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1. IEVADS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS PRINCIPI 
 
Kokneses novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un 
izstrādāts laika posmam no 2020. līdz 2026. gadam.  
 
Sējums „Stratēģiskā daļa” ir attīstības programmas sadaļa, kurā definētas Kokneses novada 
vidēja termiņa prioritātes un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Šajā sējumā ir atspoguļots 
Kokneses novada vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta hierarhiskais redzējums 
atbilstoši nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokumentiem.  
 
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt Kokneses novada iedzīvotāju dzīves 
līmeņa labklājības paaugstināšanos, konkurētspējīgu uzņēmējdarbības attīstību, efektīvu 
publisko pārvaldi, kultūras un dabas vērtību saglabāšanu, ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, 
tā sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti. 
 
Kokneses novada attīstības programmas izstrādē ir ievēroti plānošanas un reģionālās 
attīstības principi: 

o ilgtspējības princips — Kokneses novada teritorijas attīstība tika plānota, lai 
saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, sekmētu racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu 
izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma attīstību; 

o pēctecības princips — attīstības programma ir izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos 
attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi; 

o vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un 
sabiedrības intereses tika vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt Kokneses novada 
ilgtspējīgu attīstību; 

o nepārtrauktības princips — Kokneses novada teritorijas attīstība plānota 
nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko 
informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus. Stratēģiskajā daļā 
(pielikumos) ir iekļauta attīstības programmas uzraudzības kārtība un ieteikumi 
attīstības plānošanu un ieviešanu vērtēt kopsakarībā ar  pašvaldības budžetu; 

o atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē ir 
iesaistīta sabiedrība un nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas 
atklātums; 

o integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek 
saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības 
prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un 
tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi; 

o  daudzveidības princips — Kokneses teritorijas attīstību plānota, ņemot vērā dabas, 
kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu, kā arī saimnieciskās darbības 
daudzveidību Zemgales reģionā; 

o  savstarpējās saskaņotības princips — programma ir izstrādāta, savstarpēji 
saskaņojot un izvērtējot citos Kokneses novada teritorijas, nozaru attīstības 
plānošanas dokumentos noteikto; 

o pēctecība – programmas izstrādes gaitā izmantoti līdz šim sagatavotie plānošanas 
dokumenti gan nacionālā, gan reģionālā, gan Kokneses novada līmenī. 
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2. UN VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 
 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek uzsvērta Kokneses novada apdzīvotības 
struktūra un stratēģiskie resursi. Kokneses apdzīvotās vietas, kuras Zemgales plānošanas 
reģions definējis kā Kokneses novada nozīmes attīstības centrus – Koknese, Vecbebri un Irši  
un vietējās nozīmes  - Bormaņi attīstības centri. 
 
Novada nozīmes attīstības centri nodrošina vietējās pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešamos 
pakalpojumus, un ir vietējās pašvaldības administratīvie centri vai pakalpojumu saņemšanas 
vietas. Lauku teritorijas (novada teritorija ārpus Kokneses, Iršu, Vecbebru un Bormaņu ciemu 
robežām) ir Kokneses novada nozīmīgāko dabas resursu un ekosistēmu pakalpojumu avots, 
darba un atpūtas vide, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidības resurss1. 
 
Nozīmīgākie stratēģiskie lauku teritoriju resursi novada kopējai attīstībai ir meži, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ūdeņi (Daugava, Pērse u.c.), kā arī esošās un 
potenciālās derīgo izrakteņu atradnes vietas. Kokneses novada lauku teritorija ir arī resurss 
daļējas vai pašpietiekamas mājsaimniecības dzīves nodrošināšanai, pastāvīgo dzīvojamo 
māju vai „otro māju” attīstībai. 
 
Kokneses novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas mērķis ir veicināt lauku un novada 
attīstības centru mijiedarbību, sekmējot: 

 mobilitātes iespējas, t.sk. nodrošinot attīstības centru sasniedzamību lauku 
iedzīvotājiem, kā arī radot iespējas lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas 
realizācijai; 

 darbaspēka un zināšanu plūsmu, sekmējot zināšanu pārnesi; 
 kapitāla plūsmu, dažādojot lauku teritoriju ekonomiku, tradicionālas 

lauksaimniecības nozares papildinot ar jaunu un inovatīvu produktu ražošanu; 
 tūrisma plūsmu, virzot to no Kokneses centra arī uz pārējiem novada centriem un 

lauku teritorijām. 
 

Līdz ar to Kokneses novada pašvaldība stratēģiski atbalsta vērtīgo lauksaimniecības zemju 
saglabāšanu, palielinot nozares konkurētspēju eksporta tirgos, vienlaikus ņemot vērā un 
saglabājot novada ainavu ekoloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību. Kokneses novada 
teritorijā ir senas lauksaimnieciskās ražošanas tradīcijas un, pateicoties izglītības iestrādnēm 
novadā, kā arī tuvējās kaimiņu pašvaldībās, ar lauksaimniecības nozari nodarbojas arvien 
vairāk gados jauni cilvēki.   

 
Kokneses novada pašvaldība ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros ir noteikusi 
simbolisku novada vīziju – vieta, kur likteni veidojam paši. Novada iedzīvotāji ir sekmējuši un 
arī turpmāk „nesīs” būtisku lomu novada konkurētspējas veidošanai reģiona un Latvijas 
mērogā. Kokneses novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis – (Daugava, valsts galvenais 
autoceļš A6, dzelzceļa līnija, starptautiskas nozīmes autoceļš E22) ir priekšnoteikums 
mežsaimniecības, lauksaimniecības attīstībai. Kokneses novada lauku teritorija ir atvērta 
daudzveidīgai lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu 
attīstībai, kā arī alternatīvo lauksaimniecības nozaru attīstībai. Ņemot vērā meža resursus un 
vēsturiskās tradīcijas, kā reģiona mēroga konkurētspējīga niša izceļama arī medniecība. 
Novada pašvaldības speciālā loma jeb pievienotā vērtība reģionālā un nacionālā mērogā ir 

 
1 KOKNESES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013–2037 
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izglītības pieejamība un tās kvalitatīva nodrošināšana, tādējādi sekmējot vietējo ražotāju un 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu veidošanos. 
 

 
 
Attēls 1. Kokneses novada un apkārtējo novadu ekonomiskā specializācija. 
 
Kokneses novada priekšrocības atspoguļojas Zemgales reģiona resursos - dabas resursi 
(mežainums un lauksaimniecībā izmantojamās zemes, minerālu izcelsmes dabas resursi) ļauj 
novadam specializēties lauksaimniecības, mežizstrādes, kokrūpniecības nozarēs, kā arī lauku 
un atpūtas tūrismā. Kokneses novads ir izvietojies pie otrās Zemgales reģiona industriālā 
centra grupas – starp Jēkabpils un Aizkraukles pilsētām. 
 
