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TERMINU SKAIDROJUMI
Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām
pusēm.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai.
Stratēģiskais mērķis - konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir
skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.
Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits
vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā.
Teritorijas attīstības indekss - vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem,
summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā uzkrājušos
statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta
statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā)
standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts
sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā.
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SAĪSINĀJUMI
AP
AS
ATR
CSP
CSS
EK
ELFLA
ERAF
ESF
ESFL
EZF
GMI
ha
IIN
IK
IZM
JIC
KF
km
kv.km
KPFI
LAD
LIZ
LR
LVAEI
LVAF
MK
NFI
NĪN
NVA
NVO
PB
PFIF
PII
PMLP
PSIA
RAL
RAPLM
RPR
SAK
SIA
TAI

Attīstības programma
Akciju sabiedrība
Administratīvi teritoriālā reforma
LR Centrālā statistikas pārvalde
Centralizētās siltumapgādes sistēma
Eiropas Komisija
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Savienības fondu līdzekļi
Eiropas Zivsaimniecības fonds
Garantētais minimālais ienākums
Hektārs
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Individuālais komersants
Izglītības un zinātnes ministrija
Jauniešu iniciatīvas centrs
Kohēzijas fonds
Kilometrs
Kvadrātkilometrs
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
Lauku atbalsta dienests
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Latvijas Republika
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts
Latvijas vides aizsardzības fonds
Ministru kabinets
Norvēģijas finanšu instruments
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiska organizācija
Pašvaldības budžets
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds
Pirmsskolas izglītības iestāde
LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
21.03.2002. LR likums “Reģionālās attīstības likums”
Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Rīgas plānošanas reģions
Sporta un atpūtas komplekss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Teritorijas attīstības indekss
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TP
UB
UR
VA
VAS
LVRTC
VARAM
VB
VBMD
VIIS
VIP
VISC
VKKF
VKPAI
VPIS
VRAA
VSAA
VSIA
VUGD
VVĢMA
ZO
ZPR

Teritorijas plānojums
Uzņēmumu budžets
Uzņēmumu reģistrs
Valsts aģentūra
Valsts akciju sabiedrība
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts budžets
Valsts budžeta mērķdotācija
Valsts izglītības informācijas sistēma
Valsts investīciju programma
Valsts izglītības satura centrs
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
biznesa kontaktu katalogs www.zo.lv
Zemgales plānošanas reģions
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NOVADA VĒSTURISKĀ, LĪDZŠINĒJĀ ATTĪSTĪBA
Mūsu ēras 7.gs. Koknesē apmetās pirmie latvieši, kas divu gadsimtu laikā izveidoja savu sabiedrisko
iekārtu. 10.gs. Kokneses pilsētiņā dzīvojuši jau kādi 800–1000 cilvēku.
Jau ap 1200.gadu Kokneses vārds tiek minēts rakstos. Pastāvējuši vairāki Kokneses nosaukuma
vāciskie, kā arī krieviskais variants, bet visi tie atvasināti no upes “Kokna” nosaukuma, kā agrāk tikusi
dēvēta upe Pērse. Jau pirms krustnešu iebrukuma Latvijas teritorijā pa lielajām upēm norisinājās
aktīva tirdzniecība starp skandināvu zemēm un Krievzemi, tāpēc arī no 10.gs. līdz pat krustnešu
iebrukumam Koknesē valda krievu kņazi. Krievkalnā tiek uzcelta pirmā koka pils un ap to veidojas
pilsēta. Krustnešiem sasniedzot Koknesi šeit valda kņazs Vetseke. 13.gs. sākumā bīskapa Alberta
karapulki sasniedz Koknesi, Vetseke padodas pārspēka priekšā, nodedzina pili un mūk. Bīskaps
Alberts 1209.gadā sāk celt mūra pili, taču ne vairs Krievkalnā, bet kalnā, kuram pie kājām satek Pērse
un Daugava. Jau 13.gs. Kokneses pilsētā esot bijis ap 1200 iedzīvotāju, pastāvējušas divas baznīcas,
apmēram 100 māju, Koknesei bijusi sava kapsēta. Tā kā Koknese ir tolaik ievērojams un apdzīvots
bīskapijas centrs, kur aktīvi noris amatniecība un tirdzniecība, 1277.gadā tai tiek piešķirtas pilsētas
tiesības, un kopš 14.gs. Koknese ietilpst Hanzas savienībā.
Koknese sava militāri stratēģiskā novietojuma dēļ cietusi gan krusta karu laikā 12.–13.gs., kad to
iekarojuši gan leiši, gan krievi, tāpat tas turpinājies arī Livonijas valstu konfederācijas laikā, kad pēc
Kokneses kāroja Zobenbrāļu ordenis tā arī bīskaps. Tā pamīšus bijusi gan bīskapa, gan ordeņa
pakļautībā.
Pēc Livonijas valsts sabrukuma Koknese nonāk poļu un leišu valdījumā. 1577.gadā Koknesē iebrūk
Ivana Bargā karaspēks, pēc kura aiziešanas Koknese palika izlaupīta un izpostīta. Vēstures rakstos
minēts, ka 1555.gadā Koknesē bijusi luterāņu draudze. Koknesei baznīcas reformācija negāja secen,
un luterānisma parādīšanās Latvijas teritorijā iezīmējās ar latviešu aktīvāku piedalīšanos baznīcas un
ticības jautājumu risināšanā, kā arī pirmo rakstu latviešu valodā rašanos. 1687.gadā tika uzcelta
luterāņu baznīca gotikas stilā. No 1687. līdz 1702.gadam tajā darbojies mācītājs Ernests Gliks. Baznīca
vēl joprojām atrodas tajā pašā vietā. 17.gs. sākums iezīmējas ar poļu un zviedru savstarpējām cīņām
par ietekmi bijušās Livonijas teritorijās, kuru laikā Koknese atkal stipri cieta līdz cīņās atkarota no
1625.gada Koknesē, tāpat kā visā Vidzemes teritorijā, nostiprinājās zviedru vara. Tomēr, tas
netraucēja krievu kņazam, Pētera I tēvam Aleksejam Mihailovičam ar saviem karapulkiem 1677.gadā
atkal izpostīt Koknesi, atstājot drupas un līķu kaudzes. Pēc krievu padzīšanas zviedri 1684.gadā
nojauca pilsētu un pārcēla to atkal Krievkalnā, taču pilsēta nespēja atgūties no ilgajiem postījumiem
un nīkuļoja. Zviedru laiki zīmīgi ar to, ka 1688.gadā tiek dibināta pirmā latviešu skola Koknesē un kopš
šī laika, izglītības ceļš Koknesē gandrīz bez pārtraukumiem mūs atvedis pie tādas skolas, kāda tā ir
šodien.
1700.gadā sākas Ziemeļu karš, krievi, poļi un sakši sāk karot ar zviedriem. 1701.gadā sakšu
karapulkam atkāpjoties, tiek uzspridzināta Kokneses mūra pils. Koknese, tāpat kā visa Vidzeme, no
1709. līdz 1710.gadam piedzīvo mēri. Dzīva paliek tikai piektā daļa iedzīvotāju. Ziemeļu karā ir
pēdējais lielākais karš, kas skar Koknesi līdz pat 20.gs.
Kara darbība šajā starplaikā Koknesi skāra tikai 1812.gadā, kad notika Napoleona kara gājiens uz
Krieviju, bet Koknesei tas nebija tik postoši kā iepriekšējo karu laikā. Līdz ar zemnieku brīvlaišanu
Vidzemē 1819.gadā varam runāt arī par Vidzemes latviešu zemnieku aktīvāku rīcību sava dzīves
līmeņa celšanā. Sāka darboties amatnieki, zemniekiem savu saražoto radās iespēja pārdot, muižas
paspārnē darbojās nelieli uzņēmumi, attīstījās tirdzniecība, darbojās vietējās fabrikas. 1861.gadā
uzbūvēja Rīgas – Daugavpils dzelzceļu, kas sekmēja Kokneses uzplaukumu, piesaistīja interesentus.
Līdz ar latviešu turības pieaugumu izvērsās arī samērā aktīva kultūras dzīve. 1868.gadā Koknesē tika
nodibināta pirmā dziedāšanas biedrība novadā. Biedrības koris ieguva trešo godalgu pirmajos latviešu
dziesmu svētkos. Biedrība arī aktīvi pretojās 1887.gadā cara valdības sāktajai pārkrievošanas politikai.
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No 1885. līdz 1887.gadam Koknesē dzīvojis rakstnieks R.Blaumanis. Koknesē dzimuši arī vairāki
ievērojami kultūras darbinieki – mūziķis, vijolnieks Jānis Reinholds, gleznotājs Jūlijs Feders. Te laiku
mīlējuši pavadīt ne tikai arhibīskapi un ordeņa mestri, bet jau 20.gs. arī inteliģences pārstāvji, radoši
cilvēki un vienkārši atpūtnieki, piemēram, valodnieks J.Endzelīns, gleznotājs K.Ubāns.
19.gs. beigās Kokneses parkā Kokneses muižas īpašniekam baronam O.fon Lēvenšternam uzcelta
jaunā pils, kuru projektējis arhitekts K.Neiburgers, bet kurai nebija lemts ilgs mūžs. Pils bija 1905.gada
revolucionāro notikumu lieciniece. Pirmā lielā vispārējā tautas sacelšanās beidzās ar nemiernieku
sodīšanu. Par šā laika notikumiem atgādina vairākas apbedījuma vietas gan pašā Koknesē, gan tās
apkārtnē.
1914.gadā, Pirmā pasaules kara laikā, Lēvenšterna pilij tika nodarīti lieli postījumi un tā vairs
neatguva agrāko izskatu. 1915.gadā bēgļu gaitās bija jādodas Daugavas piekrastes iedzīvotājiem,
daudzi no tiem nekad vairs neatgriezās Koknesē. Pirmās neatkarīgās Latvijas laikā (1918–1940)
Koknesei raksturīgs tas, ka tā bija dārznieku, amatnieku, atpūtnieku un tūristu mazpilsēta.
Pēc neatkarības iegūšanas tika atjaunoti amatniecības uzņēmumi, tirdzniecības vietas, frizieru un
fotogrāfu saloni, tika atjaunota dažādu biedrību darbība. 1919.gadā Koknesē kā viena no pirmajām
valstī nodibinājās patērētāju biedrība. 1929.gadā tika atjaunota luterāņu baznīca. Kopš 1939.gada
sāka darboties Romas katoļu baznīca. No 1877.gada pastāv pareizticīgo baznīca, lai gan pareizticība
Koknesē radās 1845.gadā. Pareizticīgo baznīca tika uzspridzināta pirms Pērses un Daugavas gultnes
appludināšanas 1965.gadā, kad tika uzsākta Pļaviņu HES būvniecība. Pērses un Daugavas senlejas
skaistums tika pārvērsts par ūdens klājumu. Vecās mūra pils pamatus, kas gadsimtiem ilgi atradās
augstu kalnā, mūsdienās skalo un grauj ūdens straumes.
12.–16.gs. Bebru pagasta teritorija ietilpa Kokneses pilsnovadā. Iespējams, ka Bebri bijuši Bebermines
novada centrs. 16.gs. beigās Vidzemes ģenerālkarte liecina, ka Bebri ietilpuši Kokneses apriņķī un
Kokneses draudzē, bet pēc 1713.gada iekļauti Rīgas apriņķī. 1909.gadā Rīgas apriņķa pagastu sarakstā
Bebru pagasts minēts kā patstāvīga administratīva vienība. 1935.gadā Bebru pagasta platība bija 11
600 ha. 1945.gadā pagastā izveidoja Bebru un Jaunbebru ciemu, bet pagastu 1949.gadā likvidēja.
1954.gadā Bebru ciemam pievienots Vērenes ciems, bet 1960.gadā daļa Bebru ciema iekļauta
Plāteres ciemā. Jaunbebru ciems 1954.gadā pievienots Ratnicēnu ciemam, savukārt 1962.gadā daļa
Ratnicēnu ciema pievienota Bebru ciemam. 1990.gadā pagastu atjaunoja. Pēc administratīvi
teritoriālajiem pārkārtojumiem neliela agrākā Bebru pagasta daļa iekļauta Iršu un Meņģeles pagastā,
savukārt Bebru pagastam pievienota daļa bijušā Viskaļu pagasta.
Iršu muiža izveidojusies Kokneses pilsnovadā senajā Baltavas pagastā, kur kreisā upes krastā
atradusies virsbīskapa pils Altene. 1637.gadā Zviedrijas karaliene Kristīne Baltavas novadu
uzdāvinājusi kapteinim Ābramam Hiršam – tā cēlies Iršu nosaukums. Redukcijas laikā to pārņēmusi
valsts. 1766.gada 10.maijā Katrīna II izdevusi pavēli Iršu novadā, dibināt vācu zemkopju koloniju, lai
radītu paraugsaimniecības. Laika posmā no 1766.gada līdz 1939.gadam Iršos bija vācu kolonija,
lielākā Baltijā. Dibinot vācu koloniju, latviešu zemnieki pārcelti uz apkārtējām valsts muižām. Savu
galveno uzdevumu – būt apkārtējiem latviešu zemniekiem par paraugu lauksaimniecībā vācu
kolonisti nav ne mazākā mērā attaisnojuši. Latvieši saimniekojuši labāk un vāciešiem no latviešiem
bija jāmācās. Iršu pagasts atradās Madonas apriņķi starp Bebru, Meņģeles, Kokneses, Liepkalnes,
Odzienas un Pērses pagastiem. Iršu pagastā līdz 1939.gadam pamatā dzīvoja vācu tautības iedzīvotāji.
Latvieši apsaimniekoja bijušās kroņa muižas zemes.
1939.gadā lielā daļa Iršu pagasta vācu tautības iedzīvotāju izbrauca no Latvijas. 1939.gada 30.oktobrī
starp Latvijas un Vācijas valdībām tika noslēgts līgums „Par vācu tautības Latvijas pilsoņu
pārvietošanu uz Vāciju”. Saskaņā ar 1939.gada 7.decembra likumu „Par izceļojošo vācu tautības
Latvijas iedzīvotāju lauku nekustamo īpašumu pārņemšanu” zemi pārņem savā īpašumā Latvijas
hipotēku un zemes banka, kas šo zemi pārdod vai iznomā Latvijas iedzīvotājiem. Latvijas un Vācijas
valdībai ir līgums, kas nosaka, kādā kārtībā tiek izdarīti maksājumu par vācu iedzīvotāju atstātajiem
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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īpašumiem. 1940.gada pavasarī pamestās mājās sāk iemitināties jauni iemītnieki, kas pārsvarā
ierodas no Latgales.
1945.gadā Iršu pagastā izveidoja Iršu un Dzeguzes ciemu. 1946.gadā Iršu pagastu (tā centrs bija
Vecliepkalni) pārdēvēja par Pērses pagastu, ko 1949.gadā likvidēja. 1951.gadā Iršu ciemam pievienoja
Dzeguzes ciemu, 1971.gadā – daļu Bebru ciema. Pagastu kā administratīvu vienību atjaunoja
1990.gadā.

