūrisma potenciālu, infrastruktūru, produktus. 

SM3      KVALITATĪVA, SAKĀRTOTA DZĪVES UN  DABAS VIDE 

                                                    AP3    Vietas  resursu ilgtspējīga izmantošana 

 

VTP3 

Efektīva pārvaldība 

un resursu 

izmantošana 

 

RV   9  

Pašvaldības 

resursi 

 

U 14 –  Paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti  

U 15 – Veicināt sabiedrības līdzdalību, iedzīvotāju iniciatīvas 

U 16 – Attīstīt novada dzīvojamo fondu  

U 17 – Pilnveidot pašvaldībai piekrītošo īpašumu apsaimniekošanu 

RV  10  Videi 

draudzīgi 

risinājumi 

U 18 – Sekmēt Ilgtspējīgu dzīvesveidu, dabas un vides aizsardzības 

aktivitātes 

U 19 – Izveidot, labiekārtot  rekreācijas teritorijas 

U 20 – Atbalstīt atjaunojamo resursu izmantošanu, energopatēriņa 

samazināšanu 

RV 11 Attīstības 

centru līdzsvarota 

attīstība 

U 21 - Attīstīt līdzvērtīgas piekļuves iespējas pakalpojumiem 

apdzīvotajās vietās 

U 22 -  Sekmēt mūsdienīgas infrastruktūras pieejamību apdzīvotajās 

vietās 

RV 12  Publiskā 

ārtelpa un tās 

elementi 

U  23  – Nodrošināt publiskās ārtelpas labiekārtojuma  elementu 

pieejamību un kvalitāti visos apdzīvojuma centros 

 

Uzraudzības veikšanas uzdevumi ir: 

 nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, 

konstatējot pārmaiņas pašvaldībā pa jomām un kopumā; 

 sekmēt efektīvu un caurskatāmu attīstības programmas ieviešanu, 

nodrošinot ar informāciju par attīstības programmas īstenošanu visas 

ieinteresētā puses, tai skaitā vietējo sabiedrību, politiķus, uzņēmējus; 

 veicināt visu ieinteresēto pušu sadarbību pašvaldības attīstības 

jautājumos. 

 

Uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķi un uzdevumi ir:  

 veikt apkopojumu par novada attīstības pamatrādītāju, darbības un 

politikas rādītāju izmaiņām laika periodā no 2014. – 2016.gadam; 

  sniegt informāciju pašvaldības budžeta plānošanai, gada pārskata 

sagatavošanai, kā arī iegūt un apkopot pašvaldības politikas rezultātu 

rādītājus pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām; 

 informēt sabiedrību par īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem 

rezultātiem. 
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Uzraudzības ziņojumu sagatavoja pašvaldības teritorijas un telpiskās attīstības 

plānotāji sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām.   

 

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

 

Aknīstes novada attīstības programmas ieviešanu īsteno Aknīstes novada 

pašvaldības dome, tās iestādes, struktūrvienības, uzņēmumi, sadarbībā ar 

iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām. 

 

I. Vidējā termiņā (7 gados) sasniedzamie rezultāti ir pašvaldības politikas 

rezultātu rādītāji, kuri atkarīgi tikai no pašvaldības iedzīvotāju, uzņēmēju vērtējuma. 

Pašvaldības politikas starprezultātu rādītāji, ieviešot novada attīstības programmu,  

iedzīvotāju, uzņēmēju vērtējumā iegūti, apkopojot 14.11.2016. - 05.12.2016. veiktās 

aptaujas rezultātus. 

 

1.tabula. Prioritāšu novērtēšanai vidējā termiņā  sasniedzamie politikas rādītāju   

              rezultāti. 

Rādītājs Bāzes 

gads 

Vērtība, 

 % 

Bāzes 

gads 

Vērtība, 

 % 

2020.gadā 

sasniedzamais 

rezultāts, % 

Informācijas 

avots 

VTP1 

Iedzīvotājiem pievilcīgu pamatpakalpojumu nodrošināšana mūža garumā 

Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

dzīvi pašvaldībā 
2014. 83,33 2016. 47,1 

Pozitīvs 

vērtējums 

Iedzīvotāju 

aptauja 

VTP2  

 Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi un infrastruktūra 

Uzņēmējdarbības 

veicēju 

apmierinātība ar 

atbalstu 

uzņēmējdarbībai 

novadā 

2014. 53,85 2016. 8,7 
Pozitīvs 

vērtējums 

Uzņēmējdarbības 

veicēju aptauja 

VTP3  

 Kvalitatīva pārvaldība un resursu izmantošana 

Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

pašvaldības 

darbu 

2014. 73,91 2016. 33,1 
Pozitīvs 

vērtējums 

Iedzīvotāju 

aptauja 

 
II. Apstiprināto piecu novada teritorijas attīstības rādītāju izmaiņas pa gadiem 

apkopotas 2.tabulā, sākot ar 2010.gadu, tās parāda novada attīstības tendences, kā arī 

novada vietu salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas novadiem. Rādītāji tiek iegūti no 

valsts iestādēm – Centrālā statistikas biroja (CSP), Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras (VRAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), datu bāzes 

www.raim.gov.lv (RAIM). 

 Statistikas dati par 2016.gadu būs pieejami pēc 2017.gada 1.jūnija, līdz ar to 

salīdzinājumam kā izejas dati jāizmanto 2013.gada rādītāji. 

 

 

http://www.raim.gov.lv/
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2.tabula. Aknīstes novada teritorijas attīstības rādītāji 

 

                 * - izmainās teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas metodika.  

                 ** - ieturētā IIN summa pēc darba ņēmēja deklarētās adreses uz 1 iedzīvotāju (RAIM aprēķins). 

 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas pa gadiem novadā – 2014.gadā migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 13 cilvēkiem, 2015.gadā – 

par 9 cilvēkiem, 2016.gadā par 16 cilvēkiem. Novadā 2014.gadā reģistrēti 25 jaundzimušie, 52 miršanas gadījumi, 2015.gadā - 15 jaundzimušie, 53 

miršanas gadījumi, uz 05.12.2016. reģistrēta 13 bērnu dzimšana, 52 cilvēku miršana.

Gads 

Bezdarba līmenis gada 

beigās (NVA) 

( % ) 

Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 

 (IIN, 23% no algas) 

apmērs uz vienu 

iedzīvotāju (latos, ar 

2014.gadu - euro) 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis (CSP) 

Gada vidējais pastāvīgo 

iedzīvotāju skaits (CSP) 

Teritorijas 

attīstības indekss/rangs 

(VRAA) (2015.- RAIM) 

rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas rādītājs izmaiņas 

2010. 12.8%  185,30  492  3018  -0.212/61  

2011. 12.4% -0.4 211,17 +25,87 539 +47 2964 -64 -0,043/52 + 0,169/+9 

2012. 11,1% -1,3 228,78 +17,61 527 -12 2914 -40 0,013/42 + 0,056/+10 

2013. 8,1% -3,0 266,36/379,00 +37,58 525 -2 2888 -26 -0,246*/60 -0,259/-18 

2014. 7,7% -0,4 373,82** - 5,18 512 -13 2857 -31 -0,380/66 - 0,134/-6 

2015. 7,4% -0,3 400,56** +26,74 520 +8 2801 -56 -0,482/72 -0,102/-6 

2016. 6,6% -0,8 Statistikas dati par 2016.gadu būs pieejami pēc 2017.gada 1.jūnija. 

2017.           

2018.           

2019.           

2020.           
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III.   Teritorijas attīstības un darbības rezultātu apkopojumā tiek izmantoti gan  

valsts iestāžu sniegti dati, gan pašvaldībā pieejamā informācija. 

3.tabula. Teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītāji. 

Nr. Rādītājs 
Datu 
avots 

2012.g. 2013.g. 
2014.

g. 
2015.

g. 

Tendence 
Salīdzinā-
jumā ar 
iepriekš-

šējo 
gadu 

() 

Plānotais 
ilgtermiņa 
attīstības 
virziens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Pastāvīgo iedzī-

votāju skaits gada 

sākumā, samazin. 

