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Ievads  
 
 
Darba atskaite ietver Asares, Gārsenes pagastu, Aknīstes pilsētas un pagasta 

iedzīvotāju darba grupās radušos ideju apkopojumu. Idejas iegūtas, izmantojot „Kartēt 
un Saskaņot” metodi.  

 
Darba mērķi ir :  
1) sniegt Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem praktisku ieskatu 

Kartēt un Saskaņot metodes pielietošanā darbā ar novada 
iedzīvotājiem, lai apkopotu iedzīvotāju intereses/vajadzības savas 
teritorijas attīstīšanā un projektu definēšanā; 

2) apkopot iedzīvotāju darba grupās minētās idejas: 
a. katras novada teritorijas attīstīšanai; 
b. kopīgi īstenojamas idejas novada  līmenī.  
 

Darba uzdevumi ir : 
1. Kopā ar Aknīstes novada pašvaldības darbiniekiem pielietot Kartēt un Saskaņot 

metodi Asarē, Gārsenē un Aknīstes pilsētā ar pagastu, lai pašvaldības 
darbinieki rastu priekšstatu par metodes pielietošanas procesu un rezultātiem. 
Process ietver: 

o Maršruta veikšanu pa teritorijām; 
o Darbs ar iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem darba grupās 

metodes pielietošanai; 
2. Apkopot, strukturēt un noformēt iedzīvotāju darba grupās izskanējušās 

idejas/vajadzības, ekspertu secinājumus un rekomendācijas saistībā ar novada 
attīstību.  

 
 
Darba rezultāti ietver:   

1. Word formāta ziņojuma atskaiti ar iedzīvotāju ideju sarakstiem, fotogrāfijas, 
darba procesā iegūtās kartes un darba grupu dalībnieku aizpildītās aptaujas 
anketas, kartes (kas nodots pašvaldībai).  

2. Teritorijas prezentācija PowerPoint formātā. 
 

I Pielietotā metode definēto rezultātu sasniegšanai 
 

Atbilstoši Pasūtītāja vēlmei mērķa sasniegšanai izpētes darbā tika izmantota 
Kartēt un Saskaņot metode. Šī ir intensīva darba metode teritorijas resursu un 
attīstības virzienu/pasākumu/projektu/veicamo uzdevumu un funkciju plānošanai 
kopā ar teritorijas iedzīvotājiem. Metodes autori ir Nīderlandes Valdības aģentūru 
Zemes un ūdens apsaimniekošanai vadošie speciālisti, kas ir izveidojuši metodes 
izmantošanas ieviešanas ekspertu Akadēmiju (Sketch and Match Academy), kuras 
eksperte ir arī Daina Saktiņa. Akadēmijas uzdevums ir palīdzēt pareizi ieviest un 
izmantot metodi gan Nīderlandē, gan visās citās valstīs, kuras vēlas palielināt 
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iedzīvotāju līdzdalību politikas veidošanas un īstenošanas procesā un samazināt 
teritorijas plānošanas un attīstības izmaksas. Metodi var iemācīties vairākkārtīgi 
līdzdarbojoties darba grupās, lai spētu izprast Akadēmijas eksperta pieeju dažādu 
jautājumu diskusiju vadīšanā/ideju meklēšanā/ģenerēšanā/ plānošanā un rezultātu 
iegūšanā un detalizācijā.   

Darbs notiek grupās. Vienas darba dienas rezultātā tiek iegūti vietējo iedzīvotāju 
identificēti un vizuāli noformēti potenciālie teritorijas attīstības ceļi ar risinājumu 
sarakstu (projektu ideju un to realizēšanas vietu sarakstiem, projektu īstenošanas 
kalendāriem un mērogiem, veicējiem un atbildīgiem, u.c. tādējādi padarot vieglāku 
lēmumu pieņemšanas procesu teritorijas attīstības programmu izstrādē un īstenošanā, 
īpaši efektīvāka un racionālāka attīstības projektu ieviešanā. Paralēli, mērķtiecīgi 
vadītu diskusiju laikā iedzīvotāji iepazīst teritoriju, apmainās ar idejām apgūst jaunus 
skatījumus un pieejas problēmu risinājumos un attīstības stimulēšanai, izveido 
iedzīvotāju kooperāciju/sadarbības grupas noteiktu pasākumu/ideju realizēšanai, kā 
arī iemācas metodi ar kuras palīdzību nākotnē tie var paši plānot savas teritorijas 
attīstību bez konsultāciju firmu piesaistes.  

II Darba procesa apraksts  
 
Darbs ietvēra šādas darba aktivitātes:  

1. Divu stundu maršruts pa katru Aknīstes novada teritoriju priekšstata gūšanai 
par teritorijas ainavu, ekonomiku, sociālo situāciju. Maršruta izvēli 
nodrošināja novada pašvaldības darbinieki. Maršruta laikā tika iegūts 
fotogrāfiskais materiāls, kas izmantots prezentācijām un atskaitei  

2. Darbs 2 iedzīvotāju darba grupās katrā teritorijā un novadā kopumā. 
(Dalībnieku saraksts atrodas pie pašvaldības speciālistiem)  

3. Darba grupas dalībnieku anketēšana.  
4. Ziņojuma - rezultātu apkopojuma sagatavošana.  
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III Rezultāti  
 

Akn īstes  novads sastāv no 4 teritoriālajām vienībām: 
Asares pagasts 
Gārsenes pagasts 
Aknīstes pagasts 
un  
Aknīstes pilsēta  

 
 

1. Asares pagasts 

1.1.  SVID kartēšanas rezultāti 
 

Labās lietas Sliktās lietas 
Vide  

• Ezeri – Zuju (pašvaldības), Bubuļu, Laidiņš 
• Meži bagāti ar sēnēm, ogām un dzīvniekiem 
• Moču purvs bagāts ar mellenēm un citām ogām 
• Spirta brūža drupas 
• Ābeļdārzs pie ambulances Asarē 
• Zivis ezeros un dīķos 
• Dabas skati 
• Meža teritorijas 
• Koptas lauku sētas 
• Vārkavas leja 
• Asares dīķis 
• Karātavu kalns 
• Vārkavas purvs 
• Dzīvnieku piebarošana – mednieki piebaro 

• Grausti – Multiņa māja, spirta brūzis 
• Nesakoptas teritorijas pagastā 
• Daudz bebru teritorijā 
• Daudz pamestu māju 
• Nesakoptas teritorijas, pieturas 
• Nepļautas ceļmalas 
• Nav sakārtota meliorācija, zemes aizaug 

un applūst 
• Meža dzīvnieki nodara postījumus laukiem 
• Daudz aizaugušas platības 

 

Sociālā infrastruktūra   
• Medpunkts 
• Renovētais kultūras nams Asarē 
• Pagasta pārvaldes ēka 
• Kapliča Asares centrā 

• Pagastā nav zobārsta, friziera, aptiekas 
• Nav vetārsta, tuvākais ir tikai Aknīstē 
• Pašvaldība centralizēti neved uz kultūras 

pasākumiem iedzīvotājus 
• Nav elektriķa un santehniķa, policista, 

zobārsta, ģimenes ārsts apkalpo tikai 
vienreiz mēnesī, friziera, vetārsta 

• Nav sociālo pakalpojumu 
Izglītības infrastruktūra   

• pamatskola Ancenē 
• Bibliotēka ar bezmaksas internetu 

• Jāsiltina skolas ēka, jāliek jauni logi, 
linolejs, datori jānodrošina 

• Nav sporta zāles Ancenē un sporta 
laukuma 

• Parkā  jāuzlabo futbola laukums, 
jānodrošina otri vārti futbola laukumam, 
otrs basketbola grozs 

Dzīvojamais fonds  
• Daudzdzīvokļu māja „Jaunozoli” Ancenē • Daudzdzīvokļu māju iemītniekiem netiek 

piešķirti mazdārziņi brīvajās zemēs 
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• Nav atpūtas vietas bērnu spēļu laukumu 
• Nav autostāvvietu pie daudzdzīvokļu 

mājām 
Infrastruktūra  

• Ceļu krustojumi –ceļu izvietojums 
• Iztīrītie ceļi 
• Pierobežas status 
• Interneta pieejamība bibliotēkā, skolā un pagastmājā 
• Satiksmes autobuss 
• Tešdienās ved pašvaldības transports 
• Asares ūdensvads 

• Slikts ceļu stāvoklis, nav asfaltēti ceļi 
• Slikta smaka no kanalizācijas sūkņu 

stacijas pretī „Jaunozoliem” 
• Slikta satiksme uz novada centru, Jēkabpili 

un nav tiešā transporta uz Rīgu 
• Slikti sakari LMT,TEL2,BITE, nav tīkla 

pārklājuma 
• Slikta elektrolīnija Vārkavā 
• Ceļiem trūkst virsējā seguma 
• Nav ielu apgaismojuma Asarē un Ancenē 
• Slikts ūdensvads Ancenē 
• Tālu no lielajām pilsētām 

Ekonomika  
• Ancenes DUS  
• Asares un Ancenes veikali (3 veikali pagasta 

teritorijā) 
• Guļbaļķu ražotne Ancenē 
• Kokzāģētava Ancenē 
• z/s Siliņi – cūku ferma 
• Saimniecības, kas audzē gaļas lopus 
• Piena fermas - Attīstīta piena ražošana 
• Bišu fermas – Kokneši 
• z/s Gaidas – piens un siers 
• Kravu pārvadājumu pakalpojumi Ancenē 
• Audzē graudus, rapsi, griķus 
• AB farms – graudaugi pārdošanai 
• Garšaugu audzēšana „Āmuri” 
• Mednieku kolektīvi 
• Pieejami lauksaimniecības pakalpojumi  
• Vārkavas autoveikals 
• Guļbūvju ražošana 
• Gateris, kokmateriālu ražošana 
• Graudu kalte 
• Bioloģiskās saimniecības 
• Mājražotāji – siers, sviests, garšvielas 

• Vairs nedarbojas spirta brūzis, neražo 
konfektes „Gotiņa” 

• Piensaimnieki savā starpā nesadarbojas – 
neveido kooperatīvu 

 

Tūrisms  
• Asares pils drupas (parks un muižas apbūve) 
• Asares parks 
• Asares baznīca 
• Vējdzirnavu torņa drupas Asarē 
• Viesu nams „Strauti” 
• Tūrisma objekts – Tempļa kalns 
• Vecais ugunsdzēsības tornis Asarē 
• Šūpoles Asares parkā 
• Bubuļu ezera peldvieta 
• Asares vecā skola 
• Hercoga Jēkaba kanāls 
• Četras kapsētas, divas darbojas 
• Luterāņu baznīca un ērģeles 
• Muzejs 
• Viesu māja un pirts 

• Nav TIC pagastā 
• Nav atrakciju laukuma, baseina 
• Skolas trenažieri nav pieejami pēc darba 

laika 
 

Sabiedrība/Iedzīvotāji   
• Katoļi Ancenē un luterāņi Asarē • Daudz izbraucēju uz ārzemēm 
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• Pašdarbības kolektīvi 
• Gudri cilvēki 
• Aktīvi cilvēki, kas visu dara (kultūrā, skolā, pagastā) 
• Jaunieši nodarbojas ar sportu 
• Organizētie pasākumi - Pilngadības un bērnības 

svētki, līgo svētki, sporta svētki 
• Vārkavas dzejnieks 
• Izcili novadnieki – Taube, Vuškāns 
• Jauniešu futbola komanda 
• Pašdarbības kolektīvi 
• Videoamatieru uzņemta filma (2 sērija) 

• Ancenē daudz maznodrošināto un 
nelabvēlīgu ģimeņu 

 

 

1.2. Darba grupu rezultāti  
Visi aptaujas un Kartēt un Saskaņot metodes laikā iegūtie rezultāti tika apkopoti un 
strukturēti 7 sadaļās jeb projektu virzienos: 

1. Projekti sociālās vides uzlabošanai   
2. Projekti dzīvojamā fonda uzlabošanai  
3. Projekti apkārtējās vides sakopšanai  
4. Projekti izglītības infrastruktūras uzlabošanai 
5. Projekti infrastruktūras uzlabošanai   
6. Projekti ekonomikas uzlabošanai  
7. Projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai  

 
Projekti sociālās vides uzlabošanai  Īstenošanas laiks 

1. Sabiedrisko pakalpojumu punkta ierīkošana Asarē, kurā ir pirts, frizieris, veļas 
mazgātava, šuvēja, kurpnieks, pasūtījuma pieņemšana elektriķa, santehniķa 
pakalpojumiem 

Nekavējoši 

2. Piešķirt vetārstam finansiālu atbalstu transportam, lai būtu pieejami  vetārsta 
pakalpojumi pagastā 

1-2 gadu ietvaros 

3. Nodrošināt biežāku ģimenes ārsta prakses darba laikus Ancenes medpunktā, vismaz 
1reizi nedēļā noteiktos laikos un zobārstu vismaz 1 x mēnesī. Aptieka  

Nekavējoši 

4. Sabiedriskā centra izveide 5 gadu ietvaros 
5. Bibliotēkas un bezmaksas interneta  ierīkošana Ancenē 1-2gadu ietvaros 
6. Dienesta viesnīcu ierīkošana Ancenē 5 gadu ietvaros 
7. Sociālās fermas ierīkošana – „īpašo grupu” pāraudzināšanai un nodarbināšanai, 

palīdzības sniegšanai citiem iedzīvotājiem 
5 gadu ietvaros 

8. Bezdarbnieku problēmas risināšana un attīstīt sistēmu, kurā sociālie pabalsti tiek 
maksāti pret paveiktu darbu pagasta labā (darbu sarakstā var tik izmantots iedzīvotāju 
sastādītais darba plāns Asares pagasta attīstīšanā)  

Nekavējoši  

9. Veicināt sadarbību starp Ancenes un Asares ciemiem, kopīgi iedzīvotāju 
pasākumi/ekskursijas/kultūras pasākumi  

Nekavējoši 

10. Veikt aktivitātes jauniešu iesaistīšanai projekta rakstīšanā un īstenošanā, Iesaistīt 
jauniešus brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu organizēšanā, bibliotēkā, trenažieru zālē, 
galdniecībā, teritorijas labiekārtošanā 

