Pielikums nr.1.

RĪCĪBAS PLĀNS
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam pielikums nr.1. ir detalizēts rīcības plāns vismaz trīs gadu periodam. Rīcības plāns ir sastādīts,
lai attīstības mērķus un uzdevumus saskaņotu ar tuvākajā laikā pieejamajiem resursiem, jo tikai koncentrēšanās uz svarīgākajām darbībām var veicināt
vēlamā rezultāta sasniegšanu, pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanu.

Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde
RV 1.1. Veicināt integrētu kultūras, izglītības un sporta pakalpojumu kvalitātes un infrastruktūras uzlabošanu
U.1.1.1. Izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras uzlabošana
1. Uzlabot Kokneses novada
Kokneses novada izglītības iestāžu ēku atjaunošana, telpu
2020-2025 Valsts un
izglītības iestāžu
remonts, teritoriju labiekārtošana un materiāltehniskās bāzes
pašvaldības
infrastruktūru un
uzlabošana
budžets
materiāltehnisko bāzi
2. Pilnveidot kultūras iestāžu
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas efektivitātes
2020-2023 Valsts
infrastruktūru un aprīkojumu
uzlabošana, Kokneses estrādes teritorijas labiekārtošana, laulību
budžets
ceremoniju zāles iekārtošana un aprīkojuma iegāde, Iršu
(VB),
pagasta Magazīnas izpētes un atjaunošanas darbi; 4 Kokneses
pašvaldības
novada bibliotēku telpu remonts un materiāltehniskās bāzes
budžets
uzlabošana
(PB), ES
Leader
programma
3. Nodrošināt sporta
Kokneses novada sporta infrastruktūras atjaunošana (sporta
2020-2022 VB, PB, ES
aktivitātēm nepieciešamo
laukumu un sporta zāļu atjaunošana un labiekārtošana novada
Leader
infrastruktūru un inventāru

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

Kokneses novada
pašvaldība, izglītības
iestādes
Kokneses novada
pašvaldība

Kokneses novada
pašvaldība, Kokneses

1

Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

izglītības iestādēs un Kokneses sporta centrā, sporta aprīkojuma
iegāde
U.1.1.2.Izglītības pakalpojuma kvalitātes pilnveidošana un dažādošana visām vecuma grupām
1.Pilnveidot izglītības
Izglītības programmu saturu uzlabošana, lai īstenotu
programmas un apmācību
kompetencēs balstītu izglītību, mākslu profesionālās ievirzes
metodes
izglītības ieviešana novadā, jaunu metožu ieviešana izglītības
programmu apmācībā, profesionālās izglītības apguves iespēju
paplašināšana dažādām mērķa grupām, izglītības kvalitātes
paaugstināšana, starptautiskie pieredzes un mobilitātes projekti
skolēniem un pedagogiem
2. Nodrošināt daudzveidīgu
mūžizglītības piedāvājumu

3. Paplašināt interešu un
neformālās izglītības iespējas

Sadarbībā ar biedrībām un uzņēmumiem piedāvāt
mūžizglītības/tālākizglītības programmas (svešvalodas,
datorzinības, komunikācija sociālajā vidē, interneta drošība,
rokdarbi u.tml.), programmu vadītāji – novada pedagogi ar
atbilstošu kvalifikāciju, kā bāzes vieta – novada izglītības
iestādes (ESF specifiskais atbalsta mērķis SAM 8.4.1. “Pieaugušo
izglītības nodrošināšana nodarbināto personu profesionālās
kompetences un kvalifikācijas pilnveidei, lai mazinātu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām”),
Vecbebru tehnikuma kompleksa izmantošana mūžizglītības
attīstībai, bezdarbnieku iesaiste kvalifikācijas pilnveidei,
motivācijas un atbalsta pasākumi
Novada jaunatnes iesaistes jaunatnes politikas izstrādē,
jaunatnes iesaistes pasākumu organizēšana, interešu izglītības

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi
programma
s

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Sporta centrs; izglītības
iestādes

pastāvīgi

PB, VB, ES,
ES Leader
programma
s, Etwinning,
E-pale
programma
s
PB, VB, ES,
ES Leader
programma
s, Etwinning,
E-pale
programma
s

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm

PB,VB, ES
finansētās

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar

pastāvīgi

pastāvīgi

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām, uzņēmējiem,
NVA
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Darbības

4.Sekmēt karjeras orientāciju
un darba vidē balstītu prasmju
apguvi

5.Nodrošināt pedagogu un
atbalsta personāla
tālākizglītības iespējas

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
un neformālās izglītības veicināšana un atbalstīšana, interešu
pulciņu dažādošana (ESF Specifiskais atbalsta mērķa
8.3.2.2.pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai”), brīvprātīgā darba popularizēšana, pieredzes un
mobilitātes braucieni
Dalība programmā “Junior achievement Latvia”, mācību
uzņēmumu izveide, vismaz 1xgadā mācību ekskursijas biznesa
uzņēmumos, uzņēmējdarbības prasmju fakultatīva/kursu
piedāvājums skolēniem, izglītojamo iesaistīšanās mācību
uzņēmumu veidošanā un biznesa iemaņu iegūšanā
Katram pedagogam 36 stundu tālākizglītība un profesionālā
pilnveide 3 gadu periodā gan mācību priekšmetā, gan
pedagoģijā, saskarsmē, jaunākajās tehnoloģijās, vadība utml.,
labās prakses piemēru pārņemšana, izglītības iestāžu vadītāju
kompetences un līderisma prasmju paaugstināšana, jaunu
mācību metožu apguve, paaudžu saskarsmes pilnveidošana,
nodrošināta visu izglītības iestāžu atbalsta personāla - logopēds,
sociālais pedagogs, karjeras konsultants, psihologs profesionālā
pilnveide

