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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

SVID – stipro, vājo, iespēju un draudu analīze. 

CSB – Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze 

PII – pirmsskolas izglītības iestāde 

BJC – Bērnu un jauniešu centrs 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

NĪN – nekustamā īpašuma nodoklis 

LMT – Latvijas Mobilais Telefons 
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TERMINU SKAIDROJUMS 

Attīstības programma - vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts 

pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

Demogrāfiskā slodze - darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu 

skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā.  

Iedzīvotāju blīvums - skaitlisks lielums, kas parāda kādai noteiktai teritorijai piederīgo 

iedzīvotāju skaita attiecību pret šīs teritorijas platību.  

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums - starpība starp attiecīgajā periodā dzimušo un 

mirušo skaitu.  

Investīciju plāns - attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz 

līdz 3 gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu . 

Prioritāte - teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

Projekts - pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika 

periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku resursiem.  

Publiskā apspriešana - ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, 

kura ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai 

piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, 

sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās).  

Rīcības plāns - attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu 

un investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.  

Rīcības virzieni - konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa 

prioritāšu sasniegšanai.  

Sabiedriskā apspriede - sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus 

sniedz sabiedrības pārstāvji. 

Stratēģiskais mērķis - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 

pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērts uz teritorijas attīstības vīzijas 

sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo 

darbību identificēšanai. Stratēģiskā daļa attīstības programmas sadaļa, kurā definē 

plānošanas reģiona/pašvaldības vidēja termiņa prioritātes un izvirza uzdevumus to 

īstenošanai.  
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Uzdevumi - iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 

sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.  

Vīzija - lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas 

unikālās vērtības.  
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IEVADS 

Aknīstes novada attīstības programma (turpmāk tekstā Attīstības programma) ir vidēja 
termiņa (6 gadi) politisks dokuments, kas nosaka novada attīstības stratēģiskos 
mērķus. Attīstības programma sastāv no novada esošās situācijas un SVID analīzes, 
stratēģiskās daļas, rīcības plāna un programmas īstenošanas uzraudzības kārtības.  

Dokuments ieskicē novada ilgtspējīgas attīstības vīziju, uzstāda potenciālo attīstības 
virzienu stratēģiskos mērķus, nosaka konkrētus uzdevumus un rīcības izvirzīto mērķu 
efektīvai sasniegšanai. 

Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai 
plānošanai, kā arī var kalpot par pamatu vietējo un ārvalstu investīciju piesaistīšanai. 

Attīstības programmas izstrāde veikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. 
panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto 
daļu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
izstrādātiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un 
vietējā līmenī” un 04.04.2012. MK noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības 
kārtība attīstības plānošanas procesā”.  

Aknīstes novada attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Aknīstes 
novada domes 26.01.2011. lēmumu Nr. 14  „Par Aknīstes novada attīstības 
programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.1, 14.#). 

 

Attīstības programmas sastāvs: 

 

 

 

 

Esošā 
situācija 

• esošie resursi 

• problēmas 

• tendences 

Stratēģisk
ā daļa 

• vīzija 

• ekonomiskā specializācija 

• stratēģiskie mērķi 

• uzdevumi to īstenošanai 

Rīcības 
plāns 

• konkrētu rīcību kopums 

• investīciju plāns 



Aknīstes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 

8 

 

 

 

 

 

 
PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS 

ANALĪZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aknīstes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 

9 

 

VISPĀRĒJS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 

Aknīstes novads atrodas Latvijas DA daļā, Sēlijā jeb Augšzemē. Novada teritorija 
atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma D - DR daļā. Aknīstes pilsēta 
un pilsētas lauku teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma DR 
malā, Asares pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma D malā, 
Gārsenes pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenuma D malā. 
Novadu veido 4 teritoriālās vienības - Aknīstes pilsēta, Aknīstes, Asares, Gārsenes 
pagasti. Novada teritorija ir 284,95 km2 liela, 2013.gada sākumā novadā dzīvo 3084 
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) vai 2897 (Centrālā statistikas pārvalde - CSP) 
iedzīvotāji. Kultūrvēsturiski novads pieder Sēlijas reģionam, funkcionālās saites to 
saista gan ar Zemgales, gan Latgales reģioniem, gan Lietuvas Republiku. Novadā ir 5 
apdzīvojuma centri – Aknīstes pilsēta, ciemi Asare, Ancene, Gārsene, Kraujas, kā arī 
viensētas un viensētu grupas. Novads robežojas ar Viesītes novadu, Jēkabpils novadu 
un Ilūkstes novadu, kā arī Lietuvas Republiku. 

 

1. Attēls: Ģeogrāfiskais novietojums Latvijā un Zemgales reģionā 

Novada teritorijas platība: 284,95 km2 

Iedzīvotāju skaits1: 3084 

Iedzīvotāju blīvums2: 10,8 cilvēki/km2 

Administratīvais centrs: Aknīste 

                                                           
1
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,  dati par 2013.g. jūlijā http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html  

2
 VRAA, Reģionu attīstība Latvijā 2012 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/iedzivotaju.html
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Transporta infrastruktūra: Aknīstes novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi: P73, P74 
un valsts vietējie autoceļi: V709, V771, V774, V779, V800, V810, V822, V823. 
Pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir 187,525 km, no tiem 8,268 km jeb 4,4% ir 
segti ar melno segumu.  

Uzņēmējdarbība: Galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir saistīti ar lauksaimniecību 
(graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību. 

Nodarbinātība: 2013. gada novembrī reģistrēto bezdarbnieku skaits3 Aknīstes novadā 
bija 134 jeb 7.1%.  

Teritorijas attīstības indekss: Aknīstes novada teritorijas attīstības līmeņa indekss pēc 
2011. gada datiem, salīdzinot ar 2011. gada vidējiem rādītājiem ir –0,043, savukārt 
salīdzinot ar 2010. gada vidējiem datiem ir  –0,2124. Starp 110 Latvijas novadiem 
Aknīstes novads ieņem 52. vietu. Teritorijas attīstības indekss ir vispārīgs rādītājs, kas 
parāda augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts sociālekonomiskā attīstības 
līmeņa attiecīgajā gadā. 

Zemes resursi: Lielu daļu novada teritorijas klāj meži – 38% no novada kopplatības. 
Meži ir viena no lielākajām novada izmantojamām dabas bagātībām. Lauksaimniecības 
zemes aizņem 47% no novada kopplatības.  

Aknīstes novada īpašās vērtības:  

 Aknīstes novads ir bagāts ar mežiem, kas aizņem 38% no novada kopplatības, 

dabas objektiem un kultūras pieminekļiem; 

 Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Susējas (Aknīstes) pilskalns pie Susējas 

upes; Krastu apmetne pie Krastiem Gārsenes pagastā; 

 Vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Rācenāju senkapi pie bij. Rācenājiem 

Aknīstē; Kaparnieku senkapi Aknīstē; Saltupju Svētavots – kulta vieta Aknīstē; 

Stūraģeidānu senkapi Aknīstē; Ulasu Airīšu senkapi ar krustakmeni Aknīstē; 

Krastiņu Karātavu kalns – soda vieta, vidusl. kapsēta un vidusl. nocietinājums 

Asares pagastā; Kurmišku pilskalns pie Kurmiškiem Lāčupītes krastā Gārsenes 

pagastā; Rancānu senkapi pie bij. Rancāniem Gārsenes pagastā; 

 Valsts nozīmes vēstures pieminekļi: Tēlnieka J. Mikena dzimtās mājas Aknīstē; 

 Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi: Skola, tagad ”Baltkalnu” dzīvojamā ēka 

Asares pagastā; Asares luterāņu baznīca Asares pagastā; 

 Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: kancele, vitrāža „Kristus dzimšana”, vitrāža 

„Kristus debesbraukšana”, interjera dekoratīvā apdare, durvju komplekts, altāra 

barjera Asares pagastā; vitrāžas (2) Gārsenes pagastā; kristāmtrauks Gārsenes 

pagastā; ērģeles Gārsenes pagastā; krāsns Gārsenes pagastā; 

                                                           
3
 Dati uz 2013.11.31, Nodarbinātības Valsts aģentūra, http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=444&txt=458&t=stat   

4 VRAA, Reģionu attīstība Latvijā 2011 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=444&txt=458&t=stat
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 Vienīgais vietējas nozīmes īpaši aizsargājams dabas objekts Aknīstes novada 

Asares pagasta teritorijā ar Asares pagasta padomes lēmumu ir Asares muižas 

parks, šis statuss piešķirts 2000.gadā; 

 Valsts aizsargājamie dabas objekti Asares pagastā – dižkoki: priede – apkārtmērs 

3,3 m „Krastiņu” māju pagalmā; ozols – apkārtmērs 5,5 m pie „Graviņām”; 

melnalksnis – apkārtmērs 3,2 m pie „Graviņām”; parastā liepa – apkārtmērs 4,9 

m Asares parka iebraucamajā alejā; parastā liepa – apkārtmērs 4,5 m Asares 

parka iebraucamajā alejā; parastā goba – apkārtmērs 4,5 m s-bas „Ceļinieki” 

zemē; piramīdveida kadiķis – apkārtmērs 0,8 m s-bas „Kaudzītes” zemē; 

sudrabpapele – apkārtmērs 5,1 m s-bas „Papališķi” zemē; 

 Aizsargājamā dzīvnieka – trīspirkstu dzeņa – PIC TRI mikroliegums – 8,8 ha platībā 

valsts mežos; 

 Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Gārsenes pagastā: Dabas 

liegums „Baltmuižas purvs” – Natura 2000 teritorija - daļa teritorijas; ar MK 

noteikumiem Nr. 888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” Gārsenes aleja ir 

noteikta kā valsts nozīmes īpaši aizsargājams dabas piemineklis; 

 Baltmuižas purva lieguma daļā VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 

mežsaimniecības 7. Aknīstes iecirknī ir izveidots mikroliegums 4,2 ha platībā retu 

augu – Smaržīgās zemessomenītes (Geocalyx graveolens) un Jungermanija 

(glaudkausiņu, Jungermannija leiantha) aizsardzībai; 

 Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki Gārsenes pagasta teritorijā: dižvīksna – 

apkārtmērs 7,80 m; parastā vīksna – apkārtmērs 5,61 m „Upītēs” (pretī 

„Lutaušiem”); Baltupītes ozols – apkārtmērs 5,77 m; Censoņu ozols – apkārtmērs 

6,21 m; Bērtuļu ozols – apkārtmērs 5,85 m; Dūņu ozols – apkārtmērs 5,07 m; 

Dīķu priede – apkārtmērs 3,12 m; Priede „Divi brāļi” – apkārtmērs 3 m; Butķēnu 

liepa – apkārtmērs 5,77 m; Parastā liepa – apkārtmērs 5,12 m; 

 Valsts nozīmes aizsargājamie dižakmeņi Gārsenes pagasta teritorijā: Akmens 

„Lutauši” – apkārtmērs 11,5 m, tilpums – 13,3 m3; Akmens „Barona krēsls” – 

apkārtmērs 8,65 m, tilpums – 4,5 m3; Altāra akmens – apkārtmērs nav zināms, 

tilpums – 4,95 m3; Dainu akmens – apkārtmērs 14,25 m, tilpums – 15,4 m3; 

 Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Gārsenes pagastā: 

„Gārsenes parks” platība 4 ha; Dienvidsusējas senleja; Akmens ieleja; 