Nekavējoši 
 

11. Speciālistu piesaiste, vispirms veicot esošo un bijušo Asares pagasta iedzīvotāju 
prasmju inventarizāciju un  piesaistot tos uz kādu konkrētu darbu paveikšanu Asares 
pagasta attīstības labā 

Nekavējoši 

 
Projekti dzīvojamā fonda uzlabošanai pagastā Īstenošanas laiks 
1. Māju pagalmu un apkārtnes sakopšana  Nekavējoši 
2. Ancenes daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana 1-2 gadu ietvaros 
3. Ierīkot  autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām 1-2 gadu ietvaros 
4. iekārtot bērniem spēļu laukumus abos ciematos -Ancenē un Asarē 1-2 gadu ietvaros 
5. Zemes piešķiršana daudzdzīvokļu māju iemītniekiem mazdārziņu ierīkošanai  Nekavējoši 
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Projekti apkārt ējās vides sakopšanai Īstenošanas laiks 
1. Pašvaldības zemju apstādīšana ar mežiem 1-2  gadu ietvaros 
2. Krūmu izciršana (šķeldas ražošanai), ceļa malu apļaušana, pagasta zemes nopļaušana 

Ancenes centrā  
Nekavējoši 

3. Meliorācijas sistēmu sakārtošana, aizaugumu novākšana un grāvju/aku iztīrīšana Nekavējoši 
4. Asares parka labiekārtošana, dīķa tīrīšana un padziļināšana, strūklakas izveidošana 1-2 gadu ietvaros 

 
5. Novākt bebru postījumus un motivēt medniekus meža dzīvnieku postījumu 

ierobežošanai 
Nekavējoši 

6. Atpūtas vietu izveidošana  1-2 gadu ietvaros 
7. Tempļa kalna sakopšana 1-2 gadu ietvaros 
8. Rīkot talkas  Nekavējoši 
9. Dīķu iztīrīšana posmā Vārkava - Viļņi 1-2 gadu ietvaros 
10. Izveidot Ancenē nelielu parku  1-2 gadu ietvaros 
11. Graustu, ēku mūru nojaukšana vai atjaunošana  Nekavējoši 
12. Atjaunot vējdzirnavas 5-10  gadu ietvaros 
13. Smēde pretī kultūras namam - atjaunot vai nojaukt  1-2 gadu ietvaros 
14. Piesaistīt speciālistus vides projektu izstrādei Nekavējoši 

 
Projekti izgl ītības infrastruktūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
Izveidot skolu kā daudzfunkcionālu kultūras, izglītības centru, izveide un attīstīšana: 1-2 gadu ietvaros 

1. Skolas siltināšana, logu maiņa, grīdas segumu maiņa 5  gadu ietvaros 
2. Kvalitatīvu internetu un jaunus datorus skolai Nekavējoši 
3. Sporta laukuma un sporta zāles ierīkošana skolā (Ancenē) 1-2 gadu ietvaros 
4. Sporta halles būvniecība – volejbols, basketbols, futbols, trenažieru zāle, sporta 

inventārs slēpošanai 
5-10 gadu ietvaros 

5. Skolā veidot izglītības centru pieaugušo apmācībai, rīkot kursus  dažādās nozarēs, 
iesaistīt koka amatniekus jauniešu apmācībai 

1-2  gadu ietvaros 

6. Skolā jāsakārto garderobes meitenēm un dušu telpas (sabiedriskās pirts iespējas tiem, 
kam nav ) 

Nekavējoši 

7. Parkā jāuzlabo futbola laukums, jānodrošina otri vārti futbola laukumam, otrs 
basketbola grozs 

Nekavējoši 

8. Nodrošināt trenažieru zāles pieejamību pēc darba laika Nekavējoši 
9. Iesaistīt skolēnus bibliotēkas, trenažieru zāles un citu aktīvās atpūtas objektu 

pārvaldībā 
Nekavējoši 

10. Mainīt noteikumus skolu apgādei ar  vietējo produkciju Nekavējoši 
11. Izveidot tradīciju V.Kupra dienas māksliniekiem – mākslas skolas audzēkņiem, 

nometnes, utt 
1-2 gadu ietvaros 

12. Pagasta resursu inventarizācijas, iesaistot skolēnus Nekavējoši 
13. Apmācību kursi daiļdārzniecībā, dārzu kopšanā un iekārtošanā  

 
Projekti infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 

1. Ceļu remonts, Ceļu asfaltēšana pagastā, īpaši krustojumos ciematos (ceļu līkums pie 
Baznīcas jāasfaltē), uzlikt ceļu segumu vietās, kur ir māla virskārta 

5-10  gadu ietvaros 

2. Elektrolīnijās palielināt jaudu Vārkavas pusē 1-2 gadu ietvaros 
3. Gājēju celiņu ierīkošana Ancenē 1-2 gadu ietvaros 
4. Apgaismojuma ierīkošana  abos ciematos 1-2 gadu ietvaros 
5. Stāvlaukuma ierīkošana pie kultūras nama Asarē 1-2  gadu ietvaros 
6. Attīrīšanas iekārtu ierīkošana Asarē 5 gadu ietvaros 
7. Tirgus vietu ierīkošana Asarē un Ancenē 1-2 gadu ietvaros 
8. Atjaunot autobusu pieturvietas, autostāvvietas ierīkošana Ancenē pie daudzdzīvokļu 

mājām 
1-2gadu ietvaros 

9. Nodrošināt labāku satiksmi uz novada centru un autobusu uz Rīgu un Jēkabpili 1-2 gadu ietvaros 
10. Veikt uzlabojumus un efektīvāka, ekonomiskāka atkritumu savākšanas sistēma 

tagadējās vietā 
Nekavējoši 

11. Ierīkot  ūdensvadu  Ancenē (ūdenssaimniecība) 1-2 gadu ietvaros 
12. Novērst smaku no kanalizācijas sūkņu stacijas pretī „Jaunozoliem” Nekavējoši 
13. Uzlabot tīkla pārklājumu LMT,TEL2,BITE 1-2 gadu ietvaros 
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Projekti ekonomikas uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Spirta brūža atjaunošana un rūpnīcas ierīkošana – sulu, vīnu un konfekšu ražošanai, 

dārzeņu pārstrādei un uzglabāšanai 
2-5 gadu ietvaros 

2. Iedzīvotāju kooperācija  ogu pārstrādei un glabāšanai, ogu pārstrādes ceha ierīkošana 1-2 gadu ietvaros  
3. Nopirkt piena mašīnu kopējai piena savākšanai  un aizvešanai uz piena kombinātu 1-5 gadu ietvaros 
4. Motivēt piensaimniekus veidot un darboties kooperatīvā Nekavējoši 
5. Oficiālas kautuves ierīkošana – cūkām, aitām, govīm 5-10 gadu ietvaros  
6. Graudu kaltes atjaunošana Asarē 5 gadu ietvaros 

7. „Koknešu” saimniecības attīstīšana par apskates saimniecību Nekavējoši 
8. Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un pakalpojumu attīstība 2-5 gadu ietvaros 
9. Vilnas pārstrādes punkta ierīkošana Asarē 5  gadu ietvaros  
10. Gatera un galdniecības pakalpojumu nodrošināšana Asarē un Ancenē 5  gadu ietvaros 
11. Kokapstrādes apmācību rīkošana Ancenē – papildus apmācības gan skolēniem, gan 

vecākiem cilvēkiem 
1-2  gadu ietvaros  

12. Sadarbība ar vietējiem amatniekiem -  materiāli norādēm, norāžu izgatavošana Nekavējoši 
13. „Mobil ās” kafejnīcas ierīkošana Ancenē un Asarē 1-2 gadu ietvaros  
14. Friziera pakalpojumi (pašvaldības izīrētās telpās, tukšā dzīvoklī vai sabiedriskā ēkā)  Nekavējoši 
15. Baltkalnos skolu izveidot kā viesu māju un zirgu izjādes staļļus 2-5  gadu ietvaros  
16. SPA centra ierīkošana pie Bērzu ezera un sapropeļa izmantošana skaistuma 

procedūrām 
 

17. Skolu apgāde ar vietējiem produktiem  Nekavējoši 
18. Nodrošināt publicitāti pagasta ražotājiem, amatniekiem, lai zinātu, kas notiek pagastā Nekavējoši 
19. Investoru meklēšana un biznesa projektu reklamēšana Nekavējoši 

 
Projekti atpūtas un tūrisma infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 

1. Estrādes izveide Ancenē, Asarē 1-2  gadu ietvaros 
2. Attīstīt tūrisma objektus Asarē (apzināt, izveidot no jauna, utm) Nekavējoši 
3. Tempļa kalna labiekārtošana, atpūtas vietas ierīkošana , BMX trases ierīkošana Tempļa 

kalnā 
1-2 gadu ietvaros 

4. Peldvietas izveide ar ģērbtuvēm, Peldvietas ierīkošana pie Zuju ezera 1-2 gadu ietvaros  
5. Ekstrēmais tūrisms, pa upēm, pa sabrukušajiem mūriem Nekavējoši 
6. Ekstrēmā sporta attīstība 5 gadu ietvaros  
7. Izveidot daudzfunkcionālu parku - izveidot aktīvo parka zonu ar sakārtotu sporta 

laukumu, vārtiem, groziem, pasīvo parka zonā - estrādi, dabas /pastaigu takas, izmantot 
pilsdrupas dažādiem nolūkiem, ierīkot atrakciju parku muižas kompleksā  

Nekavējoši sākt  

8. Atjaunot veco smēdi, ievietojot  kafejnīcu, muzeju, izstāžu vietu 1-2 gadu ietvaros  
9. Izveidot pagasta TIC Nekavējoši 

 

2. Gārsenes pagasts 

2.1.  SVID kartēšanas rezultāti 
 

Labās lietas Sliktās lietas 
Vide  

• Patīkama, tīra vide un sakopta pagasta teritorija 
• Dzirnavu dīķis 
• Sakoptās mājas Pruņķēnos 
• Sakoptas saimniecības 
• Vecmuižas ezers 
• Sakoptas lauksaimniecības zemes 
• Mežos ir ogas, sēnes 
• Zivis dīķos un ezeros 
• Augstvērtīgas lauksaimniecības zemes 
• Laba vieta atpūtai dabā 
• Dienvidsusējas upe 

• Netiek appļautas un nogreiderētas valsts 
atbildībā esošās ceļmalas 

• Teritorijā daudz graustu un pamestu ēku 
• Daudz bebru Dienvidsusējā, ceļ dambjus un 

nosprosto upi 
• Daudz akmens drupu 
• Tiek piemēsloti meži 
• Pamestais fermu komplekss 
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• Koptas ceļmalas  
• Dīķa rekonstrukcija Gārsenes centrā 

Sociālā infrastruktūra   
• Kapsētas, kapliča un baznīca ar ērģelēm 
• Sakārtots ielu apgaismojums Gārsenes centrā, ievilkti 

kabeļi 
• Vecā pagastmājas ēka 
• Kultūras nams 
• Ģimenes ārste, kas atbrauc 2x mēnesī 
• Meža estrāde 
• Bibliotēka ar bezmaksas internetu 
• Gārsenes pils, kurā atrodas skola, bērnudārzs 
• Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca-nodrošina 260 

darbavietas 
• Ir iespējams realizēt privātos mežus malkā, 

kokmateriālos, 90 ha ir pašvaldības meži jeb 40%, 
kas iestādēm nodrošina malku utt. 

• Kultūras namā ir saglabājies kinoteātra ekrāns  

• Daudz klaiņojošu suņu 
• Nav pašvaldības policijas 
• Nav aptiekas 
• Likvidēts medpunkts un aptieka 
• Nav vetārsta 
• Ir novecojušas baznīcas ērģeles 
• Nav veco ļaužu nama, nav uz vietas sociālo 

darbinieku 
• Pilī nav mūžizglītības centra 
• Nav estrādes pie kultūras nama 
• Nav frizētavas, stomatologa, ģimenes ārsta 
• Sociālajiem darbiniekiem problēmas ar 

nelabvēlīgo ģimeņu bērnu izvietošanu uz laiku 
• Nav, kas spēlē ērģeles 

 
Izglītības infrastruktūra   

• Skolas laikā kursē skolēnu autobuss 
• Galdniecība un skolas amatniecības kabinets 
• Jauniešiem ir sportošanas iespējas 

 

Dzīvojamais fonds  
• Sakoptas dzīvojamās mājas Kraujās 
• Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrība „Kraujieši” 

• Nav modernizētas daudzdzīvokļu mājas 
 

Infrastruktūra  
• Sakopti valsts mežu ceļi 
• Lietuvas tuvums 
• Centralizēta atkritumu apsaimniekošana 
• Pietiekoši labi sakārtoti ceļi gan pašvaldības, gan 

valsts 
• Veco muižnieku ceļi – labs ceļu tīkls 
• Ir internettīkla un telefonsakaru pārklājums pagasta 

teritorijā 
• Laba LMT tīkla zona 

• Bedraini pagasta ceļi 
• Nav pietiekoši asfaltēti pagasta ceļi 
• Slikta Tele2, Bite zona un traucē Lietuvas 

Omnitel pārklājums 
• Nav pietiekoši izgaismoti ceļi apdzīvotajās 

vietās 
• Nav sakārtota ūdenssaimniecība, negatīvo 

iespaidu atstāj sliktā meliorācija, daudziem 
zems ūdens līmenis akās, slikts, cilvēkiem 
trūkst ūdens 

• Nav centralizēta ūdensapgāde teritorijā 
• Nav pieejams sabiedriskais transports, reti 

kursē uz Jēkabpili, Aknīsti, Daugavpili, Rīgu 
• Ziemā netiek pietiekoši tīrīti ceļi 
• Nekvalitatīvs interneta pieslēgums 
• Nav velo celiņu 
• Nav lidlauka 

Ekonomika  
• Piena ražošana Indānos 
• Darbnīcas Gārsenes centrā 
• Graudkopība , Spēcīgi graudaudzētāji,  Gaismas pils 

– jaunā kalte Gārsenes centrā 
• Gaļas lopu audzēšana 
• Z/s Bajāri, Indāni, Rubeņi 
• Augļkopība un mājas vīna ražošana 
• Pagastā ir pieci veikali 
• z/s Kristāli – graudkopība, medus drava 
• z/s Ērgļi - bišu drava un bišu augi 
• z/s Pāvuli – pirts, zivju dīķi 
• z/s Rūdupes –mājražotāji 
• Divas mednieku biedrības 