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi
jaunatnes
programma
s Erasmus+,
Jaunatne,

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
izglītības iestādēm un
biedrībām, jauniešu
padomi

pastāvīgi

PB,VB, ES
finansētās
jaunatnes
programma
s Erasmus+,
Jaunatne,
PB, ES
finansējum
s,
Erasmus+,
Comenius
u.c.
programma
s

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm,
uzņēmējiem, jauniešu
padomi

PB, ES
Leader
programma

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un
kolektīviem

pastāvīgi

U.1.1.3. Mūsdienu un tradicionālās kultūras iniciatīvu daudzveidība
1.Nodrošināt amatiermākslas
Amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu
pastāvīgi
kolektīvu darbību un attīstību materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde
un atjaunošana

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
izglītības iestādēm un
biedrībām
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

2.Nodrošināt novada
pašdarbības kolektīvu dalību
Vispārējos dziesmu un deju
svētkos
3.Sekmēt mūsdienīgu un
tradicionālu kultūras
pasākumu pieejamību novadā

Kolektīvu dalība skatēs, sasniegtie rādītāji, kolektīvu skaits
Vispārējos deju un dziesmu svētkos, apgūtais repertuārs

pastāvīgi

Kultūras pasākumu koncepcijas izstrāde, starpinstitucionāla un
novadu sadarbība pasākumu kalendāra izstrāde. Pasākumu
skaits gada griezumā novada apdzīvotājās vietās (Irši, Vecbebri,
Koknese), tradicionālo kultūras pasākumu pilnveidošana un
attīstība – sama modināšana, Kokneses novada svētki utml.
4. Pilnveidot novada muzeju
Novada muzeju uzturēšana, piedāvājuma pilnveidošana,
piedāvājumu
sadarbības veidošana kultūras pasākumu daudzveidībā,
sadarbībā ar uzņēmējiem un citām pašvaldībām, novada
vēstures liecību saglabāšana, digitalizācija - tēlnieka Voldemāra
Jākobsona memoriālā māja – muzejs, Latvijas Biškopības muzejs
U.1.1.4. Sporta iespēju un pasākumu pieejamība
1.Sekmēt tautas sporta
Iedzīvotāju iesaiste tautas sporta veidos – skriešana, nūjošana,
attīstību
distanču slēpošana u.c., sporta pasākumu organizēšana vismaz
1x gadā, plašākas sabiedrības iesaiste
2.Semēt sporta veidu attīstību Sporta tradīciju un sporta veidu attīstības atbalsts – teniss,
novadā
futbols, florbols, volejbols, handbols, basketbols u.c., sporta
treneru un labāko sportistu atbalsts, sporta nometņu
organizēšana, atbalsts dalībai sacensībās
RV 1.2. Sekmēt ģimeniska, aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti
U.1.2.1. Ģimenes un tās vērtību atbalsts, dzimstības veicināšana
1.Nodrošināt lietderīgu laika
Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu bērnu
pavadīšanu bērniem un
attīstību un vienlaikus samazinātu laiku, kuru bērni spiesti
jauniešiem
pavadīt bez vecāku uzraudzības, projekts “Koknese – veselīgākā

pastāvīgi

Finanšu
avoti un
resursi
PB, Valsts
kultūrkapit
āla fonds VKKF
PB, VKKF

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un
kolektīviem
Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, VKKF

Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, VB, PI

pastāvīgi

PB, VB, PI

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

2020-2024

PB, ES, VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

vide visiem” (ESF specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei", ESF specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2.2. pasākums
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”),
iesaistīti 75% novada bērnu, jauniešu brīvā laika lietderīgas
aktivitātes, jauniešu centra izveide
2.Organizēt pasākumus
Jaundzimušo godināšanas svētki, izklaidējošas mācīšanās
ģimenēm ar bērniem
pasākumu ģimenēm un bērniem, muzejpedagoģiskās
programmas
U.1.2.2.Videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūras attīstība
1.Nodrošināt veloceliņu un
Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – Likteņdārzs”,
velomaršrutu attīstību
velomaršrutu un veloceliņu izstrāde un izveide pagastos,
veloiespēju popularizēšana sadarbībā ar blakus novadiem,
velostāvvietas un atpūtas vietas, velonomas izveide, velogidi
novadā
2.Veidot gājēju/izziņu/ dabas
Dabas takas gar Daugavu, Pērses upi, Kokneses pilsdrupas,
takas
gājēju celiņi ar dabai draudzīgiem materiāliem, maršruti un to
norādes, atpūtas soliņi, vēsturiskās/izziņu takas pagastos, dabas
takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza virzienā gar
Daugavu līdz robežai ar Pļaviņu novadu
3.Nodrošināt kvalitatīvu gājēju Gājēju celiņu izveide/rekonstrukcija pagastu centros, gājēju
ietvju/celiņu infrastruktūru
ietve gar 1905. gada ielu, Vērenes ielu, Hanzas, Dzeņu ielām,
novada centros
gājēju celiņš no Kokneses līdz Likteņdārzam
U.1.2.3. Ūdens infrastruktūras izveide
1.Nodrošināt Daugavas krastu Labiekārtotu atpūtas vietas izveide Kokneses novadā pie
pieejamību un drošību
Daugavas un Pērses, norādes, informācija

