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KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAM
IZSTRĀDES DARBA GRUPU REZULTĀTU APKOPOJUMS



Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstības darba grupa, kurā piedalījās 18 personas:
1) Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs, domes deputāts,
2) Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes izpilddirektors,
3) Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja,
4) Jānis Dzenis, Kokneses novada domes deputāts, uzņēmējs,
5) Dace Grīsle, Biedrības „Koknesei” valdes priekšsēdētāja,
6) Maruta Lāce, Kokneses novada iedzīvotāja,
7) Līvija Vindele, Kokneses novada iedzīvotāja,
8) Bruno Cīrulis, Kokneses novada uzņēmējs,
9) Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Raina Līcīte, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja,
11) Ineta Sproģe, Kokneses novada domes ekonomiste un lauksaimniecības konsultante,
12) Elita Ģēģere, Kokneses novada domes nekustamā īpašuma speciāliste,
13) Gita Rūtiņa, Kokneses novada domes deputāte,
14) Anita Šmite, Kokneses novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,
15) Ilze Circene, SIA „Metrum”,
16) Andis Kublačovs, SIA „Metrum”,
17) Vita Jevdokimova, SIA „Metrum”,
18) Armīns Skudra, SIA „Metrum”.



Izglītības, kultūras un sporta attīstības darba grupa, kurā piedalījās 20 personas:
1) Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs, domes deputāts,
2) Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes izpilddirektors,
3) Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja,
4) Jānis Dzenis, Kokneses novada domes deputāts, uzņēmējs,
5) Dace Grīsle, Biedrības „Koknesei” valdes priekšsēdētāja,
6) Jānis Bakmanis, Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors,
7) Ināra Bakmane, Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktora vietniece,
8) Ilze Pabērza, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja,
9) Lauma Āre, Kokneses novada domes izglītības darba speciāliste, domes deputāte,
10) Gaļina Kraukle, Pērses pamatskolas direktore, domes deputāte,
11) Mudīte Auliņa, Bebru internātvidusskolas direktore, domes deputāte,
12) Anita Šmite, Kokneses novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,
13) Inguna Strazdiņa, Kokneses kultūras nama direktore,
14) Ilze Kļaviņa, Kokneses novada iedzīvotāja,
15) Raina Līcīte, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja,
16) Gita Rūtiņa, Kokneses novada domes deputāte,
17) Ilze Circene, SIA „Metrum”,
18) Andis Kublačovs, SIA „Metrum”,
19) Vita Jevdokimova, SIA „Metrum”,
20) Armīns Skudra, SIA „Metrum”.

Darba grupu apkopojums

Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes vajadzībām 2011.gada
14.septembrī tika organizēta plānošanas diena Kokneses novada pašvaldībā, organizējot trīs
tematisko darba grupu diskusijas:
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Sabiedrības labklājības darba grupa, kurā piedalījās 14 personas:
1) Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs, domes deputāts,
2) Jāzeps Baltmanis, Kokneses novada domes izpilddirektors,
3) Anita Svence, Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja,
4) Inga Ķieģele, Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” direktore,
5) Baiba Tālmane, Kokneses novada domes Sociālā dienesta vadītāja,
6) Antra Ķimene, Sociālā dienesta sociālā darbiniece Bebru pagasta pārvaldē,
7) Līva Skābarniece, Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja,
8) Inguna Doktore, Kokneses novada domes deputāte, zobārste,
9) Dainis Ginters, Pašvaldības policijas priekšnieks,
10) Anita Šmite, Kokneses novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,
11) Ilze Circene, SIA „Metrum”,
12) Andis Kublačovs, SIA „Metrum”,
13) Vita Jevdokimova, SIA „Metrum”,
14) Armīns Skudra, SIA „Metrum”.

Kopā darba grupās piedalījās 32 pašvaldības speciālisti, deputāti, novada iedzīvotāji, uzņēmēji un
SIA „Metrum” pārstāvji.
Darba grupās tika diskutēts par novada vīziju, novada stiprajām, vājajām pusēm, kā arī iespējām,
kuras pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības un
plānošanas procesā.

Darba grupu apkopojums

Katra no darba grupām ilga aptuveni divas stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja dažādu jomu
līdzšinējo attīstību Kokneses novadā un attīstības iespējas nākotnē. Diskusiju rezultātā iegūtā
informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie attīstības programmas sagatavošanas.
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Darba grupā minētie atslēgas vārdi attiecībā uz Kokneses novada vīziju
