• Ir nelegālās alkohola tirdzniecības vietas 
• Nav kafejnīcas, sabiedriskās ēdināšanas 
• Teritorijā maz lopu 
• Nav izmantotas sadarbības iespējas ar Lietuvu 

– nav atjaunots ceļš 
• Trūkst mājamatnieku, santehniķu, metinātāju 
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• Viesnīca , kas ierīkota dzīvojamajā mājā 
• Amatnieks Geida Guntars, kā arī rokdarbnieces 
• Autoveikals 
• Baltmuižas kūdras purvs – uzņēmums SIA 

„NordTorf” nodrošina darbavietas  
• Valsts mežu grants karjers 
• Dzelzsrūdas urbumi, atradnes 
• Sadarbība ar valsts mežiem 
• Ir piecas viesu mājas 

Tūrisms  
• Dabas takas, meža parks un citas tūrisma takas 
• Piemiņas vieta represētajiem pretī baznīcai  
• Ir atpūtas vietas gar Dienvidsusējas upi 
• Saglabājušies vietvārdi, Trakais mežs, jo nevar izkļūt 

ārā 
• Slēpošanas kalns ar pacēlāju  
• Lielākā APNS (valsts mēroga), laba sadarbība 

• Trūkst viesu māju lauku tūrismam pagastā 
• Nav viesu māju 
• Bērniem nav skrituļošanas vietas 
• Nepieciešams attīstīt slēpošanas trasi 
• Nav šautuves 
• Nav baseina un sporta kompleksa 
• Nav peldvietu ar ģērbtuvēm 

Sabiedrība/Iedzīvotāji   
• Pašdarbības kolektīvi – vokāli instrumentālais 

ansamblis, teātris, deju kopa 
• Notiek dažādi pasākumi – valsts svētki, sporta svētki, 

līgo svētki, streetbols, frīstails, florbols, ziemassvētku 
pasākumi, Lieldienu pasākumi , Zaļumballes 

• Apsviedīgs pagasta vadītājs 
• Spēcīgas tradīcijas 
• Laba sadarbība ar Gārsenes skolu 
• Novadnieki slaveni – Indāns, Kulitāns, Kažoks 
• Darbīgi, uzņēmīgi cilvēki – Gārsenes patrioti 
• Kultūras nama zālē notiek aktīva pašdarbība un darbs 

ar jauniešiem 
• Gārseniešu pragmatisms 
• Cilvēki labprāt sakopj savas sētas 
• Kultūras nams un attīstīta kultūras dzīve pagastā 

• Medniekiem trūkst trofeju, ko rādīt 
• Jaunieši atsakās no darba 
• Mirušas dažas tradīcijas 
• Vandāļi demolē autoostu, pieturvietas, 

peldvietas un aprīkojumu  
• Pabalsti mazina cilvēkiem vēlmi strādāt 
• Vairs nenotiek Ilmas mūzikas koncerts 
• Pārprastā jauniešu demokrātija 
• Kokvedēji neievēro ceļu saglabāšanas 

noteikumus 

 

3. 2. Darba grupu rezultāti  
Visi aptaujas un Kartēt un Saskaņot metodes laikā iegūtie rezultāti tika apkopoti un 
strukturēti 6 sadaļās jeb projektu virzienos: 

1. Projekti sociālās vides uzlabošanai   
2. Projekti apkārtējās vides sakopšanai  
3. Projekti izglītības infrastruktūras uzlabošanai 
4. Projekti infrastruktūras uzlabošanai   
5. Projekti ekonomikas uzlabošanai  
6. Projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai  

 
Projekti sociālās vides uzlabošanai  Īstenošanas laiks 

1. Mūžizglītības attīstība: valodas, datori, mājturība, amatniecība 1-2gadu ietvaros 
2. Pagasta ainavu arhitekta nodrošināšana Nekavējoši  
3. Sadzīves pakalpojumu centra ierīkošana – frizieris, veļas mazgāšana, pirts,  1-2gadu ietvaros 
4. Daudzfunkcionāla medpunkta un aptiekas ierīkošana, Ārsti speciālisti vismaz 1x 

nedēļā, iekļaujot aptiekas pakalpojumus, zobārsts 
1-2 gadu ietvaros 

5. Veco ļaužu nama ierīkošana (Augšu Gāršās izveidot sociālo namu pensionāriem ar 
speciālistu  (20 vietas) 

5 gadu ietvaros 

6. Sociālā centra / mājas izveide, lai atrisinātu problēmas ar nelabvēlīgo ģimeņu bērnu 
izvietošanu uz laiku 

1-2 gadu ietvaros 
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7. Bezdarbnieku problēmas risināšana un attīstīt sistēmu, kurā sociālie pabalsti tiek 
maksāti pret paveiktu darbu pagasta labā (darba sarakstā var tik izmantots iedzīvotāju 
sastādītais darba plāns Gārsenes pagasta attīstīšanā) 

Nekavējoši  

8. Jauniešu iesaistīšana pagasta dzīvē Nekavējoši  
9. Krematorijas ierīkošana 5 gadu ietvaros 
10. Vetārsta pakalpojumu nodrošināšana 1-2 gadu ietvaros 
11. Policijas iecirkņa ierīkošana 1-2 gadu ietvaros 
12. LT un LV policistu sadarbība Nekavējoši  
13. VIP personu psihiskās veselības uzlabošanas komplekss un sadarbība ar tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu atpūtas iespējas kompleksa iedzīvotāju 
apmeklētājiem  

1-2gadu ietvaros 

14. Ērģeļu rekonstrukcija un koncertu rīkošana  Gārsenes baznīcā 1-2 gadu ietvaros 
15. Ierobežot suņu klaiņošanu, pielietojot motivējošus pasākumus pret to  īpašniekiem Nekavējoši  
16. Informācija novadā  Nekavējoši  

 
Projekti apkārt ējās vides sakopšanai Īstenošanas laiks 
1. Talku organizēšana Nekavējoši 
2. Muzikālās strūklakas ierīkošana Gārsenes centrā 5 gadu ietvaros 
3. Ainavu veidošanas speciālistu izmantošana  Nekavējoši 
4. Novākt bebru postījumus un motivēt medniekus meža dzīvnieku postījumu 

ierobežošanai 
Nekavējoši 

5. Ezera atjaunošana vecajos krastos 1-2  gadu ietvaros 
6. Dienvidsusēju pārrakt pa veco gultni 15 gadu ietvaros 
7. Piederošo ezeru apsaimniekošana, attīstot zivsaimniecību  Nekavējoši 
8. Zivju palielināšana 1-5 gadu ietvaros 
9. Aizsprosta atjaunošana, Aizsprosts uz Indrānu upi - iztīrīt un atjaunot 1-2 gadu ietvaros 
10. Sakopt pašiem savas, īpaši māju, teritorijas, labiekārtot atpūtas vietas Nekavējoši 
11. Tukšo būvju/graustu izmantošanas/sakopšanas projekti  Nekavējoši 
12. Drupu izmantošana izstāžu organizēšanai, dažādu citu pasākumu organizēšanai 1-2 gadu ietvaros 
13. Pamestā fermu kompleksa izmantošana uzņēmējdarbībai (ražošana vai tūrisms) 5 gadu ietvaros 
14. Meža teritorijas sakopšana un taku sistēmas attīstība Nekavējoši 
15. Appļaut un nogreiderēt valsts atbildībā esošās ceļmalas, piestādot rēķinu valsts ceļu 

uzturētājiem  
Nekavējoši 

 
 

Projekti izgl ītības infrastruktūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Olimpiskā sporta kompleksa ierīkošana – baseins, basketbola, futbola, trenažieru zāle, 

pirtis, āra sporta laukums, skeitparks, peintbols, minigolfs, skritļošanas /slidotavas 
vieta, divriteņu frīstailu, trenažieru zāle ar uzraugu, pludmale, laivu/slēpju/slidu noma 

1-2 gadu ietvaros 

2. Sakārtot skolas apkārtni (terase kā atpūtas un izstādes, degustācijas un saviesīgo 
vakaru vieta, drupas kā āra kino zāle un mākslas eksponātu izstāžu vieta, deju placis) 

1-2 gadu ietvaros 

3. Gārsenes pilī - mūžizglītība (valodas, mājturība, utt), lai apmācītu jauniešus un 
pieaugošos amata prasmēs 

Nekavējoši  

4. Skolas amatniecības kabineta attīstīšana, galdniecības pakalpojumu attīstība   Nekavējoši  
 
 

Projekti infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Asfaltēt visus pagasta ceļus  10 gadu ietvaros 
2. Izbūvēt ceļu uz Lietuvu 5-10 gadu ietvaros 
3. Ceļu apgaismojums apdzīvotajās vietās 1-2 gadu ietvaros 
4. Sabiedriskā transporta kustības uzlabošana uz Aknīsti, Rīgu, Daugavpili, Jēkabpili, 

transporta loks 
1-2  gadu ietvaros 

5. Velosipēdistu celiņu, velo nomas ierīkošana un velomaršruta izstrāde, karšu 
sagatavošana 

Nekavējoši  

6. Atjaunot mazo aizsprostu un ūdenskrātuvi uz Indānu upes 5 gadu ietvaros 
7. Centralizēta ūdensvada ierīkošana un ūdenspiegādes sistēmas uzlabošana 1-2 gadu ietvaros 
8. Uzlabot ūdens apgādi viensētās - dziļurbumi, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un 

pietiekamību, kas ir traucēta sakarā ar meliorācijas sistēmu darbību 
1-5 gadu ietvaros 
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9. LMT un citu operatoru torņu ierīkošana, lai nodrošinātu ideālu pārklājumu, lai 
netraucētu Lietuvas Omnitel 

5 gadu ietvaros 

10. Uzlabot internetu visā pagasta teritorijā kā fiksētais telefons 1-2 gadu ietvaros 
11. Tirgus paviljonu Gārsenē un tirgus plača ierīkošana Kraujā 1-2 gadu ietvaros 
12. Divu lidlauku ierīkošana, viens Kraujās, otrs Gārsenes tuvumā 15 gadu ietvaros 
13. Ierīkot sabiedriskās tualetes  (vēl 2gabali) 1-2gadu ietvaros 

 
 

Projekti ekonomikas uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Attīstīt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus 1-2 gadu ietvaros 
2. Nodrošināt ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumus tūristiem/garāmbraucējiem 

Lejas Gāršās, Gāršās vecajā pagastmājā izveidot ēdnīcu un virtuvi 
1-2 gadu ietvaros 

3. Pārvietojamā kroga/kafejnīcas ierīkošana 2-5 gadu ietvaros 
4. Kokapstrādes ražotnes ierīkošana 15 gadu ietvaros  
5. Graudu pirmapstrādes kompleksa ierīkošana 1-5 gadu ietvaros 
6. Graudaudzētāju kooperācija 1-2 gadu ietvaros 
7. Kooperācija ražas novākšanā 1-2 gadu ietvaros 
8. Kopīga saldētava, Piena savākšana 1-2 gadu ietvaros 
9. Attīstīt „Gārsenes produktu grozu”, kas ietver: speķis, siers, vīns, maize, alus, 

dzimtenīte, piens, vietējie ēdieni   
Nekavējoši  

10. Maizes ceptuves, kulinārijas ierīkošana 1-5gadu ietvaros 
11. Konservu rūpnīcas ierīkošana 5  gadu ietvaros 
12. Atvērt ogu-augļu pārstrādes cehu  1-5 gadu ietvaros 
13. Vīna ceha ierīkošana 5  gadu ietvaros  
14. Eļļas spiestuves ierīkošana 5 gadu ietvaros 

15. Uzcelt tirgus paviljonu  Nekavējoši  
16. Atvērt dārzkopības, Stādaudzētavas un kokaudzēšanas kompleksu  1-2 gadu ietvaros 
17. Dzirnavu ierīkošana esošajā HES 5  gadu ietvaros  
18. Šūšanas fabrikas ierīkošana 1-5 gadu ietvaros 
19. Intīmpakalpojumu centra ierīkošana 5 gadu ietvaros  
20. Impotences ārstēšanas uzņēmuma ierīkošana – izmantojot bebru dziedzeru ekstraktu, 

tauksaknes ziedi un īpašās sēnes 
2-5 gadu ietvaros 

21. „Točku” legalizēšana - lai tiktu pārdots kvalitatīvs alkohols 1-5  gadu ietvaros  
22. DUS un Autoservisa ierīkošana 5 gadu ietvaros 
23. Bankas filiāles ierīkošana Gārsenē un bankas automāta - Kraujās 5 gadu ietvaros  
24. Dzīvnieku patversmes, viesnīcas, veterinārās klīnika ierīkošana 5  gadu ietvaros  
25. Dzīvnieku konservu un sausās barības ražotnes ierīkošana 5  gadu ietvaros 
26. Zivju audzēšana 1-2 gadu ietvaros 
27. Attīstīt mājražošanu, mājražotāju produkcijas ražošana-vīns, dzimtenīte, siers, speķis, 

ārstnieciskās tējas 
Nekavējoši  

28. Izveidot vietējo ražotāju  ražojumu un pakalpojumu (santehniķa, elektriķa, friziera, 
mūrnieka, skursteņslauķa pakalpojumu pieraksta princips) pirkšanas vietu vietējā 
mājražotāju veikalā (vietējās produkcijas Supermārketa ierīkošana)  

1-2 gadu ietvaros 

29. Viesu māju izveide Nekavējoši  
30. Reklāma, dažādu produktu degustācijas Nekavējoši  

 
 