 Valsts aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis 

„Vecmelderu avoti” (35 ha) Aknīstes pagastā; 

 19 valsts nozīmes dižkoki Aknīstes pilsētā, pagastā: parastā priede (3,40 m) 

Tuņķeļu kapos, parastās priedes (4,10 m - sadalās 2 zaros 1,2 m augstumā; 3,10 

m; 3,00 m) vecajos Tuņķeļu kapos, parastās priedes (3,30 m, 3,10 m) Aknīstes 

pilsētas kapos,  parastā priede (3,70 m)  VAS „Latvijas valsts meži” zemē, parastā 

priede (3,30 m)  ceļa Aknīste - Lietuvas robeža malā, parastā priede (3,1 m) 

saimniecības „Kaļķinieki” zemē, parastā priede (2,80 m) Vilkupes vecajos kapos, 
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parastā liepa (4,10 m) saimniecības „Kaktiņi” mežā, parastā vīksna (5,0 m) 

saimniecības „Ūta” zemē,  Vilkupes ozols (6,05 m)  gravas malā, 200 m no ceļa 

Aknīste – Subate, parastais ozols (5,30 m) pie Velna alas un parastais ozols (5,0 

m) īpašumā „Dziļie grāvji”,  parastais ozols (5,0 m) un parastais ozols (4,0 m) 

īpašumā „Dzelmes”, Rietumu tūja (1,50 m) Parka ielā 1, Aknīstē, parastā liepa 

(5,25 m) Aknīstē, Dzirnavu ielā;  22 parastās priedes ar apkārtmēru virs 2,50 m 

Tuņķeļu vecajā kapsētā (dižkoku audze), ozols (5,60 m) saimniecības „Sapņi” 

zemē, Svētliepa (3,0 m) Aknīstē. 

 Vietējas nozīmes dižkoki Aknīstes pagastā, Aknīstē - parastā liepa (4,60 m, 3 

stumbri) Parka ielas malā, Rietumu tūjas (3 koki) (apkārtmērs virs 1,00 m)  

saimniecības “Ūta” zemē, Rietumu tūjas – 3 koki (katrs 1,4 m)  Vilkupes kapos, 

Rietumu tūjas - 4 koki (apkārtmērs 0,8 -1,0 m) saimniecības „Smiltāji” zemē, 

sudrabvītols (4,4,m ), liepa (3,4 m) saimniecības „Vecmelderi” zemē. 

 Galvenās uzņēmējdarbības formas novadā ir saistītas ar lauksaimniecību 

(graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana) un mežsaimniecību; 

 Novadā ir 2 pamatskolas un 1 vidusskola, 3 bibliotēkas, darbojas 2 kultūras nami; 

 Gārsenes pagasta centrā ir apskatāma Gārsenes pils un dabas takas, kam 

piešķirts kultūras mantojuma statuss; 

 Asares pagastā ir izveidota Veselības taka. 
 

Novadā apskatāmie muzeji, kolekcijas, piemiņas vietas: 

 Aknīstes novadpētniecības muzejs Aknīstē; 

 Gārsenes pils pagalmā atrodas piemineklis Pēterim Kulitānam - 1905. gada 

revolūcijas dalībniekam un augsnes zinību profesoram. 

 Asares pagastā dzimtene un Emsiņu kapos kapa piemineklis māksliniekam Valdim 

Kuprim. 
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2. Attēls: Administratīvais iedalījums 

Teritoriālā 
vienība 

Centrs Centra 
attālums līdz 

Rīgai 

Platība (km2) Iedzīvotāju 
skaits 

(2013.g.) 

Iedzīvotāju 
blīvums 

Aknīste Aknīste 148 km 3.49 1237 354.4 

Iedzīv./km
2
 

Aknīstes 
pagasts 

Aknīste 150 km 129.6 514 4.0 Iedzīv./km
2
 

Asares pagasts Asare 160 km 83.48 548 6.6 Iedzīv./km
2
 

Gārsenes 
pagasts 

Gārsene 170 km 67.97 884 13.0 

Iedzīv./km
2
 

1. Tabula: Administratīvais iedalījums 

Iedzīvotāju raksturojums 

Apdzīvojuma blīvums un struktūra 

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā uz 01.01.2013. bija 30845.  

Lielākais iedzīvotāju skaits ir Aknīstē – 1200 iedzīvotāji, mazākais – Aknīstes pagastā – 
483 iedzīvotāji.  

Mazākais iedzīvotāju blīvums ir Aknīstes pagastā – 4 cilvēki uz 1 km2. Lielākais 
iedzīvotāju blīvums ir Aknīstē – 359 cilvēki uz 1 km2.  

Aknīstes novada teritorijā ir 1 vietējas nozīmes attīstības centrs – Aknīste, un 3 pirmā 
līmeņa attīstības centri – Asare, Gārsene un Kraujas.  

Novada administratīvais centrs ir Aknīste. Lielākais iedzīvotāju skaits ir Gārsenes ciemā 
– 867.  

Iedzīvotāju skaita dinamika 

Salīdzinot iedzīvotāju skaitu novadā laika posmā no 2005.g. līdz 2013.g., tam ir 
tendence samazināties visos pagastos.  

                                                           
5
 PMLP dati, 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/statistika/01012013_IRD/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagas

ti.pdf  

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/statistika/01012013_IRD/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf
http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/statistika/01012013_IRD/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits_pagasti.pdf
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3. Attēls: Iedzīvotāju skaita izmaiņas administratīvajās teritorijās 

Iedzīvotāju skaits samazinās visos pagastos, tikai Gārsenes pagastā laikā uz 2010.gadu 
nedaudz pieauga iedzīvotāju skaits. Salīdzinot ar 2011.gadu Aknīstes pilsētā iedzīvotāju 
skaits samazinājies par 51, Gārsenes pagastā par 89, Asares pagastā par 13 un Aknīstes 
pagastā par 14 iedzīvotājiem. Visstraujāk iedzīvotāju skaits samazinās Gārsenes 
pagastā, no 2005.gada samazinājies par 162 iedzīvotājiem.  

Demogrāfiskā situācija Latvijā jau vairākus gadus ir nelabvēlīga. Iedzīvotāju dabiskais 
pieauguma koeficients  Latvijā 2010.gadā bija - 4,83.  

Aknīstes novadā 2009. gadā noslēgtas 12 laulības, šķirtas 4 laulības. Dzimušo skaits 
novadā bija 25, savukārt mirušo skaits bija 57. Dabiskais pieaugums – 32. 2010. gadā 
noslēgtas 13 laulības, šķirtas 5. Dzimušo skaits – 24, mirušo skaits 62, dabiskais 
pieaugums – 386. 2012. gadā noslēgtas 7 laulības, dzimušo skaits 23, mirušo skaits – 55, 
dabiskais pieaugums –32. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo 2009. gadā – 23 
(iebraukušo skaits – 62, izbraukušo skaits– 85), 2010. gadā – 22 (iebraukušo skaits – 47, 
izbraukušo skaits – 69)7. 

                                                           
6
CSB datu bāzes dati; IV03: Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un 

novados 
7
 CSB datu bāzes dati; IBG05. Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 
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4. Attēls: Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība 

Vecuma un dzimuma struktūra 

Saskaņā ar LR Iedzīvotāju Reģistra datiem8 uz 01.01.2013, Aknīstes novadā no 3084 
iedzīvotājiem 1581 jeb 51% ir vīriešu un 1503 jeb 49% sieviešu. Vīriešu un sieviešu 
skaita dinamika novadā redzama 5.attēlā. 

 

5. Attēls: Vīriešu un sieviešu skaita dinamika novadā 

Sadalījums pa vecuma grupām ir sekojošs: 

 Līdz darbspējas vecumam: 347 jeb 11,13%; 

 Darbspējas vecumā: 2108 jeb 76,63%; 

 Pēc darbspējas vecuma: 662 jeb 21,24%. 

 
                                                           
8
 Pilsonības lietu un migrācijas pārvalde, 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/statistika/01012013_IRD/ISPV_Pasvaldibas_iedzivotaju_skaits.pdf 
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6. Attēls: Iedzīvotāju sadalījums vecuma grupās 

 Dzimuši Miruši 

Pagasts 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aknīste 7 13 16 12 28 14 40 35 36 30 28 29 

Asare 8 5 2 10 5 4 10 8 7 8 11 12 

Gārsene 5 3 2 5 1 1 29 33 21 21 21 23 

Kopā 20 21 20 27 34 19 79 76 64 59 60 64 

2. Tabula: Iedzīvotāju skaita dabiskā kustība novadā 5 gadu laikā 

Demogrāfiskā slodze 

Iedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs ir demogrāfiskā slodze (darbspējas 
vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000 personām 
darbspējas vecumā). Aknīstes novada demogrāfiskā slodze 2010. gadā bija 492, kas ir 
mazāka kā vidējais rādītājs valstī (514).  

Nodarbinātība 

2013. gada 30. novembrī reģistrēto bezdarbnieku skaits9 Aknīstes novadā bija 134 jeb 
7,1%, no kuriem 72 jeb 54% ir sievietes un 62 jeb 46% ir vīrieši. Salīdzinot ar reģistrēto 
bezdarba līmeni valstī (7,2%) un Zemgales reģionā (7,3%), tas ir vienādā līmenī. 77 jeb 
57% ir ilgstošie bezdarbnieki. 5 no reģistrēto bezdarbnieku izglītības līmenis ir augstākā 
izglītība, 40 – profesionālā izglītība, 38 – vispārējā vidējā, 46 – pamatizglītība, 5 – 
zemāka par pamatizglītību un 0 nav norādīts.  

                                                           
9
 Dati uz 2011.28.03, Nodarbinātības Valsts aģentūra, http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=444&txt=458&t=stat   
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7. Attēls: Bezdarbnieku skaita sadalījums pa grupām 

Nacionālais sastāvs un pilsonība 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Aknīstes novadā uz 
01.01.2012 ir 2844 pilsoņi, 262 nepilsoņi un 11 pārējie. Pēc nacionālā sastāva 2514 
iedzīvotāji pēc tautības ir latvieši, 161 lietuvieši, 307 krievi, 49 baltkrievi un 86 pārējo 
tautību pārstāvji.  

 

8. Attēls: Nacionālais sastāvs 
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SVID Analīze – Iedzīvotāju Raksturojums 

Stiprās puses Vājās puses 

liels pilsoņu skaits negatīva demogrāfiskā situācija 

viendabīgs nacionālais sastāvs 

salīdzinoši daudz darbspējas vecuma cilvēku - 

76,63% 

Iespējas Draudi 

veidot sabiedrībai pievilcīgu vidi dzimstības līmeņa samazināšanās 

 iedzīvotāju novecošanās 

 iedzīvotāju migrācija 

 

ĢEOGRĀFISKAIS UN DABAS RESURSU RAKSTUROJUMS 

Ģeogrāfiskais novietojums 

Aknīstes novads atrodas Austrumlatvijas zemienē un ietilpst Aknīstes nolaidenuma 
teritorijā. Novads robežojas ar Ilūkstes novadu, Viesītes novadu un Jēkabpils novadu. 
Ar Lietuvas Republiku ir 21 km gara robeža.  