Likteņdārzs – Latvijas iedzīvotāju apmeklēta vieta
Labs ģeogrāfiskais novietojums
Ātra sasniedzamība
Nozīmīgi projekti (piemēram, valsts nozīmes automaģistrāle E22)
Vidzemes – Zemgales pērle
Iedzīvotāju piesaiste
Guļamrajons turīgiem iedzīvotājiem
Kokneses novads –
Daugava, Pērse
nav vairs jauns, bet zaļš
Ainava, vēsture un daba
joprojām.
Vieta, kur parādīt, kas ir Latvija
/D.Vingris/
Pievilcīga vide tūristiem un vietējiem
Radošums
Iršu un Bebru pagasta dabas vērtības
Kādi cilvēki novadam
Aviācija
vajadzīgi, lai sekmīgi attīstītu
Daudzveidīgas atpūtas iespējas
Kokneses novadu? Kāda
Alternatīvi energoresursi
izglītība tiem jānodrošina?
/J.Dzenis/
Videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstība
Lauksaimniecība
Amatniecība
Līdzsvaroti attīstīts novads
Videi un sabiedrībai veselīga vieta
Lai paši jūtamies labi!
Nometņu organizācija un piesaiste (tematiskās, sporta u.c.)
Mūžizglītība
Nevalstisko organizāciju piesaiste
Plašas izglītības iespējas, sadarbība starp skolām
Izglītība kā personības veidošana
Hanzas pilsēta, sadarbība ar pārējām pilsētām Latvijā
Augsts standarts
Pieejama informācija
Zaļa vieta, kur augt, dzīvot un attīstīties

!

!

SVID ANALĪZE
I DARBA GRUPAS TĒMA:
Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība
STIPRĀS PUSES
Labs ģeogrāfiskais novietojums
N
Laba sasniedzamība
N
Dabas vērtības (Daugava, Pērse, purvi un
N
meži)
Kultūrvēsturiskais mantojums
N
Esošais autoceļš A6 Rīga - Daugavpils,
N
dzelzceļa līnija Rīga - Daugavpils un topošā
automaģistrāle E22 Rīga - Maskava
Izglītības pieejamība
R

VĀJĀS VIETAS
Darbaspēka trūkums
Darba iespējas
Vietējo ceļu kvalitāte (piemēram, autoceļi nav
asfaltēti līdz centriem)
Naktsmītņu trūkums (lielākām grupām)
Pagastu centru sasniedzamība

Pakalpojumu trūkums (ķīmiskā tīrītava,
grāmatnīca u.c.)

Darba grupu apkopojums

N – nacionāla mēroga, R – reģionāla mēroga, V – vietēja mēroga
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Sporta un kultūras infrastruktūra
Aktīva publisko infrastruktūru
izmantošana
Pašvaldības kolektīvi
Energoresursu pieejamība

R
R

Gāzes apgādes pieejamība
Atjaunojamo energoresursu pieejamība,
resursi
Zeme pamatā pieder Latvijas iedzīvotājiem
(līdzekļi paliek Latvijā)
Derīgo izrakteņu atradnes (dolomīts)
Koknese - novada pozitīvais tēls
Kultūras vēsture
Medniecība, makšķerēšana
Mežainums
Lauksaimniecības zemes
Biškopība
DRAUDI
Mežu izciršana
Hidroloģiskais režīms Daugavā

R
V

Zems sabiedrības aktivitātes līmenis
Lobes ezers - nav pieejamības un izmantošanas
iespēju
Intensīva valsts mežu izciršana
Atkritumu izgāztuves neesamība un vāja to
šķirošana
Ūdens režīma izmaiņas (HES ietekmes dēļ)
Tehnisko pakalpojumu trūkums

V

Iedzīvotāju skaita samazināšanās

V
N
N
R
R
V
V

Peldvietu trūkums
Nepietiekami finanšu resursi
Eiropas Savienības fondu vāja pieejamība
Izglītības sistēma
Tūrisma infrastruktūra (īpaši Iršos) un loģistika
Kanalizācijas sistēma
Dzeramā ūdens kvalitāte
IESPĒJAS
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība
Reklāmas un norādes, kas aicina uz Kokneses
novadu
Tūrisma infrastruktūra, tūrisma resursu
izmantošana
Nav izteikta centra
Publiskais informācijas centrs
Novada tēla attīstīšana
Veidot tūrisma maršrutus, iekļaujot tos reģiona
tīklā
Ceļu sakārtošana un visas infrastruktūras
iekļaušana nacionālās programmās
Jaunatnes iesaiste attīstībā
Informācijas tehnoloģiju attīstība

Automaģistrāle E22 Rīga - Maskava
Dzelzceļa bīstamo kravu radītie draudi
Padomju laika ēkas
Nodokļu politika
Elektroenerģijas zudumi
Ārvalstnieki iepērk īpašumus novadā
Alternatīva energoresursu ietekme uz
lauksaimniecības attīstību
Nav pieejami darbinieki un speciālisti, kuri
varētu nomainīt esošos

Izmantot faktoru, ka Koknese ir Hanzas pilsēta
Latvijas 100 gadu jubilejas izmantošana plašā
kontekstā
Likteņdārzs un tā nacionālā nozīme
Dabas vērtību izmantošana
Veidot sabiedrībai veselīgu vidi
Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta
viesnīcas izmantošana vasarā