% 

CSP 

 

2930 2 897, 

1,13% 

2 878,  

0,66% 

2 836, 

1,46% 
 

Samazinās 

lēnāk par 1,14 

% gadā → 

2. 
Dabiskais 

pieaugums CSP - -29 - 9 - 42  
Samazinājums 

nepieaug → 

3. 

Demogrāfiskās 

slodzes līmenis CSP 526 525 512 520  

Saglabājas 

esošais vai 

samazinās → 

4. 

Izglītojamo skaits 

izglītības iestā-

dēs/ar nekl./5-6 

gadīgie (sept.) 

pašvaldī

ba 

252/271/

46 

241/256

/42 

233/23

9/45 

230/23

6/41 
 

Palielinās  vai 

paliek ↑ 
nemainīgs 

5. 

Izglītības iestāžu 

ēku skaits, kurās 

uzlabota, moder-

nizēta tehniskā 

bāze 

pašval-

dība 
3 0 2 1  

Summā pieaug 

↑ 

6. 

Īstenoto 

mūžizglītības 

pasākumu skaits 

pašval-

dība 
18 15 21 16 → Pieaug ↑ 

7. 

Ienākumu testētos 

pašvaldības 

sociālās palīdzības 

pabalstus 

saņēmušo personu  

skaits* % no 

iedzīvotāju skaita 

Sociā-

lais 

dienests 

476/ 

16,25 

546/ 

18,85 

748/ 

25,99 

337/ 

11,88 
 

↑ Samazinās ↑ 

8. 

* -Tai skaitā 

pilngadīgu darb-

spējīgu  personu  

skaits/% no visām 

darbspējīgajām 

personām 

Sociā-

lais 

dienests 

266/ 

13,85 

212/ 

7,32 

295/ 

15,49 

81/ 

4,34 
↑ Samazinās ↑ 

9. 

Uzlaboto, jaun- 

būvēto kultūras 

jomas infrastruk-

tūras objektu skaits 

pašvaldī

ba 
0 1 0 1 ↑ 

Summā 

 pieaug ↑ 

10. 
Īstenoto kultūras 

pasākumu skaits 

pašvaldī

ba 
60 57 47 58 ↑ Pieaug ↑ 

11. 

Īstenoto sporta un 

veselīga 

dzīvesveida 

pašvaldī

ba 
13/4 11/14 13/22 16/12  Pieaug ↑ 
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pasākumu skaits 

12. 
Bezdarba līmenis, 

% 
NVA 11,4 8,5 7,7 7,5 ↑ Samazinās ↑ 

13. 
Bezdarbnieku 

skaits 
NVA 212 162 146 154  Samazinās ↑ 

14. 
Ilgstošo bezdarb-

nieku skaits 
NVA 115 92 72 67 ↑ Samazinās ↑ 

15. 

Ekonomiski 

aktīvās statistikas 

vienības  uz 1000 

iedzīvotājiem 

CSP 101 96 98 
Nav 

datu 
↑ 

Saglabājas vai 

nedaudz 

samazinās → 

16. 

Pašvaldības 

budžeta IIN  ieņē-

mumi uz 1 

iedzīvotāju 

CSP, 

VRAA 
325,52/ 

304,32 

/371,36/ 

353,65 

388,85/

373,82 

378,89/

400,56 
→ Pieaug ↑ 

17. 

Jaunizveidoti, 

rekonstruēti vai 

labiekārtoti 

infrastruktūras 

objekti 

pašval-

dība 
7 5 2 2 ↑ 

Summā pieaug 

↑ 

18. 

Izveidoto, uzla-

boto dažādu 

centru, izstāžu zāļu 

utml. skaits 

pašval- 

dība 
0 1 2 0  Pieaug ↑ 

19. 

Pašvaldības ceļi un 

ielas ar melno 

segumu (km) 

pašval-

dība 
8,268 8,268 8,268 8,268  

Summā pieaug 

↑ 

20. 

Rekonstruētas 

pašvaldības ielas, 

ceļi (km) 

pašval-

dība 
1,50 0,55  1,435 0,270 ↑ Pieaug ↑ 

21. 

Jaunizveidoti vai 

labiekārtoti 

tūrisma objekti 

pašval-

dība 
0 1 0 0  Pieaug ↑ 

22. 

Pašvaldības 

budžeta ieņēmumi 

no nodokļiem 

pašval-

dība 
1 054941 1 264425 

1 

314921 

1 

274696  Pieaug ↑ 

23. 

Pašvaldības 

budžeta ieņēmumi 

no projektiem 

(piesaistītās 

investīcijas) 

pašval-

dība  
 

816 196 

 

2104316 

 

711594 
253681 ↑ 

Vidēji vismaz 

200 000 EUR 

gadā → 

24. 

Pabeigto projektu 

skaits (pašv, 

ārvalstu līdzfin.) 

pašvaldī

ba 
10 10 5 4 → 

Nedaudz 

samazinās → 

25. 

Sadarbības, tai 

skaitā atbalstīto 

iedzīvotāju  

projektu skaits 

pašval-

dība 
2 0 7 7 → Pieaug ↑ 

26. 

Likvidēto graustu, 

degradēto teritoriju 

skaits 

pašval-

dība 
1 0 2 2 ↑ Pieaug ↑ 

27. 

Novadā veikto 

energoefektivi-

tātes uzlabošanas 

pasākumu skaits 

pašval-

dība 
2 0 0 0  

Summā pieaug 

↑  

28. Labiekārtoto 
pašval- 3 2 2 0  Pieaug ↑ 
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Rādītāji naudas izteiksmē norādīti euro. 

* - ieskaitot pašvaldības uzņēmumu investīcijas; 

** -  Krauju ciemā - neskaitot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” investīcijas 

uzņēmuma attīstībā. 

 

Teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītāji 

Rādītāju tendence salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tiek apzīmēta ar sekojošiem 

apzīmējumiem: 

 

↑ -  pozitīva tendence, situācija uzlabojas 

↓ - negatīva tendence, situācija pasliktinājusies  

→ - neitrāla tendence, nav būtisku izmaiņu vai tās ir plānotas. 

 

Pasākumi, kas veikti stratēģisko mērķu sasniegšanai un īstenotu noteiktās 

prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, un kuru īstenošanai tieši piešķirts vai 

piesaistīts finansējums, norādīti 4.tabulā. Tabulā atspoguļota pašvaldības trīs gadu 

investīciju plāna (īstermiņa plānošanas dokumenta) izpilde, nav iekļauta - pašvaldības 

SIA „Aknīstes pakalpojumi” tehnikas iegāde SIA darbības nodrošināšanai. 

rotaļlaukumu, 

rekreācijas, atpū-

tas vietu skaits 

dība 

29. 

Apgaismoto ielu, 

ceļu pieaugums,  

km  

pašval-

dība 
1,05 0,79 0,5 . 0,5  ↑ Pieaug ↑ 

30. 

Īstenoto (pabeig-

to) infrastruktūras 

projektu skaits/ 

kopā ieguldītais 

finansējums 

Aknīstē* 

pašval-

dība 

5/ 

2 484 658 

2/ 

515 489 

6/ 

196407

3 

3/ 

166198  

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

31. 

Īstenoto (pabeig-

to) infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Asarē* 

pašval-

dība 

0/ 

0 

1/ 

15 769 

1/ 

265553 
0/0  

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

32. 

Īstenoto (pabeig-

to) infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Ancenē* 

pašval-

dība 

1/ 

297 080 
0/0 0/0 

1/ 

8325 
→ 

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

33. 

Īstenoto (pabeig-

to) infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums 

Gārsenē* 

pašval-

dība 

2/ 

49 498 

3/ 

30 055 
0/0 

2/ 

245498  

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 

34. 