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!

9

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.

IEVADS
Kokneses novada Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments 2020.–
2026. gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to
īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstības programmas loma ir:
 apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
 mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);
 sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu un
vietējo privāto investīciju piesaistei);
 sekmēt teritorijas atpazīstamību.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Kokneses novada domes 2019.gada
30.janvāra sēdes lēmumu Nr. 3 “Par Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam
izstrādes uzsākšanu” un Darba uzdevumu Kokneses novada attīstības programmas 2020.-2026.
gadam izstrādei.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR)
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.
panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3.
punktu, 12. panta pirmā daļu un 22.punktu, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un 25.08.2009. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
Attīstības programma sagatavota, ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus un metodiskos
ieteikumus:
 valsts līmeņa plānošanas dokumentus:
▪ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”;
▪ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam (NAP2020);
▪ Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
▪ Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;
▪ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
▪ Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam;
▪ Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
▪ Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam;
▪ Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam;
 reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus:
▪ Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030;
▪ Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.-2020. gadam;
 vietēja līmeņa plānošanas dokumentus:
▪ Kokneses novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam;
▪ Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam;
 nozaru plānošanas dokumentus.
Attīstības programmas sagatavošanā tika izmantoti šādi datu avoti:



Kokneses novada pašvaldības un tās institūciju sniegtos datus (t.sk. publiskie gada pārskati,
uzraudzības ziņojumi par novada plānošanas dokumentu īstenošanu, uzsākto un plānoto
infrastruktūras investīciju projekti u.c.);
LR Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk tekstā – CSP), Valsts reģionālās attīstības
aģentūras (turpmāk tekstā – VRAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā – NVA),
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā – PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta
(turpmāk tekstā – VID), Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD), SIA “Lursoft”, VSIA
“Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – LVĢMC) u.c. institūciju
apkopotos datus;
Attīstības programmas izstrādes nozaru darba grupās, publiskajā apspriedē iegūto
informāciju, un citu informāciju (viedokļus), kas iegūta Attīstības programmas izstrādes
procesa komunikācijā ar ieinteresētajām pusēm, t.sk. iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (TAPIS) ir primārā plānošanas dokumentu
publicēšanas darba vide un informācijas avots, un novada attīstības programma TAPIS izstrādāta,
ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu noteiktās
prasības.
Vides pārraudzības valsts birojs ??.??.????. pieņēma lēmumu Nr. ????? par stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Kokneses novada attīstības programmai 2020.-2026.
gadam.
Attīstības programmu izstrādāja SIA “Konsorts” speciālisti sadarbībā ar Kokneses novada pašvaldības
darbiniekiem un Kokneses novada domes deputātiem.
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METODOLOĢIJA
Kokneses novada Attīstības programma 2020.-2026. gadam ir izstrādāta, vadoties pēc Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās
attīstības plānošanas nodaļas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizētā 2019. g. janvāra redakcija) ieteikumiem, ievērojot integrētu
pieeju pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes veikšanā un ekonomisko skatījumu attīstības
plānošanai.
Ministru kabineta 14.10.2014. Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” nosaka Attīstības programmas izstrādes procedūru un saturu.
Attīstības programmā ietilpst:
1) Stratēģiskā daļa;
2) Rīcības un investīciju plāns;
3) Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.
Pašreizējās situācijas raksturojums tiek izstrādāts kā atsevišķs sējums, kuru par pamatu var izmantot
visiem Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Šis sējums ir informatīvs
materiāls, kuru pastāvīgi var aktualizēt (redakcija sagatavota 2019. gadā).
Lai sasniegtu Attīstības programmas mērķi un racionāli izvērtētu Kokneses novada attīstības
perspektīvas, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes:
 saistīto plānošanas dokumentu analīze (valsts, reģionāla un vietēja līmeņa, kā arī teritoriju, ar
kurām Kokneses novads robežojas);
 iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze;
 statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;
 attīstības tendenču novērtējums (galvenokārt izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 5
gadiem);
 novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar citu teritoriju rādītājiem vai valsts vidējiem
rādītājiem;
 tematiskās darba grupas;
 nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā.
Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas
dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Kokneses novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību,
bet arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu u.c. intereses un izaugsmes perspektīvas.
Pētīta jomu un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un
vides attīstību.
Sagatavojot Rīcības un Investīciju plānu, ievērots iepriekš jau īstenoto projektu konteksts, tādējādi
nodrošinot to īstenošanas pēctecību.
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1 KOKNESES NOVADA TERITORIJA
Kokneses novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, starp trim reģioniem – Rīgas, Vidzemes un
Zemgales reģionu. Kultūrvēsturiski un ģeogrāfiski Kokneses novads ietilpst Vidzemes reģionā, bet pēc
administratīvā iedalījuma atrodas Zemgales plānošanas reģionā.
Novads atrodas Viduslatvijas zemienes Viduslatvijas (jeb Madlienas) nolaidenuma austrumu daļā,
Daugavas labajā krastā, bet daļa teritorijas atrodas Vidzemes augstienē. Teritorijai raksturīgs
paugurains reljefs.
Kokneses novads robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas un Ērgļu novadiem.
Novada administratīvais centrs ir Koknese, kur dzīvo aptuveni puse novada iedzīvotāju, atrodas 100
km no Rīgas. Tuvums galvaspilsētai un citām pilsētām, kurās attīstās dažāda veida ražotnes, kā arī
labās satiksmes iespējas – faktors, kas labvēlīgi ietekmē ekonomisko darbību, tai skaitā
lauksaimniecisko ražošanu.
Tabula 1. Kokneses novadu raksturojošie galvenie rādītāji
Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

360.55

120.24

69.72

170.59

Koknese

Vecbebri

Irši

Koknese

Iedzīvotāju skaits

5 383

1 094

482

3 807

Iedzīvotāju blīvums uz kv.km

14.9

9.1

6.9

22.3

Platība, kv.km
Centrs

Avots: www.pmlp.gov.lv; www.vzd.gov.lv

Bebru pagasts atrodas Kokneses novada vidusdaļā, Daugavas labajā krastā un robežojas ar Iršu un
Kokneses pagastiem, Pļaviņu novada Vietalvas un Klintaines pagastiem un Ogres novada Krapes,
Madlienas un Meņģeles pagastiem. Bebru pagasts atrodas 10 km attālumā no Kokneses, 24 km
attālumā no Aizkraukles un ap 110 km attālumā no Rīgas. Tā teritorija ir stipri izstiepta rietumu
austrumu virzienā, ko klāj lieli mežu masīvi. Lielākās apdzīvotās vietas: Vecbebri (pagasta centrs),
Blankas, Gaidupes, Jaunbebri, Ozoli, Tupiešēni, Vēži un Zutēni. Pagastu šķērso autoceļi Koknese –
Ērgļi, Koknese – Meņģele, Koknese – Vērene un Koknese – Odziena. Esošais ceļu tīkls ir optimāls un
nodrošina vienmērīgu pieejamību attālākajos nostūros.
Iršu pagasts atrodas Kokneses novada ziemeļu daļā, un tas robežojas ar Bebru pagastu, Ogres novada
Meņģeles pagastu, Ērgļu novada Sausnējas pagastu un Pļaviņu novada Vietalvas pagastu. Tas
izvietots Viduslatvijas nolaidenuma austrumu daļā, Daugavas labajā krastā. Daļa pagasta teritorijas
atrodas Vidzemes augstienē. Pagastu šķērso autoceļi Koknese –Ērgļi, Bebri – Menģele un Liepkalne –
Pļaviņas. Aizkraukle atrodas 45 km attālumā, Koknese atrodas 25 km attālumā, bet Ērgļi – 15 km
attālumā. Pagasta teritorija ir nevienmērīgi apdzīvota, vairāk kā puse iedzīvotāju dzīvo Iršu pagasta
centrā.
Kokneses pagasts atrodas novada dienvidu daļā. Attālums no Rīgas – 100 km, no Aizkraukles –15 km,
no Madonas – 60 km, no Jēkabpils – 41 km. Kokneses pagasts robežojas ar Aizkraukles, Seces, Bebru,
Sērenes, Klintaines pagastiem un Krapes pagastu. Pagasta dienviddaļas ģeogrāfiskā robeža ir
Daugavas upe, austrumdaļā – Rīterupīte, bet ziemeļrietumu daļā – Lobes ezers.
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Attēls 1. Kokneses novada administratīvi teritoriālo vienību izvietojums

2 IEDZĪVOTĀJI
Iedzīvotāji ir galvenie resursi, arī novada galvenā prioritāte, kas nosaka Kokneses novada sociālo un
ekonomisko attīstību.

2.1

APDZĪVOTĀS VIETAS UN APDZĪVOJUMA BLĪVUMS

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: CSP, PMLP

Kokneses novadam raksturīga vienmērīga novada apdzīvojuma struktūra un daži attīstības centri, kas
nodrošina saikni ar lauku teritorijām. Kokneses novada apdzīvojuma struktūru veido ciemi, atsevišķas
viensētas un viensētu grupas.
Kokneses novadā ir 4 ciemi: Koknese, Bormaņi, Vecbebri un Irši.
Lielāka novada iedzīvotāju koncentrēšanās ir Kokneses, Vecbebru, Iršu, Bormaņu ciemos.
Plānots, ka līdz 2019.gada beigām Kokneses ciemam tiks piešķirts pilsētas statuss (vienlaicīgi ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu jaunā redakcijā, kurš Saeimā tiks iesniegts līdz
2019.gada 1.decembrim).
Vidējais Kokneses novada iedzīvotāju blīvums ir 14.9 iedzīvotāji uz 1 km². Lielākais iedzīvotāju blīvums
ir Kokneses pagastā – 22.3 iedzīvotāji uz 1 km². Bebru un Iršu pagastos šis rādītājs ir ievērojami zemāk
– 9.1 Bebru pagastā un 6.9 Iršu pagastā attiecīgi.
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Attēls 2. Iedzīvotāju blīvums uz 1 km² Kokneses novadā, kaimiņu novados un Latvijā

Avots: CSP datu bāze (dati uz 01.01.2017.), PMLP (dati uz 01.01.2018. – Kokneses novads), konsultantu aprēķins

Salīdzinot iedzīvotāju blīvumu Kokneses novadā un kaimiņu novados, redzams, ka Kokneses novadā
šis rādītājs ir ievērojami zemāk nekā Aizkraukles un Ogres novadā , bet augstāk Pļaviņu, Jaunjelgavas
un Ērgļu novadā. Vidējais Latvijā iedzīvotāju blīvums vairāk nekā divreiz pārsniedz šo rādītāju
Kokneses novadā.

2.2

IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem Kokneses novadā 2019.gada 1.janvārī dzīvo 5383 iedzīvotāji.
Laikā periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam iedzīvotāju skaits samazinājās ik gadu vidēji par 2.0%.
pēdējā gada laikā tikai par 0.5%.
Kopš 2015.gada kopējais novada
Attēls 3. Kokneses novada iedzīvotāju skaita dinamika, 2015.-2019.g.
iedzīvotāju skaits ir samazinājies
(dati uz gada sākumu)
par 370 iedzīvotājiem jeb par
6.4%.
Lielākais
iedzīvotāju
skaits
Kokneses novadā koncentrējas
Kokneses pagastā - 3807 jeb 70%
visu
novada
iedzīvotāju.
Vismazāk apdzīvotais pagasts ir
Iršu pagasts, kurā dzīvo tikai 482
iedzīvotāji.

Avots: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs

Vismazākais iedzīvotāju skaita
samazinājums kopš 2015.gada ir
bijis Kokneses pagastā – 5.2%,
visvairāk iedzīvotāju skaits ir

samazinājies Iršu pagastā – par 10.2%.
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Attēls 4. Kokneses novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa novada administratīvi teritoriālajām
vienībām, 2015.-2019.g., dati uz gada sākumu

Avots: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/

Novadā norisinās iedzīvotāju mehāniskā kustība – iekšējā un ārējā migrācija (precīzi dati par
skaitliskajiem rādītājiem nav), galvenokārt tas saistās ar jauniešu aizbraukšanu, kuri meklē plašākas
darba un mācību iespējas ārpus novada. Vairums veiksmīgi iekārtojas jaunās dzīvesvietās un
neatgriežas uz pastāvīgu dzīvi novadā, tādējādi samazinot novada darbspējīgo iedzīvotāju skaitu.
Tāpat kā visā Latvijā, pēdējo gadu laikā vērojama iedzīvotāju, jo īpaši darbspējas vecumā, migrācija uz
citām valstīm sociāli ekonomisko apstākļu dēļ. Saglabājoties negatīvam iedzīvotāju dabiskajam
pieaugumam, iedzīvotāju skaita palielināšanās novadā iespējama uz mehāniskās kustības pieauguma
rēķina. Pateicoties labajai satiksmei un nelielajam attālumam no Kokneses līdz Rīgai, Jēkabpilij un
Aizkrauklei, koknesieši ir ļoti mobili, braucot uz darbu minētajās pilsētās.
Lielāka nozīme iedzīvotāju skaita izmaiņās galvenokārt ir bijusi dabiskajai kustībai. DABISKAIS
PIEAUGUMS1 ir viens no būtiskākajiem valsts, reģiona un novada sociāli ekonomiskā stāvokļa
rādītājiem, kas nosaka tālāku attīstību un potenciālu nākotnē. Valstī pēdējo gadu laikā iedzīvotāju
dabiskā pieauguma rādītājs saglabājas negatīvs.
Analizējot dabiskās kustības rādītājus var secināt, ka laika periodā no 2015.gada līdz 2017.gadam
dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem Kokneses novadā ir bijis lielāks nekā vidēji valstī un Zemgales
reģionā. Jāatzīmē, ka dzimstības rādītājs Kokneses novadā kopš 2015.gada katru gadu samazinājās.
2018.gadā dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem Kokneses novadā bija mazāk nekā valstī (10.0) un
nedaudz augstāks nekā Zemgales reģionā (9.5) un sastādīja 9.8.
Mirstības koeficients Kokneses novadā pēdējo trīs gadu laikā samazinājies un paliek zemāk nekā valstī
un reģionā. 2018.gadā šis rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem bija 14.6, kas par 2.7% mazāk nekā Latvijā.
Dabiskais pieaugums Kokneses novadā ir bijis negatīvs iepriekšējos gados un ievērojami lielāks nekā
Latvijā un Zemgales reģionā (skat. attēlu zemāk). 2017.gadā dabiskā pieauguma koeficients novadā
bija pozitīvs (0.5).