Kokneses novada teritorijā atrodas nacionālas nozīmes tūrisma un rekreācijas objekti – 
Kokneses pilsdrupas, Daugava, „Likteņdārzs”, Vecbebru muiža, rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 
mājas Kokneses jeb Alaines muižas ēku ansamblī, kas nosaka tūrisma jomu kā Kokneses 
novada ekonomikas specializāciju nacionālā mērogā. Kā nacionālas nozīmes loma 
ekonomikas specializācijā atzīmējama arī biškopība – novadā ir senas biškopības tradīcijas, te 
atrodas Biškopības muzejs. 
 
 Amatniecība un mājražošana ir perspektīvās ekonomikas nozares, kuru attīstību un virzību 
uz uzņēmējdarbību vēlams stiprināt nākotnē, veidojot vienotu Zemgales reģiona amatnieku 
un mājražotāju sadarbības tīklu, veicināt vietējo produktu konkurētspēju dažāda mēroga 
tirgos un paplašinot reģiona tūrisma piedāvājumu amatniecības, mājražošanas un lauku 
tūrisma jomā. 

Kokneses novads - mežsaimniecība, 
lauksaimniecība, medniecība tūrisms, 

biškopība

Aizkraukles novads  - valsts mēroga 
kokapstrādes un elektroenerģētikas rūpniecības 

centrs
Jaunjelgavas novads – lopkopība, meža resursu 
pilnvērtīga izmantošana,  bioloģiskā un integrētā 

lauksaimniecība, vietējo pārtikas produktu 
ražošana, tūrisms – amatniecība, pārtikas 

amatniecība

Ogres novads - mežsaimniecība un 
mežizstrāde, apstrādes rūpniecība, pārtikas 
produktu ražošana, koksnes izstrādājumu 

ražošana, augkopība un lopkopība, dārzeņu, 
kartupeļu audzēšana, biškopība, integrētā 

lauksaimniecība,bioloģiskā lauksaimniecība, 
zivsaimniecība,tekstilizstrādājumu, koksnes 
izstrādājumu,elektronisko iekārtu ražošana

Pļaviņu novads - aktīvās atpūtas, sporta un 
tūrisma centrs Ūdens resursu izmantošana 

Rekreācija teritorijas Kultūras tradīcijas. 
“Otrās mājas” jeb lauku mājas pilsētu 

iedzīvotājiem

Ērgļu novads - videi draudzīga 
lauksaimniecība, mežsaimniecība un 

tūrisms, vietējās produkcijas 
pārstrāde
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Attēls 2. Kokneses novada ekonomiskās specializācijas telpiskās dimensijas. 
Datu avots: Kokneses novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013–2037. 
 

3.STRATĒĢISKĀ MATRICA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI 
Kokneses attīstības programma ir izstrādāta, balstoties uz spēkā esošajiem nacionālā, 
reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentiem. Latvija 2030 - Latvijas Ilgtermiņa 
attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030) ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. 
gadam (NAP 2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā un 
Latvija 2030 izpildes rīcības plāns vidējam termiņam. 

Tabula 1. Nacionālo attīstības plānošanas dokumentu, Zemgales plānošanas reģiona  
attīstības programmas  prioritāšu un Kokneses novada vidēja termiņa prioritāšu 2020 -2026 
sasaiste. 

Latvijas Ilgtermiņa 
attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 
2014.-2020. gadam 

Zemgales 
plānošanas reģiona 
attīstības 
programma 2015-
2020 

Kokneses novada 
attīstības 
programma 2020.-
2026. gadam 

Inovatīva pārvaldība 
un sabiedrības 
līdzdalība 
Inovatīva un 
ekoefektīva 
ekonomika 
 

1. Prioritāte "Tautas 
saimniecības 
izaugsme” 
 

P1: 
Uzņēmējdarbībai 
pievilcīga vide – 
bāze inovācijām 
Ilgtermiņā 
 
HP1: 
kopienas un 
dzīves 

VTP 2  Efek va 
uzņēmējdarbība un 
komunikācijas 
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telpas 
ilgtspēja 
 
HP2: Vieda 
pārvaldība 

Ilgtermiņa 
ieguldījumi 
cilvēkkapitālā 

2. Prioritāte "Cilvēka 
drošumspēja" 

P2: Elastīga izglītība 
mūža garumā 

VTP 1  Kvalitatīva 
dzīves telpa un 
vieda pārvalde 

Telpiskās attīstības 
perspektīva 

3. Prioritāte 
"Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas" 

P3: Efektīva un 
kvalitatīva 
transporta sistēma 
un infrastruktūra 
reģiona ārējai un 
iekšējai 
sasniedzamībai 

VTP 2  Efek va 
uzņēmējdarbība un 
komunikācijas 

Daba kā nākotnes 
kapitāls 

3. Prioritāte 
"Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas" 

P4: Vides un dabas 
resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana un 
attīstība 

VTP 3  Kopienas un 
vides vietrade 

Paradigmas maiņa 
izglītībā 

2. Prioritāte "Cilvēka 
drošumspēja" 

P5: Efektīva 
pakalpojumu 
sistēma 

VTP 1  Kvalita va 
dzīves telpa un 
vieda pārvalde 

Kultūras telpas 
attīstība 
 
Telpiskās attīstības 
perspektīva 

3. Prioritāte 
"Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas" 

P6: Zemgales 
reģiona kultūrvide 
un identitāte 

VTP 3  Kopienas un 
vides vietrade 

 
Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2015.-2020. gadam stratēģiskie 
uzstādījumi turpina jau iepriekš plānoto attīstības virzību uz dzīves kvalitātes nodrošināšanu 
iedzīvotāju izvēlei par labu dzīves un darba vietai Zemgalē. Kokneses novada attīstības 
programma piedāvā rīcības ceļus un risināmos uzdevumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
novadā, nodrošinātu ilgtspējīgas cilvēka un dabas attiecības, rosinātu uzņēmējdarbības 
konkurētspēju un iesaistītu vietējo kopienu vietas radīšanā un veidošanā. Kokneses novada 
attīstības programma 2020.-2026. gadam ir vērsta uz Kokneses novada ilgtspējīgās attīstības 
stratēģijas 2013 – 2037 ilgtermiņa mērķu un prioritāšu sasniegšanu. 
 