Īstenoto (pabeig-

to) infrastruktūras 

projektu skaits/ 

ieguldītais 

finansējums  

Kraujās** 

pašval-

dība 
0/0 0/0 0/0 1/9668  

Investīcijas 

tiek ieguldītas 

→ 
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4.tabula.Aknīstes novada pašvaldības, tās uzņēmumu veiktās investīcijas 2014. - 2016.gadā 

Nr. Projekts Atbilstība 
vidēja termiņa 

prioritātēm, 
papildinātība 

ar citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa, 

EUR, ar PVN 

Finanšu instruments, EUR  Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta atbildīgais 
īstenotājs, partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

finansējums 

Privātais/ 
valsts finansē-

jums 
 

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 

2014.gads un ikgadējie pasākumi 
1. Augšzemes ielas 

rekonstrukcija Aknīstes 
pilsētā,  2.kārta  

VTP2, R2.17  
1510488,6

2 

 
691 858,67 

 
788 367,36 

ERAF 

 
/27824,70 

Rekonstruēta tranzītiela - 
Augšzemes iela 1,49 km 
garumā. 

Novada dome,  
Tautsaimniecības 
nodaļa, SM 

2010. 2014. 

2. Ūdenssaimniecības 
attīstība Aknīstes novada 
Asares ciemā. 

VTP2, R2.19  
265 553,18 

 
81 873,24 

 
183 679,94 

ERAF 
- 

Izbūvēta kanalizācija un NAI  
(1 vienība), rekonstruēts 
ūdensvads. 

Novada dome, 
projekta koordi-
nators, CFLA 

2012. 2014. 

3. Aknīstes novada Senioru 
dienas centra izveide 
Aknīstē 

VTP3, R3.13; 
VTP1, R1.20 

 
9 994,90 

 
2 360,21 

7 634,69 
LEADER 

 
- 

Renovēts, aprīkots Senioru  
dienas centrs  Aknīstē, 
Dzirnavu ielā 5. 

Projekta 
koordinators, LAD 

2013. 2014. 

4. Ūdenssaimniecības 
attīstība Aknīstes pilsētā, 
3.kārta 

VTP2, R2.24  
179 060,06 - 

149 345,50
, ERAF 

29714,56/ 
Izbūvēti ūdensvada un 
kanalizācijas tīkls Augšzemes 
ielas daļā Aknīstē 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi”,  
CFLA 

2013. 2014. 

5. Tirgus ielas 
apgaismojuma 
ierīkošana Aknīstē 

VTP3, R3.78  
6 022,00 6 022,00 - - 

Izbūvēts ielas apgaismojums 
0,5 km garumā, uzlabota 
dzīves vides kvalitāte. 

Saimniecības 
daļas vadītājs 
Aknīstē 

2014. 2014. 

6. 4 rekultivēto CSA 
izgāztuvju monitorings, 
katru gadu (cena gadā)  

VTP3, R3.47 1 219,68 
3 484,80 
3 484,80 

 

1 219,68 
3 484,80 
3 484,80 

- - 

Veiktas ikgadējās 12 
nepilnās  ūdens analīzes, 
izstrādāts monitoringa 
pārskats 

Tautsaimniecības 
nodaļa, VVD 

2014. 2016. 

7. Pašvaldības policista 
pieņemšana darbā. 

VTP3, R3.4 * * 
- - 

Pieņemts darbā. Uzlabota 
sabiedrības drošība novadā. 

Izpilddirektors 2014. past. 

8. Aknīstes vidusskolas 
garderobes daļas 
remonts 

 
VTP1, R1.11 

3 672,80 3 672,80 - - 

Daļēji renovētas Aknīstes 
vidusskolas garderobes 
telpas. 

Vidusskolas direk-
tores  vietnieks 
saimnieciskajā 
darbā 

2014. 2014. 

9. Mākslas skolas filiāles 
telpu remonts Aknīstē 

 
VTP1, R1.8 5155,45 5155,45 - - 

Renovētas mākslas skolas 
filiāles telpas Aknīstē 

Saimniecības 
daļas vadītājs 

2014. 2014. 
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Aknīstē 

10. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas ierīkošana 
Aknīstes muzejā 

 
VTP2, R2.24 

3 262,49 3 262,49 - - 

Apmeklētājiem pieejama 
tualete. Uzlaboti darba, 
telpu uzkopšanas apstākļi 
muzeja darbiniekiem.  

Muzeja vadītāja 2014. 2014. 

11. Iekšējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
ierīkošana pašvaldības 
mājās Aknīstē (daļa) 

 
VTP2, R2.24 

14 229 14 229 - - 

Centralizētas ūdensapgādes 
kanalizācijas pakalpojumi 
pieejami mājās Skolas iela 
16, Augšzemes iela 28; 36, 
Pasta iela 1. 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2014. 2014. 

12. Kapličas jaunbūve 
Aknīstē 

VTP3, R3.67 
;70 

129986,68
/7663,27 

129986,68
/7663,27 

- - 
Izbūvēta/aprīkota  kapliča 
mirušo izvadīšanai Aknīstē. 
(Būvdarbi, aprīkojums) 

Izpilddirektors, 
būvinženieris 

2014. 2015. 

13. Siltumapgādes sistēmas 
vienkāršota rekonstruk-
cija Aknīstes novada 
Aknīstes pilsētā 

 
VTP2, R2.24 

209 036,73 209 036,73 - - 

Aknīstes vidusskolai  izbū-
vēts jauns posms 330 m, 
nodrošināta centralizēta 
siltumapgāde; rekonstruētas 
maģistrālās siltumtrases, 
samazināti siltuma zudumi  

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2014. 2014. 

14. Jumtu nomaiņa 
dzīvojamajām mājām 
Aknīstē, Dzirnavu ielā 12, 
Augšzemes ielā 28 

VTP3, R3.24 

17 747,00 17 747,00   

Iedzīvotājiem uzlaboti dzīves 
apstākļi, saglabāts 
pašvaldības dzīvojamais 
fonds. 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2014. 2014. 

15. Dzīvokļa remonts 
Augšzemes ielā 36-5 

VTP3, R3.24  

6 525,00 6 525,00 - - 

Veikta mājokļa renovācija 
iedzīvotāju skaita 
saglabāšanai novadā, 
sociālā palīdzība 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2014. 2014. 

16. Jaunatnes iespējas  VTP1, R1.49 
3 545,02 908,23 

2 636,79 
LEADER  

- 
Inventāra iegāde jauniešu 
aktivitāšu nodrošināšanai 
Aknīstes BJC. 

Aknīstes BJC di-
rektore, teritorijas 
plānotāja  

2014. 2014. 

17. Dzesētavu iegāde 
mednieku kolektīviem  

VTP3, R3.4; 
R.3.41; 
R3.49 

4 385,76 - - 
/4385,76 AS 

„LVM” 

Iegādātas, patapinātas 
mednieku kolektīviem 3 
dzesētavas ĀCM 
apkarošanas profilaksei. 

Teritorijas 
plānotāja 

2014. 2014. 

18. Vasaras radošās 
darbnīcas „Kabata - 
2014., 2015., 2016.” 

VTP1, R1.2; 
R 1.6 
 

* * - - 
Notikušas bērnu radošās 
darbnīcas 50 bērniem 2 
nedēļu garumā. 

Aknīstes BJC 
direktore  

2014. 2016. 
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19. Sabiedrība ar dvēseli VTP3, R3.9; 
R3.10; 
R3.20 426,25 200,00 

200,00 
KNHM 

26,25; 
dalībniekuB

D 

Nopirkti,  uzlikti basketbola 
grozi, futbola vārti, volejbola 
tīkls, 3 bumbas.Nokrāsotas 
metāla daļas volejbola 
laukuma aprīkojumam.  

Sportiskie 
aktīvisti,  Asare 

2014. 2014. 

20. Sabiedrība ar dvēseli VTP3, R3.9; 
R3.10; 
R3.20 202,00 100,00 

100,00 
KNHM 

2,00**; 
dalībnieku 

BD 

Sadarbībā ar novada domi, 
izzāģēti, aizvesti  liekie koki, 
krūmi.  Aizvākti atkritumi 
iestādītas puķes,  iegādāts 
galds ar soliem 

Radžupes ielas 
nr.1, nr.2 iedzī-
votāji  Aknīstē.  