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB, VB, PI

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

2022-2023

ES, PB, VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
VAS Latvijas valsts ceļi

2020-2023

ES, PB, VB

Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļas

2020-2023

ES, PB, VB

Kokneses novada
pašvaldība

2021

ES, PB, VB

Kokneses novada
pašvaldība
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Darbības
2.Izveidot atpūtas
infrastruktūru pie ūdens

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Atpūtas vietu izveide pie novada ūdenstilpnēm, labiekārtotas
atpūtas vietas izveide Koknesē pie Daugavas (t.sk. seno laivu
parka kompleksa izveide Daugavas krastā)
U.1.2.4. Sabiedrības iesaiste veselīgā un aktīvā dzīvesveidā
1.Veicināt sabiedrības
Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu emocionālo
veselību
audzināšanu (visiem vecākiem pieejams šāds pakalpojums),
projekts “Koknese – veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei")
2. Nodrošināt atkarību
Pasākumu skaits dažādām mērķa grupām, speciālistu
profilaksi un novēršanu
konsultācijas, “Atkarībām – nē” informatīvās dienas izglītības
iestādēs, narkologu, psihologu lekcijas dažādām mērķa grupām,
informatīvās kampaņas
U.1.2.5. Pievilcīgas vides veidošana bērniem un ģimenēm
1.Veidot mājokļu politiku
Detālplānojuma izstrāde pievilcīgām mājokļu teritorijām
ģimeņu un jauno speciālistu
novadā, jau esošā dzīvojamā fonda izvērtējums un piedāvājums,
atbalstam
teritorijas attīstības plānošana, uzsverot kvalitatīvu dzīvojamo
apbūvi
2. Veidot aktīvās atpūtas
Novada teritorijā izveidot skeitparku, aktīvās atpūtas trases,
infrastruktūru bērniem un
rotaļu laukumus, Kokneses parka labiekārtošana
jauniešiem
3. Uzlabot daudzdzīvokļu
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu teritorijās,
namu iekšpagalmus,
ieskaitot soliņus, pieejamību ar bērnu ratiņiem, senioriem drošu
pielāgojot pieejamību
pārvietošanos

Ieviešanas
periods
2021-2022

Finanšu
avoti un
resursi
ES, PB, VB

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

ES, PB, VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

pastāvīgi

ES, PB, VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām, izglītības
iestādēm

pastāvīgi

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemju īpašniekiem

pastāvīgi

PB,VB,ES

2020-2024

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmējiem, biedrībām,
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
apsaimniekotājiem,
iedzīvotājiem
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

4. Izstrādāt un realizēt
izglītojošus pasākumus un
programmas ģimenēm ar
bērniem

Organizēt saistošus un izzinošus pasākumus ģimenēm ar
bērniem, izmantojot Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzu, vietējos
uzņēmējus, kultūrvēsturi un dabas resursus

pastāvīgi

RV 1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību
U.1.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbības attīstība
1.Uzlabot veselības un sociālo Ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” teritorijas labiekārtošana
pakalpojumu sniedzēju
un žoga izbūve, novada sociālo māju un dzīvokļu remonts,
infrastruktūru un vidi
teritoriju labiekārtošana iekštelpu uzlabošana sociālo
pakalpojumu sniedzēju telpās, pieejamības uzlabošana,
modernizācija, ģimenes ārsta prakšu vietu modernizācija
2. Veidot un uzlabot sociālos
Uzlabot senioru dzīves apstākļus sociālajās mājās, sociālo māju
dzīvokļus
un dzīvokļu tīkla izveide Kokneses novadā
U.1.3.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība
1.Nodrošināt kvalitatīvus
Sociālā aprūpe mājās, mobilā brigāde, krīzes istabas
sociālos pakalpojumus
pakalpojumi, multifunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
izveide

2.Nodrošināt ģimeniskai videi
pietuvinātus sociālos
pakalpojumus

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam
Iršu pagasta Iršu ciema “Madarās” saistībā ar
Deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanu (9.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu

Finanšu
avoti un
resursi
PB,VB,ES

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmējiem, biedrībām,

2022-2025

PB,VB,ES,
PI

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām, ārstniecības
personām

2022-2025

PB,VB,ES,
PI

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām

pastāvīgi

PB,VB,ES,
PI

2020

PB,VB, ES

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un
ārstniecības institūcijām,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests
Kokneses novada
pašvaldība, Kokneses
novada domes Sociālais
dienests
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3.Veicināt primārās veselības
aprūpes pakalpojuma
pieejamību lauku teritorijā
3.Paplašināt sociālo
pakalpojumu klāstu dažādām
mērķa grupām
4.Attīstīt alternatīvās sociālās
aprūpes pakalpojumi sociālās
atstumtības riskam pakļautām
iedzīvotāju grupām
5.Popularizēt pieejamos
pakalpojumus iedzīvotājiem