Dabas resursu raksturojums 

Zemes dzīļu krājumi 

Aknīstes novada zemes dzīlēs atrodas grants, smilts, māla, kūdras, sapropeļa un 
dolomīta derīgo izrakteņu krājumi. Lielākā smilts – grants smilts atradne atrodas 
Gārsenes pagastā. Derīgo izrakteņu izstrāde notiek 3 novada teritorijā esošās atradnēs, 
kur derīgie izrakteņi tiek izmantoti būvniecībai, ceļu būvei un lauksaimniecībai: 

 Pāvulāni, Gārsenes pagasts: smilts – grants un smilts (uzņēmējsabiedrība – AS 
„Latvijas valsts meži”); 

 Baltmuižas purvs, Gārsenes pagasts: kūdra (uzņēmējsabiedrība – SIA „Nordtorf”); 

 Aknīstes purvs, Aknīstes pagastā: kūdra (uzņēmējsabiedrība – SIA „Nordtorf”); 

Ūdens resursi 

Aknīstes novads ir samērā bagāts ar ūdens resursiem. Virszemes ūdens resursi pieder 
Lielupes sateces baseinam, bet Asares pagastā ir robežšķirtne starp Lielupes un 
Daugavas sateces baseiniem. Novadu šķērso Mēmeles labā krasta pieteka 
Dienvidsusēja (114 km), Dienvidsusējas labā krasta pietekas – Dobe (13 km), Dobes 
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pieteka Vilkupe, Radžupe (21 km), Arālīte (21 km), Dūņupe (15 km), Zalvīte (36 km), 
kreisā krasta pietekas – Elsīte (15 km), Dzirnupīte (12 km), Salāte (12 km). Novada 
teritoriju šķērso Jodupe, Skārdupīte, Goba, Vecmelderu dzirnavu strauts, Indānu upīte. 
Daugavas sateces baseinam pieder Dvietes upe, Dzirnavupīte (Cīruline), Lāčupīte 
(Cīruļupīte) un Eglaine.  

Virszemes ūdens resursus veido arī ezeri. Novada teritorijā atrodas 12 ezeri, 1 dzirnavu 
dīķis. Lielākie no tiem – mākslīgi uzpludinātais Gārsenes Dzirnavu dīķis 18,0 ha, Zuju 
ezers 16,4 ha un Lielezers 8,8 ha.  

Zemes resursi 

Aknīstes novada kopējā platība ir 28495 ha. Lielu daļu novada teritorijas klāj meži 38% 
no kopplatības. Meži ir viena no lielākajām novadā izmantojamām dabas bagātībām. 
Lielākie mežu masīvi ir Asares un Gārsenes pagastos. Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme aizņem 13419,5 ha jeb 47% no novada kopplatības. Novada teritorijā atrodas 
vairāki purvi, lielākie no tiem ir Lielais Aknīstes purvs 800 ha, Vilkupes purvs 350 ha, 
Asares – Spēlēnu purvs 297 ha. Novada teritorijā atrodas daļa no Baltmuižas purva, 
kura daļa ir iekļauta Dabas lieguma „Baltmuižas purvs” sastāvā.  

 

9. Attēls: Zemes resursu sadalījums 

Klimata raksturojums 

Aknīstes novadā gada vidējā gaisa temperatūra ir +5,7oC. Gada visaukstākie mēneši ir 
janvāris un februāris ar mēneša vidējo gaisa temperatūru attiecīgi – 6,8oC un – 5,6oC. 
Vissiltākais ir jūlijs ar mēneša vidējo gaisa temperatūru + 17,1oC.  

Saule kopumā spīd tikai pusi no iespējamā ilguma skaidrā laikā. Visvairāk saulaino 
dienu ir no maija līdz augustam (29-30), tad saule spīd vidēji 8-10 stundas dienā. Gada 
vistumšākajā mēnesī decembrī saule spīd vidēji tikai 9 dienas un trīs stundas dienā. 
Gadā kopumā valdošie ir dienvidu, dienvidrietumu un rietumu virzienu vēji. Vēja 
ātrums vidēji gadā ir 3,2 m/s.  

LIZ 
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5% 
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Vides kvalitātes raksturojums 

Vides stāvokļa kontroli Aknīstes novadā veic Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālā 
vides pārvalde.  
 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Aknīstes novads ir bagāts mežiem, purviem un ezeriem – tā ir tīra un daudzveidīga. 
Novadā ir viena īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums „Baltmuižas purvs” – 
Natura 2000 teritorija un ar MK noteikumiem Nr. 888 „Noteikumi par aizsargājamām 
alejām” Gārsenes aleja ir noteikta kā valsts nozīmes īpaši aizsargājams dabas 
piemineklis.  

Aizsargājamā dzīvnieka – melnā stārķa – ligzda, kurai izveidots mikroliegums 9,8 ha 
platībā privātajos mežos un valsts mežā – bijušajā audzes kvartālā Nr.12, vairs nav 
apdzīvota. Vietā noteikts trīspirkstu dzeņa – PIC TRI mikroliegums – 8,8 ha platībā.  

Baltmuižas purva lieguma daļā VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības 7. Aknīstes iecirknī ir izveidots mikroliegums 4,2 ha platībā retu augu 
– Smaržīgās zemessomenītes (Geocalyx graveolens) un Jungermanija (glaudkausiņu, 
Jungermannija leiantha) aizsardzībai. 

Aknīstes pagastā atrodas valsts aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis „Vecmelderu avoti” (35 ha).  

Novadā uzskaitīti 60 valsts aizsargājami koki - dižkoki, bet uzskaitījums vēl jāpapildina. 

SVID Analīze – Ģeogrāfiskais un dabas resursu raksturojums 

Stiprās puses Vājās puses 

Nepiesārņota, tīra vide Maz dabas tūrisma objektu, kā velo maršruti, 

putnu vērošanas vietu 

Plašas mežu teritorijas Nav vienotas tūrisma koncepcijas 

Tiek izmantotas derīgo izrakteņu atradnes  

Izveidots dabas liegums un mikroliegumi  

Iespējas Draudi 

Ceļu remontiem izmantot novadā esošos resursus Uzņēmējdarbības samazināšanās 

Uzlabot tūrisma infrastruktūru  

Veikt dabas resursu padziļināto izpēti  
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SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS 

Izglītība 

Aknīstes novadā atrodas 2 pamatskolas, 1 vidusskola un 1 pirmskolas izglītības iestāde. 
Kopējais skolēnu skaits uz 01.01.2012. bija 383, un 45 bērni vecuma grupā no 5 līdz 6 
gadiem. Visvairāk skolēnu ir Aknīstes vidusskolā, kopsummā 220 bērni jeb 73% no visu 
skolēnu skaita. Tai seko Asares pamatskola ar 41  skolēnu (t.sk. 8 bērni vecumā no 5 
līdz 6 gadiem), Gārsenes pamatskola ar 40 skolēniem (t.sk. 6 bērni vecumā no 5 līdz 6 
gadiem). PII „Bitīte” kopskaitā apmeklē 82 bērni, Aknīstes BJC apmeklē vidēji 106 
skolēni.  

 

10. Attēls: Skolēnu sadalījums pa izglītības iestādēm 

 

Pamatskolās  -   skolēni/pirmsskolas grupas audzēkņi. 

3.  Tabula: Skolēnu skaita izmaiņas novadā 3 pēdējo  gadu laikā 

 

Gārsenes 
pamatskola; 40; 

11% Asares 
pamatskola; 41; 

11% 

Aknīstes 
vidusskola; 220; 

57% 

PII "Bitīte"; 82; 
21% 

; 0; 0% 

Skola 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Aknīstes vidusskola  (ar 
vakarskolu) 

222 196 187 

Asares pamatskola 43/9 42/7 36/7 

Gārsenes pamatskola 41/10 33/7 31/5 

Kopā  izglītojamie 306 271 254 

PII „Bitīte” 82 82 82 

Kopā pirmsskolas vecuma bērni  101 96 94 

Kopā  407 367 348 
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Pedagoģisko darbinieku izglītības līmenis 

2011/2012 mācību gadā Aknīstes vidusskolā darbojas  29 pedagogi, no tiem visi ir ar 
augstāko pedagoģisko izglītību (t.sk. 4 skolotāji ar maģistra grāda izglītību). Vēl Aknīstes 
vidusskolā strādā 1 sporta metodiķis, 1 mājapmācības pedagogs, 1 psihologs un 1 
logopēds, 6 pedagogi veic skolotāja palīga pienākumus. Gārsenes pamatskolā ir 13 
pedagogi, ar augstāko pedagoģisko izglītību, 1 ir maģistra grāds pedagoģijā, Asares 
pamatskolā – 13 pedagogi, t.sk. 11 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 2 
pedagoģijas maģistri. Interešu izglītības iestādē - Aknīstes bērnu un jauniešu centrā, 
strādā 8 pedagogi. PI iestādē „Bitīte” strādā 11 pedagogi, ar atbilstošu izglītību.  

 

11. Attēls: Pedagogu sadalījums pa izglītības iestādēm 

Pedagoģisko darbinieku vecuma struktūra 

12 pedagogi jeb 22% no visiem novada skolotājiem ir vecumā no 45 - 49 gadiem, kam 
seko 10 ( 18%) skolotāju vecumā no 40 - 44 gadiem. Salīdzinoši maz ir skolotāju 
vecumā 24 un jaunāki – tikai 1, veidojot 2% no visiem novada pedagogiem. 9 (17%) 
pedagoģiskie darbinieki ietilpst vecuma grupā 55 – 59 gadiem, 4(7%)  no 30 – 34 
gadiem, 4 (7%) no 35-39 gadiem.  

Aknīstes 
vidusskola; 28; 

38% 

Asares 
pamatskola; 14; 

19% 

Gārsenes 
pamatskola; 13; 

17% 

Aknīstes BJC; 8; 
11% 

PII "Bitīte"; 11; 
15% 
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12. Attēls: Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 

SVID Analīze – Izglītība  

Stiprās puses Vājās puses 

Laba skolu bāze, telpas izremontētas Pedagogu novecošanās (gados jauno trūkums) 

Plašs ārpus stundu  izglītības piedāvājums Bērnu skaita samazināšanās 

Transporta nodrošinājums Pedagogu trūkums atsevišķos priekšmetos 

Skolēnu ēdināšanas pakalpojumi Atbalsta personāla trūkums pamatskolās 

(logopēds, psihologs) 

Stipras skolas tradīcijas  

Iespējas Draudi 

Pedagogu profesionālo kompetenču 

paaugstināšana inovatīvai un radošai pieejai 

darbā 

Demogrāfiskā situācija 

Saglabāt visas trīs izglītības iestādes novadā Skolu tīkla  noslodze 

Piesaistīt atbalsta personālu  

Pirmskolas izglītības attīstība (uzlabošana)  

Mūžizglītība 

Pateicoties sekmīgai finansējuma piesaistei, Aknīstes novadā tiek realizēti vairāki 

mūžizglītības projekti. Aknīstes novada pašvaldība kā iesniedzējs ir Mūžizglītības 

programmas COMENIUS  projektam SVED „Skolēna viedoklis - eiropieša dimensija” 

(Aknīstes vidusskola), kura partneri ir - Ies Lomo De  La Herradura - Canary Islands, 

Lyceum Soleas - Cyprus, Bradford Academy - England , Borbely Lajos Szakkozepiskola - 

Hungary, Lyceum “Federico II” di Svevia - Italy, Akniste Secondary School - Latvia, 

24 gadi un 
jaunāki; 1; 2% 

25-29 gadi; 2; 4% 

30-34 gadi; 4; 7% 

40-44 gadi; 10; 
18% 

45-49 gadi; 22% 

50-54 gadi; 6; 11% 

55-59 gadi; 9; 17% 

60-64 gadi; 3; 6% 

65 un vairāk; 3; 
6% 
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Alytaus Jotvingiu Gimnazija - Lithuania, St. Albert the Great - Malta, Storsteinnes Skole 

- Norway, Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego - Poland un Osnovna šola 

Benedikt - Slovenia. Projekts tika īstenots laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam. 