Tabula 2. Ilgtermiņa prioritāšu un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība. 
Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2013 - 2037 
Kokneses novada attīstības programma 

2020.-2026. gadam 
Ilgtermiņa prioritātes Vidēja termiņa prioritātes 
SM 1 Moderna un efektīva pārvalde  
SM 3 Izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide 
SM 4 Droša, sakārtota un veselīga vide 
 

VTP 1  Kvalita va dzīves telpa un vieda 
pārvalde 

SM 2 Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 
SM 4  Droša, sakārtota un veselīga vide 

VTP 2  Efek va uzņēmējdarbība un 
komunikācijas 

SM 3  Izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide 

VTP 3  Kopienas un vides vietrade 
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Definējot Kokneses novada vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus, 
pasākumus/aktivitātes un projektus, ir ņemts vērā Zemgales plānošanas reģiona noteiktais 
ekonomikas profils un Kokneses ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteiktā specializācija, 
tādējādi nodrošinot, ka attīstības programma ir balstīta uz novadam vadošajām ekonomikas 
jomām un priekšnoteikumiem to attīstībā. 
 
Kokneses novada attīstības vīzijas, stratēģisko mērķu un vidēja termiņa prioritāšu 
pēctecība. 
 

 
 
 
VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde. Prioritāte paredz iedzīvotājiem būtisko 
pakalpojumu un infrastruktūras – izglītības, sociālo, sporta un kultūras attīstību, viedas un 
efektīvas pārvaldes ieviešanu. Atslēgas vārdi – izglītības un sporta, kultūras pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte. Amatiermāksla. Sociālā drošība. Atvērta kopiena un efektīva 
publiskā pārvalde. Videi draudzīgs un aktīvs dzīvesveids. Velo un gājēju celiņu, ūdens ceļu 
attīstība. Izglītība mūža garumā. 
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas.  Prioritāte paredz sekmēt 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās atbalsta infrastruktūras, t.sk. industriālo teritoriju attīstību, 
kā arī kvalitatīvas un pieejamas transporta infrastruktūras un pakalpojumu attīstību. Atslēgas 
vārdi – uzņēmējdarbības prasmes. Nodarbinātība. Inovatīvi risinājumi. Droši un kvalitatīvi ceļi 
un komunikācijas.  
VTP 3 Kopienas un vides vietrade. Prioritāte paredz sekmēt aktivitātes vietējo iedzīvotāju 
kopienas stiprināšanai, piederības sajūtas veidošanai, ekonomikas dažādošanai caur kultūras 
un tūrisma aktivitātēm un dabas resursu saglabāšanu. Atslēgas vārdi – kultūrmantojums un 
Zemgales, Kokneses identitāte. Kokneses pilsdrupas augstajā Daugavas krastā, hrestomātiski 
un gleznaini Latvijas skati.2 Kokneses zīmols.  Senpilsēta. Tūrisms. Ilgtspējīgas dabas un 
cilvēka attiecības. Dabas resursu saglabāšana. Pieejama ārtelpa un vide. Videi draudzīga 
apbūve un mājokļu politika. Lauku apdzīvotības saglabāšana, attīstot kultūru, tūrismu, 
radošās industrijas, iedzīvotāju kopienu, mājražošanu.  
 

 
2 Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „KOKNESES PILSDRUPAS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA , 2017. – 2025. 
gadam  
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Tabula 3. Prioritāšu novērtēšanai vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti. 
Rādītājs  Bāzes 

gads  
Pašreizējā 
vērtība  

2026. gadā 
sasniedzamais 
rezultāts  

Avots  

VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde 
Iedzīvotāju skaits 2019 5383 5380 PMLP 
Jauniešu-bezdarbnieku 
skaita samazinājums 

2019 13 2 NVA 

Bērnu skaits (0-18) 
Kokneses novadā 

2019 967 1000 PMLP 

Bibliotēku skaits 
novadā 

2019 4 4 Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Izglītības iestāžu 
reitings 

2019  Ir 100 labāko vidū IZM 

Izglītības iestāžu skaits 2019 6 6 IZM 
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas 
Bezdarba līmenis 2019 6,2% 3,5% CSP 
Koptas lauksamniecības 
zemes 

2019 92,4% 95% LAD 

Ekonomiski aktīvās 
tirgus sektora 
statistikas vienību skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem  

2019 72 90 CSP 

Satiksmes negadījumu 
skaits 

2019 43 20 CSDD 

Noziedzīgus nodarījumu 
skaits uz 10 000 
iedzīvotājiem 

 229 100 CSP 

Kokneses novada TAI 2019 -0.161 pozitīvs RAIM 
VTP 3 Kopienas un vides vietrade 
Kultūras pieminekļu 
skaits 

2019 11 11 VKPAI 

Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju skaits 
novadā 

2019 3 3 Dabas pārvalde 

Mikroliegumu skaits 
novada teritorijā –
melnajam stārķim, 
mednim, trīspirkstu 
dzenim un mazajam 
ērglim 

2019 4 4 Dabas pārvalde 

Izstrādāto dabas 
aizsardzības plānu un 
individuālo 
izmantošanas un 
aizsardzības noteikumu 
skaits īpaši 

2019 1 3 Dabas pārvalde, 
VAS “Latvijas 
valsts meži”  
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aizsargājamajam 
teritorijām 
Meliorēto 
lauksaimniecības zemju 
skaits 

2019 80% 82% LAD 

Mežu kopplatība no 
kopējās novada 
teritorijas 

2019 53% 53% VMD 

Iedzīvotāju skaits, kuri ir 
noslēguši līgumus ar 
atkritumu 
apsaimniekotājiem 

2019 75% 99% Atkritumu 
apsaimniekotājs 

Ekotūrisma 
piedāvājums novadā 

2019 0 1 TIC 

Energoefektivitātes 
pasākumu skaits 
daudzdzīvokļu namos 

2019  30% siltinātu ēku Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Jaunu ūdens un 
kanalizācijas 
pakalpojumu 
pieslēgumu skaits 

2019  Palielinās par 20% Kokneses 
novada 
pašvaldība 

Biedrību skaits novadā 2019 7 10 Lursoft 
 
 
Tabula 4. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu  īstenošanai. 