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākums
"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai")
Ārstu izbraukuma vizītes novada teritorijā, ikgadējas veselības
pārbaudes

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB,VB

Kokneses novada
pašvaldība, VM

PI,PB,ES

Uzņēmēji, Kokneses
novada pašvaldība,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests
Kokneses novada
pašvaldība, biedrības,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests

Fizioterapijas, masiera, psihologa, psihoterapeita pakalpojuma
pieejamība
Palielināts sociālo pakalpojumu skaits – vismaz 2 jauni, iespēja
saņemt visiem sociālās atstumtības grupas iedzīvotājiem.
Paplašināts sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”, pakalpojumu
izveide sociālā riska ģimenēm, bezdarbniekiem, vientuļiem
senioriem
Informācijas izvietošana vidē, sociālajos tīklos, sociālās
kampaņas, tiešais mārketings mērķa grupai. Aptverta visa
mērķa grupa

U.1.3.3.Kvalifikācijas paaugstināšana sociālajiem darbiniekiem
1.Nodrošināt supervīziju
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un supervīziju
sociālā darba speciālistiem
nodrošināšanai sociālā darba speciālistiem novadā, supervīziju
skaits gada laikā, iesaistīto speciālistu skaits – 100%

2020-2023

PB, VB, ES,

pastāvīgi

PB, VB, ES,

Kokneses novada
pašvaldība, biedrības,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests

pastāvīgi

PB, VB, ES,

Kokneses novada
pašvaldība, biedrības,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

2. Paaugstināt sociālā darba
Sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – pastāvīgi
efektivitāti un darbinieku
dalība apmācībās, labās prakses un pieredzes pārņemšana,
profesionalitāti darbam ar
jaunu metožu ieviešana sociālajā darbā, sociālais darbs novadā
riska situācijās esošām
personām
RV 1.4. Sekmēt publiskās pārvaldes profesionalitāti
U.1.4.1. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā
1.Nodrošināt novada interešu Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu plānošanas
pastāvīgi
pārstāvniecību plānošanas
dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un ieviešanā ar
dokumentu izstrādē
reģionālajām un valsts pārvaldes iestādēm (tai skaitā Zemgales
plānošanas reģionu, VARAM, LPS, IZM, ZM)
2.Kokneses novada attīstības
dokumentu ieviešanas
uzraudzība

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.–2037.gadam un Kokneses novada attīstības
programmas 2020.–2026. gadam īstenošanu sagatavošana un
prezentēšana sabiedrībai un novada lēmējinstitūcijām

U.1.4.2.Sadarbības tīklu veidošana Latvijas un starptautiskajā mērogā
1.Veicināt pašvaldības
Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības veicināšana un
starptautisko sadarbību
jaunu kontaktu dibināšana ar Lietuvas, Vācijas (Vitingena) un
citu valstu pašvaldībām, kaimiņu un citām pašvaldībām Latvijā.
Sadarboties ar pašvaldībām Latvijas mērogā reģionālo attīstības
jautājumu risināšanā.

Finanšu
avoti un
resursi
PB, VB, ES,

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība, biedrības,
Kokneses novada domes
Sociālais dienests

PB, ES

Kokneses novada domes
priekšsēdētājs sadarbībā
ar izpilddirektoru un
Attīstības nodaļas
vadītāju
Attīstības nodaļa
sadarbībā ar Kokneses
novada pašvaldības
struktūrvienībām un
kapitālsabiedrībām

1xgadā,
pastāvīgi

PB

pastāvīgi

PB,ES Etwinning
programma
, Kultūras
programma
, Nordplus

Kokneses novada
pašvaldība
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

U.1.4.3.Pašvaldības darbības efektivitāte un kapacitāte
1.Nodrošināt pašvaldības
Apmeklēto semināru un kursu skaits noteiktajā kvalifikācijā
darbinieku kompetenču
katram darbiniekam, labās prakses pārņemšana, pieredzes
paaugstināšanu
apmaiņa
2.Nodrošināt e-pakalpojumu
Pašvaldības sniegtie pakalpojumu caur www.Latvija.lv, eattīstību
pakalpojumu attīstība, eprasmes ar jaunajiem epakalpojumiem, drošība internetā, datu aizsardzība
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas
RV 2.1. Attīstīt kvalitatīvu un pieejamu transporta infrastruktūru
U.2.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
1.Nodrošināt novada autoceļu Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene pārbūve 1,91 km
kvalitāti
garumā Kokneses novadā, ERAF Specifiskais atbalsta mērķis
SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām), vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši asfalta
seguma izbūve 10,25 km garumā Kokneses novadā, autoceļa
P79 Koknese—Ērgļi asfalta seguma pārbūve posmā Koknese –
Vecbebri 6,5 km garumā, Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi –
Atradze 1,3 km (ERAF Specifiskais atbalsta mērķis SAM 3.3.1. –
Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām),
vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta seguma izbūve
Kokneses novadā 2 km garumā posmā no P80 līdz kūdras purva

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB, VB, ES

Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB, VB, ES

Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB,ES,VB

Kokneses novada
pašvaldība
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2.Saglabāt pašvaldības
autoceļu tīklu