2014. 2014. 

21. Sabiedrība ar dvēseli VTP3, R3.9; 
R3.10; 
R3.20 

100,34 50,00 
50,00 
KNHM 

0,34**; 
dalībnieku  

BD 

Iegādāta dzija adījumiem 
labdarības dāvanām,  etno- 
grāfisko cimdu adīšanai. 

Aknīstes adatiņas 2014. 2014. 

22. Sabiedrība ar dvēseli VTP3, R3.9; 
R3.10; 
R3.20; 
VTP1, R1.1 

509,81 250,00 
250,00 
KNHM 

9,81**; 
darbinieku, 
amatnieka 

BD 

Izveidota Veselības istaba ar 
trenažieriem, dažādiem 
rīkiem pēdu masāžai, 
muskuļu attīstībai,  kustību 
koordinācijas trenēšanai. 

PII „Bitīte”, 
Aknīste 

2014. 2014. 

23. Sabiedrība ar dvēseli VTP3, R3.9; 
R3.10; 
R3.20 

808,79 400,00 
400,00 
KNHM 

8,79; 
dalībnieku 

BD 

Nokrāsotas mājas ieeju fa-
sādes, durvis, uzbūvēta sa-
dzīves atkritumu konteineru 
novietne, izveidots automa-
šīnu stāvlaukums, nozāģēti 
bīstamie koki, nomainītas, 
nokrāsotas soliņu virsmas. 

Mājas „Akācijas 
2” iedzīvotāji, 
Gārsene 

2014. 2014. 

24. Mazlietotas analogās 
rentgena iekārtas 
Bochum ar galdu  
(”Siemens”), digitalizāci-
jas sistēmas Carestream 
CR Vita  iegāde ar 
izpirkuma tiesībām 

VTP1, R1.22 

27 007,00 - - 27 007,00/- 

Iegādāta mazlietota rentge-
na iekārta ar jaunu digitālo 
vadības iekārtu, iespējams 
izmeklējumu veikt Aknīstē, 
bet aprakstu saņemt no 
Jēkabpils  reģionālās  
slimnīcas speciālistiem. 

SIA „Aknīstes 
veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs” 

2014. 2019. 

2015.gads. 
Nr. Projekts Atbilstība 

vidēja termiņa 
prioritātēm, 
papildinātība 

Indikatīvā 
summa, 
EUR, ar 

PVN, ja nav 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta atbildīgais 
īstenotājs, partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

Privātais/ 
valsts 

finansē-

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 
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ar citiem 
projektiem 

norādīts 
citādi 

finansējums jums 
 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Ūdenssaimniecības 

attīstība Aknīstes novada 
Gārsenes ciemā 

 
VTP2, R2.24 

196 537,75
bez būvd. 

PVN 
- 

167 091,94 
ERAF 

29486,81/- 
Rekonstruēti un izbūvēti 
kanalizācijas tīkli Gārsenē. 

SIA „Gārsenes 
komunālie pakal-
pojumi”, CFLA 

2013. 2015. 

2. Smilšu kaisītāja iegāde 
pašvaldības traktoram VTP2, R2.18 2 093,30 2 093,30 - - 

Iegādāts smilšu maisījuma 
kaisītājs pašvaldības 
traktoram ielu, ceļu kaisīšanai 

Ielu, ceļu fonda 
speciālists 

2015. 2015. 

3. Apgaismojuma izbūve 
Ancenes ciemā 

 
VTP3, R3.77 18 325,00 18 325,00 - - 

Ancenes ciemā izbūvēts ielu 
apgaismojums, iedzīvotājiem 
uzlabota dzīves kvalitāte. 

Novada dome, 
pagasta pārvalde 

2015. 2015. 

4. Garderobes telpu  
renovācija Aknīstes 
vidusskolā 

 
VTP1, R1.8; 

R1.11 
4 299,84 299,84 - -/4000 

Veikta Aknīstes vidusskolas 
garderobes  telpu renovācija 
pagrabstāvā. 

Vidusskolas 
direktore, 
būvinženieris 

2015 2015 

5. Aknīstes vidusskolas 
darbmācības kabinetu 
ēkas  vienkāršota 
renovācija 

 
VTP1, R1.7; 
R1.8;  31 911,32 31 911,32 - - 

Renovētas Aknīstes vidussko-
las darbmācību kabinetu ēka, 
daļa iekštelpu, sekmēta 
izglītības kvalitātes 
uzlabošanās. 

Vidusskolas 
direktore, 
būvinženieris 

2015 2015 

6. Pašvaldības ceļa 260 m 
renovācija Krauju ciemā  
- ceļa virsmas dubultā 
apstrāde 

 
VTP2, R2.17 

 
9667,90 
(ar PVN)  

 
9667,90 
(ar PVN) 

- - 

Servitūta ceļš 260 m Krauju 
ciemā  pārklāts ar uzlabotu 
šķembu segumu. 

Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks 

2015. 2015. 

7. Gārsenes kultūras nama 
lielās zāles vienkāršota 
renovācija  

VTP1, R1.35;  
R1.40 

48 960,30 48 960,30 - - 
Renovēta kultūras nama lielā 
zāle, uzlabots aprīkojums.  

Izpilddirektors, 
pagasta 
pārvaldnieks 

2015. 2015. 

8. Ikgadēja projektu 
konkursa rīkošana NVO, 
iedzīvotāju apvienībām 

 
VTP3,R3.10 2 000 2 000   

Atbalstīta 6 novada 
sabiedrībai nepieciešamu 
projektu realizācija. 

Tūrisma darba 
vadītāja 

2015. 2015. 

9. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
ierīkošana  Aknīstē ERAF 
projektu  rezultātu 
sasniegšanai 

VTP2, R2.24; 
VTP3, R 3.74 

1 227 (uzņ. 
lidz.) un 
privātie 
līdzekļi 
privāt-
mājām 

- - 1 227/- 

11  jauni pieslēgumi ēkām (12 
patērētāji; vidusskolas darb-
mācību kabineta ēka; muzejs;  
Skolas iela 10A -ūdensvads); 3 
pri-vātmājas – ūdensvads, 
kanalizācija, 3 privātmājas – 
ūdensvads. Augšzemes iela 25 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi”  

2015. 2015. 
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(350 EUR, iedz. tehnika), Dzir-
navu 12 – 877 EUR (ūd., kan.) 

10. Četru dalītās atkritumu 
savākšanas laukumu 
aprīkošana ar trīs 
konteineriem katrā.  

 
VTP3, R3.43 

- - - X,xxx/- 

Aknīstes pilsētā radīta iespēja 
dalīti savākt sadzīves 
atkritumus. 

SIA „Eko Latgale” 2015. 2015. 

11. Pasažieru autobusa 
Mercedes Benz 
dāvinājums 

VTP3, R3.8 574,35 - - 574,35/- 
Nodrošināti novada skolēnu,  
ekskursijās braucēju 
pārvadājumi 

SIA „NordTorf” 2015. 2015. 

12. Katlu mājas ēkas sienas 
atjaunošana Aknīstē 

VTP3, R3.4 4 050,83 4 050,83 - -/- 
Uzlabota darba vides drošība, 
ēkas ilgtspēja. 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 

2015. 2015. 

13. Lietpratīga pārvaldība un 
Latvijas pašvaldību 
veiktspējas uzlabošana  
(kā LPS partneris) 

 
U 16; 

VTP3, R3.23 
4 104,27 - 

4 104,27 
(NFI) 

-/- 

Izstrādāta novada mājokļu 
politika, datu bāze, analizēti 
veidi, kā samazināt parādus 
par mājokļiem, pabeigt 
mājokļu privatizāciju. 

LPS, SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis, 
telpiskās attīstī-
bas plānotāja  

2015. 2016. 

14. Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu 
apkalpošanas centra 
(KAC) izveide Aknīstē 

VTP3, R3.1; 
66 

14 285,71 4 285,71 - -/10 000 

Izveidots valsts un pašvaldību 
vienotais klientu apkalpošana 
centrs, nodrošinot iespēju 
novada centrā saņemt 7 valsts 
iestāžu pakalpojumus. 

Izpilddirektors 2015. 2015. 

2016.gads. 
Nr. Projekts Atbilstība 

vidēja termiņa 
prioritātēm, 
papildinātība 

ar citiem 
projektiem 

Indikatīvā 
summa, 
EUR, ar 

PVN, ja nav 
norādīts 

citādi (plān.) 

Finanšu instruments, EUR vai % Projekta plānotie darbības 
rezultāti, 

 to rezultatīvie rādītāji 

 
Projekta atbildīgais 
īstenotājs, partneri 

Plānotais laika posms 

Pašv. 
budž. 

Ārvalstu 
finanšu 
instrum.  

finansējums 

Privātais/ 
valsts 

finansē-
jums 

 

Projekta 
uzsāk-
šana 

Projekta 
realizācijas 

ilgums 

 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Ikgadēja projektu 

konkursa rīkošana NVO, 
iedzīvotāju apvienībām 

 
VTP3,R3.10 2 500 2 500 - -/- 

Atbalstīta novada sabiedrībai 
nepieciešamu projektu 
realizācija. 

Izpilddirektors, 
sabiedrisko attie-
cību speciāliste 

2016. 2016. 

2. Dižkoka un Kukutenes 
ozolu alejas novērtē-
jums; dižkoka sakopšana 

 
VTP3,R3.37 

- 
945,00; 
586,41 

- - 

Veikta Kukutenes alejas, 
dižliepas pie luterāņu baznīcas 
apsekošana, liepas sakopšana, 
atklāti 2 jauni dižkoki.  

Telpiskās 
attīstības 
plānotāja 

2016. 2016. 

3. Gārsenes pils ēkas VTP1, R.1.39; 4 861,13 2 361,13 - -/2500, Veikta Gārsenes pils ēkas Teritorijas 2016. 2016. 
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vērtību izpēte 40 VKKF arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija. 

plānotāja 

4. Gārsenes pils podiņu 
krāsns restaurācija  

VTP1, R.1.30 
4 198,12 337,28 - 

/3860,84 
VKKF 

Restaurēts valsts aizsargāja-
mais kultūras piemineklis. 

Telpiskās attīstī-
bas plānotāja 

2015. 2016. 

5. Podiņu krāsns izbūve 
Gārsenes pils zālē 

VTP 1, 
R1.30; 40 

  - - 
Nodrošināta apkure Gārsenes 
pils zālei. 

Gārsenes pils 
pārvaldniece 

2016. 2016. 

6. Aknīstes vidusskolas 
stadiona 100 m skrejceļa 
uzlabošana; tehniskā 
projekta izstrāde sporta 
laukuma atjaunošanai 

VTP1, R1.10 
31 347,63 

 5 000 
- 

- 
- 

-/8500 
Izlietots 
.6786,50 

Sagatavots tehniskais projekts 
sporta laukuma atjaunošanai, 
skrejceļa kvalitātes 
uzlabošanai. 

Vidusskolas 
direktore 

2016. 2017. 

7. Jaunsargu kabineta 
ierīkošana Aknīstes 
vidusskolā 

VTP1, R1.8 5 594,96 4 644,65 - -/1000 
Uzlabota valsts vēstures 
apguve, apgūtas izdzīvošanas 
pamatprasmes. 

Vidusskolas 
direktore 

2016. 2016. 

8. Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Bitīte” tualešu 
remonts, gultu, 
gultasveļas iegāde 

VTP1, R1.8 
6 921,70 

2 000 

6 763,02 
2 023  
350 

- 
- 

-/- 
-/- 

Nodrošināta vides veselības 
prasību ievērošana izglītības 
iestādē. 

PII direktore. 2016. 2016. 

9. Asares pamatskolas aktu 
zāles grīdas, durvju, 
sienas lampu nomaiņa  
(skatīt izpildi) 

 
VTP1, R1.8 

 
 4 000 1 700,29 - -/- 

Uzlabota izglītības iestādes 
materiāli tehniskā bāze – 
izbūvēts skurstenis skolas 
katlu mājai. 

Novada dome, 
skolas direktore 

2016. 2016. 

10. Mākslas skolas filiāles 
mācību klases telpu 
remonts Aknīstē 

VTP1 R1.8 
4 943 4 941,26 - -/- 

Uzlabota izglītības iestādes 
materiāli tehniskā bāze. 

Izpilddirektors 2016. 2016. 

11. Četru logu nomaiņa 
Aknīstes BJC 

VTP1 R1.8 
1 500 1 485,00 - -/- 

Uzlabota izglītības iestādes 
materiāli tehniskā bāze. 

Aknīstes BJC 
direktore 

2016. 2016. 

12. Aknīstes estrādes 
labiekārtošana - bruģēts 
celiņš, uzbrauktuve ra-
tiņkŗēsliem; stāvlaukuma  
seguma uzlabošana 

VTP1, R1.27; 
30 

2 000 
1 000 

3 321,80 
- 
- 

-/- 
-/- 

Cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām radīta iespēja 
apmeklēt kultūras pasākumus 
- nobruģēts celiņš.  

Izpilddirektors, 
saimniecības 
vadītājs 

2016. 2016. 

13. Svētku dekoratīvā ap-
gaismojuma ierīkošana 
Aknīstē, Asarē, Ancenē, 
Gārsenē, Kraujās 

VTP1, R1.40; 
R2.37 

15 000 15 175,34 - -/- 

Ierīkots svētku dekoratīvais 
apgaismojums administratīvo 
teritoriju centros. 

Izpilddirektors, 
sabiedrisko at-
tiecību speciāliste 

2016. 2016. 
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14. Mājas Aknīstē, Augšze-
mes ielā 19 jumta, logu, 
durvju nomaiņa, fasādes 
atjaunošana 

VTP3, R3.24; 
42; 

 

(28 912) 
50679,00 

50 679 - -/- 

Uzlabota pašvaldības 
dzīvojamā fonda kvalitāte, 
pilsētas vizuālais tēls. 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2016. 2016. 

15. Asares kapličas, Asares, 
Ancenes kapu vārtu 
kosmētiskais remonts 

VTP1, R1.44 
7 000 
1 500 

4 128,33 
2 770,18 

- -/- 
Nodrošināta kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu saglabā-
šana, dzīves vides kvalitāte. 

Pārvaldes vadītājs 2016. 2016. 

16. Siltā angāra tehniskā 
projekta izstrāde 
Gārsenē garāžu, 
noliktavu vajadzībām 

 
VTP3, R3.8 

10 000 4 828 - -/- 

Tehnika, ugunsdzēsēju auto 
tiks uzglabāti siltās telpās, 
uzbūvēta kompleksa 
noliktava, halle kultūras 
nama, pārvaldes  vajadzībām 

Pārvaldes vadītājs 2016. 2016. 

17. Krēslu iegāde Gārsenes 
kultūras namam  

VTP1, R1.30 6 000 
3 430,35 
4 832,00 

- -/- 

Iegādāti jauni krēsli, aizkari 
atjaunotajai kultūras nama 
aktu zālei, nomainīti aizkaru 
mehānismi 

Pārvaldes vadītājs 2016. 2016. 

18. Gārsenes pils aktu zāles 
kosmētiskais remonts 

VTP1, 
R1.30;35;  

40 
14 031,03 16 197,71 - -/- 

Uzlabots Gārsenes pils aktu 
zāles vizuālais tēls, apkures 
sistēma. 

Pārvaldes 
vadītājs, pils 
pārvaldniece 

2016. 2016. 

19. Iekšējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
ierīkošana pašvaldības 
mājās Aknīstē ERAF 
projektu  rezultātu 
sasniegšanai 

VTP2, R2.24; 
VTP3, R 3.74 

4 600 - - 
4641,09/

- 

Palielinājies Aknīstes iedzīvo-
tāju skaits, kuriem  pieejami 
centralizētas ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumi: 
Augšzemes iela 19; 22 – 
ūdensvada, kanalizācijas 
pieslēgums, Skolas iela 30; 32 
– kanalizācijas pieslēgums. 