1

Dabiskā pieaugums koeficients - ir dzimstības un mirstības koeficientu starpība noteiktā laika periodā un
teritorijā
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Attēls 5. Dabiskās kustības rādītāji Kokneses novadā, Zemgales reģionā un Latvijā, uz 1000 iedz., 2015.-2018.g

Avots: CSP, konsultantu aprēķins

Iedzīvotāju skaita samazināšanos Kokneses novada teritorijā noteikuši gan dabiskās kustības rādītāji –
mirstības pārsvars pār dzimstību, gan negatīvs migrācijas saldo. Iedzīvotāju ILGTERMIŅA MIGRĀCIJAS
SALDO2 uzskatāms par vienu no būtiskākajiem teritorijas pievilcību raksturojošiem rādītājiem.
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrāciju veido gan iekšējā migrācija valstī, gan ārējā (starpvalstu) migrācija.
Iekšējai migrācijai raksturīgs, ka iedzīvotāju pārvietošanās visvairāk notiek sava reģiona robežās (uz
tuvākajām pilsētām), tomēr liela migrācijas intensitāte vērojama arī uz Rīgu.
2015.-2018.gada periodā kopumā Latvijā, Zemgales reģionā un Kokneses novadā ilgtermiņa
migrācijas saldo ir bijis negatīvs.
Tabula 2. Ilgtermiņa migrācija Kokneses novadā, Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā, 2015.-2018.g.
Imigrācija
Latvija
Zemgales
reģions
Kokneses
novads

Emigrācija

Migrācijas saldo

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

9479

8345

9916

10909

20119

20574

17724

15814

-10640

-12229

-7808

-4905

874

780

813

846

2236

2213

1991

1600

-1362

-1433

-1178

-754

13

8

13

28

33

36

41

36

-20

-28

-28

-8

Avots: CSP

Apdzīvojuma un dzīves kvalitātes saglabāšanai Kokneses novadā katrā novada apdzīvotajā vietā
nepieciešams radīt pēc iespējas labvēlīgus dzīves un darba apstākļus. Lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu
Kokneses novadā, pašvaldībai jāveic tādi pasākumi kā mērķtiecīga darbvietu un pievilcīgas dzīves
vides radīšana, investīciju piesaistīšana, uzņēmējdarbības atbalsts, aktīva pašmāju demogrāfijas
politika, kas atbalsta labvēlīgu politiku pret pastāvīgajiem iedzīvotājiem (pabalsti un pakalpojumi,
mājoklis, darbvietas), lai ilgtermiņā uzlabotu dzimstību un atturētu iedzīvotājus no aizbraukšanas.

2

Migrācijas saldo ir starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un no tās
uz citu pastāvīgo dzīvesvietu izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā
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2.3

IEDZĪVOTĀJU STRUKTŪRA

Attēls 6. Kokneses novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa
dzimumiem, 2015.-2019.g. (dati uz gada sākumu)

Kokneses novadā, tāpat
kā lielākajā Latvijas daļā,
ir sieviešu skaitliskais
pārsvars pār vīriešiem.
2019.gada
1.janvārī
Kokneses
novadā
reģistrēti 2634 vīrieši jeb
48.9% un 2749 sievietes
jeb 51.1%. Neskatoties uz
izmaiņām
kopējā
iedzīvotāju
skaitā,
dzimumu
struktūras
proporcionālā attiecība
nav krasi mainījusies (6.
attēls).

Avots: PMLP

Pašvaldības attīstības ziņā
svarīgi raksturot iedzīvotāju
sadalījumu dažādās vecuma
grupās, izdalot iedzīvotājus
darbspējas vecumā, jo tas
liecina par nodarbinātības
attīstības perspektīvām vai
norāda uz darbaspēka resursu
trūkumu.

Attēls 7. Kokneses novada iedzīvotāju skaita dinamika sadalījumā pa
vecuma grupām, 2015.-2019.g. (dati uz gada sākumu)

2019.gada sākumā iedzīvotāju
īpatsvars līdz darbaspējas
vecumam (jaunāki par 15
gadiem)
bija
14.7%,
darbaspējas vecumā (15-62
gadi) – 65.1%, un virs
darbaspējas vecuma (vecāki
par 62 gadiem) – 20.2%. Avots: PMLP
Pēdējo piecu gadu laikā
nenozīmīgi ir samazinājies iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā (par 1.1%), savukārt pieaudzis
iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspējas vecuma (par 0.5%).

Vecuma grupā līdz darbspējas vecumam vīriešu skaits vienāds sieviešu skaitam. Darbaspējas vecuma
grupā iedzīvotāju sadalījums pa dzimumiem ir līdzīgs, t.i. vīriešu īpatsvars ir vidēji 52%, bet sieviešu –
48%. Iedzīvotāju proporcionālais sadalījums vecuma grupā pēc darbaspējas vecuma krasi atšķiras,
kad sieviešu skaits gandrīz divreiz pārsniedz vīriešu skaitu – sieviešu īpatsvars sastāda vidēji 65%, bet
vīriešu īpatsvars 35%.
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Tabula 3. Kokneses novada demogrāfiskās slodzes dinamika sadalījumā pa vecuma grupām, 2014.-2018.g.
(dati uz gada sākumu)
Gads

Demogrāfiskā slodze

Demogrāfiskā slodze līdz
darbaspējas vecumam

Demogrāfiskā slodze virs
darbaspējas vecuma

2014

572

235

337

2015

575

234

341

2016

595

245

350

2017

584

246

338

2018

608

255

353

Avots: CSP

Atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes datiem kopējais
demogrāfiskās slodzes3 līmenis
2018.gada sākumā Kokneses
novadā bija 608. Iepriekšējos
četros gados šis rādītājs
nenozīmīgi
bija
zemāk.
Salīdzinot ar 2014.gadu šis
rādītājs ir pieaudzis par 6.3%.

Attēls 8. Iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupās Kokneses novadā,
Zemgales plānošanas reģionā un Latvijā, 2018.gada sākums

Iedzīvotāju sadalījums vecuma
grupās Kokneses
novadā,
Zemgales plānošanas reģionā
un Latvijā 2018.gada sākumā
atspoguļots attēlā zemāk.
Iedzīvotāji līdz darbaspējas Avots: CSP
vecumam ir mazāk nekā virs
darbaspējas vecuma. Kokneses novada darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars ir nedaudz lielāks
(62.2%) nekā vidēji
Attēls 9. Demogrāfiskā slodze Kokneses novadā, Zemgales reģionā un Latvijā
Latvijā
(61.7%)
un
2018.gada sākumā
Zemgales
reģionā
(62.0%).
Savukārt
iedzīvotāju skaits pēc
darbaspējas vecuma ir
mazāks nekā vidēji
valstī.

Avots: CSP

Demogrāfiskā
slodze
Kokneses novadā ir
nedaudz zemāka nekā
vidēji
Latvijā
un
Zemgales
reģionā.
Demogrāfiskā
slodze
virs
darbaspējas
vecuma
Kokneses

3

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība
pret personu skaitu darbspējas vecumā

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!

19

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
novadā par 2.1% zemāka nekā vidējais rādītāja valstī. Demogrāfiskās slodzes rādītājs līdz darbaspējas
vecumam novadā arī nedaudz zemāk nekā valstī un Zemgales reģionā.

Attēls 10. Kokneses novada bērnu (0-18 gadi) skaita dinamika, 2015.-2019.g.
(dati uz gada sākumu)

Avots: PMLP

Laika
posmā
no
2015.gada
līdz
2019.gadam ir vērojama
bērnu un jauniešu skaita
dinamikas
negatīva
tendence, kas uzrāda
pakāpenisku
skaita
samazinājumu no 1010
bērniem un jauniešiem
2015.gadā līdz 967
bērniem un jauniešiem
2019.gadā.
Kopējais
bērnu un jauniešu skaits
Kokneses novadā šajā
periodā
samazinājies
par 4.3% (skat. attēlu
zemāk). Bērnu skaita

samazinājuma tendence ir vērojama visos novada pagastos.
Analizējot Kokneses novada bērnu skaita dinamiku sadalījumā pa vecuma grupām, redzams, ka bērnu
skaits vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem pēdējo gadu laikā bija mainīgs un vidēji sastāda 370. Vecuma
grupā no 7 līdz 18 gadiem laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam notika bērnu un jauniešu
skaita samazinājums par 8.7%. 2019.gada sākumā vērojams nenozīmīgs bērnu un jauniešu skaita
pieaugums, kurš sastādīja 1.3% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Attēls 11. Kokneses novada bērnu (0-18 gadi) skaita dinamika sadalījumā pa vecuma grupām, 2015.-2019.g.
(dati uz gada sākumu)

Avots: PMLP

Pēc valstiskās piederības novads ir viendabīgs - no visiem novada iedzīvotājiem 96% ir Latvijas
Republikas pilsoņi. 2019.gada 1.janvārī Kokneses novadā reģistrēti 5176 pilsoņi (96%), 159 nepilsoņi
(3%) un 48 pārējie iedzīvotāji (1%, citu valstu pilsoņi).
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Attēls 12. Kokneses novada iedzīvotāju valstiskā piederība uz 01.01.2019

Avots: PMLP

Pēdējos gados Kokneses novada iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības
nav būtiski mainījies. Lielāko daļu Kokneses novada iedzīvotāju veido latviešu īpatsvars – 4782 jeb
89%, 317 krievi jeb 3%, 284 citu tautību iedzīvotāji jeb 5%.

2.4

IEDZĪVOTĀJU NODARBINĀTĪBAS UN BEZDARBA RAKSTUROJUMS

Avots: NVA (www.nva.gov.lv), VID (15.07.2019. vēstule Nr. 13.1-2/108), VSAA (19.07.2019.)

2.4.1

Nodarbinātība

Saskaņā ar VSAA datiem Kokneses novada kopējais sociāli apdrošināto personu (gan tādas personas,
kuras gūst ienākumus no algota darba vai ir pašnodarbinātas, gan tādas, kas saņem bērna kopšanas
pabalstus, paternitātes pabalstus, u.c. saskaņā ar likumā “Par sociālo apdrošināšanu” noteikto) skaits
2019.gada I ceturksnī ir 2524 personas, kas ir 46.9 % no visiem novada iedzīvotājiem jeb 72.1% no
darbaspējas vecuma iedzīvotājiem. Sociāli apdrošināto personu vidējās apdrošināšanas iemaksu
apjoms ir 772 EUR.
Saskaņā ar VID informāciju 2018.gadā Kokneses novadā iestādēs un uzņēmumos, kuri reģistrēti
novada teritorijā, nodarbināti 1418 darba ņēmēji, kas ir aptuveni 40% no visiem novada iedzīvotājiem
darba spējas vecumā. Salīdzinot ar 2016.gadu to skaits ir samazinājies par 107 jeb 7.0%.
Vidējais darba devēju skaits novadā 2018.gadā bija 193, to skaits salīdzinot ar 2016.gadu samazinājies
par 25 jeb 11%. Lielākā daļa darba devēju atrodas Kokneses pagastā, to skaits pēdējo 3 gadu laika
periodā samazinājies par 15%. Ievērojama daļa darba ņēmēju no Kokneses pagasta (74.6%).
Attēls 13. Kokneses novada darba devēju un darba ņēmēju skaita dinamika sadalījumā pa administratīvi
teritoriālajām vienībām, 2016.-2018.gads
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Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" un
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 12.07.2019

Kā tas redzams attēlā zemāk, nozīmīgākās jomas (darba ņēmēju skaits lielāks par 100), kurās ir
nodarbināti iedzīvotāji Kokneses novadā ir:
 valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana (25.6% no visiem darba
ņēmējiem)
 augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (14.1% no visiem darba
ņēmējiem)
 mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (7.4% no visiem darba ņēmējiem)
 sauszemes transports un cauruļvadu transports (7.0% no visiem darba ņēmējiem).
Attēls 14. Darba ņēmēju skaits Kokneses novadā sadalījumā pa darbības veidiem, 2018.gads

Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" un
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 12.07.2019

Lielāka daļa Kokneses novada darba ņēmēju strādā sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (51.4%).
33.9% no darba ņēmējiem nodarbināti budžeta iestādēs.
Attēls 15. Kokneses novada darba ņēmēju sadalījums pa darba devēja uzņēmējdarbības formām
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Avots: VID, informācija no pārskatiem "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī" un
mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijām, informācija apkopota uz 12.07.2019

2.4.2

Bezdarbs

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts
aģentūras
datiem
2019.gadā
janvāra beigās Kokneses novadā
bija reģistrēti 195 bezdarbnieki.
Valstī kopumā un Zemgales
reģionā
vērojama
bezdarba
pazeminājuma tendence, bet
bezdarba līmenis Kokneses novadā
pēdējos piecos gados svārstījās,
sasniedzot maksimālo 7.1% līmeni
2017.gadā. Laika posmā no
2015.gada
līdz
2019.gada
sākumam
bezdarba
līmenis
pieaudzis par 0.4 procentpunktiem
un sastāda 6.2%, kas augstāk nekā
vidēji Latvijā (5.2%) un Zemgales
reģionā (5.0%) (skat. attēlu).