Kopumā projekta laikā tika nodrošinātas 5 mobilitātes (vizītes) uz Lielbritāniju, Poliju, 

Slovēniju, Lietuvu un Itāliju.  

Kopš 2009. gada novembra līdz 2012. gada aprīlim, tiek realizēts projekts „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kura uzdevumi 

ir sniegt atbalstu pedagogu profesionālai un sektorālai mobilitātei, pedagogu darbam 

nepieciešamajai pārkvalifikācijai un darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pakāpeniskai ieviešanai.  

Kopš 2010. gada jūlija līdz 2012. gada jūlijam tika īstenots programmas GRUNDTVIG 
apakšprogrammas GRUNDTVIG partnerības projekts - „Angļu valoda senioriem – 
iesaistīšana, iekļaušana, iedvesmošana” (English for Seniors - Engaging - Including -
 Inspiring). Programmas mērķis ir veicināt angļu valodas mācību procesa kvalitātes 
uzlabošanu senioriem, radot labvēlīgākus apstākļus starpkultūru attiecībām. Projekta 
aktivitātes - starptautiskās pieredzes apmaiņa, problēmu izpēte un analīze, 
starptautiskie pieredzes apmaiņas semināri skolotājiem un apmācāmajiem, angļu un 
vācu valodas mācību grupu nodarbības senioriem partnerorganizācijās, mācību 
paraugstundas internetā, apmācāmo kontakti internetā, palīglīdzekļa izstrāde angļu 
valodas kursu skolotājiem, projekta mājas lapa izveide.  

SVID Analīze – Mūžizglītība  

Stiprās puses Vājās puses 

Kapacitāte finansējuma piesaistei un projektu 

īstenošanai 

Zema dzimstība 

Izglītības iestāžu infrastruktūra Zems jauniešu īpatsvars 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

 Nepietiekoša pieejamība internetam e-apmācību 

izmantošanā 

 Zems iedzīvotāju blīvums 

Iespējas Draudi 

Finansējuma piesaiste apmācībām Iedzīvotāju skaita samazināšanās 

Sociālā nodrošināšana 

Aknīstes novada sociālais dienests savu darbību uzsāka 2009. gada jūlijā, izveidojoties 
Aknīstes novadam. Sociālā dienesta darbība tiek finansēta no Aknīstes novada budžeta 
līdzekļiem. Sociālā dienesta darbībā tiek ievēroti LR spēkā esošie normatīvie akti, 
pašvaldības likums, sociālā dienesta nolikums, domes lēmumi, rīkojumi.  
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 Aknīstes novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas 

 sniedz sociālo palīdzību, 
 organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem, 
 izstrādā sociālo pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus. 

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un 
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.  

Viena no Sociālā dienesta funkcijām ir nodrošināt sociālos pakalpojumus pēc iespējas 
tuvāk dzīves vietai. 

Lai mazinātu ekonomiskās lejupslīdes radītās sekas, ka daudzām ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām ir zudusi iespēja strādāt algotu darbu vai, lai tās varētu 
apmierināt pamatvajadzības, valsts piedāvā dažādus atvieglojumus (pabalstus) 
trūcīgām ģimenēm, personām: 

 pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai; 
 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 
 dzīvokļa pabalsts; 
 pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai; 
 pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai; 
 vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai; 
 pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; 
 pabalsts audžuģimenei. 

Tāpat materiālo palīdzību ir iespēja saņemt visiem Aknīstes novadā deklarētiem 
iedzīvotājiem, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj 
apmierināt savas vajadzības: 

 vienreizējs pabalsts, sasniedzot 100 gadu jubileju; 
 vienreizējs pabalsts, sasniedzot 80 gadu jubileju; 
 vienreizējs pabalsts, sasniedzot 90 gadu jubileju; 
 vienreizējs pabalsts Zelta kāzu jubilejā; 
 vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas 

pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija 
deklarējušas Aknīstes novada teritorijā; 

 bērna dzimšanas pabalsts; 
 vienreizējs pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei; 
 apbedīšanas pabalsts (paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai); 
 vienreizējs materiālais pabalsts bērnam, uzsākot 1.klasi; 
 vienreizējs pabalsts gadā politiski represētajām personām, kuras deklarējušas 

savu dzīvesvietu novadā; 
 vienreizēju materiālo pabalstu piešķir ilgstošas ārstēšanās gadījumā; 
 piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 3.,4. un 

5.klases skolēniem, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu; 
 piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk 

bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot 
vērā deklarēto dzīvesvietu. 
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Sociālā dienesta darbību vada un koordinē Sociālā dienesta vadītāja. Sociālā dienesta 
struktūra: 

 

13. Attēls: Sociālā dienesta struktūra. 

Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki – dienesta vadītājs, sociālais darbinieks, sociālais 
aprūpētājs un sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.  

Lai iedzīvotājiem sociālā darba speciālists būtu pieejams pēc iespējas tuvāk 
dzīvesvietai, katrā pagasta pārvaldē 2 reizes nedēļā pieņem sociālais darbinieks. Viens 
darbinieks ir ar 2. līmeņa augstāko izglītību, divi darbinieki ar 2. līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību un viens ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Viens darbinieks 
iegūst 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.  

SVID Analīze – Sociālā nodrošināšana 

Stiprās puses Vājās puses 

Sociālā dienesta aktīvs darbs Aizvietošanas iespējas atvaļinājuma laikā 

Atbilstošas telpas apmeklētāju apkalpošanai Demogrāfiskais stāvoklis 

Aprūpe mājās katrā pagastā Nav pietiekošs nodrošinājums ar transportu 

SD speciālistiem atbilstoša izglītība 2010.g. samazināti pabalstu veidi 

SD reģistrēts kā sociālo pakalpojumu sniedzējs Pieņemšanas telpas nav piemērotas cilvēkiem  ar 

īpašām vajadzībām 

Sadarbība ar bāriņtiesu Neliela iedzīvotāju aktivitāte 

Vienoti saistošie noteikumi Aknīstes novadā  

Darbinieku ieinteresētība attīstībā  

Iespēja kopīgi plānot un ieteikt projektus 

saistošajiem noteikumiem 
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Darbojas Veco ļaužu nams – pansija  

Iespējas Draudi 

Izveidot Sociālo māju novada trūcīgo iedzīvotāju 

vajadzībām 

Psiholoģiskā spriedze, izdegšana 

Izveidot mobilo aprūpes vienību novadā Sociālās politikas nestabilitāte valstī 

Iedzīvotāju motivēšana brīvprātīgo darbu 

veikšanai 

Finanšu līdzekļu nepietiekamība 

Veidot starpprofesionāļu komandu Sociālo jautājumu un problēmu pieaugums 

Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidošana Zemi kvalitātes rādītāji – nemainīgs pabalstu 

saņēmēju loks 

Projektu piesaiste  

Kopīgi preventīvie pasākumi klientu grupām – 

nometnes, semināri 

 

 

Pārvalde 

Pēc administratīvās reformas Aknīstes novadam tika noteikts administratīvais centrs – 

Aknīste.  

Saskaņā ar Aknīstes novada pašvaldības nolikumu, pašvaldība ir izveidojusi šādas 

iestādes: 

1) Aknīstes novada pašvaldība (administrācija) 

2) Aknīstes vidusskola 

3) Gārsenes pamatskola 

4) Asares pamatskola 

5) pirmsskolas izglītības iestāde „ Bitīte” 

6) Aknīstes Bērnu un jauniešu centrs 

7) Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests 

8) Aknīstes novada bāriņtiesa 

9) Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa. 

Administrācijas struktūrvienības: 

1) kultūras nodaļa; 

2) tautsaimniecības nodaļa; 

3) Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka; 
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4) Gārsenes bibliotēka; 

5) Asares bibliotēka; 

6) Gārsenes kultūras nams; 

7) Asares kultūras nams; 

8) Aknīstes novada tūrisma informācijas punkts; 

9) Aknīstes novadpētniecības muzejs; 

10) Gārsenes pagasta pārvalde; 

11) Asares pagasta pārvalde. 

 



Aknīstes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 

32 

Novada dome 

Komitejas: 
Finanšu komiteja; 

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta 
komiteja; 

Tautsaimniecības  komiteja. 

Domes priekšsēdētāja, 
neatbrīvotais vietnieks 

Komisijas: 
Vēlēšanu komisija, 

Administratīvā komisija; 
Administratīvo aktu strīdu komisija; 

Iepirkumu komisija; 
Pilsētas zemes komisija; 

Civilās aizsardzības komisija; 
Mantas atsavināšanas komisija; 

Revīzijas komisija; 
Jaunatnes lietu konsultatīvā 

padome; 
Interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas komisija; 
Materiālu un mazvērtīgā inventāra 

norakstīšanas komisija; 
Pamatlīdzekļu pieņemšanas 

ekspluatācijā komisija; 
Pamatlīdzekļu norakstīšanas 

komisija. 

Izpilddirektore 

Pārvaldes: 
Gārsenes pagasta 

pārvalde; 
Asares pagasta 

pārvalde. 

Iestādes: 
Aknīstes novada pašvaldība 

(administrācija) 
Aknīstes vidusskola 

Gārsenes pamatskola 
Asares pamatskola 

pirmsskolas izglītības iestāde 
„ Bitīte” 

Aknīstes Bērnu un jauniešu 
centrs 

Aknīstes novada pašvaldības 
Sociālais dienests 

Aknīstes novada bāriņtiesa 
Aknīstes novada 

dzimtsarakstu nodaļa. 

 

Sabiedrisko 
attiecību 

speciāliste 

 
Juriskonsults  

Tautsaimniecības 

nodaļa 

Kultūras 
nodaļa 

14. Attēls: Pašvaldības pārvaldes  struktūra 

31 
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Pašvaldības budžets 

Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2009. gadā bija LVL 1 368 927, 

2010. gadā tie bija LVL 1 851 657, tātad tie bija par LVL 482 730 (35%) lielāki nekā 

2009.gadā, 2012. gadā pamatbudžeta ieņēmumi bija LVL 2 262 374. Ieņēmumu 

ievērojamu daļu veido nodokļu ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un 

nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). IIN 2009. gadā bija LVL 491 579, 2012.gadā LVL 

666 659, bet 2010. gadā – LVL 559 241, NĪN 2009. gadā – LVL 45 958, 2010. gadā – 

LVL 64 572, 2012.gadā LVL 77 030.   

 

 

 

15.  Attēls: 2012. gada nodokļu ieņēmumu struktūra. 

IIN; Ls 666 659.00 ; 
90% 

NĪN;  Ls 77 030.00 ; 
10% 

2012.gada nodokļu ieņēmumu struktūra 
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16. Attēls: IIN novadā kopā. 

Izdevumi 2009. gadā LVL 1 648 482, 2010. gadā – LVL 1 537 439. Lielāko daļu sastāda 
izdevumi, kas saistīti ar vispārējo izglītību (LVL 518 846.55 jeb 28%), kultūru, sportu – 
LVL 178 455.78, sociālā dienesta palīdzības sniegšana – LVL 165 849.38.  