Projekti atpūtas un tūrisma infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Gaisa balonu piestātnes ierīkošana 1-2 gadu ietvaros 
2. Meža kaķa gravas ierīkošana ekstrēmajam sportam,  Peintpola trase, mazais golfs 1-2 gadu ietvaros 
3. Motorlaivu piestātņu ierīkošana ezerā un dīķī 1-2 gadu ietvaros 
4. Sabiedriskās pludmales izveide un labiekārtošana 1-2 gadu ietvaros 
5. Treileru parka/ Kempinga vietu ierīkošana, pie ezera un dabas takām 1-2 gadu ietvaros 
6. Izstāžu zāles ierīkošana pilī 1-2 gadu ietvaros 
7. Jaunlaulāto numura ierīkošana pilī 1-2 gadu ietvaros 
8. Šautuves ierīkošana 1-2 gadu ietvaros 
9. Laivošanas maršruta izveide pa Dienvidsusēju Nekavējoši  
10. Brīvdabas kinoteātra ierīkošana, Āra kinozāle/ estrāde/danču placis/koka skulptūru Nekavējoši  
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izstāde vecās muižas pilsdrupās (kultūras pasākumi) 
11. Lielas estrādes un deju plača ierīkošana pie kultūras nama 1-2 gadu ietvaros 
12. Brīvdabas izstāžu organizēšana Nekavējoši  
13. Mini sporta centra ierīkošana Kraujās – veselības centrs, pirtis, trenažieri, SPA, 

skaistumkopšana 
1-5 gadu ietvaros 

14. Ziemā slidotavu ierīkot, bet vasarā teritoriju izmantot citām sporta aktivitātēm 1-2  gadu ietvaros 
15. Slēpošanas trases ziemā, vasarā pieejamu ūdens trubu, kalnu divriteņiem, veloceļiem, 

velomaršrutiem 
1-5  gadu ietvaros 

16. Četru atpūtas/ viesu māju ierīkošana – viena tikai ziemas sezonai pie slēpošanas kalna, 
viena tradīciju saglabāšanai, viena zvejniekiem, ceturtā ikdienai (kafejnīca, gulēšana, 
izklaide) 

1-5 gadu ietvaros 

17. Izveidot pirti mežā, naktsmītnes, stāvvietas  1-2 gadu ietvaros 
18. Jāuzlabo meža takas, jāatjauno dzirnavu dīķis, peldvietas un ūdnes inventāra nomu  Nekavējoši  
19. Izveidot velo takas un velomaršrutu par visu novadu, arī uz blakus novadu un Lietuvu, 

velotūrista kartes/maršruti 
Nekavējoši  

20. Attīstīt dabas taku tīklu  Nekavējoši  
21. Dabas un kultūrvēsturisko objektu sakārtošana Nekavējoši  
22. Sporta- veselības centrs, skaistumsalona atvēršana 5  gadu ietvaros 
23. Masu pasākumu organizēšana Nekavējoši 
24. Novada līmenī tūrisma maršrutu  Nekavējoši  
25. Kultūras pasākumi/ekskursijas/ sporta pasākumi novada līmenī  Nekavējoši 
26. Laivu un plostu noma, velosipēdu un inventāra noma sportam un tūrismam  1-2 gadu ietvaros 
27. „Pažobeles” daudzfunkcionāla izmantošana: muzejs, izstādes, banketu zāle 1-2 gadu ietvaros 
28. TIC finansēšana 1-2 gadu ietvaros 
29. Sakaru atjaunošana ar Lietuvu Nekavējoši  
30. Reklāmas pasākumi/informācijas stendi/norādes, vietvārdu izmantošana apmeklētāju 

piesaistei (Trakais mežs, Kabatiškas, u.c) 
Nekavējoši  

 

3. Aknīstes pilsēta un pagasts  

3.1.  SVID kartēšanas rezultāti 
 

Labās lietas Sliktās lietas 
Vide  

• Aknīstes Lielais purvs 
• Aknīstes daba, reljefs 
• Dienvidsusējas upe 
• Svētavots, Vecmelderu avoti un Velna ala 
• Sakopts pilsētas centrs , centrā sakopta 

zaļā zona 
• Bānīša ceļš, saglabājies uzbērums 
• Vecmelderu dzirnavu dīķis un avoti 
• Bioloģiski vērtīgie zālāji 
• Pieejamas dabas veltes 
• Koka apbūve 
• Grants karjers 
• Lieli lauksaimnieki  
• Apkopj savus laukus 
• Pašvaldība apļauj ceļmalas 

• Diezgan daudz nomaļu, pamestas vietas 
• Piensaimnieku kooperatīvs  nekopj savas ēkas 
• Nekopts „lejas” rajons 
• Daudz pamestu un neapsaimniekotu labu māju 

/graustu un daudz padomju laika ēku, kuras netiek 
apsaimniekotas 

• Latvāņi un nekoptas zemes 
• Nesakopts vecais parks 
• Nesakopts Svētavots, nav izkopta taka un apkārtne 
• Valsts ceļi neappļauj ceļmalas 
• Pašvaldība neapsaimnieko pamestās pašvaldības 

īpašumā esošas ēkas 
• Daudzi privātīpašnieki neapkopj savas ēkas un 

teritorijas 
• Nekopti Dienvidsusējas krasti 

Sociālā infrastruktūra   
• Aknīstes āra estrāde 
• Bibliotēka 
• Trīs sakoptas kapsētas 
• Laba poliklīnika, sakārtoti medicīnas 

pakalpojumi, veselības aprūpe ir labā 
līmenī, ir trīs ģimenes ārsti 

• Sliktā stāvoklī morgs 
• Nav kultūras nama 
• Trūkst publisko tualešu 
• Nav novada kora, nevar atrast diriģentu 
• Notiek zādzības, zog metālu 
• Nav sēru nama un kapličas 
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• Ir pansionāts un veco ļaužu nams „Senči” 
• Pasts, bankomāts 
• Trīs aptiekas 
• Veterinārā aptieka un divi veterinārārsti  
• Dienesta viesnīca dzīvojamajās mājās 
• Pirts 
• Labiekārtota dome 
• Veļas mazgāšanas iespējas 

• Dramatiskajam kolektīvam nav vietas,  kur mēģināt 
• Nav skursteņslauķa un krāšņu meistara 
• Nav pansionāta, jauniešu dienas centra 
• Nav sadzīves tehnikas remontdarbnīcas un arī 

sīkremontdarbnīcu, piemēram, apavu remonts 
• 100 latniekiem nav telpas, kur atpūsties un novietot 

darba rīkus 
• Zobārsts tikai vienreiz nedēļā 
• Nav pašvaldības policijas 
• Katoļu baznīcā nav apkures, logi krīt ārā un applūst 

telpas 
• Trūkst pilsētas sētnieku 
• Klaiņojošie suņi un kaķi 
• Pagastā nav inventāra un tehnikas 
• Ir točku darbība 

Izglītības infrastruktūra   
• Aknīstes vidusskola,  
• Bērnudārzs,  
• BJC – bērnu jauniešu centrs, Mākslas 

skola, Mūzikas skolas filiāle, Sporta skolas 
fili āle 

• Skolas stadions 
• Vakarskolā ir divas specprogrammas 

• Nav sakārtotas skolas garderobes 
• Nav darbmācības kabineta skolēniem, amatniecības 

stundas nav kvalitatīvas – nav krāsns, darbagaldu 
utt. 

• Pilsētas bērniem nav, ar ko nodarboties 
• Purvains, slapjš skolas sporta laukums 

Dzīvojamais fonds  
• Top bērnu rotaļu laukums pie 

daudzdzīvokļu mājām 
• Privātmājās ir dziļurbumi 
• Atjaunota katlu māja,  Laba māju centrālā 

apkure 

• Problēmas ar ūdensapgādi un kanalizāciju 
daudzdzīvokļu mājās, negaršīgs ūdens  

• Daudzdzīvokļu māju apkurei neizmanto vietējos 
resursus, piemēram, neizmantoto sienu, salmus, 
puvušos augļus, dārzeņus 

Infrastruktūra  
• Asfaltēts ceļš uz Jēkabpili top 
• Asfaltēs ceļš uz Rīgu 
• Ugunsdzēsēju postenis 
• Ir ūdensvads un kanalizācijas sistēma 
• Labs internets 
• Centrā sakārtots ceļš, ir asfalts 
• Satiksme uz Rīgu un Jēkabpili 
• Sadales tīkli 
• Ir māju norādes 
• Ir nodrošināts transports skolēniem, 
•  vienreiz nedēļā ir transports iedzīvotājiem  

• Nav pilsētas apvedceļa 
• Nav tirgus laukuma 
• Nav asfaltēta ceļa uz Lietuvu un pārējā pagasta 

teritorijā 
• Pie bērnudārza ir slikts asfalts 
• Nav renovēta atdzelžošanas stacija 
• Nav veloceliņu  
• Neapmierinošs zemes ceļu stāvoklis 
• DUS nav aprīkots, nav veikala, tualešu, nevar 

piepumpēt riepu 
• Nav vienotu māju norāžu novadā 
• Slikts sabiedriskā transporta kustības maršruts, 

grūti tikt uz Rīgu, Daugavpili, Jēkabpili 
• Nav tiltiņa pie brāļu kapiem 
• Pirtij nav attrīšanas iekārtu 
• Nav automazgātuves 
• Nav vienota arhitektūra 
• Nav atkritumu šķirošanas 
• Nav izbraucamas mazās ielas 
• Daudzdzīvokļu mājām ir sajukta numerācija 
• Sliktā stāvoklī sabiedriskās tualetes 
• Ārpus Aknīstes tilti ir sliktā stāvoklī 
• Kritiskā situācijā autoosta 
• Centrālās kāpnes sabrukušas 
• Kāpnes uz pirti jāremontē 
• Novecojušas komunikācijas 
• Vecajā centrā nav ūdensvada 
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Ekonomika  
• Uzņēmums NordTorf -kūdras ieguve un 

auto pārvadājumi 
• Kafejnīca „Kalniņā” 
• Viesu nams Susēja 
• DUS 
• Kokapstrāde SIA Indāres 
• Piena lopkopība,  z/s Silaraupi - piena lopi  
• z/s Liepas – aitas, liellopi 
• H.Vilņa zemenes 
• Piensaimnieku kooperatīvs 
• Autoservisi divi, auto rezerves daļu veikals 
• Kokapstrādes uzņēmumi, divas 

galdniecības 
• Lietuvas tuvums 
• Mājražotāji – maize, medus, šņabis, siers, 

gaļa, zivis 
• Amatnieki 
• Šķeldas ražošana 
• Divas frizētavas 

• Uzņēmums NordTorf neizmanto vietējos 
iedzīvotājus darbam, neizmanto vietējo ražoto 
produkciju un uzņēmēju pakalpojumus 

• Nav vietas, kur pārstrādāt vietējo produkciju 
• Sliktā stāvoklī graudu kalte 
• Lietuvieši nolasa ogas Aknīstes mežos 
• Aknīstieši iepērkas Lietuvā 
• NordTorf nepārdod kūdru vietējiem/nav oficiāla 

veikala, var dabūt tikai sarunājot 
• Piens tiek nodots Lietuvas pienotavai 
• Nevar nopirkt vietējo mājražotāju produkciju – 

pienu, sieru, maizi, kartupeļus 
• Nav kokzāģētavas 
• Nav saimniecisko darbu veicēju brigādes 
• Nav dārzniecības 
• Nav alternatīvās lauksaimniecības 

 

Tūrisms  
• Novadpētniecības muzejs 
• Divas baznīcas 
• Sēļu parks 
• Mašīnu autotrase amatieriem 
• Hercoga Jēkaba kanāls 
• Vasarā notiek bērnu nometnes 
• Viengabala liektais tilts pār  upi 
• Interesanti dabas objekti, dīķi, senleja, trīs 

upes 
• Novadnieki - Valdemārs Ancītis, brāļu 

Miķēnu dzimtās mājas 

• Nav peldēšanās vietas 
• Nav šautuves 
• Nav izstāžu zāles 
• Nav sporta centra, kluba, slidotavas, baseina 
• Netiek izmantots Aknīstes reljefs – nav slēpošanas 

kalnu, distanču trases, skatu torņu 
• Ziemā nav slidotavas 
• Nav velonomas  
• Nav ielu norāžu, kas norāda uz tūrisma objektiem 

un nav informācijas stenda par tūrisma objektiem 
Aknīstē 

• Nesakoptas tūrisma takas 
• Trūkst labu, kvalitatīvu koncertu 
• Sēļu nams nedarbojas 
• Nav grāmatnīcas un kancelejas preču veikala 
• Nav bērnu spēļu laukumu 
• Nav sporta aktivitātēm vietas un inventāra –nav 

trenažieru zāles, velosipēdu, slēpju utt. 
• Tiek likvidēti mazpulki 

Sabiedrība/Iedzīvotāji   
• Veidojusies grupa „Titāniks” 
• Aktīva pašdarbība – divi  deju kolektīvi 

(seniori, vidējās paaudzes), sieviešu 
vokālais ansamblis, dramatiskais teātris, 
amatieru teātris,  BJC kolektīvi 

• Novada svētki, Sporta spēles, Uzņēmēju, 
Zemnieku, Pašdarbnieku balles 

• Pašvaldības vadība redz globāli, tālredzīgi 
• Pārrobežu projekti 
• Divi mednieku kolektīvi 
• Sabiedriskā organizācija  - biedrība Manai 

mazpilsētai Aknīstei 

• Mednieku biedrības neiesaistās kopējos pasākumos 
• Jaunieši aizrāvušies ar datorspēlēm un nav aktīvi 
• Zema sabiedriskā kārtība 
• Nav vietējā mācītāja – luterāņu, katoļu 
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3. 2. Darba grupu rezultāti  
Visi aptaujas un Kartēt un Saskaņot metodes laikā iegūtie rezultāti tika apkopoti un 
strukturēti 7 sadaļās jeb projektu virzienos: 

1. Projekti sociālās vides uzlabošanai   
2. Projekti dzīvojamā fonda uzlabošanai  
3. Projekti apkārtējās vides sakopšanai  
4. Projekti izglītības infrastruktūras uzlabošanai 
5. Projekti infrastruktūras uzlabošanai   
6. Projekti ekonomikas uzlabošanai  
7. Projekti atpūtas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai  

 
 

Projekti sociālās vides uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Noteikt vienotu arhitektūras stilu Aknīstē un novada ciemos, atjaunot veco apbūvi, koka 

mājas, t.sk. luterāņu baznīcu un Undīni 
1-2gadu ietvaros 

2. Pansionāta piebūve vecajiem iedzīvotājiem  5gadu ietvaros 
3. Nojaukt vecos graustus ciemu centros un pilsētā 1-2gadu ietvaros 
4. Iztīrīt veco akmens ēku graustus, atstājot akmens sienas kā skaistu ainavisku elementu, 

sastādot flokšus/lupīnas/vīteņus un dažādas savvaļas puķes, kas zied dažādos laikos 
Nekavējoši  

5. Izveidot papildus darba vietas sētniekiem  1-2gadu ietvaros 
6. Izveidot novada kori un atrast diriģentu  1-2gadu ietvaros 
7. Dienas centra izveide jauniem un senioriem- Saules Stars 1-2 gadu ietvaros 
8. Atvērt pastāvīgi darbojošos zobārsta kabinetu  1-2gadu ietvaros 
9. Vecajā „Silītē” ierīkot Sociālo atbalsta (Krīzes) centru visa vecuma iedzīvotāju grupām. 