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
pievadceļam, reģionālā autoceļa P80 ceļa posma „Blaumaņa
iela” pārbūve 1,56 km garumā
Ceļu seguma uzlabošana un remontdarbi iedzīvotāju mobilitātes
nodrošināšanai, saglabāti svarīgākie pašvaldības autoceļi
saskaņā ar novada izstrādāto ceļu tīklu sarakstu. Ceļu
uzturēšana visās sezonās
Valsts autoceļu kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā. Ceļa
posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi – Sala” pārbūve 0,670 km

3.Nodrošināt pašvaldības
autoceļu seguma kvalitātes
uzlabošana
U.2.1.2. Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana
1.Nodrošināt mobilos sakarus Pieejams sakaru pakalpojums visās novada apdzīvotājās mājās
visā novada teritorijā
2.Atjaunot un modernizēt IKT Mūsdienīgas un drošas IKT tehnoloģijas un aprīkojums
infrastruktūru pašvaldībā un
publiskajās vietās – bibliotēkas, muzeji, izglītības iestādes,
pašvaldības iestādēs
pašvaldības iestādes, kultūras iestādes. Interneta publiskās
pieejamības infrastruktūra pašvaldības iestādēs un iespēja to
izmantot iedzīvotājiem pagasta centrā
U.2.1.3. Cilvēku drošības paaugstināšana novadā
1.Nodrošināt
Video novērošanas sistēmas uzlabošana Kokneses novadā
videonovērošanu novada
centros
2.Uzlabot satiksmes drošību
Attīstīt risinājumus iedzīvotāju kustībai, lai izvairītos no
novada ciemos un apdzīvotās
pārvietošanās gar lielceļu malām, satiksmes drošības risinājumi
vietās
Bormaņu, Iršu, Vecbebru centros

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB,ES,VB

Kokneses novada
pašvaldība

pastāvīgi

PB,ES,VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
VAS Latvijas Valsts ceļi

pastāvīgi

PI

pastāvīgi

PB, ES

Mobilo pakalpojumu
sniedzēji
Kokneses novada
pašvaldība

2021

PB

Kokneses novada
pašvaldība

2020-2023

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

RV 2.2. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
U.2.2.1. Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste
1.Degradēto teritoriju
Reklāmas kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt ražošanas 2020
revitalizācija, ietverot
teritorijas Kokneses novadā, teritoriju infrastruktūras
teritoriju „Krautuve” Koknesē sakārtošana, pieslēgumu veidošana
RV 2.3. Popularizēt novadu kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi
U.2.3.1. Novada resursu, saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu popularizēšana
1.Popularizēt novada
Izveidot zaļā tirgus tradīciju un vietējo produktu pieejamību,
pastāvīgi
mājražotāju produkciju Zaļajā dalība izstādēs, amatnieku un citu pilsētu tirdziņos
tirgū

2.Organizēt mārketinga
pasākumus par novadam
raksturīgāko produkciju un
pakalpojumiem

Mārketinga pasākumu sociālajos medijos, Kokneses novada
iespēju popularizēšana iekšējiem un ārējiem tirgiem

U.2.3.2. Informatīvie pasākumi par ekonomikas attīstību novadā
1.Sniegt informāciju par
Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolām aktīvu
novada uzņēmumiem un
līdzdarbošanos (skolnieki un citi interesenti var iepazīties ar
popularizēt uzņēmējdarbību
uzņēmumu u.tml.)
2. Veicinot uzņēmējdarbību,
Sniegt konsultācijas un atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstīt pakalpojumu
uzņēmējdarbības aktivitātes paaugstināšanas un atbalsta
daudzveidību un kvalitāti
pasākumi sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām, Biznesa

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemniekiem,
mājražotājiem, tūrisma
un sabiedrisko attiecību
nodaļa
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemniekiem,
mājražotājiem, tūrisma
un sabiedrisko attiecību
nodaļa

pastāvīgi

PB,VB,ES

pastāvīgi

PB,VB,ES

pastāvīgi

PB,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība, izglītības
iestādes un uzņēmumi
Kokneses novada
pašvaldība
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

inkubatoriem. Organizētas uzņēmēju dienas un tikšanās,
uzņēmējdarbības atbalsta konkurss.
VTP 3 Kopienas un vides vietrade
RV 3.1.Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
U.3.1.1. Efektīva informācijas apmaiņa starp iedzīvotājiem un pašvaldības pārvaldi
1.Izveidot iedzīvotāju
Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide
informēšanas sistēmu
U.3.1.2. Sabiedrības viedoklis un atgriezeniskā saite
1.Organizēt ikgadēju
Anketu pieejamību pašvaldība un virtuālajā vidē, anketēšanas
sabiedrības anketēšanu par
rezultātu publicēšana, sabiedrības viedokļa noskaidrošana par
pašvaldības darbu
pašvaldības darbu un tā vērtējums, anketu analīze
RV 3.2. Saglabāt un popularizēt Zemgales kultūrvidi un tradīcijas
U.3.2.1. Novada ainavas, kultūrvēsturisko un dabas objektu apzināšana un to attīstība
1.Saglabāt, aizsargāt un
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas”
attīstīt valsts nozīmes kultūras konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu veikšana, pilsdrupu
pieminekļus “Kokneses
piedāvājuma un pakalpojumu pilnveidošana (ERAF specifiskais
pilsdrupas” un “”Vecbebru
atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
muižas kungu māju”
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus”), mūra sienas A, D, A,Z, F Z fasādes
konstrukciju konservācijas darbi, mūra sienu E, I un ZA fasādes
konstrukciju konservācijas darbi, priekšpils nocietinājuma
sienas fragmenta konservācijas darbi,
2.Attīstīt Kokneses novada
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas”
senpilsētu
konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu veikšana, pilsdrupu
piedāvājuma un pakalpojumu pilnveidošana (ERAF specifiskais
atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