Vidēja termiņa 
prioritātes 
atbilstoši 

stratēģiskajiem 
mērķiem 

Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi (U) 

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 
SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 
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 
U.1.1.2.Izglītības pakalpojuma kvalitātes 
pilnveidošana un dažādošana visām 
vecuma grupām 
U.1.1.3. Mūsdienu un tradicionālās 
kultūras iniciatīvu daudzveidība  
U.1.1.4. Sporta iespēju un pasākumu 
pieejamība 

RV 1.2. Sekmēt 
ģimeniska, aktīva un 
veselīga dzīvesveida 
popularitāti 

U.1.2.1. Ģimenes un tās vērtību atbalsts, 
dzimstības veicināšana  
U.1.2.2.Videi draudzīgu pārvietošanās 
veidu infrastruktūras attīstība 
U.1.2.3. Ūdens infrastruktūras izveide 
U.1.2.4. Sabiedrības iesaiste veselīgā un 
aktīvā dzīvesveidā  
U.1.2.5. Pievilcīgas vides veidošana 
bērniem un ģimenēm 
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RV 1.3. Nodrošināt 
kvalitatīvu veselības un 
ilgtspējīgu sociālo 
pakalpojumu  attīstību  

U.1.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu 
sniedzējinstitūciju darbības  attīstība 
U.1.3.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana 
un attīstība 
U.1.3.3.Kvalifikācijas paaugstināšana  
sociālajiem darbiniekiem 

RV 1.4. Sekmēt 
publiskās pārvaldes 
profesionalitāti    

U.1.4.1. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, 
valsts un pašvaldību attīstības politikas 
izstrādē un īstenošanā 
U.1.4.2.Sadarbības tīklu veidošana Latvijas 
un starptautiskajā mērogā 
U.1.4.3.Pašvaldības darbības efektivitāte 
un kapacitāte 

SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE 
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 
U.2.1.2. Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu 
uzlabošana 
U.2.1.3. Cilvēku drošības paaugstināšana 
novadā 

RV 2.2. Attīstīt 
industriālās teritorijas 
investoru piesaistei un 
uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai 

U.2.2.1. Novada uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste 

RV 2.3. Popularizēt 
novadu kā 
uzņēmējdarbībai 
pievilcīgu vidi 

U.2.3.1. Novada resursu, saražotās 
produkcijas un sniegto pakalpojumu 
popularizēšana 
U.2.3.2. Informatīvie pasākumi par 
ekonomikas attīstību novadā 

SM4 – FROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE  
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 
U.3.1.2. Sabiedrības viedoklis un 
atgriezeniskā saite 

RV 3.2. Saglabāt un 
popularizēt Zemgales 
ainaviskās teritorijas un 
kultūrvidi  

U.3.2.1. Novada ainavas, kultūrvēsturisko 
un dabas objektu apzināšana un to 
attīstība  
U.3.2.2. Novada tēla un zīmola veidošana 
U.3.3.3. Degradējošo teritoriju un graustu 
sakopšana 

RV 3.4. Attīstīt novadam 
un Zemgales reģionam  
raksturīgus tūrisma 
produktus un 
pakalpojumus 

U.3.4.1. Tūrisma nozares attīstība 
U.3.4.2. Novada estētiskās un vides 
kvalitātes uzlabošana, veidojot  videi 
draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas 
objektus 

RV3.5. 
Energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanu 

U.3.5.1. Nelietderīgu siltumenerģijas un 
elektroenerģijas resursu patēriņa 
samazināšana 
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 U.3.5.2. Atjaunojamo dabas resursu 
izmantošana 
U.3.5.3.Energoefektivitātes pasākumu 
ieviešana pašvaldības ēkās 
U.3.5.4. Ielu apgaismojuma uzlabošana 
U.3.5.5. Atbalsts elektroautomobiļu 
iegādes un izmantošanas veicināšanai 

RV 3.6. Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko 
daudzveidību un 
aizsargāt 
ekosistēmas 

U.3.6.1.Atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstība 
U.3.6.2.Ūdens kvalitātes un kanalizācijas 
tīklu sistēmu uzlabošana 
U.3.6.3. Bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana 
U.3.6.4.Sabiedrības izglītošana un videi 
draudzīgas apziņas veidošana 

 
Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāns 2018.–2025. gadam paredz izstrādāt 
un ieviest energopārvaldības sistēmu pašvaldībā atbilstoši ISO 50001. Kokneses novada 
rīcības un investīciju plānā tiek paredzēti pasākumi enerģētikas jomā -  samazināt enerģijas 
patēriņu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā, samazināt novada radītās CO2 emisijas, veikt 
energoefektivitātes pasākumus pašvaldības ēkās. 
 
Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāns, 2015. – 2020. gadam nosaka akcentēt 
vietējo identitāti, lai veidotu vietas zīmolu. Kokneses novads atrodas valsts vidienē starp 
stratēģiski nozīmīgām transporta plūsmām – novada teritoriju šķērso Eiropas nozīmes 
autoceļš E22 (sākas Lielbritānijā, šķērso Latviju no rietumiem uz austrumiem un ved līdz 
Krievijas vidienei). Vienlaicīgi tas ir nacionālas nozīmes autoceļš, kas savieno ne tikai Rīgu 
(tostarp nozīmīgāko starptautisko lidostu un pasažieru ostas) ar Latgales lielākajām pilsētām 
– Daugavpili (A6) un Rēzekni (A12), bet, vienlaicīgi nodrošina automašīnu plūsmu arī no 
Krievijas, Baltkrievijas un daļēji arī no Lietuvas. Kokneses novadam daudz spēcīgāk jāattīsta 
savs pozicionējums, akcentējot identitāti un veidojot stabilu vietas zīmolvedības platformu. 
Svarīga ir arī pārējo iesaistīto novada identitātes un pozicionējuma stiprināšana, lai uz 
vienotiem mērķiem virzītais galamērķis tomēr nekļūtu vienveidīgi neizteiksmīgs un 
nesaistošs – tātad arī sava veida specializācija. 

“Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „KOKNESES PILSDRUPAS” darbības stratēģija 2017. – 
2025.  gadam” paredz rīcības programmu un veicamos uzdevumus, kas jārealizē, lai 
nodrošinātu atjaunotā kultūras pieminekļa efektīvu funkcionēšanu un palielinātu tā 
ekonomisko un inovatīvo izmantošanu. Kokneses pilsdrupu konservēšana radīs kvalitatīvu 
dzīves telpu, sakoptu un radošu dzīves vidi, kas piesaistīs radošus un inovatīvus cilvēkus, 
stiprinās reģiona kapacitāti un maksimāli efektīvi izmantos tās priekšrocības un resursus. 
Atbildīgi izmantojot šos resursus un atjaunojot novada kultūrvēsturisko mantojumu, 
izveidosies uzņēmējdarbībai pievilcīga vide un tiks veicināta tūrisma attīstība. 
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4.Atbilstība vietējās nozīmes plānošanas dokumentiem un saskaņotība ar 
kaimiņu pašvaldībām 

4.1.Funkcionālās saites ar kaimiņu pašvaldībām atbilstoši plānošanas dokumentiem 

Aizkraukles 
novads 

Pļaviņu 
novads 

Ogres 
novads 

Ērgļu novads Kokneses 
novads 

Jaunjelgavas 
novads 

AIZKRAUKLES 
NOVADA 
INTEGRĒTĀS 
ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMA 
20013.-2020. 
GADAM 

PĻAVIŅU 
NOVADA 
ATTĪSTĪBAS 
PROGRAM
MA 2019 -
2025 

OGRES 
NOVADA 
ATTĪSTĪBAS 
PROGRAM
MA 2014. – 
2020. 
GADAM 

Ērgļu novada 
attīstības 
programma 
2013. – 2019. 
gadam 

Kokneses 
novada 
attīstības 
program
ma 2020.-
2026. 
gadam 

Jaunjelgavas 
novada 
attīstības 
programma 
2013-2020 

Vīzija 
Aizkraukles 
novads - 
izglītota, 
aktīva 
sabiedrība ar 
iedvesmu 
māca saviem 
bērniem, kā 
īstenot 
mūsdienu 
sapņus, 
saglabājot 
senatnes 
pēdas 

Pļaviņu 
novads - 
sirds 
Latvijas 
vidienē, ar 
neierobežot
ām 
iespējām 
uzņēmējdar
bības 
attīstībai. 