Attēls 16. Bezdarba līmenis Kokneses novadā, Zemgales reģionā un
Latvijā, 2015.-2019.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: NVA

Apskatāmajā periodā lielāka daļa bezdarbnieku jeb vidēji 53% bija sievietes, izņemot 2016.gadu, kad
lielāka daļa bezdarbnieku bija vīrieši.
72 jeb 37% bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību, pietiekami augsts bezdarbnieku īpatsvars ar
pamatizglītību un augstāko izglītību, kā arī to bezdarbnieku skaits, kuri ieguvuši vispārējo vidējo
izglītību (skat. attēlu zemāk).
Attēls 17. Kokneses novada bezdarbnieku iedalījums pēc izglītības līmeņa, 2019.gada janvāris

Avots: NVA

Analizējot bezdarbnieku skaita dinamiku problēmgrupās, redzams, ka novadā laika posmā no
2015.gada līdz 2019.gadam ir pieaudzis un paliek augsts ilgstošo bezdarbnieku skaits. Pirmspensijas
vecuma bezdarbnieku skaits apskatāmajā periodā arī paliek pietiekami augsts.
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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Attēls 18. Kokneses novada bezdarbnieku skaita dinamika problēmgrupās, 2015.-2019.g. (dati uz gada sākumu)

Avots: NVA

Saskaņā ar NVA datiem uz 2019.gada sākumu lielākais bezdarbnieku skaits ir vecuma grupās no 45
līdz 59 un no 25 līdz 35.
Pašvaldība, plānojot bezdarbnieku atbalsta politiku, apzinās brīvos darba resursus un politikas mērķi
tiek vērsti uz iepriekšminēto sociālā riska grupu integrēšanu darba tirgū.

3 DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
3.1

ŪDENS UN ZEMES RESURSI

Avots: Kokneses novada attīstības programma 2013-2019.g.; Valsts zemes dienests (www.vzd.gov.lv), Lauku atbalsta
dienests (www.lad.gov.lv), Valsts meža dienests (www.vmd.gov.lv), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
(www.meteo.lv )

Saskaņā ar VZD datiem Kokneses novada teritorijā ir 4566 zemes vienības ar kopējo platību 36027 ha.
60.20% novada teritorijas (21687 ha) aizņem lauksaimniecības zemes. Mežsaimniecības zeme un
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, aizņem
33.95% no Kokneses novada teritorijas. Pārējie 5.85% zemju iedalās vēl 11 zemes lietošanas mērķa
grupās, no kurām lielākā ir satiksmes infrastruktūras apbūves zeme 1.77% jeb 639 ha un ūdens
objektu zeme 1.76% (634 ha). Pārējo grupu īpatsvars nepārsniedz 1% (skat. tabulu zemāk).
Tabula 4. Kokneses novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām, dati uz
01.01.2019
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa
Lauksaimniecības zeme
Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar
normatīvo aktu

Zemes vienību
skaits

Kopplatība,
ha

Īpatsvars,
%

2698

21687

60.20%

413

12233

33.95%
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Zemes vienību
skaits

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa
Ūdens objektu zeme

Kopplatība,
ha

Īpatsvars,
%

19

634

1.76%

2

316

0.88%

24

54

0.15%

715

229

0.64%

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

91

33

0.09%

Komercdarbības objektu apbūves zeme

47

16

0.04%

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

46

66

0.18%

Ražošanas objektu apbūves zeme

77

105

0.29%

394

639

1.77%

40

14

0.04%

4566

36027

100.0%

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
Kopā
Avots: VZD

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu
zemes vienību (vai to daļas) un gabalu primārais izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās produkcijas
ražošana (tīrumi, pļavas, ganības, sakņu un augļu dārzi, lopu novietnes u.c.). Tās ir viens no
nozīmīgākajiem novada resursiem. Kokneses novada augšņu sastāvs un kvalitāte galvenokārt ietekmē
lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības iespējas.
Lauksaimniecībā izmantojamo zemju kopplatība 2019.gada sākumā Kokneses novadā bija 37.2% no
novada kopējās platības, kas ir nedaudz augstāks rādītājs nekā vidēji Latvijā (36.0%). Kopumā
Kokneses novada lielu daļu aizņem labi iekoptas lauksaimniecības zemes un tiek nodrošināta to
izmantošana. No kopējām lauksaimniecības zemēm tiek izmantotas 59.7% – 12950.7 ha, t. sk.
aramzeme – 8023.8 ha, augļu dārzi – 82.4 ha, pļavas – 1683.2 ha, ganības – 3161.3 ha.
Saskaņā ar LAD apsekojuma datiem 2018.gada sākumā 92.4% (11960 ha) no Kokneses novadā
apsekotajām LIZ ir klasificēta kā kopta LIZ. Šis rādītājs ir augstāk nekā vidēji Latvijā (88.5%) un kaimiņu
novados, izņemot Aizkraukles novadu, kurā 93.9% ir klasificēti kā kopta lauksaimniecībā izmantojamā
zeme.
Tabula 5. LIZ apsekošanas rezultāti Kokneses novadā, kaimiņu novados un Latvijā, 2018.gads
Novads

Kopā LIZ, ha

Kopts LIZ

Nekopts LIZ

Aizkraukles novads

3223

ha
3027

%
93.9%

ha
197

%
6.1%

Ērgļu novads

10776

8518

79.0%

2258

21.0%

Jaunjelgavas novads

14839

11739

79.1%

3100

20.9%

Ogres novads

32467

28428

87.6%

4039

12.4%

Pļaviņu novads

10982

9131

83.1%

1851

16.9%

Kokneses novads

12950

11960

92.4%

990

7.6%

2239675

1983113

88.5%

256562

11.5%

Latvijā

Avots: http://www.lad.gov.lv/files/statistika_liz_kad_apsekosanas_tabula_2018.pdf

Kokneses novadā neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, tomēr, stratēģiski
paredzot priekšnoteikumus augstvērtīgu zemju saglabāšanai un turpmākajai attīstībai, Kokneses
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz vietējas nozīmes augstvērtīgo lauksaimniecības
teritoriju noteikšanu un saglabāšanu, tādējādi radot ne tikai priekšnoteikumus lauksaimniecības
nozares attīstībai, bet arī sekmējot ainaviski vērtīgo un ekoloģiski jūtīgo vietu saglabāšanos.
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80% no lauksaimniecības zemēm Kokneses novadā ir meliorētas, taču pēdējo gadu laikā jaunu
meliorācijas sistēmu būvniecība nenotiek, tāpēc jānodrošina esošo meliorācijas sistēmu regulāra
kopšana, lai saglabātu esošās sistēmas un tādējādi samazinātu upju pārplūšanu.
Mežs ir novada bagātība, to izmanto ne tikai kokmateriālu ieguvei, bet arī iedzīvotāji aktīvai atpūtai –
ogošanai, sēņošanai un medībām. Ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatā ir uzdevums saimniekot tā, lai
meža resursi nesamazinātos, bet to vērtība pieaugtu. Tas ir arī potenciāls vides kvalitātes
nodrošināšanai. Jebkura īpašuma vai lietojuma veida mežu teritorijas Kokneses novadā izmantošanu
pārrauga Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecība, kas atbild par vienotu meža politikas realizāciju
visos Latvijas mežos, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas
mežsaimniecības nodrošināšanai atbilstoši likumam „Meža likums” (stājas spēkā 17.03.2000.). Meža
izmantošanas pamatā ir meža resursu ieguve un meža ekoloģisko īpašību izmantošana iedzīvotāju
atpūtai.
Esošie meža zemju masīvi ir salīdzinoši lieli. Vismežainākā ir novada rietumu daļa (Kokneses pagasta
ZR daļa, Bebru pagasta R, ZR daļa). Vismazāk mežu ir novada vidusdaļā – Bebru pagasta centrālajā
daļā, kur lauku teritorijā starp lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ir sastopami mazāki mežu
puduri.
Saskaņā ar Valsts meža dienesta 2018.gada datiem Kokneses novadā meži aizņem 19134 ha jeb 53%
no novada teritorijas, kas nedaudz vairāk nekā Latvijas vidējais rādītājs (47%). No tiem 7726 ha jeb
45% valsts īpašumā esoši meži, pārējie 55% ir pašvaldības meži un privātā īpašumā meži.
Analizējot Kokneses novada mežu sadalījumu pēc īpašuma formas novada administratīvi teritoriālajās
vienībās, ir redzams, ka Bebru un Kokneses pagastā, lielākais īpatsvars ir valsts mežiem (skat. 19.
attēlu).
Attēls 19. Kokneses novada meži pēc īpašuma formas, 2018.gads

Avots: VMD

Pēc VMD datiem 1400 ha jeb 7.3% no mežiem aizņem aizsargājamas teritorijas, kas galvenokārt
atrodas valsts īpašumā esošos mežos (785 ha jeb 56%), 539 ha (39%) ir privātā īpašumā esošos mežos
un 77 ha pašvaldības īpašumā esošos mežos.
2019.gadā lielākās teritorijas no visām aizsargājamām teritorijām aizņem aizsargājamās zonas gar
ūdeņiem (864.3 ha jeb 61.7%), mikroliegumi un buferzonas ap tiem (156.1 ha jeb 11.1% un 120.4 ha
jeb 8.6%).
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Attēls 20. Kokneses novada mežu aizsargājamās teritorijas, 2019.gads, ha

Avots: VMD

Mežu kvalitāte novada teritorijā ir dažāda – lielāko daļu aizņem vērtīgas skuju koku (egle, priede,
bērzs) audzes, bet ir arī daudz mazvērtīgāku mežaudžu, kas galvenokārt ir sīklapju audzes (apse,
baltalksnis u.c.). Daudzas no šīm platībām ir dabiski apmežojušās kādreizējās lauksaimniecības zemes.
Attēls 21. Koku sugas Kokneses novada mežos, 2019.gads, ha

