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I. Finanšu instrumenta nosaukums
ESF projekts nr.
9.2.4.2/16/I/055, "Veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Aknīstes
novadā", mērķis: uzlabot
pieejamību veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem:
iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā
ārpus pilsētām ar iedzīvotāju
02.01.20174 87 45
1.
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem 31.12.2023.
uz kvadrātkilometru; trūcīgie un
maznodrošinātie iedzīvotāji;
bezdarbnieki; personas ar
invaliditāti; iedzīvotāji, kas
vecāki par 54 gadiem; bērni;
pārējās riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus.
Līguma noslēgšanas datums:
25.04.2017, grozījumi
31.08.2021., Nr.353, līguma
slēdzēja institūcija: Centrālās
finanšu un līgumu aģentūra

8602.05
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ESF projekts nr.8.3.4.0/16/I/001,
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
Aknīstes novada Aknīstes
vidusskolā” , mērķis: mazināt to
2. izglītojamo skaitu, kas pārtrauc
mācības. Līguma noslēgšanas
datums 31.08.2017., nr. P613/22,03.12.2018., nr.21.Līguma
slēdzēja institūcija: Izglītības
kvalitātes valsts dienests

31.08.201731.12.2022.

42 444.62

ESF projekts, nr.8.3.3.0/15/I/001,
„PROTI UN DARI!” , mērķis: attīstīt
mērķa grupas jauniešu prasmes un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, NVA vai VIAA īstenotajos
Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai NVA īstenotajos
22.07.2016.17 284.41
3. aktīvajos nodarbinātības vai
31.12.2021.
preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos, kā arī
nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā. Līguma
noslēgšanas datums 22.06.2017.,
nr.6-13/43 , līguma slēdzēja
institūcija: Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra
ESF projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”, mērķis: Uzlabot
pieeju karjeras atbalstam
01.01.2016.
–
4. izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs.
31.05.2022.
Līguma parakstīšanas datums, nr.
Līguma slēdzēja institūcija: Valsts
izglītības attīstības aģentūra

159 244.25

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai",
nr. 8.3.2.2/16/I/001, mērķis:
palielināt atbalstu vispārējās
izglītības iestādēm izglītojamo
01.01.2017.
5. individuālo kompetenču attīstībai. – 31.12.2022 14172.5
Līguma noslēgšanas
datums:28.07.2017, nr.25.5/07/18,
29.10.2018., nr.25.5-07/18-2 .
Līguma slēdzēja institūcija: Valsts
izglītības satura centrs

II. Finanšu instrumenta nosaukums

3050.19

ERAF, projekta nr.9.3.1.1.
/18/I/013, Dienas aprūpes centra
un grupu dzīvokļu izveide
deinstitucionalizācijas plāna
īstenošanai Aknīstes novadā,
mērķis: Nodrošināt personu ar
GRT vajadzībām atbilstošu
infrastruktūru un sociālos
pakalpojumus, izveidojot dienas
aprūpes centru un grupu dzīvokļus 01.11.2019.- 375
1. Aknīstes novadā. Dienas aprūpes
31.12.2021 918.46
centrs (Skolas ielā 9a, Aknīstē)
paredzēts 15 personām, savukārt
grupu dzīvokļi (Skolas ielā 9a,
Aknīstē un "Rīti", Ancenē, Asares
pagastā) 16 personām. Līguma
noslēgšanas datums: 24.10.2019.,
lūguma numurs: nr.73, līguma
slēdzēja institūcija: Centrālās
finanšu un līgumu aģentūra

103496.94

395
679.23

III. Finanšu instrumenta nosaukums
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programma
2014-2020, projekts nr.LLI-302
“Vietējo sabiedrisko drošības
pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana Latvijas
un Lietuvas pierobežā”, mērķis:
uzlabot pierobežas pašvaldību
1. sniegto drošības pakalpojumu
efektivitāti un pieejamību, tā
padarot pierobežu par drošāku
dzīves vietu. Līguma noslēgšanas
datums: 28,03,2018, nr. 18/114,2/36, līguma slēdzēja institūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās 01.04.2018 –
attīstības ministrija
31.08.2020 36 018, 80

6356.26

IV. Finanšu instrumenta
nosaukums
EFLA projekts nr. 19-05-A00702000011, Pašvaldības ceļa Nr.3-1
Aknīste-Krāces (0.000 km-0.148
km), Melioratoru (0.070 km - 0.728
km), Avotu (0.000 km - 0.931 km),
Lauku (0.000 km - 0.931 km),
120473.15
1. Girenieku (0.017 km - 0.360 km)
ielu, to posmu pārbūve Aknīstē,
Gārsenes pagastā, Aknīstes
novadā. Mērķis ir: Mērķis ir: uzlabot
uzņēmējdarbības iespējas lauku
24.05.2019.teritorijā un veicināta
01.04.2021.

2 72 03.20

371771

5 gadi pēc
projekta
pabeigšanas

uzņēmējdarbības attīstību, kā arī
saglabāt apdzīvotību Aknīstes
novadā. Līguma noslēgšanas
datums 24.05.2019., nr.05.311/19/194-e. Līguma slēdzēja
institūcija: Lauku atbalsta dienests
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