Cilvēka un 
dabas 
harmonija 

Ērgļu novada 
dzīvotspējas 
noslēpums ir 
unikālu, 
skaistu dabas 
ainavu un 
brīnišķīgu 
cilvēku 
sakopojums. 
No novada 
pakalniem un 
ielejām mūs 
uzrunā 
pagātnes 
dižgari, kuri 
atstājuši ne 
tikai bagātu 
kultūrvēsturisk
o mantojumu, 
bet arī īpašu 
enerģētisko 
lauku, kas 
neļauj ieslīgt 
pašapmierinātī
bā un pieticībā 

Vieta, kur 
likteni 
veidojam 
paši 

Jaunjelgavas 
novadā sakoptā 
vidē un 
labklājībā dzīvo 
stipras un 
strādīgas 
ģimenes. 
Vietējo resursu 
izmantošana 
rūpnieciskajā 
ražošanā un 
lauksaimniecībā 
nodrošina 
stabilus 
ienākumus, 
pietiekamu 
nodarbinātību 
un novada 
iedzīvotāju 
skaita 
pieaugumu. 

Vidēja termiņa prioritātes 
AIZKRAUKLES NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 20013.-2020. GADAM 
1.Profesionāla un augsti kvalificēta darbaspēka un radošas pilsoniskās sabiedrības 
attīstīšana.  
2.Daudzpusīgas ekonomikas, kas vērsta uz ražošanas un pakalpojumu attīstību un 
pievienotās vērtības palielināšanu, veicināšana, sekmējot gan pilsētvides, gan lauku izaugsmi 
2. Dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot aktīvu un veselīgu dzīves veidu 
PĻAVIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019 -2025 
VTM1 - Uzņēmējdarbībai, tūrismam un lauksaimniecībai pievilcīgas vides attīstība 
VTP1 - Moderna un pieejama uzņēmējdarbības un tūrisma telpa 
VTM2 - Sakoptas un cilvēkam draudzīgas novada infrastruktūras izveide 
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VTP2 Pievilcīga dzīves vide 
VTM3 - Sociāli aktīvas un mūsdienīgas sabiedrības attīstība 
VTP3 Atbildīga, vesela un radoša sabiedrība 
OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. – 2020. GADAM 
VTP 1 - Optimāla sociālās aizsardzības un veselības veicināšanas pārvaldība ; 2. VTP - 
Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra; 3. VTP - Sociālo un veselības pakalpojumu 
attīstība; 4. VTP - Sabiedrības līdzdalība sociālajā aizsardzībā un veselības veicināšanā 
1. VTP - Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība ; 2 VTP – Ekonomisko attīstību veicinoša 
infrastruktūra; 3. VTP - Atbalsts ražošanas un pakalpojumu attīstībai; 4. VTP - Par novada 
ekonomiku informēta sabiedrība 
1. VTP - Efektīva infrastruktūras pārvalde; 2. VTP - Mūsdienu prasībām atbilstoša 
infrastruktūra; 3. VTP - Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā 
1.VTP - Racionāla izglītības procesa pārvalde; 2. VTP - Mūsdienu prasībām atbilstoša 
izglītības un sporta infrastruktūra; 3. VTP - Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un 
attīstība; 4. VTP Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā; 5. VTP - Jaunatnes politikas 
īstenošana 
 1. VTP - Efektīva kultūras procesa pārvalde; 2. VTP - Moderna kultūras institūciju 
infrastruktūra; 3. VTP - Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesu 
attīstība; 4. VTP - Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanā 
1. VTP - Vides vadības sistēmas ieviešana; 2. VTP - Preventīvie pasākumi vides risku 
samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai; 3. VTP - Dabas daudzveidības saglabāšana;  
4. VTP - Attīstīta vides komunikācija 
 1. VTP - Optimāla pārvalde; 2. VTP - E-pārvalde; 3. VTP - Sabiedrības līdzdalība pārvaldes 
procesos; 4. VTP - Pašvaldības mārketinga pasākumi 
Ērgļu novada attīstības programma 2013. – 2019. gadam 
VTP1.1. Pašvaldības un tās iestāžu kapacitātes stiprināšana, VTP1.2. Izglītības, kultūras, 
sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana, VTP1.3.Veselības aprūpes un 
sociālo pakalpojumu attīstīšana, VTP1.4. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstīšanai, VTP1.5. 
Tūrisma pakalpojumu attīstīšana, VTP1.6. Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām 
VTP2.1. Transporta infrastruktūras sakārtošana, VTP2.2. Komunālās saimniecības 
sakārtošana un energoefektivitātes paaugstināšana, VTP2.3. Novada teritorijas 
labiekārtošana un vides aizsardzība, VTP1.4. Pašvaldības ēku un būvju infrastruktūras 
sakārtošana 
Jaunjelgavas novada attīstības programma 2013-2020 
VTP 1. Pievilcīgu dzīves vides standartu nodrošināšana; 
VTP 2. Daudzpusīgas ekonomikas veicināšana, sekmējot pilsētas un lauku izaugsmi; 
VTP 3. Dzīves kvalitātes uzlabošana, aktīva un veselīga dzīves veida popularizēšana 
 

Funkcionālās saites, jomas un objekti ar kaimiņu novadiem 

Daugava Uzņēmējdarbība un 
transporta 
infrastruktūra 

Tūrisms Pakalpojumi 

Vides aizsardzība, 
Risku vadība un 
civilā aizsardzība, 
aktīvā atpūta 
piestātnes 
Daugavas 
akvatorijā 

Lauksamniecības un 
mežsaimniecības 
zemes 
Uzņēmēju sadarbība 
lauksaimnieku, 
mežsaimnieku un 
ražotāju kooperācija 

Kopīgi tūrisma  
klastera attīstība, 
maršruti, 
mārketinga 
piedāvājums, 
dalība tūrisma 
gadatirgos 

Veselības un sociālie 
pakalpojumi – Aizkraukle, 
Pļaviņas 
Kopīgs  lielo pasākumu 
kalendārs – visi kaimiņu 
novadi 
Izglītības pakalpojumi 
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Ūdensceļu 
izmantošana  

Ceļu infrastruktūra 
Zaļais tirdziņš, 
amatnieku un 
mājražotāju attīstība 

Veloceliņi – Ērgļu, 
Aizkraukles, 
Jaunjelgavas, 
Pļaviņu novadi, 
“Torņu 
sasaukšanās” un 
sama 
modināšanas 
svētki 

 

Definējot vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus, pasākumus/aktivitātes un 
projektus, ir ņemts vērā Zemgales plānošanas reģiona noteiktais ekonomikas profils un 
Kokneses novadā noteiktā specializācija, tādējādi nodrošinot, ka attīstības programma ir 
balstīta uz izpratni par vadošajām ekonomikas jomām un priekšnoteikumiem to attīstībā.  