Avots: VMD

Kokneses novadā esošo mežu daudzums, to kvalitāte un ģeogrāfiskais novietojums nosaka meža
nozares nozīmību pašvaldībā, tādējādi ieņemot būtisku lomu tautsaimniecībā, nodrošinot
nodarbinātību un stabilus ienākumus, kā arī dod būtisku ieguldījumu novada ekonomikā un eksporta
bilancē.
Tā kā meži ir viena no novada lielākajām dabas bagātībām, tad nepieciešams arī nākotnē nodrošināt
mežu īpatsvara saglabāšanu patreizējā līmenī, kas jāievēro plānojot mežu ierīcību un izstrādi. Mežu
saglabāšana ir Kokneses novada pašvaldības attīstības interesēs.
Ekosistēmā purvi darbojas kā ūdens akumulators – sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās apkārtnes
klimatu un ūdens režīmu. Purvi attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus, arī mitrāji darbojas kā
dabiskās attīrīšanas iekārtas piesārņojuma gadījumos. Kokneses novada teritorijā 998.8 ha jeb 2.8%
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no platības aizņem purvi, galvenokārt augstā, zemā un jauktā tipa purvi. Vizuāli purvi un mitrāji
uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas elements. Kokneses pagasta rietumu daļā atrodas Aizkraukles
(Aklais) purva austrumu daļa, kurš blakusesošajā Aizkraukles novadā ir noteikts kā Natura 2000
teritorija. Starp Galdupīti un Lantupīti atrodas Ragāļu purvs, uz ziemeļiem no Kokneses – Sprūļu
purvs. Bebru pagastā atrodas Šķibu purvs, kas ir Natura 2000 teritorija, un Garais purvs.
Ģeoloģisko potenciālu veido ģeoloģiskās struktūras un derīgie izrakteņi. Kokneses novada ģeoloģiskā
uzbūve kopumā nav pārāk sarežģīta un uzskatāma par samērā labi izpētītu. Izmantojamo resursu
grupu veido bieži sastopamie, samērā labi izpētītie un plaši pielietojamie derīgie izrakteņi: smilts,
smilšmāls un mālsmilts, kūdra, dolomīts, saldūdens kaļķieži un sapropelis. Kokneses novadā
neatrodas valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes.
Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) informāciju par
2019.gadu, Kokneses novadā atrodas 38 kūdras atradnes, kuras, izņemot Aizkraukles (Aklais) atradni,
netiek izmantotas un dati par krājumu daudzumu nav pieejami. Savukārt Aizkraukles (Aklais) atradne,
kura atrodas gan Kokneses pagasta, gan Aizkraukles novada Aizkraukles pagasta teritorijā, tiek
izmantota. Atradnes prognozējamie krājumi vērtēti 7371 tūkst. m3 apmērā.
Bebru pagastā un Kokneses pagastā atrodas 12 būvmateriālu izejvielu atradnes, izmanto tikai
“Brencēni” (smilts, izpētīti krājumi 804.7 tūkst. m3), “Lielkalna Ratnicēni” (smilts – izpētīti krājumi
185.7 tūkst m3, mālsmilts – izpētīti krājumi 23.93 tūkst. m3) un “Rīteri” (dolomīts – izpētīti krājumi
615.5 tūkst. m3). Kopumā būvmateriālu un kūdras atradņu apjomi nav lieli, un derīgo izrakteņu
ieguve nav ar lielu īpatsvaru, salīdzinot ar visas Latvijas teritoriju, taču Kokneses novada turpmākās
attīstības kontekstā ir svarīgi, ka pašvaldībā ir pieejami minētie derīgie izrakteņi.
Sapropeļa prognozējamie krājumi atradnē “Ragaļu ezera iegula” (Kokneses pagasts) vērtēti 162 tūkst.
m3. Atradni šobrīd neizmanto.
Virszemes un pazemes ūdens resursu krājumi Kokneses novadā ir pietiekami, lai nodrošinātu novadu
ar nepieciešamajiem atpūtas un dzeramā ūdens resursiem. Kokneses novads ietilpst Daugavas upju
sateces baseinā apgabalā. Virszemes ūdeņu sistēmu veido Daugava, ar tās labā krasta pieteku Pērsi.
Novada teritorijā atrodas vai cauri tek vairākas upes – Rēcijas, Paskule, Pelava, Atradze, Mazā Atradze
un citas mazākas upes – Rīterupīte, Bebrupe, Iršupīte, Pelava (Pelve), Lokmane, Galdupe un
Lantupīte.
Kokneses novada teritorijā atrodas šādas ūdenstilpes – Ragāļu ezers (6.7 ha), Reciju dzirnezers (3.7
ha), Ornicāna dīķis (2.3 ha), Melnezers (1.1 ha). Iršu pagasta teritorijā zemnieku saimniecībā
“Pumpuri” ir izveidots dīķis 1,8 ha platībā. Iršupītē pie Bulandu pilskalna izveidota ūdenskrātuve 5.8
ha platībā (ūdens platība 3.8 ha).
Kokneses novadā esošās ūdensteces, jo īpaši Daugava un Pērse, un ūdenstilpes ir ainavas un dabas
daudzveidības elementi, kā arī vieta tūrisma un rekreācijas attīstībai un vietējo iedzīvotāju
dzīvesveida saglabāšanai.
Kokneses novadā nav stipri pārveidotu ūdensobjektu, tomēr teritoriju būtiski ir ietekmējusi Pļaviņu
hidroelektrostacijas (HES) izbūve, kā rezultātā izveidojās Pļaviņu ūdenskrātuve, appludinot gleznaino
Daugavas senleju un Kokneses pilsdrupu pamatus. Zem ūdens nonāca arī Pērses ūdenskritums
(savulaik viens no krāšņākajiem Latvijas ūdenskritumiem, kura augstums pārsniedza 2 metrus). Viens
no iespējamajiem draudiem ar ko jārēķinās Kokneses novada pašvaldībai ir plūdu apdraudējums
atsevišķām teritorijām, kas saistāms ar hidroloģisko režīmu Daugavā.
Saskaņā ar LR Civillikuma 1.pielikumu, Kokneses novadā kā publiska upe noteikta Daugava (tās
atzarojumi un Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ūdenskrātuves), taču neatrodas neviena publiska
ūdenstilpe. Daugava ir upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
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Kokneses novada virszemes ūdeņos pašlaik nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām ierīkotu peldvietu
(MK noteikumi Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības
kārtība”), tomēr jāatzīmē, ka iepriekš minētās upes un ezeri un citi ūdensobjekti pēc to ūdeņu
kvalitātes izvērtēšanas ir nozīmīgs novada atpūtas un zivsaimniecības resurss.
Kokneses novads ir labi nodrošināts ar pazemes ūdeņu resursiem, kurus izmanto gan ūdensapgādē kā
dzeramo ūdeni, gan lauksaimniecības un rūpniecības vajadzībām. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” datu bāzē “Atradņu reģistrs” ir iekļauta viena saldūdens atradne “Koknese”.
Individuālajai ūdensapgādei lieto arī gruntsūdeņus. Daugavas upju baseina apgabalā pazemes
ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ķīmiskā kvalitāte ir vērtējama kā laba, tomēr, ņemot vērā, ka
tiem ir dabiski paaugstināts dzelzs un atsevišķās vietās arī mangāna saturs, lai iegūtu kvalitatīvu
dzeramo ūdeni, jāveic atdzelžošana. Novada pazemes ūdeņu resursi ir pietiekami dzeramā ūdens
apgādes vajadzībām.

3.2

AINAVAS

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Kokneses novada attīstības programma 2013-2019.g.

Kokneses novadā vērojama liela ainavu daudzveidība, ko nosaka teritorijas ģeogrāfiskais novietojums
(novads ietilpst divos ģeomorfoloģiskajos rajonos – Viduslatvijas nolaidenumā un Vidzemes
augstienē) un teritorijas vēsturiskā attīstība. Kokneses novada ainava sniedz informāciju par
teritorijas vēsturisko izmantošanu un parāda mūsdienu attīstības tendences, tai skaitā cilvēku
saimnieciskās darbības veidus un dabiskos procesus.
Galvenie Kokneses novada ainavas veidojošie elementi ir reljefs, mežu masīvi, kas veido nozīmīgu
mežāres ainavas sastāvdaļu kā telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot viegli viļņoti
pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tīrumi, pļavas,
ganības u.c.), purvi un pārmitrās teritorijas (vizuāli purvi un mitrāji uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas
elements), kultūrvēsturiskie un dabas aizsardzības objekti, lineārie ainavu elementi (ceļi, dzelzceļš,
gaisvadu elektrolīnijas, meliorācijas grāvji u.c.) un apdzīvotās vietas (novada ciemi un viensētas).
Ekoloģiskā struktūra veido integrētu dabisko un antropogēnās ietekmes teritoriju sistēmu, kas
nodrošina gan tipisko, gan unikālo ainavu saglabāšanu, kā arī sekmē dabas elementu aizsardzību.
No dabas faktoriem kā spēcīgākais jāatzīmē reljefs, tā formas un nogulumu sastāvs, kas kopumā
nosaka galveno ainavu morfoloģisko tipu veidošanos un teritoriālo izplatību. Ainaviski
augstvērtīgākās teritorijas novadā sastopamas Daugavas un Pērses upes ielejās, savukārt novada
ziemeļu daļas ainavu raksturo Vidzemes augstiene. Netālu no Kokneses novada robežas atrodas
dabas parks “Daugavas senleja”, kas izveidots lai saglabātu Daugavas senlejas raksturīgāko posmu,
kas palicis nepārveidots, būvējot Pļaviņu HES.
Ainavas raksturu nosaka ainavsegas specifika. Tā izpaužas kā plašu mežu masīvu vai lauku dominante
vai kā lauku un mežu mija, kas veido mozaīkveida ainavu. Vēsturiski lielas izmaiņas Kokneses novada
ainavās norisinājušās padomju periodā, ka lauku ainavas daudzviet pārveidojuši intensīvie
meliorācijas darbi, kas veikti 20.gs. 70.–80.gados. Tā rezultātā notika tīrumu masivizācija un mežu
ainavas sadalīšana ar ceļiem un novadgrāvjiem.
Ainavu ietekmē arī sociālekonomiski faktori. Raksturīgas ainavas iezīmes ir infrastruktūras
komponenti – ceļi, dzelzceļa līnijas, elektrolīnijas un telefonsakaru pārvades līnijas. Kokneses novada
ainavā izceļas autoceļš A6 (E22) Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki), kā arī
dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Lauku apvidos lokālie ceļi ar grants segumu bieži vien ir
neatņemams elements ar ainavisku vērtību. Elektrolīnijas un telefonsakaru pārvades līnijas bieži ir
ceļu “pavadoņi”, t.i., virzās paralēli ceļiem. Vietās, kur trases šķērso mežu teritorijas, tiek izcirstas
stigas, tādējādi sadrumstalojot mežu ainavas. Ainavu veido arī dominējošais saimnieciskās
nodarbošanās veids (zemkopība, lopkopība, mežsaimniecība), administratīvie un rūpniecības centri.
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Kultūras un izglītības centri tradicionāli atrodas vietās, kur noris aktīva saimnieciskā darbība un ir
lielāka iedzīvotāju koncentrēšanās iespēja.
Kokneses novada ainavā liela nozīme ir kultūrainavas elementiem, kas saglabājušies daudzus
gadsimtus kā nozīmīgi centru identifikatori – pilis, muižas, baznīcas, kapsētas, krogi, skolas. Latvijas
Padomju periodā šo ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību izmantošana neatbilstoši to mūsdienu
funkcionālajai nozīmei un pēcpadomju periodā neskaidrie īpašuma jautājumi un finansu trūkums
novedis pie situācijas, ka daļa šo ainavisko elementu atrodas kritiskā stāvoklī un turpinās to
degradācija.
Vietām Kokneses novadā ainavu degradē pamesti ražošanas objekti, bijušo lielfermu un mehānisko
darbnīcu nesakoptība, padomju laikā uzsāktā, bet nepabeigtā celtniecība. Viens no draudiem, kas var
izraisīt ainavu degradāciju ir derīgo izrakteņu ieguves vietas, tāpēc pirms plānotās darbības jāizvērtē
ne tikai atbilstība normatīvajiem aktiem, bet jāievēro pamatprincipi, kas samazinātu ietekmi uz
galvenajiem ainavu veidojošajiem elementiem novadā. Ainavu degradācija notiek arī neveicot derīgo
izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju. Kopumā Kokneses novada ainaviskais potenciāls ir
priekšnoteikums rekreācijas un tūrisma attīstībai, pamats bioloģiskās daudzveidības un apdzīvojuma
saglabāšanai Kokneses novadā. Lauku teritorijās saglabājamas un kopjamas raksturīgās daudzveidīgās
ainavas, izceļot raksturīgo kultūrvidi.

3.3

AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Kokneses novada attīstības programma 2013-2019.g.; Dabas aizsardzības pārvalde
(www.daba.gov.lv)

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes pieejamo informāciju, Kokneses novada teritorijā atrodas 3
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, vairāki mikroliegumi un aizsargājami koki.
Dabas liegums ”Šķibu purvs”, kas ir iekļauts arī Natura 2000 teritorijā, ir aizsargājama teritorija kopš
1977.gadā un tā platība ir 536 ha. Tas ir klajš, vidusdaļā slīkšņains augstais purvs ar pārejas purva
elementiem un dažām nelielām, ar vecu priežu mežu apaugušām salām. Nozīmīga augsto purvu
(austrumu tipa ar pundurbērzu Betula nana) aizsardzības vieta. Teritorijā sastopamas tādas ES Putnu
direktīvas sugas kā zivju ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš u.c. Dabas liegumam nav
izstrādāts dabas aizsardzības plāns un individuālie izmantošanas un aizsardzības noteikumi.
Dabas piemineklis aizsargājamais dendroloģiskais stādījums “Kokneses parks” atrodas Koknesē, pie
Pērses ietekas Daugavā (Pļaviņu HES ūdenskrātuvē). Dabas pieminekļa teritorija ir 15.7 ha. Lielāko
daļu teritorijas aizņem mežs. Dabas piemineklis atrodas valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”
Vidusdaugavas mežsaimniecības un Kokneses novada domes īpašumā. Tajā aug 29 vietējās un 36
introducētās koku un krūmu sugas, t.sk. balzama lapegle, Eiropas lapegle, rietumu dzīvības koks,
aizsargājamie augi – platlapju bezgale, ārstniecības cietsēkle, krustlapu draudzene, naudiņu
saulrozīte. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts laika posmam no 2006. līdz 2018.gadam.
Aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas objekts “Rīteru sausgultne un karsta
kritenes” atrodas starp Koknesi un “Rīteriem”, pie “Ziediem” un aizņem platību 3.64 ha. Objekts ir
aizsardzībā kopš 1977.gada. Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienes austrumu malā, blakus
Daugavas (Lejasdaugavas) senlejai. Dabas pieminekli glaciālā līdzenumā veido daļēji pārveidota
strauta gultne, kuras lejasgalā atrodas kritene – ūdensrijējs, kas mazūdens periodā uzņem strauta
ūdeņus. Ārpus gultnes mežā atrodas vēl divas nelielas kritenes. Mazūdens periodā ūdeņi strauta
gultnes lejasgalā virszemē neparādās. Plūdu un palu laikā ūdeņi plūst arī strauta gultnes lejasgalā un
veido ūdenskritumu pāri nelielam dolomītu atsegumam Rīteru karjera malā. Kritenes un upīšu
pazemes posmi veidojušies karsta procesu rezultātā ūdeņiem šķīdinot un erodējot karbonātiskos
pamatiežus – augšdevona Daugavas svītas dolomītus. Daugavas svītas dolomītu atsegums pie Rīteru
karjera ir izveidojies karjera izstrādes procesā. Teritorijā atrodas karsta kritenes un karbonātiežu
atsegums. Tomēr tie nebūtu uzskatāmi par ES aizsargājamiem biotopiem, jo kritenes ir sausas, bet
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nelielais dolomīta atsegums ir pakļauts sezonālai tekoša ūdens iedarbei. Minētais dabas veidojumu
komplekss ir nozīmīgs un uzskatāms karsta procesu piemērs. Sākot ar 2011.gada 1.februāri, šī dabas
pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas
tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā
administrācija. Šobrīd apsaimniekošana praktiski nenotiek. Teritorijā nav izvietota informācija, nav
dabas pieminekļa robežzīmju, trūkst labiekārtojuma infrastruktūras.
Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu)
aizsardzībai. Kokneses novadā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 4 MIKROLIEGUMI –
melnajam stārķim, mednim, trīspirkstu dzenim un mazajam ērglim. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai
biotopa pastāvēšanu.
Kokneses novadā atrodas arī 6 aizsargājami koki (4 parastie ozoli, 1 parasta kļava un 1 vīksna), kuru
aizsardzības kategorija ir dižkoks (visi dižkoki atrodas Kokneses pagastā).
Tabula 6. Aizsargājami koki Kokneses novadā
ID Nr.

Suga

477

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

56

Parastā kļava (Acer
platanoides L.)

502

Parastais ozols
(Quercus robur L.)

503

Parastais ozols
(Quercus robur L.)
Parastais ozols
(Quercus robur L.)

504

417

Vīksna (Ulmus
laevis Pall.)