PB

Tūrisma un sabiedrisko
attiecību nodaļa

1xgadā

PB

Kokneses novada
pašvaldība

2020-2026

VB,PB,ES

Kokneses novada
pašvaldība

2020-2026

VB,PB,ES,
VKKF

Kokneses novada
pašvaldība, VKPAI
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3.Izstrādāt novada ainavtelpas
attīstības un plānojuma
koncepciju
4.Nodrošināt sakrālā
mantojuma objektu
atjaunošanu

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus”)
Kokneses novada teritorijas apdzīvoto vietu ainavtelpas
attīstības un labiekārtojuma plānojuma izstrāde

Kokneses novada luterāņu baznīcas, Kokneses Romas katoļu
draudzes baznīcas, Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu
baznīcas un Iršu Sv. Mārtiņa Romas katoļu draudzes baznīcas
atjaunošana
5.Sekmēt kultūras pieminekļu Pieejas infrastruktūras izveide Pastmuižas velna akmens – kulta
pieejamību un saglabāšanu
vietai, Bulandu pilskalnam, Lielkalnu pilskalnam (Irbes kalns),
restaurācijas darbi valodnieka J.Endzelīna dzīvesvietai “Nākas”,
Vecbebru muižas klētij, Vecbebru muižas stallim, muižas
pagrabam, sabiedrības izglītošana pilsdrupu vēstures un
kultūras mantojuma jomā
6. Pilnveidot dabas un
Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” arheoloģiskās
kultūrvietas
izpētes darbi, novada teritorijā esošo dabas pieminekļu
apzināšana un aizsardzība, Jaunbebru “Kartupeļu dumpja”
atceres vietas sakārtošana
U.3.2.2. Novada tēla un zīmola veidošana
1.Izstrādāt Kokneses novada
Plānveidīgs novada piedāvājums, kurā novads ir attēlots kā
piedāvājumu
piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, pakalpojumu
saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai, mārketinga koncepcijas un
rīcības plāna izstrāde
2. Veicināt pozitīva novada
Sadarbība ar masu medijiem un biedrībām, informācijas
tēla veidošanu
izplatīšana par novada sasniegumiem, resursiem un iespējām

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

2020

VB,PB, ES

2021-2024

VB,PB,ES,
PI

Kokneses novada
pašvaldība, VKAPI,
uzņēmēji un pieguļošo
zemju īpašnieki
Kokneses novada
pašvaldība, VKPAP,
draudzes

2020-2024

VB,PB,ES,
PI

Kokneses novada
pašvaldība, VKAPI,
uzņēmēji un pieguļošo
zemju īpašnieki

2020-2024

VB,PB,ES

Kokneses novada
pašvaldība, VKAPI,
uzņēmēji un pieguļošo
zemju īpašnieki

2019

ES, PB

pastāvīgi

ES, PB

Attīstības nodaļa
sadarbībā ar Tūrisma un
sabiedrisko attiecību
nodaļu
Attīstības nodaļa
sadarbībā ar Tūrisma un
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

masu medijiem un sociālajā vidē, preses konferences un
prezentācijas pasākumi, dalība izstādēs
3.3.2. Degradējošo teritoriju un graustu sakopšana
1.Uzlabot novada vizuālo tēlu Graustu sakopšana/nojaukšana

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
sabiedrisko attiecību
nodaļu

2022-2026

PI,VB,ES

2.Ierobežot latvāņu izplatību

2022-2026

PI,VB,ES

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmējiem, zemju
īpašniekiem
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmējiem, zemju
īpašniekiem

Latvāņu izplatības teritorijas samazināšana

RV 3.4. Attīstīt novadam un Zemgales reģionam raksturīgus tūrisma produktus un pakalpojumus
U.3.4.1. Tūrisma nozares attīstība
1.Attīstīt ekotūrisma
Izstrādāt ekotūrisma piedāvājuma saturu, piesaistot vietējo
2021-2023
piedāvājumu novadā
sabiedrību, balstoties uz bioloģiski un ainaviski daudzveidīgo
teritoriju esamību, kultūrvēsturi

2.Veicināt ainavu, kultūras un
dabas mantojuma
saglabāšanu un ilgtspējīgu
izmantošanu
tūrisma attīstībai

Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana apskates
objektos, tūrisma produkta, pakalpojuma un maršrutu izstrāde
un attīstība, mārketinga pasākumu dažādās platformās,
sadarbība ar reģionu/reģioniem maršrutu izstrādē un produktu
piedāvājumā, amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma
objektu un kultūrvēsturiskā un tradicionālā mantojuma
popularizēšanai (koncerti, izrādes, ekskursiju vadīšana utt.)