Darba grupu apkopojums

Iedzīvotāju samazināšanās

V
R
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Hanzas pilsēta
Cilvēki un vadītāji
Izglītība katrā pagasta centrā
Sadarbība ar Vitingenu (Vācija)
Speciālā izglītība
Tiek piedāvātas ekskursijas un izbraukumu
iespējas
Pedagogu resursu pieejamība
Pieredze nometņu organizēšanas jomā
Laba sabiedriskā ēdināšana (vāji pieejama
informācija par pieejamību)
Bibliotēkas aktivitāte izstāžu jomā
Spēcīgi zemnieki
DRAUDI
Rutīna un aktivitātes samazināšanās
Skolēnu skaita samazināšanās
Skolotāju „novecošanās”
Pašvaldības budžeta nepietiekamība
līdzfinansējuma nodrošināšanai
Valsts finansējuma „nogriešana” izglītībai
(Vecbebru Profesionālā vidusskola). Ja jāfinansē
pašvaldībai, no tā ir atkarīgas apdzīvotās vietas
Irši, Bebri, Bormaņi.
Izglītības sistēmas sadrumstalotība (piemēram,
Bebros iespējams iegūt pamatskolas izglītību 2
skolās)
Valsts princips - nauda „seko” skolēnam
Kaut ko nokavēt. Atkārtoties nebūs interesanti.

VĀJĀS VIETAS
Nav mākslas skolas
Trūkst sadarbības starp izglītības, kultūras un
sporta iestādēm
Trūkst kopainu pārvaldības
Estrādes kvalitāte

IESPĒJAS
Estrādes infrastruktūras uzlabošana
Informācijas aprites uzlabošana
Iekļauties EKO skolu tīklā - jāatrod lokomotīve
Izmantot 2014.-2020.gada plānošanas perioda
Eiropas Savienības finanses
Stiprināt visu labo, kas šobrīd eksistē novadā

Izveidot observatoriju (ir cilvēks, kurš to dara)

Interešu izglītība - attīstīt ne tikai sportu Iršos
Mākslas un mūzikas skolas izveidošana
Sadarbības uzlabošana starp pagastu
pakalpojumiem
Veidot sadarbību ar interesantajiem kaimiņiem
(Ērgļi, Aizkraukle)
Uzņēmējdarbības izglītības attīstība
Uzņēmēju savstarpēja koordinācija
Organizēt un attīstīt jauniešu iniciatīvas

Darba grupu apkopojums

II DARBA GRUPAS TĒMA:
Izglītības, kultūras un sporta attīstība
STIPRĀS PUSES
Izglītības iestāžu skaits
Sporta un kultūras infrastruktūra
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Katrā no pagastiem ir pašvaldības ugunsdzēsēju
mašīnas (tomēr VUGD nav pietiekams apkalpes
tīkls)

DRAUDI
Neziņa par valsts politiku un nākotnes situāciju
sociālajā jomā
Finansējuma (ne) pieejamība

VĀJĀS VIETAS
Kūtrums

Nav aktīvu nevalstisko organizāciju
Zems atalgojums Sociālajā dienestā
Sabiedrības neinformētība
Nav kur novietot dzērājus un klaiņojošus suņus
Organizēt tematiskos kursus (piemēram, par
vīna gatavošanu u.tml.), izmantot ES projektu
iespējas
Vecbebru pils - izmantot ne tikai mācību
procesam, izmantot mūzikas, mākslas skolai
Uzlabot novada nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu
IESPĒJAS
Iniciatīvas par lepnuma celšanu (goda pilsonis)
Pašvaldībā izveidot vakanci - jauniešu lietu
speciālists (likumdošanā tiek rekomendēts)
Pulciņu dažādošana
Jāattīsta apgaismojuma (energoefektīva)
infrastruktūra
Izveidot psiholoģisko pakalpojumu centru
Veidot sociālo ciematu - daudzfunkcionālu
sociālo centru
Nakts patversmes izveide
Pansijas izveide
Sakārtot zīmes un norādes
Video novērošanas iekārtu uzstādīšana (uzsākts
process)
Nepieciešams izveidot struktūrvienību
„Pašvaldības policija"

Darba grupu apkopojums

III DARBA GRUPAS TĒMA:
Sabiedrības labklājība
STIPRĀS PUSES
Labs Sociālais dienests, pietiekams skaits
darbinieku (atbilst likumdošanai), bet nav
pietiekams pie darbības iespējamās
paplašināšanās
Ģimenes atbalsta dienas centrs Koknesē
Sociālās aprūpes iestāde
Nav rindas pie ģimenes ārsta
Ir pieredzējis un labs pašvaldības policists
Top jauniešu biedrība, ir aktīvi jaunieši pa
saviem bariņiem
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