RĪCĪBAS PLĀNS 
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu darbību kopumu attīstības 
programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, 
kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. 

SKAT. PIELIKUMS NR.1.  

INVESTĪCIJU PLĀNS. 
SKAT. PIELIKUMS NR.2. 
 

5. KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA 
 
Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanas uzraudzības 
kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir Kokneses novada domes Attīstības nodaļa. Īstenošanas 
uzraudzības procesā tiek iesaistītas pašvaldības struktūrvienības un iestādes. Uzraudzība ir 
regulāra, ikgadēja resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. 
 
Kokneses novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesa apraksts 
 
Uzraudzības sistēmas procesu vada Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītājs, 
iesaistot programmas īstenošanas un uzraudzības sistēmas procesā struktūrvienību un 
iestāžu vadītājus, kuri veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā ar 
uzdevumiem.  
 

1.1.tabula.  Attīstības īstenošanas uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi un atbildīgās 
institūcijas. 

Nr. 
p.k. 

Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. Apstiprināt Kokneses novada attīstības programmu 
2020.-2026. gadam, lemt par programmas aktualizēšanas 
nepieciešamību 

Kokneses novada dome 

2. Kokneses novada programmas īstenošanas uzraudzības 
sistēmas koordinācija un uzraudzība 

Kokneses novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa 

3. Kokneses novada attīstības programmas rīcības plāna Politiskajā līmenī – Kokneses 
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Nr. 
p.k. 

Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

2020.-2026. gadam īstenošanas nodrošināšana novada dome. 
Izpildes līmenī - par rīcības 
plānā uzskaitīto projektu 
realizāciju atbildīgās novada 
pašvaldības nodaļas, 
struktūrvienības un iestādes 
saskaņā ar rīcības un 
investīciju plānā noteikto 

4. Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo datu 
vākšana, apkopošana un analizēšana saskaņā ar Kokneses 
novada attīstības programmā noteiktajām vidēja termiņa 
prioritātēm un novada attīstības izvērtējuma 
pamatrādītājiem 

Kokneses novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa, novada 
pašvaldības nodaļas, 
struktūrvienības un iestādes 

5. Ikgadējā pārskata "Pārskats par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu” 
sagatavošana, iekļaujot tajā pašvaldības budžeta 
izlietojumu atbilstoši programmā noteiktajām vidēja 
termiņa prioritātēm  

Kokneses novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa, 
grāmatvedība 

6. Ikgadējā pārskata „Pārskats par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu” 
apstiprināšana, nepieciešamības gadījumā lēmuma 
pieņemšana par grozījumiem programmā un/vai rīcības 
plānā 

Kokneses novada dome 

7. Sabiedrības informēšana par programmas īstenošanas 
rezultātiem (pārskata publicēšana novada interneta 
vietnē www.koknese.lv, sociālajos tīklos, novada avīzē, 
iedzīvotāju sanāksmēs)  

Kokneses novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa, novada 
pašvaldības nodaļas, 
struktūrvienības un iestādes 

 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam uzraudzības procesa rezultāti 
tiek iekļauti pārskatā „Pārskats par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. 
gadam īstenošanu” ik gadu par katru iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par trīs gadu 
periodu. Par pārskata sagatavošanu ir atbildīga Kokneses novada pašvaldības Attīstības 
nodaļa.  Pārskata sagatavošanu par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. 
gadam īstenošanu ir ieteicams uzsākt ar pašvaldības publiskā pārskata sagatavošanu.  
 
 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam uzraudzības pārskata 
sagatavošana norit 5 posmos: 
o 1.posmā tiek veikta sistemātiska datu vākšana un apkopošana, pie kuras intensīvs darbs 

notiek gada 3. un 4. ceturksnī; 
o Apkopotie dati un finansējuma izlietojums programmas investīciju plāna izpildē tiek 

analizēts kontekstā ar pašvaldības budžeta izpildi, šis darbs notiek gada 1. ceturksnī; 
o 2.posmā Kokneses novada domes struktūrvienības un iestādes pēc novada domes 

Attīstības nodaļas lūguma līdz 15. februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā savā 
jomā paveikto saskaņā ar Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 
Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, kurā iekļauj arī 
informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem. Pārskatā tiek iekļauta 
arī informācija par pašvaldības budžeta izlietojumu atbilstoši AP noteiktajiem mērķiem 
un uzdevumiem; 

o 3.posmā Kokneses novada pašvaldības Attīstības nodaļa analizē iesniegtos pārskatus un 
datus un nepieciešamības gadījumā līdz 1. martam pieprasa papildu informāciju novada 
domes struktūrvienībām un iestādēm; 
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o 4.posmā Kokneses novada pašvaldības Attīstības nodaļa sadarbībā ar novada pašvaldības 
struktūrvienībām un iestādēm līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu „Pārskats par 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu” atbilstoši 
pārskata struktūrai un iekļaujamajai informācijai un ziņo par rezultātiem novada domei, 
kā arī ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par 
programmas īstenošanas rezultātiem, publicējot tos novada interneta vietnē 
programmas www.koknese.lv un sociālajos tīklos; 

o 5.posmā Kokneses novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un nepieciešamības 
gadījumā, pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem, lemj par 
grozījumu veikšanu Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 
investīciju un/vai rīcības plānā. 

 
 

Programmas ieviešanas un uzraudzības sasaiste ar pašvaldības budžeta 
plānošanu 

 
Attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt prognozētos pieejamos 
finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai 
atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, rīcības 
virzieniem, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos 
dokumentos minētos mērķus un demonstrētu finanšu izlietojumu programmas ieviešanas 
kontekstā.  
 