Psihologa palīdzības nodrošināšana. Sociālās istabas/ dzīvokļi un mazdārziņi vecu 
cilvēku nodarbinātībai  

5 gadu ietvaros 

10. Amatniecības centra un izstāžu zāles ierīkošana– apmācība dažādos amatos, ražojumu 
izstāde un pārdošana, pārdošanai ierīkojot specializētu veikalu 

5 gadu ietvaros 

11. BJC galdniecības ceha vietā ierīkot spoguļzāli un deju stieņus dejotājiem un 
Dramatiskajam kolektīvam aktieriem – Dejotāju un aktieru apmācības zāle 

1-2gadu ietvaros 

12. Sadzīves un sociālā pakalpojumu pieejamība: sadzīves tehnikas remontdarbnīca/ 
sīkremontdarbnīca, sadzīves pakalpojumu brigādes darbība- elektriķis, santehniķis, 
skursteņslauķis, krāšņu meistars, galdnieks, kurpnieks un šuvēja, veļas mazgātava.   

5 gadu ietvaros 

13. Kultūras nama būvniecība un Kultūras pasākumu organizēšana 5-10 gadu ietvaros 
14. Kapličas būvniecība, morga renovācija 1-2 gadu ietvaros 
15. Izveidot atpūtas telpas 100 - latniekiem un telpas, kur var novietot darba rīkus 1-2gadu ietvaros 
16. Uzstādīt papildus sabiedriskās tualetes  1-2gadu ietvaros 
17. Apkures izveide katoļu baznīcā, renovācija  5 gadu ietvaros 
18. Nodrošināt pašvaldības policijas darbu  1-2gadu ietvaros 
19. Dārza un sadzīves inventāra un tehnikas noma 1-2gadu ietvaros 
20. Bezdarbnieku problēmas risināšana un attīstīt sistēmu, kurā sociālie pabalsti tiek maksāti 

pret paveiktu darbu pagasta labā (darba sarakstā var tik izmantots iedzīvotāju sastādītais 
darba plāns Aknīstes pilsētas un pagasta attīstīšanā) 

Nekavējoši  

21. Ierobežot klaiņojošo kaķu un suņu skaitu, motivējot to saimniekus  1-2 gadu ietvaros 
22. Kāpņu rekonstrukcija pie pirts 1-2 gadu ietvaros 

 
 

Projekti dzīvojamā fonda uzlabošanai pagastā Īstenošanas laiks 
1. Susējā ierīkot guļamrajonu NordTorf  darbiniekiem un pārējiem Aknīstes iedzīvotājiem 5-10 gadu ietvaros 
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabojumi daudzdzīvokļu mājās, ūdens 

kvalitātes paaugstināšana 
5 gadu ietvaros 

3. Dzīvojamo ēku iekšpagalmu sakopšana un labiekārtošana 1-2 gadu ietvaros 
4. Bērnu rotaļu laukumi pie daudzdzīvokļu namiem  1-2 gadu ietvaros 
5. Nodrošināt, ka daudzdzīvokļu māju apkurē tiek izmantoti vietējie resursi, piemēram, 

neizmantotais siens/salmi, komposts, šķelda, utm  
10 gadu ietvaros 

 
 



Aknīstes novada iedzīvotāji              Daina Saktiņa, 2012 

18 
 

Projekti apkārt ējās vides sakopšanai Īstenošanas laiks 
1. Sēļu parka nogāzēs ierīkot mākslas darbu plenāru, izkopt nogāzes, izveidot dīķu 

kaskādes ar dekoratīvu dīķi un dīķi aktīvai lietošanai,  ierīkot peldvietu, slidotavu 
(ziemā), telšu vietu 

1-2  gadu ietvaros 

2. Upju krastu sakopšana, Dienvidsusējas upes labiekārtošana un upes padarīšana par 
laivojamu – krastu iztīrīšana, gultnes padziļināšana, peldvietas ierīkošana, promenādes 
ierīkošana gar upes krastu un tiltiņu būve uz upes 

1-2  gadu ietvaros 

3. Ūdens kvalitātes uzlabošana publiskajos ūdeņos 1-2 gadu ietvaros 
4. Dabas tūrisma objektu sakārtošana un labiekārtošana (Velnala, Svētavots, Vecmelderu 

avotu sistēma, Dienvidsusējas krasti  un visu šo objektu apkārtnes, utt.)  
Nekavējoši 

5. Lukstu pļavu un citu bioloģisko vērtību apkopšana un pieejamības nodrošināšana  1-2 gadu ietvaros 
6. Pašvaldībā un privātā īpašumā esošo neapsaimniekoto ēku izmantošana, sakopšana vai 

graustu nojaukšana (piemēram, Radžupe, Piensaimnieku kooperatīvs, utt) 
1-2 gadu ietvaros 

7. Sakopt dzīvojamās ēkas un teritorijas (viensētas, ražošanas objektus, utm)  Nekavējoši  
8. Aknīstes Lejas rajona vides sakopšana, labiekārtošana 1-2 gadu ietvaros 
9. Pilsētas vecā parka atjaunošana un izmantošana aktīvai atpūtai  1-2 gadu ietvaros 
10. Sakopšanas talku organizēšana  krūmu izciršanai, graustu sakopšanai, ainavas sakopšana 

un pilnveidošana  
1-2 gadu ietvaros 

11. Pilsētas vides (koptēla) sakopšana – māju fasāžu remonts, vienota arhitektūras tēla 
noteikšana, pilsētas koka apbūves atjaunošana 

1-2 gadu ietvaros 
 

12. Ainavu arhitekta un citu vides darbinieku iesaistīšana pilsētas arhitektūras uzlabošanai  1-2 gadu ietvaros 
13. Susējas Tautas nama akmens drupu sakopšana, apzaļumošana un izmantošana kā 

„Akn īstes Vārtus” 
Nekavējoši  

14. Valsts ceļu ceļmalu appļaušana un rēķina piestādīšana valsts ceļu apsaimniekotājiem  Nekavējoši  
15. Latvāņu apkarošana privātās un pašvaldības teritorijās 1-2 gadu ietvaros 
16. Bānīša ceļa uzbēruma izmantošana  1-2 gadu ietvaros 
17. Lielā purva kūdras izmantošana dārzniecībai, apkurē un citām vajadzībām 1-2 gadu ietvaros 

 
 

Projekti izgl ītības infrastruktūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Skolas dārzā uzcelt atsevišķu ēku Multifunkcionālām vajadzībām – ierīkot modernu 

mājturības klasi meitenēm un zēniem, ierīkot kabinetus mūžizglītības, mākslas un amata 
apmācībām, izveidot noliktavas, kur novietot lietas, ierīkot trenažieru zāli, dušas 

5-10 gadu ietvaros 

2. Apmācīt bērnus dažādos amatos gan ar pārtiku, gan nepārtiku saistītās profesijās 1-2 gadu ietvaros 
3. Mākslas un mūzikas skolas ierīkošana mežniecības ēkā 5 gadu ietvaros 
4. Sporta laukuma meliorācija un labiekārtošana sporta un jauniešu brīvā laika āra atpūtas 

vajadzīgām- futbolam, volejbolam, basketbolam, florbolam, āra trenažieru zāle  
5 gadu ietvaros 

5. Skolas garderobju un pagrabstāva renovēšana 1-2 gadu ietvaros 
6. Olimpiskā centra ierīkošana skolas sporta stadiona vietā – 2-3 stāvi, kur ir dažādas sporta 

zāles futbolam, basketbolam, volejbolam, baseins, ledus halle, trenažieru zāle 
10 gadu ietvaros 

7. Lauku dzīvesziņas skolas ierīkošana Susējas vecajā skolā – nodrošinot bērnu apmācību 
dabas procesos, parādot, kā aug sēnes, ogas, apmācot bērnus ogošanā, sēņošanā, 
organizējot dažādas bērnu vasaras nometnes (Izzinošās, Izdzīvošanas utt.). 

5  gadu ietvaros 

8. Dabas izziņas un pētniecības centra izveide (Vecmeldera dzirnavās) 5 gadu ietvaros 
9. Pētniecības telpu/laboratoriju ierīkošana, lai pētītu latvāņu iznīcināšanas iespējas. 5 gadu ietvaros 
10. Sporta aktivitāšu pasākumi, atjaunotas mazpulku, zemessardzes aktivitātes jauniešiem un 

bērniem  
1-2 gadu ietvaros 

 
 

Projekti infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. „pieklājīgu” sabiedrisko tualešu ierīkošana un uzturēšana 1-2 gadu ietvaros 
2. Ceļu asfaltēšana, apvedceļa būvniecība (t.sk. pie bērnu dārza, mazās pilsētas ielas, lauku 

ceļus, īpaši ceļu uz Lietuvu)  
10 gadu ietvaros 

3. Rekonstruēt tiltus Aknīstes pagastā  10 gadu ietvaros 
4. Uzlabot DUS pakalpojumu klāstu –ierīkot veikalu, tualetes, riepu piepumpēšanu, 

automašīnu mazgātavu  
1-2 gadu ietvaros 

5. Autoostas būvniecība, ar izstāžu zāli Latvijas un Lietuvas sadarbībai, amatnieku, 
mājražotāju piedāvājumu, kafejnīcu un labierīcībām 

5  gadu ietvaros 
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6. Uzlabot sabiedriskā transporta kustības maršrutu uz Rīgu, Daugavpili, Jēkabpili 1-2 gadu ietvaros 
7. Izveidot veloceliņus, veloceļa ierīkošana uz Lietuvu 1-2 gadu ietvaros 

8. Vienotu māju norāžu nodrošināšana novadā, produktu/objektu atrašanās vietu norādes 1-2 gadu ietvaros 
9. Uzlabot pilsētas ēku numerāciju un uzstādīt ielu norādes  1-2 gadu ietvaros 
10. Tirgus plača ierīkošana ar stacionārajām tirgošanās vietām pie „Piensaimniecības ēkas” 1-2 gadu ietvaros 
11. Autostāvvietas ierīkošana pie parka -pirts, bankas un dienas centra apmeklētājiem 1-2 gadu ietvaros 
12. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un atdzelžošana pie pirts un vecajā rajonā 5 gadu ietvaros 
13. Ūdens ceļa attīrīšana pa upi, promenādes izveide 1-2 gadu ietvaros 
14. Centrālo kāpņu un pirts kāpņu remonts 1-2 gadu ietvaros 
15. Nodrošināt atkritumu šķirošanas sistēmu  1-2 gadu ietvaros 
16. Modernizēt  komunikācijas  5 gadu ietvaros 

 
 

Projekti ekonomikas uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Vecajā Ugunsdzēsību depo izveidot savu multifunkcionālu dārzniecības un sadzīves 

pakalpojumu centru ar atpūtas istabām/dušām/tualetēm/ administratīvo telpu centra 
darbiniekiem, kas var būt gan pastāvīgi nodarbinātie, gan uz laiku pieņemtie 
bezdarbnieki/dažādu sociāli mazaizsargātu grupu iedzīvotāji. Centrā ir jābūt pieejamai 
dārza tehnikas un inventāra nomai, darbojas siltumnīcas, puķu stādu un koku stādu 
audzēšana Aknīstes vajadzībām, vainagu un puķu pušķu taisīšana dažādām vajadzībām, 
ir pieejams cilvēks, kas pieņem cilvēku pasūtījumus saistībā ar remontiem/ sadzīves 
pakalpojumu nepieciešamību.  

1-2 gadu ietvaros 

2. Dārzniecības atjaunošana, izmantojot Aknīstes Lielā purva kūdru un siltumu no 
koģenerācijas stacijas 

Nekavējoši  

3. Biznesa atbalsta un demonstrāciju centrs Radžupē, ar 3fāžu pieslēgumu dažādām 
rūpnieciskās un pakalpojumus sniegšanas vajadzībām (kokzāģētavas lente, pirmapstrāde, 
kaltes, utm,, izveidojot labus piebraucamos ceļus, pagrabiem, noliktavām, Tehnikas 
nomu, eko dārzu ierīkošana Radžupē - Radžupes pamestajās padomju ēkās Sulu /ogu, 
augļu ceha pārstrādes ierīkošana , noliktavu ierīkošana, saldētavu, pagrabu ierīkošana 
ogām, āboliem. Izmantojot gan vietējos dārzos izaudzēto (vietējiem iedzīvotājiem tiek 
piešķirti 1ha lieli zemes gabali), gan izmantojot mežu resursus. 