Realizētie projekti 

Aknīstes novada pašvaldība aktīvi iesaistās projektu izstrādē, tiek piesaistīts gan ES 
fondu, gan citu finanšu avotu finansējums. Lai nodrošinātu novada līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu teritorijas attīstību, investīcijas tiek piesaistītas visu pagastu teritoriju un 
pilsētas infrastruktūras sakārtošanai. Aknīstes novadā tiek realizēti vai jau noslēgti 
vairāki projekti, kas saistīti ar dažādu jomu attīstību – ūdenssaimniecības attīstība ( 
Ancenes ciems, Asares ciems), Aknīstes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijā Aknīstē u.c.  
 

Nr.p.k. 
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas 

nosaukums 
Projekta nosaukums un projekta 

iesnieguma Nr.  

Projekta 
īstenošanas laiks 

(mm/gggg) – 
(mm/gggg) 

Citu fondu līdzfinansētie projekti 

8. 

Sorosa fonds Latvija [Projekts tiek 
īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu 

(Open Society                                                                                                                                                                                                                    
Foundations) finansējumu] 

"Esam kopā" (Asares pamatskola) 
01.12.2012.-
15.12.2013. 

7. 

Sorosa fonds Latvija [Projekts tiek 
īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu 

(Open Society  Foundations) 
finansējumu]         

„Kopā palīdzēsim viens otram” 
(Gārsenes pamatskola) 

01.12.2012.-
15.12.2013. 

 Ls -    

 Ls 100 000,00  

 Ls 200 000,00  

 Ls 300 000,00  

 Ls 400 000,00  

 Ls 500 000,00  

 Ls 600 000,00  

 Ls 700 000,00  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 L
V

L 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopā novadā (LVL) 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (LVL) 
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6. 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, ZPR, īsteno 

A.Voitiške, E.Pulere 

Aknīstes novads laiku lokos 
(turpinājums), NR.12/1-14.2/K17.1; 

NR.12/1-14.2/K17.2 

01.06.2012. – 
30.06.2013. 

5. 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, ZPR, 

Aknīstes novada bibliotēka 
Kultūrvēsturiskais mantojums 10.2010.-03.2012. 

4. 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, ZPR, īsteno 

A.Voitišķe, E.Pulere 

Aknīstes novada kultūrvēsturiskais 
mantojums (Aknīstes novads laiku 

lokos - virtuālā enciklopēdija) , 
nr.10/1-14.2/K 31 

01.10.2010.-
30.10.2011. 

3. VAS LHZB klientu klubs "Mēs paši" 
Gārsenes pils veranda - kultūrvēstures 

piemineklis, nr.Jp1-32 
11.07.2011.-
31.08.2011. 

2. Sorosa fonds Latvija, Asares pamatskola 
Būsim kopā, 

nr.2009-SMSC-01 
01.2010.-11.2010. 

1 
Sorosa fonds Latvija, Gārsenes 

pamatskola 
Kopā palīdzēsim viens otram, 

nr.2009-SMSC-48 
01.2010.-11.2010. 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti 

38. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma  

"Aknīstes novada senioru dienas 
centra izveide Aknīstē", Nr.13-05-LL13-

L413203-000011 

02.05.2013.-
14.02.2014. 

37. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma  

„Latviešu tautas tērpu 
nokomplektēšana kultūras mantojuma 
saglabāšanai Aknīstes novadā”, Nr.13-

05-LL13-L413204-000006 

02.05.2013.-
15.12.2013. 

36. ELFLA, Lauku atbalsta dienests 
Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana. nr.13-05-L12200-001780 
01.06.2013.-
15.10.2013. 

35. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma  
ESI AKTĪVS!, Nr.12-05-LL13-L413201-

000007 
23.05.2012.-
31.05.2013. 

34. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma  

"Ziemas sporta veidu attīstība 
Aknīstē", Nr.12-05-LL13-L413202-

000002 

23.05.2012.-
30.04.2012. 

33. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma  

"Sēļu parka infrastruktūras uzlabošana 
Aknīstē", Nr.12-05-LL13-L413201-

000008 

23.05.2012.-
31.10.2012. 

32. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma 
"Izstāžu zāles izveide Gārsenes pilī", 

Nr.12-05-LL13-L413201-000009 
23.05.2012.-
29.08.2013. 

31. ERAF, CFLA 

"Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 
novada Asares ciemā", 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/0
45 

15.06.2012.-
14.06.2014. 

30. 
ERAF (CFLA), SIA "Gārsenes komunālie 

pakalpojumi" 

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 
novada Gārsenes ciemā, Nr.3 

DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/054 
2013.-2014. 

29. 
ERAF (CFLA),  SIA "Aknīstes 

Pakalpojumi" 

Ūdenssaimniecības attīstības Aknīstes 
pilsētā, 3.kārta, Nr.         

3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/055/017  
2013.-2014. 

28. ERAF (CFLA), SIA "Aknīstes Pakalpojumi" 
Ūdenssaimniecības attīstības Aknīstes 

pilsētā, 2.kārta, Nr. 3 
DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/148/025 

2012.-27.04.2014. 
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27. 
ERAF (CFLA),  SIA "Aknīstes 

Pakalpojumi" 

Ūdenssaimniecības attīstības Aknīstes 
pilsētā, 1.kārta, nr.3 

DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/074/003 

03.10.2011.-
02.10.2013. 

26. 
ESF, Valsts izglītības satura centrs, 

(Aknīstes novada skolotāji - apmācību 
dalībnieki) 

"Profesionālo mācību priekšmetu 
pedagogu un prakses vadītāju 

teorētisko zināšanu un praktisko 
kompetenču paaugstināšana" , Nr. 
1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001 

2010.- 2013. 

25. ESF (NVA) 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi, 

nr.8APSD-1500-2012 
15.03.2012.-
30.06.2014. 

24. ESF , Sabiedrības integrācijas fonds 
Aknīstes novada pašvaldības 

kapacitātes stiprināšana. 
Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098/73 

01.04.2012.-
31.08.0212. 

23. ELFLA, Lauku atbalsta dienests 

Aknīstes vidusskolas 
sporta/sarīkojumu zāles vienkāršota 

rekonstrukcija, nr.11-05-L32100-
000045 

01.08.2011.-
30.11.2012. 

22. 

Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG 
apakšprogrammas GRUNDTVIG mācību 

partnerības projekts, Valsts izglītības 
attīstības aģentūra 

Heritage for everbody, nr.2010-1-BE2-
GRU06-00972 5 

01.08.2010.-
31.07.2012. 

21. 
Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

(KPFI), Vides investīciju fonds 

"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana Aknīstes pirmsskolas 

izglītības iestādē "Bitīte" un Aknīstes 
vidusskolā,  nr.KPFI-7/9 

02.2011.-11.2012. 

20. ERAF (CFLA) 

Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes 
novada Ancenes ciemā, 

nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/005/0
35 

02.12.2010.-
01.12.2012. 

19. ERAF (SM) 

Augšzemes un Skolas ielu (t.sk.tilts pār 
Diennvidsusēju) rekonstrukcija 

Aknīstes pilsētā,  
nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/020 

02.2010.-12.2014. 

18. ESF (VRAA) 
Speciālistu piesaiste Aknīstes novada 

pašvaldībai, 
nr.1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/079/032 

03.01.2011.-
01.12.2012. 

17. ESF (NVA) 

Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai, nr.2DPPN-1500-
2010 

01.01.2011.-
31.12.2011.  

16. ERAF (VM), SIA "Aknīstes VSAC" 

„ Ambulatorās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana Aknīstes 

veselības un sociālās aprūpes centrā, 
nodrošinot stacionārās  veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēja 
pārprofilēšanu uz ambulatorās 
veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu”. 
Nr.3DP/3.1.5.1.2./10/IPIA/VEC/021  

02.2010.- 08.2011. 
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15. ELFLA, Lauku atbalsta dienests 

Siltumapgādes sistēmu vienkāršota 
rekonstrukcija Aknīstes novada 

Aknīstes pilsētā un Ancenes ciemā, 
nr.10-05-L32100-000116 

02.2010.-12.2011. 

14. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma 

„Jauns iesākums kultūras dzīves 
attīstībai Asarē un novadā”, nr.10-05-

LL13-L413206-000003  

22.09.2010.-
07.03.2011. 

13. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 

programma 
„Cilvēkiem un videi” , nr.10-05-LL13-

L413201-000001 
22.09.2010.-
07.11.2011. 

12. 
EK, COMENIUS programma, Aknīstes 

vidusskola 
“Skolēna viedoklis – Eiropieša 

dimensija” (21 000 EUR) 
2009.-2011. 

11. 
ERAF, Valsts Izglītības attīstības 

aģentūra 

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes  

nodrošināšana Aknīstes vidusskolā, 
nr.009/0034/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VI

AA/032 

05.2009.-03.2011. 

10. 

Eiropas Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas valdības divpusējais finanšu 

intruments, CFLA, pašvaldība kā ZPR 
partneris 

Uzņēmējdarbības aktivitātes 
veicināšana Zemgales reģiona 

pierobežas teritorijās, nr.09/1-14.1/16 
(nr.LV0077) 

01.09.2009.-
31.01.2011. 

9. ELFLA, Lauku atbalsta dienests 
Estrādes jaunbūve Aknīstes pilsētā, 

nr.09-05-L32100-000026 
08.2009.- 01.2011. 

8. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, LEADER 
programma, īsteno biedrība "Betānija" 

Dievnama Acis - Asares luterāņu 
baznīcas fasādes vienkāršotā 

renovācija, Nr.10-05LL13-L413206-
000002 

2010.-2011. 

7. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, Asares 

pagasta padome 

Asares pagasta kultūras nama 
vienkāršota rekonstrukcija, Nr.08-05-

L32100-000378 
04.2009.-09.2010. 

6. 
ELFLA, Lauku atbalsta dienests, 

Gārsenes pagasta padome 

Gārsenes pagasta kultūras nama 
vienkāršota rekonstrukcija, Nr.08-05-

L32100-000031 
03.2009.-05.2009. 

5. 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu 

programmas (ERAF), VRAA; pašvaldība 
kā Viesītes novada pašvaldības partneris 

„Culture in Selonia-Together on Both 
Sides of the Border” („ Kultūra Sēlijā – 
kopā robežas abās pusēs”), Nr.LLII-69 

09.2009.-12.2010. 

4. Kohēzijas fonds (VidM) 

Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošas Jēkabpils rajona 

Gārsenes pagasta izgāztuves "Kabatas" 
Nr.56628/5302/PPV rekultivācija", 

nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/011 

14.07.2009.-
07.07.2010. 

3. Kohēzijas fonds (VidM) 
Asares pagasta CSA izgāztuves 

"Urbāni" rekultivācija,  
nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/020 

14.07.2009.-
31.05.2010. 

2. Kohēzijas fonds (VidM) 
Asares pagasta slēgtās CSA izgāztuves 

"Bubuļi" rekultivācija, 
nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/021 

14.07.2009.-
31.05.2010. 

1. Kohēzijas fonds (VidM) 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 

izgāztuves "Pāvulāni 1" rekultivācija, 
nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/023 

14.07.2009.-
31.12.2009. 
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Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie)    

1. LR VARAM,  Aknīstes novada pašvaldība 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Gārsenes pagasta Gārsenes 
ciemā, 1.,2.kārta 

2009.-2011. 

2. Aknīstes novada pašvaldība 
Ielu apgaismojuma izbūve Augšzemes 

ielā, 2.kārta 
2010. 