SIA „Aknīstes 
pakalpojumi” 
valdes loceklis 

2016. 2016. 

20. Pašvaldības ielu, ceļu  ar 
grants segumu rekons-
trukcija, pa kārtām. 

VTP2, R2.17; 
VTP3,  R3.29 

 

822 000  
 

3 722,37 - -/- 

Veikta ielu, ceļu, to posmu 
tehniskā apsekošana. 
Iegādāta zeme Melioratoru 
ielas taisnošanai. 

Novada dome, 
speciālisti. 

2016. 2018. 

KOPĀ:   2014. - 2016.gads, realizācija – 
2 907 436,26.  

1 448806,47 1 303 860,49 
92698,00/
62071,30 

 

*   - izmaksas saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības atlīdzības nolikumu.                      Slīprakstā - projekts 2014. - 2016.gadu investīciju plānā nebija iekļauts. 
** - biedrības „Lauku partnerība Sēlija”  līdzfinansējums.                                                     BD - projekta dalībnieku brīvprātīgais darbs. 
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Attīstības programmas Rīcības plānā, to izstrādājot, maksimāli tika iekļautas visas 

novada attīstības veicināšanai nepieciešamās rīcības, kuru īstenošanai varētu būt pieejams 

Eiropas Savienības vai citu fondu, vai pašvaldības finansējums. Līdz ar to daļu rīcību jau 

sākotnēji finansējuma trūkuma dēļ nebija iespējams realizēt. Lai Rīcības plānu konkretizētu 

atbilstoši esošajai situācijai, katru gadu, pamatojoties uz 16.10.2012. MK noteikumu nr.711 

„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu un 

Aknīstes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu Nr.17.# (prot. Nr.7) par Aknīstes 

novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apstiprināšanu, tiek veikta Attīstības 

programmas Rīcības plāna 2014. - 2020.gadam aktualizācija.  

 Ja kāda rīcība stratēģiskajā mērķī ir pabeigta, tās vietā lielākoties tiek iekļauta cita rīcība 

ar minēto numuru, tāpēc nākošajos gados Rīcības plānā rīcību numerācija var atšķirties no 

2014.gadā apstiprinātā Rīcības plāna. 

Rīcības plāna īstenoto, daļēji īstenoto vai papildināto rīcību uzskaitījums pa 

stratēģiskajiem mērķiem 2014. - 2016.gadā: 

 

SM.1. Izglītots, aktīvs, radošs iedzīvotājs: 

 

Rīcība (R) 1.2, R1.6 – notikušas ikgadējās vasaras radošās nometnes bērniem „Kabata” (2014., 

2015., 2016.gads). 

R.1.5. - atcelta Gārsenes pamatskolas specializācija vides izglītībā mazā skolēnu skaita dēļ. 

R1.8 – Aknīstes vidusskolā ierīkots jaunsargu kabinets, pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 

veikts tualešu remonts, iegādātas gultas, gultasveļa. Asares pamatskolas katlu mājai izbūvēts 

skurstenis. Aknīstē mākslas skolas filiāles mācību klases telpai veikts remonts, Aknīstes BJC 

nomainīti 4 logi. 

R.1.8, R1.11 – veikta daļēja Aknīstes vidusskolas garderobes telpu, mākslas skolas filiāles telpu 

atjaunošana Aknīstē. Veikta Aknīstes vidusskolas garderobes telpu atjaunošana. 

R.8.1. - iekļauta apakšrīcība „Vides un kosmosa izglītības centra izveide Gārsenes pagastā”  kā 

reģionālas nozīmes projekts (projekts iekļauts Zemgales plānošanas reģiona Rīcības programmā 

2015. - 2020.gadam), lai nodrošinātu Gārsenes pils, apkārtnes turpmāku izmantošanu, tūristu 

piesaisti, saglabātu un radītu darbavietas. Rīcības lobēšana paredzēta rīcībā VTP2,  R2.35. 

[2016.gadā sakarā ar struktūrvienības ”Gārsenes pils” izveidi rīcība atcelta]. 

R1.13 – rīcība par skolas darbmācības kabineta uzlabošanu pabeigta.  

R1.10 – izstrādāts Aknīstes vidusskolas stadiona atjaunošanas tehniskais projekts, veikts 

iepirkums būvdarbu uzsākšanai. 

R1.22 – SIA „Aknīstes VSAC” līzingā iegādājas rentgena iekārtu. 

R1.28 – rīcība pabeigta - mūsdienīgāka aprīkojuma iegādi zobārstniecības kabinetam Aknīstē” 

veicis  pats speciālists. 

R1.28 – apstiprināta jauna rīcība - „Deinstucionalizācijas procesu nodrošināšana”.  

R1.27, 30 –piekļuves uzlabošanai nobruģēti celiņi Aknīstes estrādei. 

R1.30, 35, 40 – veikta podiņu krāsns jaunbūve Gārsenes pils zālē, esošās podiņu krāsns 

restaurācija Gārsenes pilī, pils aktu zāles kosmētiskais remonts, jaunu krēslu, aizkaru iegāde, 

nomainīti aizkaru mehānismi. Veikta Gārsenes pils ēkas arhitektonisko un māksliniecisko 

vērtību izpēte. 

R1.35, 40 – veikta Gārsenes kultūras nama lielās zāles vienkāršota atjaunošana.  

R1.44 – veikts Asares kapličas, Asares, Ancenes kapu vārtu kosmētiskais remonts. 

 

SM.2. Augoša ekonomika: 

 

R2.15 - rīcība pabeigta, izveidota novada Uzņēmēju konsultatīvā padome. 
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R2.17 – pabeigta Augšzemes ielas Aknīstē, 1,49 km garumā, rekonstrukcija. Veikta pašvaldības 

ceļa Gārsene - Kraujas virsmas dubultā apstrāde Krauju ciemā 260 m garumā (arī rīcība R3.80). 

R.2.18 – pašvaldībai iegādāts traktors, tam iegādāta smilšu kaisītāja piekabe. 

R2.19 – veikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija Asares ciemā, izveidota kanalizācijas sistēma. 

Precizēta rīcība R.2.20.1 – Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības  

veicināšanai,  mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes nostiprināšanai, palielināt privāto 

investīciju apjomu novadā. 

R2.21, 24. – pabeigta ūdenssaimniecības attīstības projekta Aknīstē 3.kārta, izbūvējot 

maģistrālos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Augšzemes ielā. Pie ūdensvada, kanalizācijas 

tīkliem pieslēgtas dzīvojamās mājas Skolas ielā 16, Augšzemes ielā 28, 36, Pasta ielā 1 Aknīstē. 

R2.24. – pa gadiem - izbūvēta jauna siltumtrase uz Aknīstes vidusskolu, atjaunotas maģistrālās 

siltumtrases Aknīstē. Pabeigta ūdenssaimniecības rekonstrukcija Gārsenes ciemā, uzlabojot 

komunālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību. Aknīstē (arī rīcība R3.74) ierīkoti 11 jauni 

ūdensvada vai/un   kanalizācijas pieslēgumi – darbmācību kabineta ēka, Skolas iela 10A,  

muzejs, Augšzemes iela 25, Dzirnavu iela 12, arī iedzīvotāji 3 mājās pieslēdzas ūdensvadam, 3 

mājās – kanalizācijas tīklam. Uzlabota mūsdienīgas infrastruktūras pieejamība, ierīkojot jaunus 

ūdensvada vai kanalizācijas pieslēgumus pašvaldības mājām Aknīstē Augšzemes ielā 19; 22, 

Skolas ielā 30; 32. 