5  gadu ietvaros 

4. Lauku labumu savākšana un tirdzniecība, vietējā ražojuma preces realizēšanas iespēju 
apzināšana un reklamēšana 

Nekavējoši  

5. Mājsaimniecības produkcijas attīstība, mājražotāju veikala ierīkošana/lielākoties pārtikai 
– nodrošinot savācēju=uzpircēju, kas apbraukā visu novada teritoriju un uzpērk vietējos 
produktus un ražojumus un pēc tam pārdot veikalā (pienu, sieru, maizi, kartupeļus. 
dārzeņu, utt  

Nekavējoši  

6. Legalizēt „točku” darbību un pārvērst tās legālās vietējā alkoholu ražotnēs vai veikalos 1-2 gadu ietvaros 
7. Sadzīves pakalpojumu centra ierīkošana „Saulesstara” telpās – frizieris, veļas mazgātava, 

šuvēja, apavu remonts utt. 
1-2  gadu ietvaros 

8. Bankas filiāles ierīkošana pasta ēkas otrajā stāvā 5 gadu ietvaros  
9. Laukakmeņu ceha ierīkošana „Ceļinieku”  mājā un bruģa uzlikšanā Aknīstē 2-5 gadu ietvaros 
10. Vilkupes kroga atjaunošana, Vilkupes dzirnavu atjaunošana un vilnas pārstrādes ceha 

ierīkošana 
5  gadu ietvaros  

11. Kautuves ierīkošana 5  gadu ietvaros  
12. Pienotavas izveide Vilkupē novada piena savākšanai un apstrādei  1-2 gadu ietvaros 
13. Vienota logo izveide, Vizualizēts Aknīstes tēls, Pilsētas simbola iedzīvināšana, Logo 

piešķiršana vietējai produkcijai/ražojumiem 
Nekavējoši  

14. Izveidot Nordfordt kūdras iepakojuma ražošanas rūpnīcu. 10gadu ietvaros 
15. Vecās pirts uzlabošana/renovācija – attīrīšanas iekārtu uzlabošana, ēkas pārbūve, spa 

ierīkošana 
1-2  gadu ietvaros  

16. Naktskluba ierīkošana pagrabiņā 1-2 gadu ietvaros 
17. Kokapstrādes filiāles ierīkošana 1-2 gadu ietvaros 
18. Moteļa ierīkošana uz Rīgas šosejas, pamestajās dzīvojamajās mājās 1-2 gadu ietvaros 
19. Metāla kausētavas ierīkošana vietējā metāla un kaimiņu novada metāla kausēšanai 5  gadu ietvaros 
20. Pašpietiekamības jeb Aknīstes attīstības Fonda izveide, iniciatīvu un ambiciozu cilvēkus 

Fonda darbības izveidei un nodrošināšanai, darba plāna īstenošanas vadībai un darbu 
rezultātu publiskošanai 

Nekavējoši  
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21. Izveidot grāmatnīcu un kancelejas preču veikalu  1-2 gadu ietvaros 
 

Projekti atpūtas un tūrisma infrastrukt ūras uzlabošanai  Īstenošanas laiks 
1. Viesnīcas ierīkošana pie Vilkupes ezera/ „Kombināta” mājā, Lētās naktsmītnes viesnīca 

vecajā piensaimniecības ēkā 
1-2 gadu ietvaros 

2. Susējas upes kompleksa attīstība, upju resursu izmantošana - laivošana, kajaki, slidošana, 
plostošana – šausmu upes pasākums  naktīs, tūrisma maršruta ierīkošana pa 
Dienvidsusējas upi – dienas un nakts maršruti. Naktī  izmantojot lāpas un citus 
interesantus elementus. 

Nekavējoši  

3. Slēpošanas kalna attīstība, rodeļu trases ierīkošana vasarā  un slaloma trases ierīkošana 
ziemā, amerikāņu kalniņu ierīkošana Aknīstes reljefa baudīšanai 

1-2 gadu ietvaros 

4. Skatu torņa ierīkošana reljefa baudīšanai 1-2 gadu ietvaros 
5. Tūrisma takas veidošana „Pa partizāņu pēdām” – izstrādāt maršrutu pa vecajām kara 

vietām, bunkuriem utt., nodrošinot tūristu maršrutu gan ar kājām, gan īpašā padomju 
transportā un nodrošinot dažādas kara imitācijas tūristiem 

Nekavējoši  

6. Tūrisma takas veidošana „Industriālais tūrisms” – tūristu maršrutā rādot dažādas 
saimniecības un ražotnes. Saimniecībās nodrošinot dzīvnieku apskati, dažādu darbību 
vērošanu un piedalīšanos dažādos procesos, piemēram, vistu olu vākšana, govs slaukšana 
utt. 

Nekavējoši  

7. Festivāla organizēšana Aknīstē – alus dzeršanas, dubļu, putu, vietējo danču festivāls Nekavējoši  
8. Peintbola ierīkošana Grigaļu fermas ēkās 1-2 gadu ietvaros 
9. Ierīkot „meža kaķi” 1-2 gadu ietvaros 
10. Distanču slēpošanas trases un slēpošanas kalna ierīkošana Nekavējoši  
11. Peldbaseina ierīkošana 10 gadu ietvaros 
12. Ierīkot Slidotavu  pie Bērnu un Jauniešu centra,  kuru vasarā var izmantot skrituļslidotāji 

un velosipēdisti,  skeitparks 
Nekavējoši  

13. Aknīstes un Rubenes hokeja komandas izveide Nekavējoši  
14. Ierīkot āra trenažierzāles (un bērnu spēļu laukumus) Vecajā Aknīstē (vecajā parkā) un 

Jaunajā Aknīstē  
1-2 gadu ietvaros 

15. Renovēt Sēļu namu, kurā visā mājā tiek ierīkota veco amatu prasmju apgūšanas vai 
izrādīšanas vieta- maizes cepšana, rokdarbi, amatnieki, utt. 

1-2 gadu ietvaros 

16. Izveidot Upes laivu, kajaku, slidu nomas bāzi Gārsenes krogā ar laivošanas/slidošanas 
iespējām pa Aknīstes teritorijas upēm līdz pat robežai 

1-2 gadu ietvaros 

17. Izveidot vienotas norādes uz amatniecības/produktu ražošanas un tūrisma objektu 
vietām, uztaisīt informatīvos stendus pie objektiem 

Nekavējoši  

18. Vecmelderu dzirnavās papildus foreļu audzēšanai dīķī un atpūtas namam, ierīkot Dabas 
izglītības un izpētes centru visa vecuma apmeklētājiem. Rādīt filmas par dabu, izveidot 
dabas vērošanas takas (t.sk. takas Lukstu pļavās) un putnu vērošanas vietas,  
meteostacijas un mikroskopu istabas ierīkošana, enerģijas piramīdas izveide 

5  gadu ietvaros 

19. Tūrisma informācijas centra, t.sk. suvenīru veikaliņa, vietējie produkti, Narvesen tīkla 
kioska izveide Aknīstes Autoostā 

1-2 gadu ietvaros 

20. Jauniešu resursu centra izveide pie skolas, kurā var iznomāt teltis, slēpes, nojumes, 
velosipēdus 

1-2 gadu ietvaros  

21. Tautas universitāte, kurā apmāca un demonstrē visa vecuma lauku iedzīvotājiem darbu ar 
un uz modernās lauksaimniecības tehnikas (Radžupē pie biznesa inkubatora un atbalsta 
centra)  

5 gadu ietvaros 

22. Susējas skolā izveidot rakstnieku un mākslinieku radošo māju, atpūtas vietu, bibliotēku, 
nometņu vietu/lauku dzīvesziņa skolu 

5 gadu ietvaros  

23. Izveidot amatieru lidlauku 10  gadu ietvaros 
24. Noteikt vienotu simbolu – dzīvnieki, puķes, avoti, ragi, utm. Nekavējoši   
25. Organizēt koncertus ar viesmāksliniekiem un saviem māksliniekiem Nekavējoši  
26. Izveidot šautuvi  1-2 gadu ietvaros 
27. Organizēt vietējo un citu reģionu bērnu un pieaugušo darba nometnes Aknīstes novada 

sakopšanai   
1-2 gadu ietvaros 
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4. Novads 

4.1. Aknīstes novadu vienojošās iezīmes un prioritārie novada līmeņa 

projekti   

Kopīgās iezīmes  
 
Vide/tūrisms 

− Sēlija, Dienvidsusēja, reljefs, upes/purvi/ezeri; 
− Novadpētniecības ekspozīcija, vēstures izpēte; 
− Tūrisms - dabas un sakrālais tūrisms (baznīcas, kapsētas), velomaršruti, 

nakšņošanas vietas; 
− Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, ievērojamie dabas objekti, Lakši- 

dabas aizsargājamie objekti; 
− Lielas mežu platības, bagāti meži ar dzīvniekiem, ogām un sēnēm. 

 
Sociālā infrastruktūra  

− Bibliotēkas, kultūras dzīves organizācija; 
− Vienota medicīniskā aprūpe, izglītība; 
− Kultūrvēsture, tradīcijas, pašdarbības kolektīvi; 
− Sporta laukumi; 
− Rekultivētās atkritumu izgāztuves ; 
− Policija un sociālo pakalpojumu speciālisti; 
− Kopīga mājas lapa un avīze; 
− NVO –kopā 15 organizācijas. 

 
Ekonomika 

− Darbaspēka mobilitāte; 
− Darba vietas kūdras nozarē un APNS nozīmība novada ekonomikā; 
− Aktīva lauksaimnieciskā ražošana, lauki nav aizauguši, jo tos aktīvi apstrādā 

zemnieku saimniecības: piena un gaļas lopi, bioloģiskās saimniecības, 
biškopība, kooperatīvi; 

− Galdniecība, kokapstrāde, mežizstrāde, mednieku kolektīvi;  
− Ogu iepirkšanas vietas; 
− Točkas; 
− Rotu izgatavotājas, rokdarbnieces. 
 
Sliktais 
− Grausti; 
− Lauku ceļu uzturēšanas problēma; 
− Vāji attīstība mājražošana, amatniecība un savstarpējā kooperācija; 
− Nav oficiālu sadzīves pakalpojuma sniedzēji (kurpnieki, skursteņslauķi) 
− Nav aprīkotu tirdzniecības vietu; 
− Nav kopīgu norāžu, kopīga logo, kopīga simbola, saukļa/himnas, 

atpazīstamības simbola, kopīga ģerboņa. 
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Kopējie prioritārie projekti novadā, kas īstenojami nekavējoši  
 
Vide 

1. Kultūrvēsturisko objektu sakopšana; 
2. Graustu apzināšana, nojaukšana, sakopšana vai renovācija. 

 
Tūrisms 

3. Kopēju pasākumu un tradīciju izveide (pļaušana, hercoga Jēkaba zīmē); 
4. Velotaku maršruta izveide, kopējs maršruts; 
5. Vienota tūrisma maršrutu izstrāde, vienotas norādes, informatīvie stendi 

stratēģiskās vietās, kur apgrozās publika ; 
6. Novada tēla veidošana (norādes, logo, suvenīri) ; 
7. Kopīga tūrisma produkta veidošana (velomaršruti, norādes, zīmes, stendi, 

materiāli, sakrālais tūrisms, dabas tūrisms, tūrisma objektu sakārtošana); 
8. Ūdensceļu maršruta izveide; 
9. Rekreācijas teritorijas izveide/rekonstrukcija. 

 
Infrastruktūra 

10. Ceļu remonts, asfalta uzlikšana uz galvenajām maģistrālēm un  ciematu 
centros; 

11. Ūdens un kanalizācijas saimniecības sakārtošana/pabeigšana;  
 
Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra  

12. Krīzes centrs ( Dienas centrs - dažādām vajadzībām); 
 
Ekonomika 

13. Tūrisma produktu „grozs”, kas ietver - medus, siers, kokmateriāli, tējas, 
rokdarbi, veidojumi no dabas materiāliem, vīns, aitas vilnas izstrādājumi, utt., 
„Miega nakts” – siena sega un matrači, tēja, vīns, medus, sega; 

14. Amatniecības centrs (izmantot Sēļu namu); 
15. Kautuve (cūkas, aitas, govis, sīkie lopi); 
16. Pakalpojumu centrs – kurpnieks, sadzīves tehnikas remonts, šuvējs; 
17. Mājražotāju kooperatīva izveide, vienota logo izveide, produktu realizācija 

(vietas, stendi, utt); 
18. Mājražošanas un amatniecības tīkla un centra izveidošana (veikals, mājas lapa, 

prezentācijas materiāli); 
19. Tirdzniecības vietu izveide visās apdzīvotās vietās; 
20. Sadzīves pakalpojumu centra izveide (tehnikas labošana, kurpnieks, sūvēja, 

skursteņslauķis, santehniķis, elektriķis, ut); 
21. Lauksaim niecības kooperatīva izveide (ogas, sēnas, burkāni, utm); 
22. Apavu ražotnes izveide. 

 

4.2. Atšķirīgais Aknīstes novadā un prioritārie projekti pagastos 

Atšķirīgās iezīmes 
 

• Asares pagasts 
o Aitkopība, gaļas lopi, piena lopkopība, ārstniecības un garšvielu augu 

audzēšana; 
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o mājražošana (siers, augi, kokgriezēji); 
o Guļbūvju ražošana; 
o DUS; 
o Lauku tūrisms (viesi, ēdināšana, mājražošana, realizācija); 
o Bērnības un pilngadības svētki ; 
o Nav robežas ar Lietuvu; 
o Divu upju sateces baseinu robežas (Daugavas un Lielupes), ezeri, 

Kurzemes Hercoga Jēkaba kanāls; 
o Pilsdrupas ar muiža parku. 

• Gārsenes pagasts 
o Graudkopība, augļkopība, Z/s/ Kalna Rūdupes (ogas, āboli, vīns, 

degustācija); 
o Arhitektūra, kultūrvēsturiskais mantojums (muižas parks, Pils, takas, 

dīķi); 
o Dabas takas, peldvietas, slēpošanas trase, TIC, Meža estrāde, zemes 

tauki, dzirnavu dīķi, HES;  
o APNS;  
o Nav kokapstrādes;   
o Kapliča; 
o Sporta svētki; 
o Ansamblis. 

• Akn īstes pagasts  
o Piena, gaļas ražošana un aitkopība;  
o Bioloģiski vērtīgie zālāji; 
o Zālāju KOSS; 
o NORDTORF- kūdras ražošana;  
o Lauku tūrisms (aitas un dīķi, viesu māja); 
o Alas, dzirnavu dīķis ar pazemes avotiem; 
o Aplūstošās upes, pļavas. 

• Akn īstes pilsēta  
o Estrāde, Muzejs, Novada svētki, Autotrase, TD kolektīvi; 
o Novada centra infrastruktūra (ceļi, pakalpojumi, DUS, Autoserviss, 

pašvaldība); 
o Izglītība (bērnudārzs, BJC, Vidusskola, mākslas/mūzikas skola, Sporta 

zāle; 
o Sociālie pakalpojumi (medicīna, ugunsdzēsēju brigāde, Policijas 

iecirknis, VSAC, ātrās palīdzības mašīna, Sociālais nams, 3 aptiekas);  
o Nav kapličas un kultūras nama; 
o Kokapstrāde ; 
o Frizētavas.  
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Prioritārie projekti katrā pagastā  
 
Asares pagasts  
 
Vide 

1. Drupu iztīrīšana un iekonservēšana ar noformējumu. Eju sagatavošana 
apskatei; 

2. Ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde un zivsaimnieku kooperatīva izveide; 
3. Pilsdrupu konservācija. 