Ilgtspējīgas pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu veido Kokneses novada 
attīstības programma, kurai hierarhiski pakļaujas pārējie novada nozaru attīstības 
plānošanas dokumenti. Pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas un novērtēšanas 
sistēmu ir ieteicams uzsākt ar kārtējā pašvaldības budžeta izstrādes un apstiprināšanas 
procesu. Vienlaicīgi, jāveic arī budžeta izlietojuma efektivitātes novērtējums un plānošanas 
teritorijā sasniegtais rezultāts vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu līmenī. 
 
 
Budžeta plānošanas sistēmas sasaiste ar novada ilgtspējīgo attīstību 
 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu, budžeta 
plānošana ir jāsasaista ar attīstības plānošanu – Kokneses novada attīstības programmas  
stratēģiskās daļas rīcības un investīciju plānu. Finanšu uzskaite nevar aprobežoties tikai ar to 
normatīvo aktu izpildi, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti. Lēmumu pieņemšanai par 
Kokneses novada attīstību un projektu iekļaušanu investīciju plānā pamatā ir pašvaldības 
budžets.   
Ilgtspējīga budžeta plānošanā svarīga ir funkcionālā efektivitāte jeb lietderība, kas raksturo, 
cik lielā mērā programmas izvirzītie mērķi, kurus izsaka dažādi rezultatīvie rādītāji, ir 
sasniegti. Tiešu sasaisti starp pašvaldības programmas rīcības plānu/investīciju plānu un 
budžetu nodrošina divas darbības - no vienas puses, resursu piešķiršana attīstības 
plānošanas dokumentos plānotajiem pasākumiem un projektiem, bet no otras – budžeta 
plānošana un budžeta izdevumu pamatošana ar programmas rīcības virzieniem un 
uzdevumiem. Pašvaldību budžeta pieprasījumos, tai skaitā no struktūrvienībām un iestādēm, 
apstiprinātajās budžeta tāmēs norādīt precīzu sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, 
lai ir iespējams identificēt, kādi rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā gada budžeta 
finanšu līdzekļus. 
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Kokneses novada attīstības programmā 2020.-2026. gadam noteikto vidēja termiņa 
prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanai paredzētais finansējums 
 
1.2.tabula. Paredzētais finansējums un tā sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem. 

Stratēģiskais mērķis un vidēja termiņa prioritāte Projektu kopējais plānotais budžets 
2020.–2026. gadam, EUR 

SM1 – Moderna un efektīva pārvalde  
SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta 
vide 

 

VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde   2 255 975 
SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide  
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas 12 193 000 
SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide  
VTP 3 Kopienas un vides vietrade 4 566 500 

Kopā: 19 015 475 
 

Kokneses novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums 
 
1.3. tabulā noteikti Kokneses novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību var novērtēt 
novada attīstību kopumā un salīdzināt Kokneses novada attīstību ar citu Latvijas novadu 
attīstību.  
 
1.3.tabula.Kokneses novada teritorijas  attīstības izvērtēšanas sociālekonomiskie pamatrādītāji. 

Nr.p.k. Rādītājs 

Rādītāja 
vērtība 
2019. (vai 
bāzes 
gadā)  

Rādītāja 
vērtība 
pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2026. 
gadā 

Datu 
avots 

1. 
Teritorijas attīstības indekss, 
vieta novadu grupā 

55 vieta   VRAA 

2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 5383  nemainās PMLP 

3. Demogrāfiskā slodze 608   PMLP 

4. Bezdarba līmenis 6,2%   CSP 

5. 
Ekonomiski aktīvās statistiskas 
vienības  

362   CSP 

6. 
Vidējā apdrošināšanas iemaksu 
alga jeb bruto alga 

820   VRAA, CSP 

7. Nodarbinātības līmenis    VID 

8. 
Pašvaldību budžeta iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 
1 iedzīvotāju,  

527,02   
RAIM 
aprēķins 

9. 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas uz 
1000 iedzīvotājiem migrācijas 
rezultātā 

-12,20   CSP, RAIM 

10. Uzņēmumu skaits 344   VID 

11. 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
dzīvi novadā 

Pozitīvs 
vērtējums  

Pozitīvais 
vērtējums 

Pašvaldības 
aptauja 
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Nr.p.k. Rādītājs 

Rādītāja 
vērtība 
2019. (vai 
bāzes 
gadā)  

Rādītāja 
vērtība 
pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2026. 
gadā 

Datu 
avots 

50-60% nav 
zemāks 
par 80% 

12. 
Dzimušo skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

8,88 
  RAIM, CSP 

 
Par Kokneses novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga 
Kokneses novada domes Attīstības nodaļa. Izvērtēto rādītāju rezultāti tiek iekļauti ikgadējā 
pārskatā "Pārskats par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam 
īstenošanu”. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros novada attīstības 
pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt. Veicot aptauju 
par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir būtisks 
noteiktajā laika periodā vai specifiski kādā nozarē un/vai jomā. 1.4. tabulā ir sniegts paraugs, 
kā raksturot katra uzdevuma izpildi konkrētajā periodā. 
 

1.4. tabula. Informācijas apkopošana par uzdevumu izpildi. 
Vai veiktas 
darbības 
uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

Izpildes raksturojums, 
tai skaitā rezultatīvie 
rādītāji vai pamatojums, 
kāpēc uzdevums nav 
veikts 

Uzdevum
a izpildei 
atvēlētie 
resursi 

Vai situācija 
nodrošina 
rīcības virziena 
sasniegšanu 

Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 

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 
U.1.1.2.Izglītības pakalpojuma kvalitātes pilnveidošana un dažādošana visām vecuma 
grupām 
U.1.1.3. Mūsdienu un tradicionālās kultūras iniciatīvu daudzveidība 
U.1.1.4. Sporta iespēju un pasākumu pieejamība 
RV 1.2. Sekmēt ģimeniska, aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti 
U.1.2.1. Ģimenes un tās vērtību atbalsts, dzimstības veicināšana 
U.1.2.2.Videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūras attīstība 
U.1.2.3. Ūdens infrastruktūras izveide 
U.1.2.4. Sabiedrības iesaiste veselīgā un aktīvā dzīvesveidā 
U.1.2.5. Pievilcīgas vides veidošana bērniem un ģimenēm 
RV 1.3. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un ilgtspējīgu sociālo pakalpojumu attīstību  
U.1.3.1. Veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbības attīstība 
U.1.3.2. Sociālo pakalpojumu dažādošana un attīstība 
U.1.3.3.Kvalifikācijas paaugstināšana sociālajiem darbiniekiem 
RV 1.4. Sekmēt publiskās pārvaldes profesionalitāti 
U.1.4.1. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas izstrādē 
un īstenošanā 
U.1.4.2.Sadarbības tīklu veidošana Latvijas un starptautiskajā mērogā 
U.1.4.3.Pašvaldības darbības efektivitāte un kapacitāte 
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas 
RV 2.1. Attīstīt kvalitatīvu un pieejamu transporta infrastruktūru 
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Vai veiktas 
darbības 
uzdevuma 
ietvaros 
(jā/nē) 