Papildus iekļauta rīcība - R2.27.1. -  Funkcionālā savienojuma nodrošināšana ar komercdarbību 

saistītajai teritorijai Gārsenes pagastā. Iesniegtais projekta pieteikums sakarā ar finansējuma 

trūkumu ERAF programmā netiks īstenots, līdz ar to savienojumu [ceļu] plānots pārbūvēt 

Lauku ceļu programmas projektā. 

R2.32  - valsts vietējas nozīmes autoceļa V 774 Aknīste – Lietuvas robeža statuss paaugstināts 

uz valsts reģionālā autoceļa statusu un ceļš iekļauts valsts reģionālā autoceļa P 74 Siliņi - 

Aknīste - Lietuvas robeža sastāvā.  

R2.37 (arī R1.40) – ierīkots svētku dekoratīvais apgaismojums Aknīstē, Asarē, Gārsenē. 

R2.38 - izveidots novada logo. 

 

SM.3. Kvalitatīva, sakārtota dzīves un dabas vide: 
 

R3.4 – darbā pieņemts pašvaldības policists, uzlabota sabiedriskā kārtība, drošība novadā. 

Iegādātas 4 dzesētavas mednieku kolektīviem. 

R3.8 – uzsākta tehniskā projekta izstrāde siltā angāra izbūvei pie Gārsenes kultūras nama un 

pagasta pārvaldes ēkas. R3.8, R2.31 – saņemts pasažieru autobusa Mercedes Benz dāvinājums 

no SIA „Nordtorf”, radīta iespēja nodrošināt skolēnu pārvadājumus novadā. 

R3.9, 10, 20 – ar KNHM fonda atbalstu programmā „Sabiedrība ar dvēseli” īstenoti 6 

iedzīvotāju projekti. R3.10  - īstenoti ikgadējie projektu konkursi iedzīvotājiem, NVO (2015., 

2016.gads). 

R3.13 - rīcība pabeigta, izveidots Aknīstes novada Senioru dienas centrs Aknīstē. 

R3.23 – izvērtēta pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošana, sagatavots Aknīstes novada 

pašvaldības Mājokļu politikas Rīcības plāns 2016. – 2020 gadam. 

R3.24 – veikta jumtu nomaiņa dzīvojamajām mājām Dzirnavu ielā 12, Augšzemes ielā 28, 

Aknīstē. Arī rīcība 3.42 – veikta pašvaldības dzīvojamās mājas Augšzemes ielā 19, Aknīstē, 

fasādes atjaunošana, logu, durvju, jumta nomaiņa. 

R3.25 -  izveidots, izremontēts sociālais krīzes dzīves dzīvoklis Augšzemes ielā 36, Aknīstē. 

R3.28 – rīcība papildināta ar uzdevumu - „dzīvojamo māju, dzīvokļu atsavināšana īrniekiem vai 

izsolē”. 

R3.35 - rīcība atcelta, jo dienesta viesnīcas likvidētas. 

R3.36 – iegādāta zeme 0,1664 m2 platībā Melioratoru ielas iztaisnošanai, atjaunošanai, veikta 

Lauku ceļu programmā pārbūvējamo ielu, ceļu, to posmu tehniskā apsekošana. 
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R3.37 – veikti dižliepas, ozolu alejas apsekošanas, izpētes pasākumi, sakopta dižliepa Dzirnavu 

ielā Aknīstē, atklāti 2 jauni dižkoki. 

R3.43 – pateicoties SIA „Eko Latgale”, Aknīstē izveidotas 4 dalīto atkritumu savākšanas vietas, 

radot iespēju no sadzīves atkritumiem atdalīt papītu, kartonu, plastmasu, stikla pudeles, burkas. 

R3.47 – veikts 4 rekultivēto CSA izgāztuvju monitorings (uzraudzība) – Valsts Vides dienesta 

pieprasīts ikgadējs pasākums 20 gadus pēc projektu pabeigšanas. 

R3.63 apvienota ar R3.75, jo saturiski abas līdzīgas. R3.75  likvidēta. Centralizētai 

siltumapgādei pēc tīklu rekonstrukcijas pieslēgta Aknīstes vidusskola (2015.gadā), Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes 

postenis (2016.gadā). 

R3.66. - rīcība pabeigta, izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas  centrs 

Aknīstē. 

R.3.70 – rīcība pabeigta, izbūvēta kapliča Aknīstē. 

R.3.77  - rīcība pabeigta, uzbūvēts ielu apgaismojums Ancenē. 

R3.78 - rīcība pabeigta, ierīkots Tirgus ielas apgaismojums Aknīstē. 

 R.3.80 – rīcība pabeigta, veikta pašvaldības ceļa Kraujās dubultā virsmas apstrāde. 

 

 2016.gadā uzsākti vairāki jauni pasākumi, kuru īstenošana notiks 2017. - 2018.gadā - 

iesniegti un pilnībā atbalstīti trīs  LEADER programmas projekti - „Radošās rezidences 

„Debesjums” izveidošana Gārsenē”, „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada 

vajadzībām”, „Veidosim nākotni bērniem!”, daļēji līdzfinansēts  projekts „Autentisks cietums 

lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē”. Sadarbībā ar Zemgales plānošanas 

reģionu Latvijas – Lietuvas programmā kā partneris kopā ar Rundāles un Vecumnieku 

novadiem pašvaldība piedalās projektā „Drošība pierobežā”. Informācija par to, vai projekts gūs 

atbalstu, tiks saņemta 2017.gada janvārī. Iesniegts Eiropas Sociālā fonda projekta pieteikums 

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā", tā īstenošana 

atbalsta gadījumā plānota 2017. - 2019.gadā. 

 

 

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAI 

 

Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 142 iedzīvotāji, tai skaitā no Aknīstes saņemti 49,6% atbilžu, 

no Aknīstes, Asares, Gārsenes pagastiem – no katra pa 16,8% no atbildēm). 77,4% novada iedzīvotāju 

ir apmierināti ar savu dzīvi, 72,2% iedzīvotāju apmierināti ar personīgo nodarbinātības 

situāciju, 55,6% iedzīvotāju ir apmierināti ar savas mājsaimniecības finansiālo situāciju, 47,1% 

iedzīvotāju apmierināti ar savu dzīvi pašvaldībā un  33,1% iedzīvotāju ir apmierināti ar 

pašvaldības darbu. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka, pirmkārt, iedzīvotāji bijuši atsaucīgi - viņiem ir daudz 

dažādu ieteikumu, lūgumu, komentāru. Otrkārt, pašvaldībai jāuzlabo komunikācija ar 

iedzīvotājiem. Tiek aizrādīts, ka pašvaldībai jāsniedz vairāk  informācijas par savu darbību, 

mērķiem, darbinieku pienākumiem, sociālo palīdzību, palīdzību nodarbinātības jautājumos. 

Treškārt, iedzīvotājiem ir neskaidrs priekšstats par to, kādas ir valsts, kādas -  pašvaldības 

funkcijas, attiecīgi – ko reāli var prasīt no pašvaldības, bet par ko jācīnās pašiem.  

Kā aktuālākie darbi minēti ielu, ceļu (gan pašvaldībai, gan valstij piederošo), vides  

sakārtošana, atbalsts uzņēmējiem, atbalsts jaunu darbavietu radīšanai, jauniešu, uzņēmēju 

piesaistīšanai, tirdzniecības vietas sakārtošana. (Visi aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības 

mājaslapā www.akniste.lv ).  

 50,7% aptaujāto iedzīvotāju uz jautājumu par to, vai pašam aptaujas dalībniekam, vai tā 

radiniekam, paziņam novadā būtu nepieciešama attālināta darba vieta, atbildējuši, ka tā ir 

nepieciešama, vai ka ir zināms cilvēks, kuram tā būtu nepieciešama. 

http://www.akniste.lv/
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Arī uzņēmēji vēlas labāku ceļu kvalitāti. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir maz iespēju 

atbalstīt uzņēmējdarbību, ar atbalstu uzņēmējdarbībai novadā daļēji (drīzāk) apmierināti tikai 

8,7% uzņēmēju, pārējie -  neapmierināti vai daļēji neapmierināti (aptaujā piedalījās 23 

uzņēmēji). Ar atbalstu uzņēmējdarbībai valstī apmierināti vai daļēji apmierināti 21,7% 

uzņēmēju. Tie paši 8,7% uzņēmēju ir ļoti apmierināti ar savas uzņēmējdarbības finansiālajiem 

rādītājiem, bet 52,2% novada uzņēmēju - daļēji (drīzāk) apmierināti.   