 
Tūrisms 

4. Guļbūves kā tūrisma apskates objekts. 
 
Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra  

5. Sporta laukuma izveide Asarē; 
6. Apgaismojuma ierīkošana ciemos; 
7. Estrādes izbūve. 

 
Ekonomika 

8. Amatniecības, mājražošanas apmācības centrs, kurā apgūst darbu ar koku, 
stellēm, medus ražošanu;  

9. Sulu spiešanas punkta izveide; 
10. Ogu-sēņu pārstrāde; 
11. Tirdzniecības vietas izveide Ancenē, Asarē; 
12. Zirgu staļļa un viesu mājas izveide vecajā skolā Baltkalnos, zirgaudzēšana 

sporta un hobija vajadzībām;  
13. Gotiņu ražotnes atjaunošana, limonādes fabrika. 

 
 
 
Gārsenes pagasts 
 
Vide 

1. Dīķa atjaunošana- tīrīšana visā platībā (7 ha); 
2. Drupu atjaunošana vai noformēšana Gārsenes centrā; 
3. Muižas kūts drupu renovācijas (āra estrāde, brīvdabas kino, lielo kokdarbu 

ekspozīcija, danču placis;  
4. Meža kaķa trases izveide un Skatu tornis dabas takā. 
5. Orientēšanās trases izveide „Trakajā mežā”. 

 
Tūrisms 

6. Slēpošanas trases pielāgošana arī vasaras atrakcijām (rodeļi, ūdenstruba, kalnu 
divriteņu velotrase, telšu un treileru vieta/parks, u.c); 

7. Ērģeļu atjaunošana;  
8. Muižas kompleksa multifunkcionāla izmatošanas plāna izstrāde (ar 

uzņēmējdarbības vietu iznomāšanas iespējām); 
9. Lauku tūrisma attīstīšana, kas ietver: Viesu māju/saimniecību un Ēdināšanas 

iespējas, Kāzu tūrisms, Sporta tūrisms. 
 
Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra  
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10. Estrādes izveide pie kultūras nama; 
11. Pieaugušo izglītība pils izmantošana.  

 
Ekonomika 

12. Muižas klēts ēkas daudzfunkcionāla izmantošana (2.stavs- banketu zāle, 
1.stāvā ar izstādēm un mednieku trofejām un virtuve ēdināšanas 
nodrošināšanai. 

 
Akn īstes pagasts 
 
Vide 

1. Susējas tautas nama drupu sakopšana, apzaļumošana un izveidošana par 
„Akn īstes Vārtiem”; 

2. Ūdensdzirnavu atjaunošana Vilkupē. 
 
Tūrisms 

3. Putnu vērošanas torņa izbūve aplūstošajās teritorijās Luksu pļavas; 
4. Vecmelderu avotu teritorijas sakopšana, dzirnavu dīķa sakopšana un 

izmantošana dabas izpētes un izglītošanās tūrismam. 
 
Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra  

5. Lauku dzīves ziņas skolas izveide Susējas bijušajā skolas ēkā. 
 
Ekonomika 

6. Vilnas pārstrādes punkta izveide; 
7. Siltumnīcas un dārzniecības punkta izveide; 
8. Vecajā Radžupes k-za centrā izveidot Biznesa inkubatoru un atbalsta centru, 

ts.k. Lauksaimniecības pakalpojumiem, ar pieejamu 3-fāžu elektrību, 
pārstrāde, noliktavas, tehnikas noma, remonts, uzglabāšana. 

 
 
Akn īstes pilsēta  
 
Vide 

1. Graustu nokopšana, ēku sakopšana un infrastruktūras izveide Aknīstē; 
2. Dīķu kaskādes izveide aiz Sēļu nama Sēļu parkā. 

 
Tūrisms 

3. Upes un tās krastu iztīrīšana, instalāciju izveide un pasākumu organizācija šai 
upei (Šausmu upe); 

4. Aknīstes novadpētniecības muzeja rekonstrukcija; 
5. Logo izveide. 

 
Infrastruktūra 

6. Attīrīšanas iekārtu izveide pie sabiedriskās pirts, kāpņu remonts. 
 
Sociālā (t.sk. izglītības un dzīvojamais fonds)  infrastruktūra  

7. Mežniecības ēkā Mākslas un Mūzikas skolas izveide; 
8. Sociālā dienas centra izveide; 
9. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošana; 
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10. Kapličas būvniecība un morga sakārtošana. 
 
Ekonomika 

11. Siltumnīcu izbūve aiz autoostas un vecajā Ugunsdzēsēju depo pārvaldē ierīkot 
strādnieku atpūtas telpas un mazās sadzīves tehnikas nomu un sadzīves 
pakalpojumu darbu pieņemšanas punkta ierīkošana (mobilai brigādei). 

 

 IV Secinājumi- Rekomendācijas  
 

Secinājumi  
1.Metodes izmantošana ļāva identificēt vairāk nekā 310 projektu idejas, kuru 
realizēšanu Aknīstes novadā var tik uzsākta jau nekavējoši. Kopējais izdeju skaits 
katrā pagastā ir: 
 

Projektu virzieni Asare Gārsene Akn īste  Kopā 
Sociālā vide 11 16 22 49 
Izglītības infrastruktūra 13 4 10 27 
Dzīvojamais fonds 5 0 5 10 
Apkārtējā vide 14 15 17 46 
Infrastruktūra 13 13 16 42 
Ekonomika 19 30 21 70 
Tūrisms/atpūta 9 30 27 66 
Kopā 84 108 118 310 

 
2. Iedzīvotāji definēja 22 prioritīvos projektus novada līmenī. Tie ir jāīsteno visa 
novada ietvaros, īstenojot vienādas aktivitātes katrā novada teritorijā. 
 
3. Kā prioritīvi katra pagasta ietvaros tika definēti:  

Asarē-13 projekti; 
Gārsenes pagastā -  11 projekti; 
Aknīstes pagastā- 8 projekti; 
Aknīstes pilsētā-11projekti. 

 
4.Katru pagastu var identificēt kā:  
 
Asare- „Ainaviskā lauksaimniecības un Saldā pārstrādes teritorija”  
 
lopkopības teritorija un „saldās” pārtikas ražošana, amatniecības un dārza un 
ainavas dizaina apmācības, sporta/ekstrēmais tūrisms (t.sk jāšana, riteņbraukšana, 
sporta pasākumi)  
 
Gārsene-„Latvijas Kāzu vieta un  intelektuālā, kultūrvēsturiskā un aktīvās 
atpūtas/pasākumu teritorija”  
 
Graudkopība un pirmapstrāde, kultūrvēsturiskais/intelektuālās/aktīvās atpūtas 
tūrisms/ degustācijas, mājražošana un ēdināšanas pakalpojumi, Latvijas mēroga 
pasākumu vieta   
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Aknīstes pagasts - „Lauku dzīves skolas un lauksaimniecības/meža nozares 
pakalpojumu sniegšanas/ demonstrācijas un amata prasmju apguves teritorija”  
aitkopība un dīķsaimniecība, novada biznesa inkubators un atbalsta centrs ar 
demonstrācijām, dabas izpētes tūrisms, lauku prasmju apmācības skola 
  
 
Aknīstes pilsēta- Sēļu sociālo un ekonomisko pakalpojumu pieejamības centrs  
 novada pakalpojumu centrs, dārzniecības centrs, novada vietējās produkcijas veikali, 
viesnīcu centrs novada apmeklētāju grupām, novada sporta un kultūras centrs  
 

Rekomendācijas  
 
Darbs ar iedzīvotājiem lika secināt, ka  NEKAV ĒJOŠI BŪTU JĀVEIC:   
  
1.Pašvaldības paspārnē kopā ar NVO/ uzņēmējiem un pašvaldību, izveidot Novada 
Pašpalīdzības Fondu, kas varētu sākt īstenot iedzīvotāju darba grupās minētās idejas 
teritorijā (varētu tikt uzskatāms par Darba plānu). Būtu nepieciešams, lai Fonds 
uzsāktu savu darbību ar tādu ideju realizēšanu, kuru rezultātā ar mazu līdzekļu 
izmantošanu ir redzams liels ieguldījums teritorijas attīstīšanā. Piem., 

− teritorijas sakopošanas darbi (talku organizēšana + ainavu arhitektu/vides 
plānotāju/dārznieku iesaiste noteiktu vietu vizualizācijā, par to nodrošinot 
reklāmas un pateicības stendus teritorijas centrā);  

− noteiktu vietu labiekārtošana Aknīstes novadā;  
− skolnieku un tūrisma speciālistu kopdarbs tūrisma taku/maršrutu/iespējamo 

aktivitāšu pasākumu realizēšana/ informācijas sagatavošanā un ievietošanā 
mājas lapā; 

− perspektīvo uzņēmējdarbības vietu plāna un biznesa ideju noformulēšana un 
investoru vai finansējuma avotu piesaistīšana ideju risināšanai; 

− logo un teritorijas vizītkartes izveidošana un uzstādīšana.  
 
Mazi ieguldījumi ar plašai sabiedrībai redzamiem rezultātiem ir labs veids, kā 
piesaistīt līdzekļus fondam un pievērst sabiedrības uzmanību notiekošajam novadā.  
 
2. Novadā esošos graustus, īpaši akmens māju drupas, sakopt, iztīrīt un apzaļumot ar 
viegli kopjamām (savvaļas) puķēm (flokši, lupīnas, utml.) un krūmiem tā, lai visu 
sezonu ir kāda krāsa. Īpaši svarīgi tas ir pie lielajiem ceļiem vai ceļiem uz tūrisma 
vietām/viesu namiem. Gārsenes pagasta teritorijā ir redzami uzskatāmi piemēri drupu 
sakopšanai un apzaļošanai.  
Īpašuma jautājumu iespējams atrisināt ar pašvaldības izdotiem noteikumiem, kuros 
paredzēta „burkāna/pātaga” metode jeb „pārsteiguma” metode šādiem gadījumiem. 
Kā iemesls tiek minēts - Aknīstes novada attīstību ierobežojošs faktors.   
 
3.  Katrā teritorijā izveidot vismaz vienu ļoti interesantu vietu ar pieejamām 
aktivitātēm, kura piesaista cilvēkus no apkārtējiem novadiem (t.sk. Lietuvas) un kurai 
ir zemas uzturēšanas izmaksas un pieejamība visās sezonās:  

1)Aknīstē - Upe ar instalācijām un Sēļu parks, lētie moteļi ar ēdināšanu 
šoferiem-tālbraucējiem, peldvietas iekārtošana   
2) Aknīstes pagastā - Tehnikas izmantošanas demonstrācijas lauki (Radžupe) 
apmācību nolūkam, Susējas skola kā naktsmītnes, vēlāk Lauku dzīves skola, 



Aknīstes novada iedzīvotāji              Daina Saktiņa, 2012 

28 
 

Susējas tautas nama drupu sakopšana, izveidojot tās kā Aknīstes vizītkarti 
„V ārtus”, peldvietas iekārtošana   
3) Gārsenē - Muižas komplekss kāzu un citiem pasākumiem, slēpošanas kalns, 
meža takas un pastāvīgi pieejamas atrakcijas, peldvietas labiekārtošana   
4) Asare  - mājražošanas produktu ražošanas iepazīšana, amatniecības skola 
amatu prasmju apmācīšanai, zirgu staļļi un zivju makšķerēšana, peldvietas 
labiekārtošana . 

 
4. Katrā teritorijā izstrādāt vismaz vienu uz biznesa attīstību vērstu projektu vai 
piesaistīt uzņēmējus šīs idejas realizēšanai teritorijā:  

1)Aknīstē - siltumnīcas/dārzniecības centra izveide (t.sk. bezdarbnieku un no 
sociāliem pabalstiem atkarīgo iedzīvotāju nodarbināšanai) un sociālie 
pakalpojumi;  
2) Aknīstes pagastā - lauksaimniecības un meža nozares pakalpojuma centrs 
(Radžupē), noliktavas, pirmapstrāde un pakošana;  
3) Gārsenē - ēdināšanas pakalpojumi un kāzu aktivitāšu , lētu nakšņošanas 
vietu izveide (veco fermu pielāgošana) pasākumu apmeklētājiem  
4) Asare - Sulu spiešanas un saldumu cehs, piensaimniecības/gaļas 
kooperatīvs, lauku produktu ražotāju kooperatīvs novada sociālo un izglītības 
iestāžu apgādei ar vietējiem ražojumiem 

 
5. Teritorijas mārketinga pasākumu īstenošana par Aknīstes novadā pieejamo vērtību 
un ekonomisko un sociālo iespēju izmantošanu. Visvieglākais ceļš ir internetvidē 
ievietota informācija 4 valodās - latviešu, krievu, lietuviešu un angļu par visu, kas 
pieejams teritorijā un pakalpojumu cenām, sadarbības iespējām un partneru 
meklējumiem projekta ideju/darba plāna īstenošanā. Tulkošanas procesam var 
izmantot vietējos iedzīvotājus vai sadarbības partnerus. 
 
6. LABO DARBU publicitātes pasākumu ieviešana, kas nozīmē: darba 
plāna/iedzīvotāju ideju saraksts, darītāju meklējumi, realizēšanas rezultāti 
(fotogrāfijas), publiskotas pateicības īstenotājiem (ar uzvārdiem un organizāciju 
nosaukumiem, kas veikuši darbus, ieguldījuši un ziedojuši līdzekļus, utm.). 
Publicitātei jābūt gan internetvidē, gan arī noformētai un izvietotai teritorijā 
sabiedrībai aktīvi izmantotajās vietās. Piemēram, ar plāksnēm izveidota „Labo darbu 
veicēju aleja/iela/parks” Aknīstē (kā Holivudas Zvaigžņu aleja, vai „Lielās pateicības 
stūris” parkā utm.).  
 