3. Aknīstes novada pašvaldība 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija  

Gārsenes ciemā 
2011. 

4. Aknīstes novada pašvaldība 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Līvānu un  Saltupes ielās Aknīstē 

2011. 

5. Aknīstes novada pašvaldība Gārsenes dīķa atjaunošana 2011.-2012. 

6. Aknīstes novada pašvaldība 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Gārsenes ciemā 
2012. 

7. Aknīstes novada pašvaldība 
Ielu apgaismojuma izbūve Asares 

ciemā 
2013. 

8. Aknīstes novada pašvaldība 
Jumta atjaunošana Gārsenes ciema 

"Gāršās" 
2013. 

 
Projekta īstenošana turpinās 

Projektu īsteno vadošais partneris vai pašvaldības uzņēmums 

Informācija uz 15.12.2013. 

 

4. Tabula: Aknīstes novada realizēto projektu saraksts 

Teritorijas attīstības plānošana  

Pašlaik Aknīstes novadā vienlaicīgi ir spēkā 3 dažādi bijušo pagastu teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti ar atšķirīgiem attīstības mērķiem un prioritātēm, 
teritorijas izmantošanas veidiem, tās izmantošanas aprobežojumiem, kā arī izstrādes 
kvalitāti. 

Administratīvā 
teritorija 

Dokumenta 
nosaukums 

Datējums  Apstiprināšanas lēmums 

Aknīstes pilsēta ar 
lauku teritoriju 

Aknīstes pilsētas ar 
lauku teritoriju 

teritorijas 
plānojums 

2006. – 
2018. 

Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domes 
2006. gada 26. jūlija sēdes lēmums 

(protokols Nr.11, 14.# 1.punkts), Aknīstes 
novada domes 2009.gada 26.augusta 

Saistošie noteikumi Nr.5 (prot.Nr.7,24.#), 
ar grozījumiem 21.10.2009. 
(prot.Nr.9,11.#), konsolidēti  

Asares pagasts Asares pagasta 
teritorijas 
plānojums 

2007. – 
2015. 

Asares pagasta padomes 2007. gada 31. 
augusta sēdes lēmums (protokols Nr.8, 7.#, 

2.punkts), Aknīstes novada domes 
2009.gada 26.augusta Saistošie noteikumi 

Nr.5 (prot.Nr.7,24.#) 

Gārsenes pagasts Gārsenes pagasta 
teritorijas 
plānojums 
(Teritorijas 

2008. – 
2020. 

Gārsenes pagasta padomes 2008. gada 6. 
augusta sēdes lēmums (protokols Nr.10), 

Aknīstes novada domes 2009.gada 
26.augusta Saistošie noteikumi Nr.5 
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plānojuma vides 
pārskats) 

(prot.Nr.7,24.#) 

Aknīstes novads Aknīstes novada 
jaunatnes politikas 

attīstības 
programma 

2011. – 
2017.  

Aknīstes novada domes 2012. gada 25. 
janvāra sēdes lēmums (protokols Nr.1, 

24.#),  

5. Tabula: Aknīstes novada attīstības plānošanas dokumenti 

Kultūra, sports un sabiedriskās aktivitātes 

Kultūra ir kā tilts starp mūsu pagātni un nākotni. „...dzīves kvalitātes neatņemama 
sastāvdaļa ir – pieejama un kopta kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums. 
Kultūra ir labklājības sabiedrības neatņemama prioritāte, tās loma nacionālās 
identitātes saglabāšanā ir nepārvērtējama”- „Latvijas Nacionālais attīstības plāns”.  

Aknīstes novadā darbojas 2 kultūras nami, kuros abos notiek dažāda veida kultūras 
pasākumi, galvenais mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana.  

Aknīstes novada kultūras iestādēs darbojas 3 dramatiskie kolektīvi, 2 sieviešu vokālie 
ansambļi, 2 tautas deju kolektīvi.  

Novadā darbojas 3 bibliotēkas, kas ir kultūras un informācijas centri novada 
iedzīvotājiem. Bibliotēkas sniedz bibliotēku lietotājiem kvalitatīvus bibliotekāros un 
informatīvos pakalpojumus, veicina iedzīvotāju izglītības iespējas un saturīgu brīvā 
laika izmantošanu.  
Bibliotēkas ir nodrošinātas ar datoriem un interneta pieslēgumu.  

Aknīstes novadā ar jaunatnes politiku saistītos jautājumus koordinē Aknīstes BJC 
direktore, sadarbībā ar novada pašvaldību - kultūras nodaļu, Sociālo dienestu, 
izglītības un kultūras iestādēm.  

SVID Analīze – Kultūra, sports un sabiedriskās aktivitātes 

Stiprās puses Vājās puses 

Izveidots kultūras iestāžu tīkls Kultūras darbinieku nelielais atalgojums 

(atbilstoši pēc slodzes) 

Ir visi priekšnosacījumi kultūrvides sakārtošanai- 

izremontētas telpas, cilvēkresursi, pašdarbības 

kolektīvi 

Sabiedrības līdzdarbošanās kultūras pasākumos 

Kultūras darbinieku tālākizglītība Nedarbojas jauniešu kultūrpolitika 

Tradīciju stabilitāte Problēmas kultūras pieejamībā cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

Sadarbība starp kultūras un izglītības iestādēm Novecojošs tehniskais materiāls, t.sk., IT 

tehnoloģijas 

Amatierkolektīvu mākslinieciskais līmenis  
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Amatniecības centru, daudzfunkcionālo centru 

izveide 

 

Kultūrvēsturiskais mantojums  

Iespējas Draudi 

Saglabāt un iesaistīt sabiedrību kultūras 

procesos 

Finansiālā situācija neļauj piedalīties konkursos, 

pasākumos 

Prestiža celšana kultūras darbiniekiem kā 

profesijai 

Cilvēkresursu samazināšanas, aizplūšana- 

samazinās cilvēku skaits, kas apmeklē kultūras un 

sporta pasākumus 

Pārrobešu sadarības stiprināšana Iedzīvotāju nevēlēšanās iesaistīties pasākumos 

Finansējuma piesaiste projektu ietvaros Sabiedrības novecošanās (jauniešiem un 

senioriem nav vienādas intereses) 

Jaunrades procesu aktivizēšana un atbalsts  

Izveidot mobilo vienību tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšanai 

 

Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu 

popularizēšana sabiedrībā 

 

 

INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

Transports un ceļi 

Aknīstes novadu šķērso valsts reģionālie autoceļi:  

 P73 Vecumnieki – Nereta – Subate; 

 P74 Siliņi – Aknīste. 

Novadu šķērso valsts vietējie autoceļi:  

 V709 Aknīste – Gārsene – Ausmas; 

 V771 Aknīste – Ragi – Apserde – Mežalauki; 

 V774 Aknīste – Lietuvas robeža; 

 V779 Dzeņi – Radžupe; 

 V800 Rubeņi - Ancene - Subate; 

 V810 Slate – Dominieki – Auziņas; 
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 V822 Vilkupe – Bebrene; 

 V823 Vilkupe – Gārsene – Lietuvas robeža. 

 Autoceļi Ielas 

Kopā Tajā skaitā ar 
grants 

segumu 

Kopā Tajā skaitā ar 
grants 

segumu 

Tajā skaitā ar 
asfaltbetona 

segumu 

Aknīstes 
pilsēta un 
Aknīstes 
pagasts 

70,03 68,353 18,309 10,566 6,328 

Asares 
pagasts 

59,94 58,873 0 0 0 

Gārsenes 
pagasts 

39,246 38,373 0 0 0 

Kopā 169,216 165,599 18,309 10,566 6,328 

6. Tabula:  Pašvaldības autoceļu sadalījums un garums 

Pašvaldības autoceļu un ielu kopgarums ir 187,67 km, no tiem 8,268 km jeb 4,4% no 
ceļu un ielu kopgaruma segti ar melno segumu.  

Ielu tehniskais stāvoklis 

Aknīste – ielas ir jāremontē, jo to seguma kvalitāte ir neapmierinoša, būtu 
nepieciešami vairāk gājēju trotuāri labā kvalitātē. Ap daudzdzīvokļu mājām  
nepieciešams sakārtot ielu segumu.  

Aknīstes pagasts – arī te būtu nepieciešams uzlabot esošo ceļu segumu kvalitāti. 

Asares pagasts – ir nepieciešams uzlabot tehnisko stāvokli, grants uzbēruma ceļus ir 
nepieciešams asfaltēt, gājējiem izveidot gājēju trotuārus. 

Gārsenes pagasts – pagasta centrā ir asfaltēti ceļi, bet pārējā pagasta teritorijā būtu 
nepieciešams tos asfaltēt vai uzlabot to segumu, ierīkot gājēju trotuārus.  

Satiksme  

Aknīstes novadā tiek nodrošināti autotransporta pakalpojumi. Novadu var sasniegt ar 
reģionālas nozīmes sarppilsētu autobusu maršrutiem Rīga – Ilūkste līdz Aknīstei, 
pagriezienam uz Asari un Gārseni, Rīga – Jaunjelgava – Subate. Tāpat autobusi kursē 
maršrutos Jēkabpils – Zasa – Rubeņi – Aknīste – Rubeņi – Zasa – Jēkabpils, Aknīste – 
Viesīte – Jēkabpils, Aknīste – Rubeņi – Jēkabpils, Gārsene – Grāvlejas – Jēkabpils, 
Gārsene – Viesīte – Jēkabpils.  
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No pagastu centriem uz novada centru ir iespējams nokļūt vairākas reizes dienā (ir 
arī tādi, kas kursē tikai mācību gada laikā), un no rīta puses ir iespējams nokļūt ar 
pašvaldības transporta palīdzību.  

Sabiedriskā drošība un civilā aizsardzība 

Aknīstes novadā nav pašvaldības policijas, bet par kārtības nodrošināšanu atbild 
valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jēkabpils iecirknis.  

2010. gadā reģistrēto10 noziedzīgo nodarījumu skaits – 30, kas ir 93 uz 10 000 
iedzīvotājiem. Salīdzinot ar Latvijas noziedzības līmeni, kas ir 228 uz 10 000 
iedzīvotājiem un noziedzīgo nodarījumu skaitu Zemgales reģionā (234), Aknīstes 
novadā ir ievērojami zemāks.  

Aknīstes novadā atrodas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona 
brigādes Jēkabpils daļas Aknīstes postenis.  

Telekomunikācijas un sakari 

Telekomunikāciju pakalpojumus nodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „LMT”, SIA „Tele2”, 
AS „Triatel”, SIA „Bite”. 

Pagastu nomalēs mobilo sakaru pakalpojumi nav kvalitatīvi – tīkls nav pieejams vai 
pieslēdzas Lietuvas mobilo pakalpojumu sniedzēji.  

Aknīstes pagasta teritorijā 3 operatori sniedz interneta pakalpojumus, ar interneta 
piekļuves ātrumu 2 – 10 Mbit/s, 2 operatori sniedz ar piekļuves ātrumu 10 – 30 
Mbit/s, 1 ar ātrumu virs 30 Mbit/s. Asares pagastā 2 operatori sniedz interneta 
piekļuves pakalpojumus ar ātrumu 2 – 10 Mbit/s. Gārsenes pagastā 3 operatori 
sniedz interneta piekļuves pakalpojumus ar ātrumu 2 – 10 Mbit/s. Optiskais internets 
nav pieejams. 