Atrašanas vieta
Kokneses ciems, Pērses kreisajā
krastā 140 m no mācītājmājas pa
upi uz augšu, 350 m no tilta
Kokneses ciems, Kokneses
mācītājmāja, 110 m no mājas uz
dzelzceļa pusi
Kokneses pagasts, Robi, uz
dienvidiem no mājām (Pērses
labajā krastā pa ceļu no dzelzceļa
tilta 500 m uz Daugavas pusi)
Kokneses pagasts, Kokneses
mācītājmāja
Kokneses pagasts, Ceriņi, uz
dienvidiem no Ceriņiem, uz
austrumiem no Rāceņiem
Kokneses pagasts, Kokneses
mācītājmāja

Apkārtmērs,
m
5.73

Augstums,
m
32

4.6

23

dzīvs

5.2

26

dzīvs

4.29

29

dzīvs

4.65

22.5

dzīvs

4.08

34

dzīvs

Statuss
dzīvs

Avots: Kokneses novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam,
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli/

Bioloģiski un ainaviski daudzveidīgo teritoriju esamību Kokneses novadā ir priekšnoteikums
ekotūrisma attīstībai. Lai aizsargājamās dabas teritorijas un objektus saglabātu kā dabisku vidi un
unikālus objektus, bet vienlaicīgi piešķirtu dabas tūrismā un rekreācijā izmantojamu funkciju,
nepieciešama papildus plānošana, izvērtējot katras konkrētās vietas potenciālu. Ņemot vērā, ka
nevienai Kokneses novadā esošajai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai nav izstrādāts dabas
aizsardzības plāns, izņemot dendroloģiskajam stādījumam “Kokneses parks”, dabas resursu
apsaimniekošanas nolūkos būtu jāizstrādā gan attiecīgie plāni, gan individuālie izmantošanas un
apsaimniekošanas plāni, kas ļautu sabalansēt Kokneses novada dabas un ekonomikas intereses.

3.4

KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.g.

Kokneses novadam raksturīgs bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Kokneses novadā atrodas 11
VALSTS AIZSARDZĪBĀ ESOŠI KULTŪRAS PIEMINEKĻI, t.sk. 7 valsts nozīmes (Pastmuižas velna akmens –
kulta vieta, Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta, Bulandu pilskalns, Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns),
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Kokneses pilsdrupas, Valodnieka J.Endzelīna dzīvesvieta “Nākas” un Vecbebru muižas kunga māja) un
4 vietējas nozīmes (Vecbebru muižas klēts, Vecbebru muižas stallis, Vecbebru muižas pagrabs un
Vecbebru muižas apbūve ar parku), saskaņā ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 un
22.05.2006. rīkojumu Nr.96. Kokneses novadā nav izstrādāts kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas plāns.
Kokneses viduslaiku pils (senais vācu nosaukums – Kokenhusen, Kokenhausen) – viduslaiku pils
Koknesē, Daugavas krastā, Daugavas un Pērses satecē. Celta neilgi pēc 1209.gada, savulaik viena no
lielākajām un labāk nocietinātajām pilīm, kas izvietota nozīmīga tirdzniecības ceļa – Daugavas krastā.
Līdz mūsdienām saglabājušās drupas, kuras apskalo Pļaviņu HES ūdenskrātuve.
Kokneses pagastā pie Pastmuižas, pie mājas “Senči” aiz ceļa atrodas liels akmens, pāršķelts divās
daļās – tas ir Pastmuižas velna akmens – kulta vieta, par kuru ir saglabājušās vairākas leģendas.
Bulandu pilskalns atrodas Iršu upes labajā krastā starp Aizupēm, Akmeņsalām un Laipiņām.
Lielkalnu pilskalns (Irbes kalns) atrodas pie bijušajām Lielkalnu un Nomaļu mājām, 3 km uz
rietumiem no Iršiem un 2.5 km uz dienvidiem no Liepkalnes baznīcas. II pasaules kara laikā pilskalns
tika stipri sapostīts ar dažādiem rakumiem, bet pagājušā gadsimta 90–tajos gados tas apmēram par
2/3 norakts ar karjeru.
Vecbebru muižas ansamblī iekļaujas kungu dzīvojamā māja, klēts, pagrabs, stallis un parks. 19.gs.
pirmajā pusē celtā F.Meijendorfa dzīvojamā māja nodedzināta 1905.gadā. Vēlāk atjaunota, tās
arhitektūrā jūtama jūgendstila ietekme. Pašreiz ēka ir iznomāta. Vecbebru muižas kungu mājai
nepieciešami renovācijas darbi.
Kokneses novadā atrodas arī citi nozīmīgi kultūras pieminekļi un apskates objekti, kuriem nav
noteikts valsts aizsardzības statuss, piemēram, Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca,
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona (1899–1974) memoriālā māja – muzejs, Jaunbebru “Kartupeļu
dumpja” atceres vieta, Kokneses muižas ansamblis, Kokneses luterāņu baznīca, Latvijas Biškopības
muzejs u.c.
Novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un novada tradīcijas ir viens no novada tūrisma
attīstības priekšnoteikumiem. Lai to veicinātu, viens no priekšnoteikumiem ir kultūras pieminekļu
saglabāšana, kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa atjaunošana un to piegulošo teritoriju
sakārtošana.
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4 EKONOMISKĀ VIDE
Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības veikšanu, ir novada teritoriālais izvietojums, nepieciešamo
resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras un finanšu resursu) pieejamība un
kvalitāte. Uzņēmējdarbību ietekmē arī normatīvā vide, kuru lielā mērā regulē valsts līmeņa
likumdošana, tomēr arī pašvaldības rīcībā ir atbalsta instrumenti, ar kuru palīdzību var nodrošināt
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt Kokneses uzņēmēju konkurētspēju un novada
izaugsmi kopumā.
Šajā nodaļā raksturota Kokneses novada uzņēmējdarbības vide, analizējot uzņēmējdarbības aktivitāti,
t.sk. uzņēmumu skaita dinamiku un struktūru, plašāk pārstāvētās nozares un tajās strādājošos
uzņēmumus.

4.1

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATRĀDĪTĀJI

Atbilstoši SIA “Lursoft” datiem, sākot no 1995. gada, Kokneses novadā ir reģistrēti 344 uzņēmumi.
Pēc 2008.-2009. gada krīzes ekonomiskā aktivitāte ir atjaunojusies, par ko liecina reģistrēto
uzņēmumu dinamika. Pēc ekonomisko sankciju noteikšanas pret Krieviju ekonomiskā aktivitāte
Latvijā samazinājās, analoģiski procesi atspoguļojas Kokneses novadā reģistrēto uzņēmumu dinamikā.
Līdztekus jaunu uzņēmumu dibināšanai daļa no uzņēmumiem tiek likvidēti. No 1995. līdz 2019.
gadam Kokneses novadā tiek likvidēti 283 uzņēmumi, vai 82% no reģistrētājiem uzņēmumiem. Vidēji
Latvijā 43% no reģistrētājiem uzņēmumiem ar laiku tiek likvidēti (skat. 19.attēlu).
Attēls 22. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika

Avots: SIA “Lursoft”, statistika aktualizēta 01.07.2019

Pēc uzņēmējdarbības formas Kokneses novadā dominē zemnieku saimniecības (ZEM) – 42.3%,
nākoša uzņēmumu grupa ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) – 39.6%, tālāk seko biedrības
(BDR) – 8.1%, individuālie komersanti (IK) – 4.1% un individuālie uzņēmumi (IND) – 3.6%. Pārējās
tiesiskās formas kopumā nepārsniedz 2.3% no Uzņēmumu Reģistrā reģistrēto subjektu (skat.
20.attēlu).
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Attēls 23. Uzņēmumi sadalījumā pa to tiesiskajām formām,
2019.g.

Kokneses novadā bez jau reģistrētajām
uzņēmējdarbības struktūrām darbojas
arī pašnodarbinātās personas, kuras nav
iekļautas SIA “Lursoft” datu bāzē, bet
tiek fiksētas CSP datu bāzē.
CSP klasifikācija
Tirgus sektorā statistikas vienības:
pašnodarbinātās personas,
individuālie komersanti,
komercsabiedrības, zemnieku un
zvejnieku saimniecības.
Ārpus tirgus sektora statistikas
vienības: fondi, nodibinājumi un
biedrības, valsts budžeta iestādes,
pašvaldību budžeta iestādes.

Avots: SIA “Lursoft”, Statistika aktualizēta 01.07. 2019

Pēc CSP datiem 2017. gadā Kokneses novadā
kopējais еkonomiski aktīvās tirgus sektora
statistikas vienību skaits bijis 362, t.i., uz 1000
iedzīvotājiem tas sastāda 72 еkonomiski
aktīvās tirgus sektora statistikas vienības
(Zemgales reģionā vidēji -69, Latvijā vidēji 90).

Attēls 24. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi
atbilstoši CSP klasifikācijai, 2017. g.

Pēc CSP klasifikācijas Kokneses novadā
komercsabiedrības sastāda 35.9% (Latvijā
vidēji 94.7%), pašnodarbinātie – 42.8% (Latvijā
vidēji – 35.1%).
Kokneses novadā praktiski nav lielu tirgus
sektora dalībnieku. Pārsvarā (95%) ir
uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 9
cilvēkiem.

Avots: CSP

Tabula 7. Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi sadalījumā pēc nodarbināto skaita
Nodarbināto skaits

2013

2014

2015

2016

2017

0-9

310

341

342

370

343

10-19

14

8

6

6

9

20-49

9

10

9

9

8

50-249

-

2

2

2

2

250+

-

-

-

-

-

Kopā

333

361

359

387

362

Avots: CSP
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Pēc SIA “Lursoft” datiem starp 18 Kokneses novada uzņēmumiem, kuri noslēdza 2018.gadu ar
apgrozījumu lielāku par 0.5 milj. EUR, jāatzīmē SIA “Kūdras enerģija” ar apgrozījumu 5.5 milj. EUR
(skat. tabulu zemāk).
Tabula 8. Uzņēmumi ar apgrozījumu virs 0.5 milj. EUR
2018. gada
apgrozījums,
EUR

2018/2017

11 142 625

0.2%

Tirdzniecība (viss lauksaimniekam)

2
3

PAKAVS, SIA
KŪDRAS ENERĢIJA, SIA
EIDZ transports, SIA

5 505 539
4 900 869

9%
28%

Kūdras ieguves un pārstrādes ražotne.
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

4

SINDA & V R, SIA

4 202 403

6%

4 036 872

0%

3 711 073

-6%

Nr.
p.k.
1

5
6

Uzņēmums

PILSLEJAS, Bebru pagasta
U.Krievāra ZEM
Vecsiljāņi, SIA

Darbības veids

Mežizstrāde, zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un
lopkopība)
Piena lopkopība

7

DUGLĀZIJA, SIA

3 561 373

48%

8

BALTPAL, SIA

3 342 681

31%

Namdaru un galdniecības izstrādājumu
ražošana. Kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Koka taras ražošana

9

BRIEŽKALNI, SIA

1 945 029

33%

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

10

Scandic Forest, SIA

1 426 750

2.68 reizes

11

Hanza Development, SIA

1 373 321

96%

12

Hanza-elektro, SIA

1 332 098

28%

13

Pērles Būve, SIA

1 090 966

-42%

14

SIETIŅI, Kokneses
ciemata J.Kirovāna ZEM

1 069 211

21%

15

J & E Īpašumi, SIA

923 131

70%

16

Kokneses Komunālie
pakalpojumi, SIA

872 806

-11%

17

SAKVAR, SIA

719 534

23%

18

ZIEDI, SIA

645 311

3%

19

ROSMES, Bebru pagasta
ZEM

522 487

-8%

Mežkopība un citas mežsaimniecības
darbības
Koka izstrādājumu ražošana; Korķa,
salmu un pīto izstrādājumu ražošana;
Kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
Elektroapgādes un telekomunikāciju
sistēmu būvniecība
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un
lopkopība)
Starpniecība darbībā ar nekustamo
īpašumu
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Koka taras ražošana; Zāģēšana,
ēvelēšana un impregnēšana
Mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos
Liellopu audzēšana

Avots: SIA “Lursoft”, statistika aktualizēta 01.07. 2019

Kūdra ir viena no vērtīgajām Latvijas dabas bagātībām, kas dāsni atrodama vietējos purvos un
izmantota lauksaimniecībā jau gadu simtiem. Pašlaik 95% šī derīgā izrakteņa tiek eksportēts uz
ārzemēm, galvenokārt dažādu dārzkopībai noderīgu substrātu veidā. Iepriekš kūdra daudz izmantota
arī kā kurināmais materiāls, taču pēdējos gados šis apjoms sarucis līdz nullei.
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Otro vietu pēc apgrozījuma aizņem transporta uzņēmums SIA “EIDZ transports”, kurš piedāvā
beramo kravu, šķeldas, skaidu, granulu pārvadājumus Baltijas valstīs, ka arī lielgabarīta kravu
pārvadājumus.
SIA “SINDA & VR” ar apgrozījumu 4.2 milj. EUR ir trešajā vietā. Kompānija sākotnēji nodarbojās ar
mežizstrādi un šķeldas ražošanu. 2010. gadā “Rogās”, Koknesē tika izveidota zāģētava ar attiecīgu
aprīkojumu un infrastruktūru ierindojot to vidēja uzņēmuma klasē. Kokzāģētava ir aprīkota ar visiem
nepieciešamajiem darbagaldiem, lai varētu ražot bezzaru zāģmateriālus un taras dēļus.
Starp lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma ir uzņēmumi šādos darbības veidos - koka
izstrādājumu ražošana (SIA “Duglāzija”, SIA “Baltral”, SIA “Hanza developments”, SIA “SAKVAR”),
lauksaimniecība (ZEM “PILSEJAS”, SIA “Vecsiljaņi”, ZEM “Sietiņi”, ZEM “Rosmes”), elektroietaišu un
energoapgādes objektu projektēšana, izbūve un apkalpošana (SIA “Hanza-elektro”), dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku būvniecība (SIA “Pērles Būve”) un citi.