 

 

Secinājumi: 

 

1. Izvērtējot teritorijas attīstības un darbības rezultātu rādītājus, redzams, ka teritorijas  

attīstības koeficients, kā arī demogrāfiskās situācijas rādītāji pasliktinās, bet 

nodarbinātības rādītāji uzlabojas. Iedzīvotāju un uzņēmēju vērtējumā - situācija novadā 

pasliktinās, optimisms, kas valdīja 2014.gadā, ir zudis. Vērtējumu ietekmējuši arī zemie 

ekonomikas attīstības tempi valstī, neskaidrā situācija pasaulē. 

2. Eiropas Savienības fondu pieejamība nelielajiem novadiem 2014. – 2020.gada 

plānošanas periodā ir ievērojami mazāka, kā 2007. - 2013.gada plānošanas periodā, jo 

lielākā daļa fondu programmu jau novirzītas lielajiem projektiem, pilsētām. 

3. 2014. - 2016.gadā pašvaldībā realizēti 12 projekti, papildus piesaistot ES finansējumu, 

tai skaitā – 5 nelieli iedzīvotāju, to apvienību projekti ar KNHM fonda finansējumu.  

4. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikti nozīmīgi ieguldījumi novada infrastruktūrā –  

atjaunota Gārsenes pils zāle, Gārsenes kultūras nama zāle, uzlabota tās akustika, 

iegādāti krēsli, izbūvēts ielu apgaismojums Ancenē, Tirgus ielā Aknīstē. Aknīstē 

atjaunota dzīvojamās mājas fasāde Augšzemes ielā 19, atjaunota darbmācību kabinetu 

ēka, uzbūvēta kapliča. 

5. Ir aktualizēta dzīvokļu rinda. Laikā no 2014. - 2016.gadam, turpinot privatizācijas 

procesu, izsolē vai  pirmpirkuma tiesību izmantotājiem pārdoti 33 pašvaldības dzīvokļi 

un 1 viensēta, tai skaitā par 25 dzīvokļiem/ēku samaksa veikta, par 9 dzīvokļiem 

noslēgts nomaksas līgums. 

6. Novada domes ēkā Aknīstē izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (KAC), samazinot nepieciešamību iedzīvotājiem doties uz valsts 

iestādēm Jēkabpilī. 

7. Skolēnu skaita ievērojamas samazināšanās dēļ slēgta Gārsenes pamatskola. Nekustamā  

īpašuma apsaimniekošanai un attīstīšanai, tūrisma attīstības veicināšanai novadā 

izveidota struktūrvienība „Gārsenes pils”, kas uzsākusi aktīvu darbību.  

8. Iedzīvotāju informēšanai visi pašvaldības domes pieņemtie lēmumi tiek publicēti 

novada laikrakstā „Aknīstes novada vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv. 

9. 2016.gadā uzsākti  4 LEADER programmas projekti, 2 projekta pieteikumi iesniegti 

vērtēšanai citās programmās, veikta lauku ceļu tehniskā apsekošana, tiek slēgti līgumi 

ar iepirkuma procedūrā uzvarējušajiem projektēšanas uzņēmumiem par lauku ceļu/ielu  

pārbūves tehnisko projektu izstrādi 9,99 km kopgarumā. 

10. Nozīmīgākā negatīvā tendence Aknīstes novada attīstībai ir iedzīvotāju skaita un 

dzimstības samazināšanās novadā.  

11. Vislielāko iedzīvotāju, uzņēmēju neapmierinātību izraisa ielu, ceļu stāvoklis, gan 

pašvaldībai, gan valstij piederošo.  

 

 Priekšlikumi un risināmās problēmas: 

 

1. Pašvaldībai jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem, jāsniedz iedzīvotājiem vairāk 

informācijas papildus jau sniegtajai par savu darbību, plānotajiem, īstenotajiem 

http://www.akniste.lv/


19 
 

pasākumiem, budžeta izlietošanu, tai skaitā sociālajai palīdzībai, kā arī pieejamajiem 

nodarbinātības pasākumiem. Iedzīvotāji vēlas arī sapulces. 

2. Turpināt sakārtot, uzlabot pašvaldības dzīvojamo fondu. 

3. Jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai novadam, pašvaldības budžeta lietderīgai izmantošanai 

remontēt un piedāvāt īrei/iegādei dzīvokļus Ancenes daudzdzīvokļu mājās. 

4. ERAF atbalstītā ūdenssaimniecības attīstības projekta rezultātu sasniegšanai Ancenē 

2017.gadā palielināt  pieslēgumu skaitu kanalizācijas tīkliem.  

5. Turpināt Lauku ceļu programmā pārbūvējamo ceļu, ielu pārbūves procesa īstenošanu. 

6. Turpināt 4 līdzfinansējumu saņēmušo LEADER programmas projektu īstenošanu. 

7. Piesaistīt finansējumu tirdzniecības vietas izbūvei Aknīstē, pamatskolas sporta laukuma 

uzlabošanai Ancenē, apgaismojuma ierīkošanai PII „Bitīte” teritorijā. 

8. Uzlabot darbu graustu apsekošanā, sakārtošanā, novākšanā, darbu ar krūmiem aizaugušo 

pilsētas zemju sakopšanā. 

9. Turpināt ikgadējo projektu konkursa izsludināšanu iedzīvotājiem, to apvienībām, 

draudzēm, NVO. 

10. Deinstucionalizācijas procesa nodrošināšanai piesaistīt ERAF programmas finansējumu  

dienas centra un grupu dzīvokļu izveidei Aknīstē personām ar garīgās attīstības 

traucējumiem.  

11. Izvērtēt iespēju iegādāties sniega tīrītāju Aknīstes pilsētas ietvju tīrīšanai. 

12. Rast iespējas attālināto darbavietu telpu piedāvāšanai iedzīvotājiem, lai cilvēki paliktu  

novadā; speciālistiem piedāvāt dzīvesvietu. 

13. Radīt iespējas iedzīvotājiem nodarboties ar fitnesu,  apmeklēt trenažieru zāli sestdienās, 

svētdienās un pēc darba laika - lai sporta aktivitātes būtu pieejamas visiem 

iedzīvotājiem, tai skaitā stadions.  

14. Uzsākt Investīciju plānā atbalstīto dalību LIZ meliorācijas projektu konkursā. 

15. Atjaunot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību, starp deputātiem un iedzīvotājiem. 

16. Veidot draudzīgāku vidi visām iedzīvotāju grupām novadā, tai skaitā piekļuves iespējas  

sabiedriskajām ēkām, veikaliem cilvēkiem ar bērnu vai invalīdu ratiņiem. 

17. Joprojām aktuāls ir jautājums par jauniešu atpūtas, izklaides vietām novadā. 

18. Vairāk pievērsties lobēšanas pasākumiem, tai skaitā - Saeimas deputātu kvotu līdzekļu 

piesaistei. Jāturpina lobēt valsts reģionālā autoceļa P74 asfaltēšanas pabeigšanu līdz 

valsts robežai. 

19. Izvērtēt sadarbības ar ārvalstu partneriem paplašināšanas lietderību dalībai pārrobežu 

sadarbības projektos, lai palielinātu Eiropas Savienības naudas piesaisti novadam. 

20. Aktualizēt Attīstības programmas Rīcības plānu 2017. - 2020.gadam un sagatavot 

Investīciju plānu 2017. - 2019.gadam atbilstoši esošajai un plānotajai situācijai. 

21. Turpmāk nodrošināt finansiālu atbalstu Senioru dienas centra uzturēšanai, telpu 

apkurināšanai, uzkopšanai 

        

 

  

 

 