Ūdensapgāde, kanalizācija un siltumapgāde 

Komunālos pakalpojumus novadā sniedz 4 institūcijas. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli ir/būs visos apdzīvojuma centros, visi rekonstruēti vai izbūvēti no 
jauna, vienīgi Aknīstes pilsētā vēl nepieciešama jaunu tīklu izbūve lielai pilsētas daļai. 

Siltums centralizēti tiek piegādāts daudzdzīvokļu mājās Kraujās un Aknīstē, abās 
apdzīvotajās vietās apkurē tiek izmantota šķelda, iegādāti jauni apkures katli. Pilsētā 
vēl nepieciešama siltumtrašu izbūve, rekonstrukcija, jaunu patērētāju pieslēgšana. 

                                                           
10

 CSP, dati par 2010.gadu, SKG021. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits statistiskajos reģionos, republikas 

pilsētās un novados 
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Elektroapgāde 

Aknīstes novadā elektroapgādi nodrošina A/S „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu 
reģions. Elektroapgādi nodrošina elektrotīkli ar maksimālo spriegumu 20 kV. 

Atkritumu saimniecība 

Pašvaldība atrodas Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas poligona darbības 
zonā, atkritumu apsaimniekošanu veic iepirkumu procedūras uzvarētājs no 
Daugavpils, kas attāluma ziņā ir efektīvākais pakalpojuma sniedzējs. Uzņēmums 
atkritumus šķiro un atlikušo nešķirojamo atkritumu daļu nogādā poligonā „Dziļā 
vāda”. Novadā nepieciešams izveidot dalītās atkritumu savākšanas laukumus.  

Atkritumu savākšanu Aknīstes novadā kopš 2010. gada nodrošina SIA „Latgale EKO”.  

SVID Analīze – Inženiertehniskā infrastruktūra 

Stiprās puses Vājās puses 

Ievērojami dabas resursi Attālums no lielajiem attīstības centriem 

Pašvaldībai piederošie īpašumi Nolietojies ceļu segums, nav kvalitatīva klājuma 

Pietiekams pašvaldības un valsts autoceļu tīkls Nepietiekama ēku siltināšana 

Pietiekams elektroapgādes tīklu pārklājums Zema iedzīvotāju maksātspēja par komunālajiem 
un siltumapgādes pakalpojumiem 

Iespējas  Draudi 

Veicināt alternatīvās enerģijas ražošanu Samazinās iedzīvotāju skaits 

Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas 
infrastruktūru 

Inženiertehniskās infrastruktūras sabrukums 

Sakārtot dzīvojamo fondu Nodokļu politikas nestabilitāte 

 



Aknīstes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam 

41 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

Uzņēmumu skaits 

Uzņēmuma reģistrā uz 2011. gadu Aknīstes novadā reģistrēti 177 uzņēmumi.  

No tiem 107 ir zemnieku saimniecības, 33 – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 8 – 
individuālie komersanti, 6 – individuālie uzņēmumi, 5 – kooperatīvās sabiedrības. 

Tāpat reģistrētas arī 4 – reliģiskās organizācijas, 14 – biedrības11.  

 

17. Attēls: Uzņēmumu reģistrācijas dinamika 

Uzņēmējdarbības jomas 

Galvenās uzņēmējdarbības formas ir saistītas ar mežsaimniecību un lauksaimniecību. 

Lauksaimniecības galvenās formas ir piena lopkopība, graudkopība, gaļas lopkopība.  

Mežsaimniecības galvenās formas ir mežizstrāde.  

Nr. Uzņēmums 
Apgrozījums 2010.gadā 

(milj. LVL) 
Pret 

2008. 
Pret 2009. 

1. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "NORDTORF" 
6,903,043.00 11% 0% 

                                                           
11

 https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100015661&id=77  
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Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Aknīstes 
novadā (pēc Lursoft datiem)  

Reģ. Likv. 
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2. 

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"Aknīstes psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

1,989,053.00 -26% -11% 

3. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "INDĀRES" 
1,414,007.00 19% 56% 

4. 
SIA "LTL" 1,068,256.00 

2.06 

reizes 
5% 

5. 
SIA "Siliņi" 808,838.00 6% 23% 

6. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "CESVAINES 

KŪDRA" 

352,347.00 87% 72% 

7. 
SIA "AB Farms" 216,293.00 97% 56% 

8. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Aknīstes veselības 

un sociālās aprūpes centrs" 

180,674.00 -55% -34% 

9. 

Jēkabpils rajona Asares 

pagasta zemnieku 

saimniecība "TAURIŅI" 

161,485.00 nav datu nav datu 

10. 

Aknīstes pilsētas ar lauku 

teritoriju Medvecka 

zemnieku saimniecība 

"JAUNPLIKŠI" 

128,340.00 11% 2% 

7.  Tabula: uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. 

Tūrisms 

Aknīstes novadā ir plaši attīstīts lauku tūrisms, novada apmeklētājiem tiek piedāvātas 
daudzas iespējas. 

Tūrisma attīstību negatīvi ietekmē sliktais ceļu stāvoklis no attīstības centriem uz 
Aknīstes novadu. 

Nozīmīgākās tūrisma apskates vietas ir Aknīstes novadpētniecības muzejs, Gārsenes 
evaņģēliski luteriskā baznīca un kapliča, Asares evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Gārsenes pils, Asares muižas drupas, Gārsenes dabas takas, Asares muižas takas, 
Svētavots, Velna ala, Sēļu parks.  

Novada teritorijā atrodas vairākas brīvdienu mājas un viesu nami: „Susēja” Susēja, 
Aknīstes pagasts (vietu skaits 13, 20 papildvietas, telšu vietas, autostāvvieta), „Sila 
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strauti” Ancene, Asares pagasts (vietu skaits 16), Gārsenes pagasta DV, Gārsenes 
pagasts (vietu skaist 11). Ir jauniešu mītne – „Gārsenes pils” – tūristu mītne klašu 
telpās, vietu skaist 40. Telšu vietas – „Pie pils” , z/s „Liepas”.  

 

SVID Analīze – Uzņēmējdarbības raksturojums 

Stiprās puses Vājās puses 

Lēta infrastruktūra un darbaspēks Slikta ceļu kvalitāte 

Lauksaimniecības zemju pieejamība Interneta nepietiekošā pieejamība un 
kvalitāte 

Diezgan liels pieaugušu mežu īpatsvars 
kopējā mežu struktūrā 

Demogrāfiskā stāvokļa pasliktināšanās 

Ekoloģiski tīra vide Maz brīvu darba vietu 

Liels vietējo zemnieku īpatsvars  

Iespējas Draudi 

Dabas resursu saprātīga izmantošana – 
mežu resursi, ūdeņi un derīgie izrakteņi 

Valsts politika – nodokļi 

Nodrošināta interneta pieejamība un 
kvalitāte 

Mainīga likumdošana 

Pozitīva un atpazīstama novada tēla 
veidošana 

Demogrāfiskā situācija 

Pašvaldības atbalsts uzņēmējiem un 
investoriem 

Nevienlīdzīgi platību maksājumi 
lauksaimniekiem 

Tūrisma attīstība (izmantojot 
kultūrvēsturisko mantojumu, dabas 

resursus, pilnveidojot pakalpojumus) 
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KOPSAVILKUMS 

Aknīstes novads atrodas Latvijas DA daļā, Zemgales reģionā,  robežojas ar Lietuvas 
Republiku, novadu veido 4 teritoriālās vienības - Aknīstes pilsēta, Aknīstes, Asares, 
Gārsenes pagasti. Novada teritorija ir 284,95 km2 liela, 2013.gada sākumā novadā 
dzīvo 3084 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) vai 2897 (Centrālā statisktikas 
pārvalde - CSP) iedzīvotāji. Kultūrvēsturiski novads pieder Sēlijas reģionam, 
funkcionālās saites to saista gan ar Zemgales, gan Latgales reģioniem, gan Lietuvas 
Republiku. Novadā ir 5 apdzīvojuma centri – Aknīstes pilsēta, ciemi Asare, Ancene, 
Gārsene, Kraujas, kā arī viensētas un viensētu grupas. 
 
Iedzīvotāji. Kā visā valstī, novadā vērojama demogrāfiskā lejupslīde, pēdējo 5 gadu 
laikā iedzīvotāju skaits samazinās vidēji par 1,1 -1,4 % gadā, laikā no 1990. līdz  
2013.gadam to skaits samazinājies par 21,6%. Iedzīvotāju blīvums novadā 
nevienmērīgs, no 4,0 cilv./km2 Aknīstes pagastā līdz 359 cilv./km2 Aknīstē,  vidēji 
novadā 10,2 cilv./km2  (CSP).  Aknīstes novads ir viens no 2 novadiem valstī, kur 
vīriešu skaits nedaudz pārsniedz sieviešu skaitu. Nacionālais sastāvs novadā 
viendabīgs, 80% iedzīvotāju ir latvieši, 10% iedzīvotāju ir krievi, 5% - lietuvieši. 91,2%  
iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi. Demogrāfiskā slodze ir zemāka, kā vidēji valstī, tomēr 
darbspējas vecumu nesasniegušo skaits ir tikai 11,1% no iedzīvotāju skaita, līdz ar to 
nākotnē rodas draudi darbaspēka pieejamībai novadā, izglītības iestāžu, kā arī visa 
novada  pastāvēšanai. 
 
Ģeogrāfiskais izvietojums un dabas resursi. Ģeogrāfiski lielākā novada daļa atrodas 
Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenumā, bet Asares pagasta A daļa izvietota 
Augšzemes augstienes Ilūkstes pauguraines R daļā. Reljefu saposmo Dienvidsusējas 
upes senleja, subglaciālā vaga Dobes upes ielejā. Klimats raksturojams kā mēreni 
kontinentāls, valdošie vēji – D, DR, R virzienu, vidējais to ātrums gadā – 3,2 m/s, gada 
vidējā gaisa temperatūra +5,70. Vides kvalitāte raksturojama kā laba. Ūdens resursi 
novadā ir pārstāvēti ar Dienvidsusējas upi, Radžupi, vairākām nelielām upītēm, 
ezeriem, novadā nav publisko ūdeņu vai teritoriju, kur zvejas tiesības pieder valstij. 
Pašvaldībai pieder Zuju, Vecmuižas ezeri. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) 
um meži ir ražošanas attīstības pamats novadā. LIZ aizņem 47% no novada teritorijas, 
65% no LIZ savulaik meliorēta, zemes auglība viduvēja, bet Gārsenes pagastā 17,5% 
no LIZ zemes kvalitātes novērtējums ir augstāks par 50 ballēm. Meži aizņem 38% no 
novada teritorijas, lielākie mežu masīvi ir Asares un Gārsenes pagastos, gandrīz puse 
mežu piekrīt valstij. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas novadā ir: daļa no dabas 
lieguma „Baltmuižas purvs” (NATURA 2000 teritorija, ~ 150 ha) un Gārsenes aleja 
Gārsenes pagastā, īpaši aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis Vecmelderu avoti, vairāki mikroliegumi, dižkoku audze valsts mežos 
Aknīstes pagastā, mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža iecirkņi valsts mežos Asares 
pagastā, kā arī valsts nozīmes dižkoki visās 4 teritoriālajās vienībās (kopā vismaz 37 
koki). Vietējas nozīmes aizsargājamu dabas objektu statusu pašvaldības piešķīrušas 
Asares muižas parkam, Gārsenes parkam, dižakmeņiem Gārsenes parkā. No 
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bioloģiskās daudzveidības viedokļa nozīmīga ir Radžupes  ieleja, par ģeoloģiskajiem 
pieminekļiem var uzskatīt Saltupju Svētavotu – kulta vieta un Velna alu, kā 
potenciālo dižkoku audzi – priedes Vecajos Tuņķeļu kapos.  
Novadā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu, bet teritorijā ir smilts, grants, 
kūdras, sapropeļa, māla, dolomīta, avotkaļķa iegulas. Lai gan purvi aizņem tikai 2,2% 
no novada teritorijas, kūdras iegulas atrodas arī mežu teritorijās un viens no novada 
ekonomikas stūrakmeņiem ir kūdras ieguve Aknīstes Lielajā purvā, tās pārstrāde, 
eksports. Smilts, grants ieguve notiek nelielos apjomos, galvenokārt grants ceļu 
rekonstrukcijai, jo grunts granulometriskais sastāvs ir neviendabīgs. Kvalitatīvas 
smilts ieguvei plānots karjers valsts mežos Asares pagastā. 
 