4.2

UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMAS

Kokneses novadā galvenā uzņēmējdarbības joma ir lauksaimniecība un mežsaimniecība (148
ekonomiski aktīvās statistikas vienības). Tirdzniecībā reģistrētas 32 ekonomiski aktīvās statistikas
vienības. Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi apvieno 25 ekonomiski aktīvu statistikas
vienību. Apstrādes rūpniecībā ir reģistrētās 22 vienības, būvniecībā -20. Diezgan plaši ir pārstāvēti
veselība un sociāla aprūpe -18 vienības. Transports un uzglabāšana – 11 statistikas vienības.
Attēls 25.Tirgus sektora ekonomiski aktīvi uzņēmumi Kokneses novadā sadalījumā pa darbības veidiem

Avots: CSP

Kokneses novada pašvaldība ilgtermiņa attīstības stratēģijas (2013-2037) izstrādes ietvaros ir
noteikusi prioritāras uzņēmējdarbības virzienus – lauksaimniecība, mežsaimniecība, tūrisms,
ražošana un pārstrāde.
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Kokneses novada lauku teritorija ir atvērta daudzveidīgai lauksaimniecības un mežsaimniecības
ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, kā arī alternatīvo lauksaimniecības nozaru attīstībai.
Līdz ar Kokneses novada teritorijas plānojuma izstrādi, nosakot lauksaimniecības un tūrisma sfēras
attīstībai labvēlīgus nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, pašvaldība
pozicionē sevi kā labvēlīgu partneri esošajiem un potenciālajiem investoriem lauksaimniecības un
tūrisma sfēras attīstīšanā tieši Kokneses novadā.

4.3

LAUKSAIMNIECĪBA

Attēls 26. Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi Kokneses
novadā, 11.07.2018

Pēc CSP datiem 2017. gadā Kokneses
novadā
116
ekonomiski
aktīvi
uzņēmumi specializējas augkopībā un
lopkopībā.

Atbilstoši
Lauksaimniecības
datu
centra informācijai 39 saimniecības
Kokneses novadā ir klasificētas, ka
bioloģiskā lauksaimniecība.
“Bioloģiskos
produktus
iegūst,
saimniekojot ar dabiskām metodēm –
nelietojot ķīmiski sintezētas vielas,
piemēram, pesticīdus, minerālmēslus
utml. Saimniekošanas priekšnoteikums
Avots:
https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/biologiskalauksaimnieciba?nid=1009#jump
ir veselīga augsne, kas ir dabiska un
dzīva vienība ar daudzveidīgu floru un
faunu un ražas palielināšanai tiek rosinātas dzīvības norises augsnē.”
Lopkopības nozarē starp lielajām saimniecībām pēc apgrozījuma dominē saimniecības, kas
specializējas liellopu audzēšanā (piena lopkopība, gaļas lopkopība).
Tabula 9. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Kokneses novadā, 01.01.2019
Liellopi

Cūkas

Aitas

Kazas

Zirgi

Citi

Bebru pagasts

2950

18

152

11

26

345

Iršu pagasts

1131

7

134

0

1

1242

Kokneses pagasts

1472

306

575

6

8

850

KOPĀ:

5553

331

861

17

35

2437

Avots: https://www.ldc.gov.lv/lv/statistika/registrs/

ZS "PILSLEJAS "
Bebru pagasta zemnieku saimniecība “Pilslejas” darbības jomas ir augkopība un lopkopība, t.sk. piena
lopkopība. Apsaimnieko vairāk kā 1000 ha zemes.
2018.gada apgrozījums veidoja vairāk kā 4milj. EUR.
SIA “Vecsiljāņi”
SIA “Vecsiljāņi” atrodas Kokneses novadā Bebru pagastā. Zemnieku saimniecības pamatnozares ir
piena lopkopība, graudaugu un zālāju sēklu ražošana. SIA “Vecsiljāņi” apsaimnieko 1500 ha lielu
platību audzējot tajā kviešus, miežus, auzas, rudzus, kukurūzu un zālājus. Saimniecībā ir 600 piena
devējas. 2010. gada martā SIA “Vecsiljāņi” sāk ražot cieto sieru “Ievas siers”, kas ražots no
nepasterizēta piena, iegūstot neatkārtojamas garšas īpašības. 2018. gada apgrozījums – 3.7 milj. EUR.
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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Bebru pagasta zemnieku saimniecība “ROSMES”
Zemnieku saimniecībā “Rosmes” tiek audzēti gaļas liellopi, kurus pārdod Baltijas izsolēs. Saimniecībā
tāpat iegūst bioloģiski tīru lopbarību un graudus. Apsaimnieko vairāk kā 1000 ha zemes. Īstenotie
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītie projekti ir devuši
milzīgu atspērienu. Rekonstruēta kūts un vecās cūku fermas, pārbūvējot tās par lopu mītni un barības
novietni. 2018. gada apgrozījums – 522 tūkst. EUR.
SIA “Bormaņi”
Kokneses bioloģiskā saimniecība SIA “Bormaņi” ir piena lopkopības saimniecība. Tā ir viena no
lielākajām saimniecībām Kokneses novadā un apsaimnieko vairāk kā 1000 ha. Piens tiek nodots
Jēkabpils Piena kombinātam. Saimniecība pircējiem piedāvā kvalitatīvu bioloģisko rapšu eļļu. 2018.
gada apgrozījums – 389 tūkst. EUR.
ZS “Pamati”
Iršu pagasta bioloģiskā saimniecības “Pamati” darbības jomas ir augkopība un lopkopība, t.sk. Piena
lopkopība. Apsaimnieko vairāk kā 200 ha zemes.
2018.gada apgrozījums veidoja vairāk kā 132 tūkst. EUR.
SIA “Zemitāni”
SIA “Zemitāni” ir otra lielākā bioloģiskā saimniecība Latvijā. Tā nodarbojas ar pasaules līmeņa trofeju
briežkopību un savvaļas dzīvnieku gaļas pārstrādes produktu ražošanu. Šobrīd aptuveni 600 hektāros
pastaigājas vairāk nekā 600 staltbriežu, dambriežu un citu savvaļas dzīvnieku (mufloni, sumbri,
mežacūkas). Teritorija ir sadalīta divās daļās - 100 hektāros izvietota briežuciltsdarba saimniecība ar
visu tai nepieciešamo infrastruktūru. Pārējā teritorijā (500 hektāros) ir izveidots safari parks, kas
uzņem apmeklētājus, kas vēlas priecāties par dzīvniekiem viņu dabīgajā vidē un apkārtējās dabas
skaistumu.
SIA “Zemitāni” ir pirmā saimniecība Latvijā, kas nodrošina pastāvīgu svaigas, kvalitatīvas medījuma
gaļas un to izstrādājumu produkcijas piedāvājumu. 2018. gada apgrozījums – 391 tūkst. EUR.
ZS “Dravas”
Kā nacionālas nozīmes loma ekonomikas specializācijā atzīmējama arī biškopība. Kokneses novada
Bebru pagasta zemnieku saimniecība “Dravas” un tās īpašniece Dace Nebēdniece ar saviem medus
produktiem ir pazīstama ne tikai Kokneses novadā, bet arī ārpus tā. Pašlaik Dace Nebēdniece viena
pati apkopj aptuveni 100 bišu saimes. Kokneses novadā ir senas biškopības tradīcijas, pieejama
izglītība šajā jomā, un tajā vietu atradis arī Latvijas Biškopības muzejs, kas papildus sekmē arī novada
tūrisma attīstību.

4.4

TŪRISMS

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 u.c., kas nosaka tūrisma jomu kā Kokneses novada ekonomikas
specializāciju nacionālā mērogā.
Kokneses viduslaiku pilsdrupas. Kokneses pils “Likteņdārzs” - ir dabā veidots simbols tautas
bija viena no lielākajām un nozīmīgākajām nemitīgai atjaunotnei un izaugsmei.
viduslaiku pilīm Latvijas teritorijā.
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Avots: www.koknese.lv

Bez apskates objektiem Kokneses novadā ir attīstīta tūrisma infrastruktūra:
 Tūrisma informācijas centrs (bezmaksas informācija par apskates objektiem, aktivitātēm,
naktsmītnēm, ēdināšanas iestādēm un pasākumiem Kokneses novadā, bezmaksas brošūras
par Koknesi un apkārtni, Latvijas reģioniem, Latviju kopumā; bezmaksas Wi-Fi punkts);
 Aktīvai atpūtai (Dabas taka (5.65 km), Kokneses sporta centrs, zirgu izjādes, makšķerēšana,
mednieku klubs “Ķepainis”, laivu un velosipēdu noma, citi);
 Vietas pasākumiem (telpas banketiem un svinībām, piknika vietas, sporta sacensības vietas,
telšu vietas, citi);
 Naktsmītnes (viesnīcas, viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingi, moteļi);
 Ēdināšana (kafejnīcas, bistro, krodziņš “Rūdolfs” ar latvisko virtuvi, brieža gaļas izstrādājumu
degustācijas briežu dārzā “Zemitāni”);
 Veikali, aptiekas, darbnīcas, auto remonts, DUS, medicīnas pakalpojumi, pasts.
Starp kompleksajām atpūtas vietām, kur var apvienot izklaidi bērniem un pieaugušajiem ar dažādiem
hobijiem, var identificēt:
Atpūtas komplekss “Kalnavoti”
Atpūtas komplekss atrodas Daugavas krastā. Ir iespējama nakšņošana 4 kempinga mājiņās. Trīs no
tām var uzņemt 5 viesus, viena lielā ģimenes mājiņa var uzņemt 7 viesus. Viesiem tiek nodrošināta
virtuve, duša, tualete, atpūtas zona, terase un grils. Komplekss piedāvā izmantot zaļo zonu sporta
spēlēm, 2 volejbola laukumus, pludmales futbola laukumu, 2 koka airu laivas, pontoni makšķerēšanai.
Iespēja pa Daugavu izbraukt ar baržiņu (līdz 16 cilv.).
Bioloģiskā zemnieku saimniecība “Janavas”
Bioloģiskā zemnieku saimniecība "Janavas" atrodas Daugavas dabas parka teritorijā, kas izveidots, lai
aizsargātu Daugavas senleju un unikālo dabas mantojumu. Šis reģions ir unikāls ar savu bagāto ziedu
sugu dažādību. Šeit atrodas 2/3 visu Latvijas teritorijā esošo floru pārstāvji, tajā skaitā arī
aizsargājamas un reti sastopamas sugas. ZS “Janavas” piedāvā izstaigāt Dabas sētas taku, saimniece
iepazīstina ar savu pieredzi bioloģisko produktu ražošanā, audzēšanā un izmantošanā. Pasākuma
laikā apmeklētāji var baudīt zāļu tējas, izbaudīt kosmētikas iedarbību sejas masāžas laikā. Uz vietas ir
iespējams ražoto produkciju arī iegādāties.
Kempings “Daugavas radzes”
Kempings "Daugavas Radzes" atrodas starp Koknesi un Pļaviņām, meža ielokā pašā Daugavas krastā.
Kempings piedāvā mājiņas gleznainā Daugavas krastā, telšu vietas, pirts, telpas banketiem un
svinībām, laivas. Piedāvā dažādas makšķerēšanas iespējas (izmantojot savu inventāru), laivu nomu,
labas iespējas laivu nolaišanai Daugavā, piknika vietas, bērnu laukumiņš, volejbola laukums,
sportošanas iespējas, banketa zāle , pirts un nakšņošanas vietas.
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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Kempings Daugavas radzes ir Pazīstams makšķernieku lokā, jo tiek rīkoti ikgadējie makšķerēšanas
pasākumi. Katru gadu jūnija pirmajā sestdienā notiek “Kokneses zandarts” kā arī Latvijas čempionāta
posms spiningošanā.
Brīvdienu piestātne “Pērsejas”
Pieturvieta Pērsejas atrodas Pērses krastā blakus Kokneses parkam un dod iespēju ar kājām, nūjojot
vai pa upi ar laivām doties uz Kokneses viduslaiku pilsdrupām un Likteņdārzu.
Pērseju piedāvājumā ietilpst:
-

-

-

-

laivu noma: piecas 3-4 vietīgas airu laivas,
brauciens ar motorlaivu 4 personām,
drošības vestes bērniem un pieaugušajiem,
laivu dekorēšana kāzām
nūjošana: dažādi maršruti ar karti vai mūsu
gida pavadībā, inventāra noma, nūjošanas
gida pakalpojumi
pasākumu un piedzīvojumu rīkošana lieliem
un maziem: piknika vieta, nojume, terase
(līdz 50 cilvēkiem), vēderu piepildīšana brīvā
dabā (Ugunszupas vārīšana)
telts vietas
volejbola laukums
Misija Koknese – aktīva un izzinoša atpūta Kokneses parkā ar sacensību elementiem 6-30 cilvēku
grupai
Pils bufete - pusdienošanas iespējas Kokneses pilsdrupās

Atpūtas bāze “Garauši”
Atpūtas bāze atrodas pie paša Lobes ezera, klusā, svaigā, neskartā lauku vidē. Ir iespēja iznomāt 15
dažādas laivas makšķerēšanai un izklaidei, kā arī, nopirkt makšķerēšanas licences. Ir apgaismotas
telšu un ugunskura vietas. Ir iespējama nakšņošana mājiņās, ar ūdeni, virtuvi, plīti, gāzi, dušu, tualeti,
radio. Auto novietne. Ir dažādas sporta un spēļu aktivitātes.
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Atpūtas centrs “Rancho Randevu”
“Rancho Randevu” - tā ir komfortabla atpūta gleznainā Latvijas nostūrī, kur satek Pērses un diženās
Daugavas ūdeņi. Tā ir arī unikāla iespēja kāzu, jubileju svinības, lietišķās tikšanās un seminārus
savienot ar brīnišķīgu atpūtu pie dabas jebkurā gada laikā.