2020-2024

Privātās
investīcijas
– PI, ES, ES
Leader
programma
PB,ES,PI,VB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
uzņēmējiem,
amatniekiem,
mājražotājiem, Kokneses
Tūrisma centrs
Kokneses Tūrisma centrs
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Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

3.Izstrādāt Hanzas ceļa
tūrisma piedāvājumu novadā

Rezultatīva sadarbība ar profesionālām asociācijām, tūrisma un
kultūras aģentūrām, vietējiem uzņēmējiem, biedrībām,
piedāvājot izstrādāto Hanzas ceļu tūrismā, kurš ietver visu
novada teritoriju, gidu sagatavošana, stāsti un leģendas dažādās
valodās (vācu, angļu)
Paplašināt Kokneses pilsdrupās pieejamos pakalpojumus
dažādām mērķa grupām, vēsturisko objektu, pils vēsturiskā
bruģa un akas iekļaušanu kopējā ainavā

4.Pilnveidot tūrisma
pakalpojumu un iespēju
piedāvājumu Kokneses
pilsdrupās
5.Izstrādāt digitālu un
mūsdienīgu pils vēsturisko
notikumu atspoguļojumu
6.Nodrošināt tūrisma
tirgvedības aktivitātes
7.Veidot tūrisma stratēģiskās
partnerības Latvijas un
starptautiskajā mērogā

2021

Finanšu
avoti un
resursi
PB,PI,VB

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība, Kokneses
Tūrisma centrs uzņēmēji
un biedrības

pastāvīgi

PB,PI,VB

Izgatavots pārvietojams makets, vizualizējot pils vēsturisko
plānu un arhitektonisko izskatu, izgatavots digitalizēts makets ar
sakšu uzbrukuma un pils uzspridzināšanu 1700 – 1701.gadā
atspoguļošanu
Mārketinga kampaņas ārējiem un iekšējiem tirgiem par novadā
pieejamajiem pakalpojumiem un iespējām

2021-2022

ES,PB,VB

Kokneses novada
pašvaldība, Kokneses
Tūrisma centrs, uzņēmēji
un biedrības
Kokneses Tūrisma centrs

pastāvīgi

ES,PB,VB

Popularizēt Kokneses viduslaiku pilsdrupas un Likteņdārzu ar to
saistītās iestādes un pakalpojumus starptautiskās un vietējas
nozīmes tūrisma izstādēs, sadarboties ar tūrisma operatoriem
un aģentūrām, analizēt rezultātus, tūristu apmierinātību

pastāvīgi

ES,PB,VB

Kokneses Tūrisma
centrs, tūrisma
pakalpojumu uzņēmēji,
biedrības
Kokneses Tūrisma
centrs, tūrisma
pakalpojumu uzņēmēji,
biedrības, Zemgales
plānošanas reģions

16

Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi
U.3.4.2. Novada estētiskās un vides kvalitātes uzlabošana, veidojot videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus
1.Videi draudzīgi labiekārtot
Informācijas izvietošana, dabas pieminekļa robežzīmes, videi
2020-2023 ES, PB,VB
dabas pieminekļus
draudzīga labiekārtojuma infrastruktūras, kognitīvie celiņi,
autostāvvietas, skatu platformas, skatu torni pie Kokneses
Jaunajām pils drupām
2.Nodrošināt rekreācijas
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas bāzes
2020
ES, PB,VB
objektu attīstību
infrastruktūras izveide pie tā Vecbebru ciema teritorijā, Iršu
ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana
3.Sekmēt mežu un parku
Sakārtot novada parkus un Mežaparka kā rekreācijas objekta
2021
ES, PB,VB
publisko pieejamību
izveidošana Vecbebru ciemā, atpūtas vietas ar labiekārtojuma
elementiem izveide Iršu ciema teritorijā
4.Labiekārtot novada kapsētas Novada kapu teritorijas labiekārtošana un kapu zonas
2022
PB
paplašināšana
RV 3.5. Energoefektivitātes pasākumu ieviešanu
U.3.5.1. Nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņa samazināšana
1.Samazināt siltuma zudumus Siltumapgādes sistēmas modernizācija un efektivizēšana
2024
VB,PB,ES
siltumapgādes sistēmā
2.Izveidot un ieviest
Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana
2022
VB,PB,ES
energopārvaldības sistēmu
Kokneses novadā, Enerģijas patēriņa uzskaite un analīze
pašvaldības ēkās , enerģijas patēriņa uzskaite un analīze ielu
apgaismojumam, enerģijas patēriņa uzskaite un analīze
pašvaldības transportam, Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošana
U.3.5.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana
1.Sekmēt atjaunojamo dabas
Kurināmā kvalitātes paaugstināšana ēkās ar individuāliem
2022
VB,PB,ES
resursu izmantošanu
risinājumiem, pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
VAS “Latvijas Valsts
meži”, Dabas pārvaldi
Kokneses novada
pašvaldība
Kokneses novada
pašvaldība
Kokneses novada
pašvaldība

Kokneses novada
pašvaldība
Kokneses novada
pašvaldība

Kokneses novada
pašvaldība
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi
PI,
VB,PB,ES

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
Kokneses novada
pašvaldība

ES,VB,PB

Kokneses novada
pašvaldība

ES,VB,PB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbība ar
namu
apsaimniekotājiem