7.Vietējo ražotāju apvienošanās daudznozaru kooperatīvā („Sēļu nams” piedāvā „Sēļu 
produktus”), lai varētu realizēt stratēģiju: „teritorijas pašapgādi ar saviem vietējiem 
produktiem” (ražošana/apstrāde/uzglabāšana/sagatavošana/realizācija), īpaši 
ēdināšanas un celtniecības pakalpojumu nodrošināšanai izglītības/veselības u.tm. 
iestādēm.  
 
8.Aknīstes novada logo izveide un izmantošana - publiskošana. Darba vadītājas un šīs 
atskaites autores (D.Saktiņas) viena no piedāvātām idejām Aknīstei būtu „Rats”, kas 
var būt dažādiem pielietojumiem/vajadzībām dizainēts. Tas var būt gan kā ūdens 
dzirnavu rats (uzņēmējdarbība), kā vērpjamais ratiņš (Amatnieki), gan velosipēda rats 
ar spieķiem (tūrisms), utt.     
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9. Būtu nepieciešams sagatavot šādu novada attīstības darbu vadības plānu 
nākošajiem 5 gadiem, kas ietvertu šādas apakš programmas:  

− Ekonomikas attīstīšanas darba plāns;  
− Tūrisma attīstības un novada apkārtējās vides sakopšanas darba plāns;  
− Sociālās (tsk. Dzīvojamais fonds, izglītība) vides attīstības plāns;  
− Infrastruktūras uzturēšanas plāns; 
− Publicitātes pasākumu īstenošanas plāns. 

 
Zemāk minētās rekomendācijas ir līdzīgas tām rekomendācijām, kas sniegtas citu 
novadu attīstības plānošanā. Gūtā pieredze liecina, ka problēmas lauku novados 
(piemēram, Jaunjelgavas, Salas, Jaunpiebalgas, u.c.) ir līdzīgas, kā arī problēmu 
risinājumi un pieejas ir līdzīgas un vienkāršas. Taču, neskatoties uz līdzīgiem 
risinājumiem, to izpildes rezultāti un veidi būtiski atšķirsies, jo teritorijā esošie 
resursi, vēlmes, vietu izskats un nozīme, cilvēku aktivitāte ir atšķirīga.  
  
Plānā būtu jāietver konkrētas aktivitātes kā, piem.:  
 

1) „T ūrisma attīstības un novada apkārt ējās vides sakopšanas darba plāns” 
Aktīvā Tūrisma ietekmes teritorija 
1.precīzu tūrisma vietu, sasniedzamības veidu (+informācija/norādes/maršruta 
definējums), aizņemto platību definējumi ar piesaisti kartēs (var izmantot Kartēt un 
Saskaņot metodi kopā ar iedzīvotājiem/uzņēmējiem/zemes īpašniekiem), tūrisma 
zonējuma izveide prioritāšu noteikšanai darba organizācijā (piem., Dienvidsusējas 
upes baseina zona, Aknīstes novada aktīvās atpūtas (tūrisma) zona, pārējā teritorija, 
utm.) 
 
2. tūrisma/atpūtas/aktivitātēm noteikto vietu izskata (peldvietas/atpūtas vietas, 
ainavisko skatu vietas, ar tūrismu saistītās viensētas un drupas, utt), izveidojamo 
objektu (soliņi, galdi, tirdzniecības laukumu, skatu torņu, utt.) un info norāžu (ts.k. 
stendi, katra maršruta krāsu gammas utt) vizualizācija, pieaicinot ainavu/vides 
dizaineri (studentus) un veidojot novadam vienotu stilu (kas var nodrošināt 
atpazīstamību LV mērogā), ja nepieciešama projektēšana, tad to veic viena projekta 
ietvaros visai novada teritorijai.  
 
3.zemes īpašumu inventarizācija un īpašnieku informēšana un iesaiste (princips - 
„burkāns/pātaga”), tiešā labuma vai pastarpinātā labuma guvēju - uzņēmēju iesaiste 
materiālā atbalsta gūšanai un teritoriālas kooperatīvas sadarbības vai NVO veidošanai. 
 
4. darba organizācijas plānošana, ieplānojot iedzīvotāju talkas, bezdarbnieku/no 
sociāliem pakalpojumiem atkarīgo iedzīvotāju iesaisti darba veikšanā, maksimāli 
samazinot pašvaldības finansējuma slogu. 
 
5. izejmateriālu piegādātāju (piem. LVM, vietējie galdniecības, utt) un darba veicēju 
(stendi, galdi, rotaļu laukumi, volejbola laukumi utt) meklēšana (skolu darbnīcas, 
vietējie amatnieki, utt) konkrētu lietu radīšanai un uzstādīšanas procesa vadīšanai.   
  
6.Novadpētnieciskā materiāla/leģendu/stāstu/pasaku, maršruta  radīšanas procesa 
organizācija (ko dara skolnieki, ko skolotāji, ko vēsturnieki, utt). 
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7. definēto maršrutu testēšana un norāžu atzīmēšana ar krāsu gammām  uz kokiem 
uttm. (Skolēni, pensionāri, interešu grupas, dažādi teritoriju apmeklētāji  vasaras  
nometnēs, piem sportisti, mākslinieki utt) 
 
8. darba talku organizācijas plāna īstenošana teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai 
 
9... 
  
Pārējā teritorija 
1. Graustu un aizlaisto ainavu inventarizācija, zemes īpašnieku inventarizācija un 
darbs ar tiem (pātagas/burkāna princips)  
 
2. Atšķirīgās pieejās sakoptu viensētu definēšana teritorijās (no vienkāršā līdz 
daiļdārza līmeni)  kā demonstrācijas saimniecības un praktiskās apmācības iespējas, 
apmācības kursu organizēšana  
 
3. Vides/ainavu dizainera (studentu) pieaicināšana katra novada ciemata 
vizualizēšanai, skicējot sakopta un pievilcīga ciemata izskatu iedzīvotājiem saprotamā 
veidā. 
 
4. Darba organizācijas plānošana, ieplānojot iedzīvotāju talkas, bezdarbnieku/no 
sociāliem pakalpojumiem atkarīgo iedzīvotāju iesaisti darba veikšanā, maksimāli 
samazinot pašvaldības finansējuma slogu 
 
5. Izejmateriālu piegādātāju (piem. LVM, vietējie kokrūpnieki, smilšu/grants karjeru 
apsaimniekotāji, utt) un darba veicēju (stendi, galdi, rotaļu laukumi, volejbola 
laukumi utt) meklēšana (skolu darbnīcas, vietējie amatnieki, utt) konkrētu lietu 
radīšanai un uzstādīšanas procesa vadīšanai   
 
6.Ddarba talku organizācijas plāna īstenošana teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai 
 
7...  
 
2) „Ekonomikas attīstīšanas darba plāns” 
Plānā būtu jāietver tādas aktivitātes kā:  
1.Mājražotāju /amatnieku/uzņēmumu un viņu produktu/pakalpojumu inventarizācija 
un saraksta izveide 
 
3. Mājražotāju/amatnieku un uzņēmēju tikšanās, visu apkopoto ideju inventarizācija, 
kooperācijas iniciēšanas pasākumi (nosakot līderus/organizatorus kopējai darbībai un 
plānu, kā uzņēmējdarbību un produktu noietu paplašināt, kur ieguldīt investīcijas un 
kā piesaistīt jaunus kooperācijas biedrus)  
 
4.”Aknīstes („Sēļu nama”)  novada produktu un pakalpojumu groza” definējums un 
reklāmas kampaņas publicitātes pasākumu laikā (piem., koncertos, novada svētkos, 
kāzu pasākumos vietās, tūrisma vietas, utt) 
 
5.Kooperatīva izveide, kurā iesaistītos vismaz aktīvāki teritorijas cilvēki, kas var rādīt 
piemēru citiem un pārliecināt par dalības ekonomiskajiem labumiem. Ja tomēr pastāv 
problēmas organizēt kooperatīvus, tad, iespējams, daļu no iedzīvotāju minētajām 
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idejām var uzsākt realizēt caur pašvaldības vai pagasta vadībai pakļautiem 
uzņēmumiem, paredzot to, ka potenciālā peļņa tiek ieguldīta teritorijas sociālajā un 
infrastruktūras attīstībā, vides sakoptības uzturēšanā un publicitātes pasākumu 
organizēšanai.  
 
 6.... 
 
3) „Infrastrukt ūras uzturēšanas plāns” 
1.Pieejamo un nepieciešamo sabiedriskā transporta maršrutu izpēte (ikdienā 
nepieciešamās plūsmas darba/ mācību/utm vajadzībām) . Sabiedriskā transporta, 
skolnieku pārvadājumu un papildus nepieciešamo maršrutu plānojumi un pieejamā un 
nepieciešamā transporta kapacitātes analīze  (mikroautobusu izmantošana). 
 
2.stāvlaukumu un tirdzniecības laukumu izveide, kas varētu būt līdzīgs kā pie tūrisma 
darba plāna) 
3. ...  
 
4) Publicitātes pasākumu īstenošanas plāns 
1.vienošanās par to, kā Aknīstes novads tiks „pārdots”  ārējai sabiedrībai. Kādi 
produkti, kādi nosaukumi, kādi Logo tiks izmantoti, gan uz precēm, gan uz novadā 
esošajām tūrisma/ceļu norādēm un atpūtas vietās, utm.. 
 
2.Aknīstes novada kā „Sēļu nama” pozicionēšana un Gārsenes kultūrvēsturisko 
objektu un vides resursu izmantošana novada visa teritorijas atpazīstamības 
uzsākšanai un cilvēku piesaistei.  
 
3.Ikgadēji organizējamo pasākumu saraksta izveide, iekļaujot tādus pasākumus, kuru 
izmaksas no novada budžeta ir minimālas un kuros pasākumi iekļauj gan apmeklētāju 
sabiedrisko darbu novada teritorijā, gan atpūtas pasākumu (piem, akmens māju drupu 
sakopšana/apzaļumošana, Aknīstes novada „vizītkartes - Vārtu” izveide, upju krastu 
iztīrīšana un instalāciju iekāršana upes maršruta izveidei, mākslas studiju un nometņu 
rīkošanas laikā parku iekārtošana, instalāciju izveide, bērnu rotaļu laukumu/centra 
iekārtošana/dizains, utm).  
 
4.Novada mājas lapas uzlabošana un info daudzveidības nodrošināšana tajā gan 
latviski, gan angliski, gan lietuviski. 
 
5....   
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Pielikums. Nekavējoši īstenojamais tūrisma attīstības pasākumu 
plāns Aknīstes novadā, A.Puncuļa sagatavots materiāls  

Kopējais  
1. Informācijas centra un struktūras (punktu) veidošana ( Aknīstē, Gārsenē, 

Asarē) 
2. Novada mājas lapas sakārtošana tūrisma nozarē 
3. Informācijas aktualizācija LPMA, Zemgales TIC un citos serveros 
4. Tūrisma informācijas centra iestāšanās Zemgales tūrisma asociācijā 
5. Reklāma citu novadu mājas lapās un Lietuvas portālos 
6. Informatīvo materiālu un suvenīru izstrādāšana un pasūtīšana 
7. Iespējamo novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju apmeklēšana, piedāvājuma 

izpēte 
8. Sanāksmes sasaukšana par novada tūrisma darba attīstību 
9. Esošo tūrisma objektu izpēte, remonts, sakārtošana 
10. Objektu sakopšana Latvijas talkas ietvaros 
11. Pludmaļu sakārtošana Vecmuižas un Zuju ezeros 
12. Sakrālā tūrisma maršruta izveide un reklāma 
13. Iekļaujošās izglītības iespēju izpēte 
14. Velotūrisma maršruta izstrāde un reklāma 
15. Amatniecības un mākslas skolu iesaistīšana dažādu objektu izveidošanā un 

attēlošanā novadā 
16. Reklāmas stendu izgatavošana un izvietošana pie iebraukšanas novadā 
17. Velotūrisma nozares veidošana Dienvidsēlij ā 
18. Zivju krājuma papildināšana novadu ezeros 
19. Licencētas makšķerēšanas organizēšana novada ezeros 
20. Piedalīšanās „Balttour” izstādēs 
21. Peintbola objektu izveidošana 
22. „Meža kaķa” trases veidošana 
23. Finansējuma piesaistīšana dažādos projektos (ESF, VAF utt.) 
24. Jaunu sadarbības partneru un pakalpojuma sniedzēju iesaistīšana tūrisma 

nozarē 
25. Tūrisma centra un gidu akreditācija 

Aknīste 
26. Viesnīcas remonts Aknīstē, materiālās bāzes papildināšana 
27. Sēļu nama pastāvēšanas jautājuma risināšana 
28. Dainu dārza labiekārtošana 
29. Sēļu parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma veidošana 
30. Miķēnu muzeja rekonstrukcija 
31. Rūķu ciema veidošana 
32. Dzirnavu dambja sakārtošana 
33. Alpīnisma taku veidošana aiz estrādes 
34. Golfa laukuma veidošana pie estrādes 
35. Tenisa laukuma veidošana pie estrādes 
36. Holokausta piemiņas maršruta izveide 
37. Kalnu slēpošanas trases veidošana 

 

Asare 
38. Asares parka un taku rekonstrukcija 
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39. Pagasta ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 
40. Z/s iesaiste tūrisma nozarē 
41. Sakrālā tūrisma maršruta veidošana 
42. Velotūrisma maršruta veidošana 
43. Sporta centra veidošana Ancenē 
44. Hercoga Jēkaba kanāla fragmenta rekonstrukcija 
45. Peintbola objekta izveidošana 
46. „Meža kaķa” trases veidošana 

Gārsene 
47. Dienesta viesnīcas paplašināšana Gārsenē 
48. Gārsenes dzirnavu dambja atjaunošana 
49. Ošu alejas atjaunošana 
50. Gārsenes pamatskolas iesaistīšana Gārsenes taku sakopšanā un atjaunošanā 

projektu nedēļas ietvaros (norādes, atpūtas vietas) 
51. Laivu noma Gārsenes dzirnavezerā un Vecmuižas ezerā 
52. Atbalsts Gārsenes kalnu trases labiekārtošanā 
53. Meža estrādes rekonstrukcija Gārsenes dabas takās 
54. Gārsenes pils verandas remonts, izstāžu zāles izveidošana  

 