Sociālā infrastruktūra. Izglītības pakalpojumus novadā nodrošina: pirmsskolas 
izglītības iestāde (PII) „Bitīte”, Aknīstes vidusskola, Asares, Gārsenes pamatskolas, 
interešu izglītību jauniešiem nodrošina Aknīstes bērnu un jauniešu centrs, 
profesionālās ievirzes izglītību – Jēkabpils mākslas un mūzikas skolu filiāles. Notiek 
sadarbība ar Viesītes sporta skolu. Skolēnu skaits novadā samazinās, 40% pedagogu 
ir vecāki par 50 gadiem. Lielākā daļa pedagogu iesaistījušies tālākizglītībā. Asares un 
Gārsenes pamatskolas vairākus gadus īsteno projektus skolu kļūšanai par vietējiem 
sabiedrisko aktivitāšu centriem, lai veicinātu arī ekonomisko aktivitāti šajos pagastos. 
Finansējums piesaistīts Aknīstes vidusskolas un PII siltināšanai, vidusskolai uzlabota 
materiāli tehniskā bāze dabaszinību kabinetiem, rekonstruēta sporta zāle, tomēr 
siltināšana, inženiertīklu un telpu rekonstrukcija nepieciešama vidusskolas vecajam 
korpusam un pārējām novada izglītības iestādēm. Mūžizglītības un veselīga 
dzīvesveida aktivitātes deleģētas NVO. 
Sociālos pakalpojumus nodrošina novada sociālais dienests, darbojas pansija 
senioriem, kā arī pašvaldības uzņēmums SIA „Aknīstes veselības un saociālās aprūpes 
centrs”, kas sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, 
ambulatoros pakalpojumus, sociālās aprūpes centra pakalpojumus. Lielākā daļa telpu 
rekonstruēta. Aknīstē ir neatliekamās palīdzības brigāde, 3 ģimenes ārsta prakses, 
pagastos ģimenes ārsta pakalpojumi pieejami 1 reizi mēnesī. Bezdarba līmenis 
novadā pēdējos 3 gados (2010.gada janvāris – 2013.gada janvāris) pārsniedz 10% 
(12,10-10,6%), bezdarbnieku skaits mainījies no 260 līdz 200 cilvēkiem, daļa no šiem 
iedzīvotājiem patiesībā nav darbaspējīgi slimību dēļ.  Drošība novadā ir salīdzinoši 
labāka kā vidēji valstī, lielākais skaits noziegumu ir zādzības, tās veic arī Lietuvas 
pilsoņi, tāpēc nepieciešama starpvalstu sadarbība drošības jautājumos. 
Kultūras aktivitātes pieejamas Asares, Gārsenes pagastos, Aknīstes pilsētā, kā arī 
apkārtējos novados un Jēkabpilī. Novadā ir 3 bibliotēkas, 2 kultūras nami, minētajos 
pagastos un pilsētā darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Lai gan Asares un 
Gārsenes kultūras nami ir rekonstruēti, tiem joprojām nepieciešama iekštelpu un/vai 
ārtelpas uzlabošana. Aknīstes pilsētā rekonstruēta estrāde, bet lielākiem kultūras 
pasākumiem, īpaši ziemā, trūkst telpu, arī sporta zāle, stadions ir tikai vidusskolai, 
līdz ar to Aknīstē aktuāli nepieciešams daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs. 
Cieņpilnai nelaiķu izvadīšanai pilsētā nepieciešama kapliča. Vietēja līmeņa 
apdzīvojuma centros nav sporta zāļu, stadionu, lielākoties arī aktīvas brīvā laika 
pavadīšanas un rekreācijas iespēju. 
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Novadā ir nozīmīgi kultūrvēsturiskā mantojuma resursi, daudzi valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi, to sakopšana un apsaimniekošana veicina tūrisma attīstību. 
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, novadā darbojas 
Aknīstes novada dome un tās izpildinstitūcija – Aknīstes novada pašvaldība, bet 
Asares, Gārsenes pagastos – to pārvaldes, pakalpojumi tiek sniegti arī Ancenē. 
Aknīstes pagasta iedzīvotājiem pakalpojumi tiek nodrošināti Aknīstes pilsētā. 
Pašvaldība saņem maksājumus no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tās 
budžeta ieņēmumi 5 gados (no 2009. līdz 2013.gadam) pieauguši no LVL 1 368 927 
līdz LVL 1 488 125, pieaugumu veido galvenokārt projektu finansējums - pieaugot 
ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, samazinās finanšu izlīdzināšanas 
fonda dotācijas. No 2009. līdz 2013.gadam pašvaldība, tās iestādes, uzņēmumi 
īstenojuši vai uzsākuši īstenot 34 ES fondu un citu finanšu institūciju atbalstītus 
projektus. Vienlaikus attīstības nodrošināšanai nepieciešama pašvaldības darbinieku 
kapacitātes un darba efektivitātes celšana, e-pakalpojumu un vienas pieturas 
aģentūras principu izmantošana. Nepieciešams aktivizēt starptautisko un pārrobežu 
sadarbību, dalību sadarbības tīklos, savu interešu lobēšanu valsts iestādēs un partijās 
novada konkurētspējas paaugstināšanai. 
Inženiertehniskā infrastruktūra. Ceļu tīkls novadā ir pietiekoši blīvs un sazarots, 
novadu šķērso 2 valsts reģionālie ceļi ar melno segumu,  8 valsts vietējie ceļi ar 
grants segumu, kā arī 130 pašvaldības grants ceļi (169 km), taču valsts vietējo ceļu 
kvalitāte neatbilst uzņēmējdarbības attīstības prasībām, grants ceļi šķīdoņa laikā tiek 
slēgti kravu pārvadātājiem ar kravnesību virs 10 tonnām, novirzot uzņēmējus uz 
teritorijām ar labākiem ceļiem. Valsts ceļa no Aknīstes uz Lietuvas robežu kvalitāte 
veido negatīvu Latvijas valsts tēlu. Arī pašvaldības ceļiem ciemos un aktīvas 
saimnieciskās darbības teritorijās nepieciešami kvalitatīvi uzlabojumi. Aknīstē ir 40 
ielas (18,3 km), pārsvarā ar grants segumu, liela daļa neapgaismotas. Rekonstruētas 
galvenās tranzītielas. Īpaši pēc pēdējo gadu ūdenssaimniecības un tranzītielu 
rekonstrukcijas būvdarbiem, kad tranzīta un pārējā satiksme tika novirzīta uz blakus 
ielām, pilsētā nepieciešama ielu rekonstrukcija. Aktuāla ir pilsētas apvedceļa izbūve. 
Komunālos pakalpojumus novadā sniedz 4 institūcijas. Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkli ir/būs visos apdzīvojuma centros, visi rekonstruēti vai izbūvēti no 
jauna, vienīgi Aknīstes pilsētā vēl nepieciešama jaunu tīklu izbūve lielai pilsētas daļai. 
Siltums centralizēti tiek piegādāts daudzdzīvokļu mājās Kraujās un Aknīstē, abās 
apdzīvotajās vietās apkurē tiek izmantota šķelda, iegādāti jauni apkures katli. Pilsētā 
vēl nepieciešama siltumtrašu izbūve, rekonstrukcija, jaunu patērētāju pieslēgšana.   
Telekomunikāciju pakalpojumus nodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „Tele2”, AS 
„Triatel”, SIA „Bite”. Optiskais internets nav pieejams. Pagastu nomalēs mobilo 
sakaru pakalpojumi nav kvalitatīvi – tīkls nav pieejams vai pieslēdzas Lietuvas mobilo 
pakalpojumu sniedzēji. 
Elektroapgādi nodrošina elektrotīkli ar maksimālo spriegumu 20 kV. 
Pašvaldība atrodas Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas poligona darbības 
zonā, atkritumu apsaimniekošanu veic iepirkumu procedūras uzvarētājs no 
Daugavpils, kas attāluma ziņā ir efektīvākais pakalpojuma sniedzējs. Uzņēmums 
atkritumus šķiro un atlikušo nešķirojamo atkritumu daļu nogādā poligonā „Dziļā 
vāda”. Novadā nepieciešams izveidot dalītās atkritumu savākšanas laukumus. 
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Aknīstes pilsēta nav pietiekami nodrošināta ar mājokļiem, pastāv dzīvokļu rinda. 
Dzīvojamo fondu sastāda 20.gs. 70-80-tajos gados celtās daudzdzīvokļu mājas, 
dzīvokļi tajās lielākoties privatizēti, kā arī pirmskara periodā celtās viena, divu un 
vairākdzīvokļu ēkas, lielākoties bez ērtībām un ļoti nolietojušās. Lielāko daļu no 
vecajām ēkām jārekonstruē, daļa jānojauc. Rekonstrukcijai vai jaunu mājokļu 
celtniecībai nepietiek finansējuma. Problēmas ar dzīvojamā fonda kvalitāti pastāv 
visos apdzīvojuma centros, kas ir viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji pamet 
novadu, nākotnē tas varētu radīt darbaspēka trūkumu. 
 
Uzņēmējdarbība. Uzņēmumu reģistrā novadā reģistrēti vidēji 160 uzņēmumi, no 
tiem  107 zemnieku saimniecības, 33 - SIA. Novadā ir 3 organizācijas ar darbinieku 
skaitu, lielāku par 50 – SIA „Nordtorf” (80 – 180), Aknīstes novada pašvaldība ar tās 
iestādēm (~ 160), 275 darbavietas nodrošina garīgās veselības ārstniecības 
pakalpojumu sniegšana VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”. Novadā veidojas 
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīga vide. Galvenās ražošanas nozares – 
lauksaimniecība un mežsaimniecība, kā arī kūdras ieguve, pārstrāde, eksports, 
daudzveidīgi komercpakalpojumi, tai skaitā transporta pakalpojumi, tūrisms. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju no 
2010. līdz 2012.gadam pieauguši no LVL 185,30 līdz LVL 228,78.  Ekonomiski aktīvo 
tirgus sektora statistikas vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2010.gadā bija 104,6. 
Novada ekonomisko augšupeju sekmēs nozares, kuru attīstībai novadā ir attīstības 
priekšnoteikumi:  lauksaimniecība un tās produkcijas pārstrāde; mežsaimniecība un 
kokapstrāde, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde; garīgās veselības ārstniecības un 
aprūpes pakalpojumi; dažāda veida citi pašvaldības un komercpakalpojumi; tūrisms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