2020-2023

ES,PB,VB

Kokneses novada
pašvaldība

2021-2023

ES,PB,VB

Kokneses novada
pašvaldība

2023-2026

ES,PB,VB

Kokneses novada
pašvaldība

2021

PB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar

2.Izglītot sabiedrību par
Informatīvas kampaņas par energoresursu efektīvu izmantošanu 2020
atjaunojamiem dabas
resursiem un energopārvaldi
U.3.5.3.Energoefektivitātes pasākumu ieviešana pašvaldības ēkās
1.Ieviest energoefektivitātes
Pašvaldībai piederošās medpunkta ēkas sienu siltināšana, logu
2021-2022
pasākumus sociālo un
un durvju nomaiņa, invalīdu iebrauktuves izbūve un
veselības pakalpojumu ēkās
elektroinstalācijas nomaiņa Vecbebru un Iršu pagastos
2.Veikt siltināšanas
Daudzdzīvokļu namu siltināšana un atjaunošana Kokneses
2021-2024
pasākumus daudzdzīvokļu
novadā
namos
U.3.5.4. Ielu apgaismojuma uzlabošana
1.Izveidot vienotu
Vienota ielu apgaismojuma sistēmas izveide pagastu centros,
apgaismojuma sistēmu
energoefektīvie pasākumi
novada ciemos
2.Pilnveidot esošo ielu
Ielu apgaismojuma inventarizācija, energoefektīva
apgaismojuma sistēmu
apgaismojuma ieviešana, stabu un pieslēgumu modernizācija
jau esošajās ielās
U.3.5.5. Atbalsts elektroautomobiļu iegādes un izmantošanas veicināšanai
1.Izmantot
Sniedzot piemēru iedzīvotājiem, iegādāties pašvaldības
elektroautomobiļus
vajadzībām elektroautomobili
pašvaldības darbībā
RV 3.6. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas
U.3.6.1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
1.Sekmēt līgumu noslēgšanu
Visi novada iedzīvotāji ir noslēguši līgumus par atkritumu
par atkritumu izvešanu ar
izvešanu
visiem novada iedzīvotājiem
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

2.Paplašināt atkritumu
šķirošanas iespējas novadā

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti visos novada apdzīvotajos
centros, informācijas pieejamība un šķirošanas nepieciešamības
popularizēšana

2021-2026

VB,PB

2020-2022

ES,VB,PB

Kokneses novada
pašvaldība

2020-2022

ES,VB,PB

2020-2022

ES,VB,PB

2020-2022

ES,VB,PB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemju īpašniekiem
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemju īpašniekiem
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
zemju īpašniekiem

2020-2023

VB,PB,ES

U.3.6.2.Ūdens kvalitātes un kanalizācijas tīklu sistēmu uzlabošana
1.Modernizēt ūdensvada un
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses novadā (ERAF
kanalizācijas sistēmu novadā
Specifiskais atbalsta mērķis SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”)
2.Atjaunot meliorācijas
Meliorācijas izbūve sistēmas pārbūve Kokneses novadā
sistēmas novada teritorijā
3. Samazināt gruntsūdeņu
piesārņojumu

Kanalizācijas risinājumu plānojums privātmāju rajonos, kas
mālainajā augsnē rada gruntsūdeņu piesārņojumu

4. Nodrošināt normatīvo aktu Lietusūdens novades sistēmas plānojums un izstrāde 3
prasībām atbilstošas lietus
Kokneses novada pagastu centros
ūdeņu attīrīšanas sistēmas
izveidi ciemu centros
U.3.6.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
1.Lietpratīgi apsaimniekot
Izstrādāt dabas aizsardzības plānu un individuālo izmantošanas
īpaši aizsargājamās teritorijas un aizsardzības noteikumu skaits īpaši aizsargājamajam
teritorijām – Natura 2000 teritorijai dabas liegumam ”Šķibu
purvs”, aizsargājamajam ģeoloģiskajam un ģeomorfoloģiskajam
dabas objektam “Rīteru sausgultne un karsta kritenes”

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri
atkritumu
apsaimniekotāju
Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
atkritumu
apsaimniekotāju

Dabas pārvalde, VAS
“Latvijas valsts meži”
sadarbībā ar Kokneses
novada pašvaldību
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Darbības

Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji

U.3.6.4.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana
1.Paaugstināt sabiedrības
Izglītojošas publikācijas: pret plastmasas dedzināšanu (1xgadā
apziņu par atkritumu aprites
pavasarī), vides apziņas paaugstināšana par atkritumu
ciklu
šķirošana, bezatkritumu (zero waste) saimniekošanu - regulāras
publikācijas mājas lapā, vietējā avīzē, sociālo tīklu kampaņas, 5
izglītības iestāžu iesaiste sabiedrības apziņas paaugstināšanas
pasākumos, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju izglītojoši
pasākumi visās novada izglītības iestādēs.
2.Veikt sabiedrības
Informēšanas kampaņas sociālajā vidē, vismaz 2x gadā, masu
informēšanu par videi
medijos (mediju skaits), informācijas izvietošana āra vidē pie
draudzīgu un atbildīgu
dabas objektiem (vismaz 3 vietās), vismaz 3 organizāciju iesaiste
dzīvesveidu
informēšanā par atbildīgu dzīvesveidu

Ieviešanas
periods

Finanšu
avoti un
resursi

Atbildīgais par
īstenošanu sadarbības
partneri

pastāvīgi

LVAFA, ES,
VB, PB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un
uzņēmējiem, izglītības
iestādēm

pastāvīgi

LVAFA, ES,
VB, PB

Kokneses novada
pašvaldība sadarbībā ar
biedrībām un
uzņēmējiem
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