Izpildes raksturojums, 
tai skaitā rezultatīvie 
rādītāji vai pamatojums, 
kāpēc uzdevums nav 
veikts 

Uzdevum
a izpildei 
atvēlētie 
resursi 

Vai situācija 
nodrošina 
rīcības virziena 
sasniegšanu 

Priekšlikumi 
programmas 
aktualizācijai 

U.2.1.1. Transporta un satiksmes infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 
U.2.1.2. Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana 
U.2.1.3. Cilvēku drošības paaugstināšana novadā 
RV 2.2. Attīstīt industriālās teritorijas investoru piesaistei un uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai 
U.2.2.1. Novada uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide uzņēmēju piesaiste 
RV 2.3. Popularizēt novadu kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi 
U.2.3.1. Novada resursu, saražotās produkcijas un sniegto pakalpojumu popularizēšana 
U.2.3.2. Informatīvie pasākumi par ekonomikas attīstību novadā 
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 
U.3.1.2. Sabiedrības viedoklis un atgriezeniskā saite 
RV 3.2. Saglabāt un popularizēt  Zemgales kultūrvidi un tradīcijas 
U.3.2.1. Novada ainavas, kultūrvēsturisko un dabas objektu apzināšana un to attīstība 
U.3.2.2. Novada tēla un zīmola veidošana 
3.3.2. Degradējošo teritoriju un graustu sakopšana 
RV 3.4. Attīstīt novadam un Zemgales reģionam  raksturīgus tūrisma produktus un 
pakalpojumus 
U.3.4.1. Tūrisma nozares attīstība 
U.3.4.2. Novada estētiskās un vides kvalitātes uzlabošana, veidojot  videi draudzīgus, 
publiski pieejamus rekreācijas objektus 
RV 3.5. Energoefektivitātes pasākumu ieviešanu 
U.3.5.1. Nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņa samazināšana 
U.3.5.2. Atjaunojamo dabas resursu izmantošana 
U.3.5.3.Energoefektivitātes pasākumu ieviešana pašvaldības ēkās 
U.3.5.4. Ielu apgaismojuma uzlabošana 
U.3.5.5. Atbalsts elektroautomobiļu iegādes un izmantošanas veicināšanai 
RV 3.6. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 
U.3.6.1.Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība 
U.3.6.2.Ūdens kvalitātes un kanalizācijas tīklu sistēmu uzlabošana 
U.3.6.3. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana 
U.3.6.4.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana 
 

Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu un ilgtermiņa  mērķu 
sasniegšanas rādītāju izvērtējums 

 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanas rezultatīvie rādītāji ir norādīti stratēģiskajā daļā.  Programmas īstenošanas 
uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju 
izvērtējums, aizpildot ikgadējos rezultātus tabulā.  Ziņojumā ir jāietver informācija par 
īstenošanas rezultātu atbilstību Kokneses novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijai un 
izvirzītājiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm: 
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o SM 1 Moderna un efektīva pārvalde  
o SM 2 Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 
o SM 3 Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 
o SM 4 Droša, sakārtota un veselīga vide 

 
Balstoties uz katra rīcības virziena progresa novērtējumu un rīcības virziena ietekmi uz 
ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, tiks novērtēts ilgtermiņa mērķu progress. 
 
 Par Kokneses novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas 
rādītāju izvērtēšanu un iekļaušanu ikgadējā pārskatā „Pārskats par Kokneses novada 
attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanu” atbildīga ir Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa, pamatojoties uz informāciju, kuru tā ir saņēmusi no novada 
struktūrvienībām un iestādēm, kā arī saskaņā ar pašvaldības kārtējā gada budžeta 
izlietojumu atbilstoši programmā noteiktajām prioritātēm. 

 
 

Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam darbības 
rezultatīvie rādītāji 

 
Ikgadējā attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā 
informācija 
 
Uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas īstenošanas progresa 
analīze: 

o veikto darbību uzskaitījums mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kāds ir progress 
noteikto rādītāju sasniegšanas virzienā; 

o skaidrojums, ja ir konstatētas novirzes vai izmaiņas attiecībā pret plānoto; 
o secinājumi un turpmākie priekšlikumi darbības uzlabošanai, kuras mērķis pilnībā 

sasniegt izvirzītos rādītājus. 
 

1.5.tabula. Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam īstenošanas uzraudzības 
ziņojuma struktūra un tajā ietveramā informācija 

Nr. 
p.k. 

Nodaļa Satura apraksts 

1. Ievads Uzraudzības pārskata mērķis, pārskata sagatavošanas laika 
periods, struktūra un uzraudzības ziņojuma sagatavošanā 
iesaistītās institūcijas, kontaktinformāciju komentāru un ieteikumu 
sniegšanai. 

2. Kokneses novada 
attīstības vispārējais 
attīstības raksturojums 

Raksturojums tiek balstīts uz iepriekšējā sadaļā minēto 
pamatrādītāju izmaiņu analīzi 

3. Attīstības programmas 
īstenošana 

Īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem vidēja termiņa 
prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem. 
Par katru vidēja termiņa prioritāti sniedz šādu informāciju: 
- vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajiem pasākumiem un 
aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai novirze no plānotā saistībā ar 
ieguldīto finanšu apjomu, 
-rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību, 
-pamatojums, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā, 
-secinājumi un/vai priekšlikumi 

4. Secinājumi Kopīgie secinājumi mērķu un uzdevumu kontekstā. Secinājumiem 
jāietver arī ārējās vides faktoru analīzi, kuri būtiski ietekmē 
pašvaldības attīstības programmas īstenošanu 
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5. Priekšlikumi Jāietver priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības 
plāna aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai 

6. Izmantotie informācijas 
avoti 

Šajā nodaļā ir jāietver visi informācijas avoti, kuri izmantoti, 
sagatavojot programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma 
pārskatu. 

 
 

Rādītāji tiek grupēti pa vidēja termiņa prioritātēm, attiecīgi horizontāli norādot vidēja 
termiņa prioritātes nosaukumu, rādītāji tiek numurēti vidēja termiņa prioritātes ietvaros. 

Nr.pk. Rādītājs 2020 2021 Plānotais Tendence Novērtējums 
atbilstoši 
plānotajam 

Avots 

 VTP 1 Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde 
        
VTP 2 Efektīva uzņēmējdarbība un komunikācijas 
        
VTP 3 Kopienas un vides vietrade 
        
 
Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam trīs gadu uzraudzības ziņojums 
struktūras ziņā neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj 
informācija un tās analīze 3 gadu griezumā.  
 
 

 