Briežu dārzs “Zemitāni”
Briežu dārzā un safari parkā „Zemitāni” šobrīd aptuveni 300 hektāros pastaigājas vairāk nekā 1500
staltbriežu un dambriežu un citu savvaļas dzīvnieku (mufloni, sumbri, mežacūkas). Ir iespējami šādi
pakalpojumi:
 brieža gaļas izstrādājumu degustācijas un iegāde,
 ēdināšana un nakšņošana,
 telpas pasākumu rīkošanai,
 safari parka apskate.
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4.5

KOKNESES NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS INDEKSS

Katru gadu Valsts reģionālā attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – VRAA) aprēķina Latvijas
administratīvo teritoriju attīstības indeksu (turpmāk tekstā – TAI), kas ļauj novērtēt šo teritoriju
sociālekonomisko attīstību un salīdzināt to ar vidējo attīstības līmeni valstī.
Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju
standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme).
Teritorijas attīstības līmeņa aprēķināšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija
noteikumu Nr. 367 “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1. pielikumā.
Tabula 10. Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai nepieciešamie rādītāji un to nozīmības svars (novadiem
vai republikas pilsētām)
Nr. p. k.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Rādītājs

Svars

Datu avots

Ekonomiski aktīvo individuālo
komersantu un komercsabiedrību
skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Bezdarba līmenis, %

0,25

Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

0,15

Trūcīgo personu īpatsvars
iedzīvotāju kopskaitā, %
Kopējais noziedzīgo nodarījumu
skaits uz 1000 iedzīvotājiem

0,1

Nodarbinātības valsts aģentūra (reģistrēto
bezdarbnieku skaits) un CSP (darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaits)
Labklājības ministrija (trūcīgo personu skaits)
un CSP (gada vidējais iedzīvotāju skaits)
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
(kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits) un CSP
(gada vidējais iedzīvotāju skaits)
CSP (dabiskās kustības saldo un gada vidējais
iedzīvotāju skaits)
CSP (dabiskās kustības saldo un gada vidējais
iedzīvotāju skaits)
CSP (iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma
un darbspējas vecumā)

0,05

Dabiskās kustības saldo uz 1000
iedzīvotājiem
Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas
vecuma uz 1000 darbspējas
vecuma iedzīvotājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz
vienu iedzīvotāju, eiro

0,1

0,05

Svaru summa

1,0

0,1

0,2

Valsts ieņēmumu dienests (pārskata periodā
faktiski ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
summa) un CSP (pastāvīgo iedzīvotāju skaits)

Tabula 11. Kokneses novada teritorijas attīstības indeksa komponentes, vērtība un rangs
Nr. p.k.

Rādītājs

2014

2015

2016

2017

2018

1

Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem

-0.102

-0.110

-0.101

-0.083

-0.111

2

Bezdarba līmenis, %

0.076

0.064

0.032

0.010

0.02

3

Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā, %
Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000
iedzīvotājiem

-0.032

-0.019

0.011

0.003

0.003

-0.040

-0.115

-0.098

-0.079

-0.054

4
5

Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem

0.062

0.025

0.060

0.095

0.011

6

Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000
iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz
1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem

-0.010

-0.061

-0.048

-0.070

0.035

0.018

0.014

0.009

0.002

0.011

7
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Attēls 27. Latvijas novadu TAI diapazons un Kokneses novada TAI
vērtība, 2014.-2018.

8

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu
iedzīvotāju, eiro
Kokneses novada TAI

-0.002
-0.029

Maksimālais TAI

-0.004

-0.022

-0.040

-0.044

-0.206

-0.157

-0.161

-0.128

2.900

2.609

2.164

2.481

2.146

Minimālais TAI

-1.623

-1.516

-1.758

-2.311

-1.926

Rangs

38

54

53

55

48

Avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/attistibas_indekss/

Atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam Latvijā ir 110 novadu. Pēc 2018. gada datiem
Kokneses novada TAI ir -0.128.

Negatīvs TAI nozīmē, ka gada laikā Kokneses novada attīstība ir norisinājusies lēnāk nekā vidēji
Latvijā. Indeksa vērtība liecina par cik attīstības tempi zemāk nekā vidēji Latvijā. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo 2017. gadu Kokneses novada rangs ir palielinājies par 7 pozīcijām, t.i., no 55. vietas uz 48.
vietu. Jāņem vērā, ka novadu sarindošana ir dinamiskā, jo gada laikā visos novados ir attīstības
pārmaiņas un neskatoties uz konkrētā novada attīstības pozitīvu tendenci, novada rangs var būt
zemāk nekā iepriekš.

Kopumā Kokneses novada teritorijas attīstības līmeni var uzskatīt par labvēlīgu faktoru
uzņēmējdarbības attīstībai.

5 TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
5.1

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA

Satiksmes infrastruktūra ir viens no teritorijas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina tās
dzīvotspēju. Konkurētspējīga satiksmes infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem
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reģiona ekonomiskai izaugsmei. Kokneses novada novietojums valsts centrālajā daļā pie valsts
galvenā autoceļa ir labvēlīgs pasažieru un kravas pārvadājumu attīstībai.
Koknese novada satiksmes infrastruktūras galvenais elements ir transporta infrastruktūra, kuru veido
valsts reģionālie un pašvaldības autoceļi, valsts meža ceļi, privātie ceļi un dzelzceļš.
5.1.1

Autoceļi

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Latvijas valsts ceļi (www.lvceli.lv)

Novadā ir attīstīts autoceļu tīkls, ko veido:
-

1 valsts galvenais autoceļš A6 Rīga – Daugavpils –Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki),
2 reģionālie autoceļi: E22/P80 Tīnūži – Koknese (P80 ir daļa no jaunbūvējamās tranzīta
maģistrāles E22 posma no Rīgas līdz Latvijas austrumu robežai E22) un P79 Koknese – Ērgļi,
11 vietējie autoceļi: V915 Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune, V916 Jaunbebri –
Odziena – Vietalva – Indrāni, V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži, V921 Vecbebri –
Ozoli, V922 Vecbebri – Irši, V939 Ratnicēni – Bormaņi, V887 Irši – Liepkalne, V941 Pērse –
Zirnīši, V942 Alunāni – Irši, V964 Taurupe – Vecbebri, V996 Ogre – Viskāļi -_Koknese.

Esošais ceļu tīkls pilnīgi nodrošina nepieciešamās saites starp ciemiem un novada centru, un jaunu
pašvaldības ceļu ierīkošana novada teritorijā nav nepieciešama, taču tāpat kā visā valstī kopumā, arī
Kokneses novadā nepieciešama autoceļu rekonstrukcijas un sakārtošanas darbi. Gan valsts, gan
pašvaldības ceļu stāvoklis ir apmierinošs, taču ciemu savienojošie ceļi ir neapmierinošā stāvoklī.
Kokneses novadā valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Centra
reģiona Aizkraukles nodaļa.
Pašvaldības ceļu uzturēšanu nodrošina pašvaldība sava budžeta ietvaros, kā arī piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļus.
Attēls 28. Kokneses novada pašvaldības autoceļu sadalījums pēc
seguma veida, km, 2019.gads

Kopskaitā
Kokneses
novada
pašvaldība ir atbildīga par 171.036
km ceļu uzturēšanu. Lielākā daļa
jeb 109.516 km, kas ietver 64.0%
no visiem pašvaldības ceļiem ir
grants seguma ceļi, 7.1 km jeb 4.2%
ir ceļi ar melno jeb asfalta segumu
un 54.42 km jeb 31.8 % ir ceļi ar
cita veida segumu (skat. attēlu).

Avots: Kokneses novada pašvaldība

Saskaņā ar pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un
uzskaites kārtību (2017.gada 27.jūnija MK noteikumi
Nr.361) pašvaldības ceļus iedala 3 grupās:

Attēls 29. Autoceļu sadalījums pēc ceļu
grupām, km, 2019.gads
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A grupa: ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno
apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem;
B grupa: ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā pie trim viensētām;
C grupa: ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk nekā
pie trim viensētām.

63.16 km jeb 37% no novada pašvaldības autoceļiem ir A grupas ceļi, 59.522 km (35%) ietilpst C
grupā, un B grupas ceļu garums ir 48.354 km jeb 28%.

5.1.2

Pašvaldības ielas

Attēls 30. Ielu sadalījums pēc seguma veida, km, 2019.gads

Saskaņā ar Kokneses novada pašvaldības
informāciju 2019.gadā novadā ir 45 ielas
(visas atrodas Kokneses pagastā), kuru
kopējais garums ir 20.744 km.
Lielākā daļa novada ielu ir ar melno
segumu un asfalta segumu (13.344 km
jeb 64.3%%), 6.766 km jeb 32.6% ielu ir
ar grants segumu, ar betona segumu ielu
garums sastāda 0.236 km jeb % 1.1%,
0.398 km ir ielas bez seguma.
Avots: Kokneses novada pašvaldība

5.1.3

Sabiedriskais transports

Transports būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni un ērtības. Novadā ir salīdzinoši labi
attīstīta sabiedriskā transporta satiksme, kas sasaista Kokneses novada apdzīvotās vietas ar Rīgu un
kaimiņu pašvaldībām, tomēr sabiedriskā transporta pieejamība Kokneses novadā nav vienmērīga visā
teritorijā, t.i., ārpus Kokneses ciema sabiedriskā transporta nodrošinājums ir vāji attīstīts, līdz ar to
liela daļa iedzīvotāju pārvietojas ar personīgo autotransportu. Autobusu maršrutu tīkla pamatā ir
vēsturiski izveidojies un attīstījies autoceļu tīkls, tādējādi nodrošinot iespēju iedzīvotājiem nokļūt uz
tiem nepieciešamo galamērķi – valsts un pašvaldību iestādēm, lielākajiem ražošanas un pakalpojumu
sniegšanas uzņēmumiem, mācību iestādēm, medicīnisko un sociālo pakalpojumu sniegšanas
iestādēm, iepirkšanās un atpūtas vietām utt.
Sabiedriskais transports galvenokārt tiek izmantots, lai no savas dzīvesvietas iedzīvotāji nokļūtu uz
mācībām, darbu un atpakaļ. Kokneses novadā sabiedrisko transporta pakalpojumus nodrošina gan
vietējā, gan starppilsētu autobusu un dzelzceļa pārvadājumi, kā arī autobusi, kas nodrošina skolēnu
pārvadājumus mācību gada laikā.
Galvenā satiksme novada teritorijā notiek pa autoceļu Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas
robeža (Pāternieki) un autoceļu Koknese – Ērgļi.
Koknesē pietur 11 starppilsētu nozīmes maršrutu autobusi (virzieni: Rīga, Aglona, Aizkraukle,
Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Krāslava, Līvāni, Madona, Preiļi, Rēzekne). Ar Aizkraukli, Pļaviņām un
citām apdzīvotajām vietām satiksmi nodrošina vietējās nozīmes maršruti. Vecbebros nedēļā pietur
deviņu vietējās nozīmes maršrutu reisi, ar tiem iespējams nokļūt Aizkrauklē, Ērgļos, Ozolos, Vietalvā
un Koknesē. Iršos pietur sešu vietējās nozīmes maršrutu autobusi (trīs kursē tikai skolas laikā).
Iespējams katru dienu nokļūt Aizkrauklē un Ērgļos, skolas laikā autobusi kursē uz Siljāņiem un
Vilkārēm. Vecbebri, kas atrodas valsts autoceļu tuvumā, nav iekļauts vietējās nozīmes maršrutos un
satiksmi nodrošina vienīgi starppilsētu nozīmes autobusi. Vietējas nozīmes maršrutos pasažieru
pārvadājumus veic AS “CATA”.
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Starppilsētu pasažieru pārvadājumus ar autobusiem nodrošina SIA “Norma-A” maršrutos Rīga –
Varakļāni – Rēzekne, un Rīga – Madona, SIA “Daugavpils autobusu parks” maršrutos Rīga –
Daugavpils un Rīga – Krāslava, AS “Nordeka” maršrutos Rīga – Preiļi, Rīga – Madona – Lubāna un
Aizkraukle – Gulbene, SIA “Jēkabpils autobusu parks” maršrutos Rīga – Jēkabpils un Rīga – Aglona, AS
“CATA” maršrutā Rīga – Suntaži – Ērgļi. Autoostas novadā nav.
Mācību gada laikā Kokneses novada pašvaldība nodrošina visā novada lauku teritorijā dzīvojošo (ne
tikai skolnieku) nogādāšanu uz/no izglītības iestādēm. Autobusu maršruti tiek sastādīti katra mācību
gada sākumā, pamatojoties uz vecāku saņemtajiem iesniegumiem. Par skolēnu pārvadājumiem
pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar AS “Cata”. Pašvaldībai ir autobuss (19 vietas), kuru izmanto
ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem.
5.1.4

Dzelzceļš

Kokneses novada teritoriju šķērso valsts nozīmes neelektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils
(publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes 1.kategorijas dzelzceļa sliežu iecirknis Rīga– Krustpils), kas
ir viena no Kokneses novada būtiskākajām priekšrocībām. Dīzeļvilcienu maršruti tiek nodrošināti
maršrutos Rīga – Krustpils – Daugavpils un Rīga – Krustpils – Rēzekne – Zilupe. Novada teritorijā
atrodas viena pasažieru stacija - Koknese.
Dzelzceļš tiek izmantots pasažieru pārvadājumiem un kravu pārvadājumiem, t.sk. naftas un naftas
produktu pārvadājumiem.
Pasažieru pārvadājumus nodrošina AS “Pasažieru vilciens”, kas ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā
transporta sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu. No Kokneses uz Rīgu
darba dienās kursē 7-8 reizes katru dienu, brīvdienās 8-9 reizes.

5.2

INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.g., www.koknese.lv

5.2.1

Ūdensapgāde un kanalizācija

Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus Kokneses un Bormaņu ciemā
nodrošina pašvaldības SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Vecbebros un Iršos - Bebru un Iršu
pagastu pārvalžu Komunālās daļas. Ūdenssaimniecības infrastruktūras stāvoklis novada ciemos
kopumā ir apmierinošs.
Dzeramais ūdens tiek iegūts no artēziskiem urbumiem. Koknesē ūdensapgāde tiek nodrošināta no 7
artēziskajiem urbumiem, savukārt Bormaņos no 1 artēziskā urbuma, Vecbebru un Iršu ciemā katrā ir
ierīkoti divi urbumi (1 urbums tiek izmantots, otrs atrodas rezervē).
Kokneses novada Kokneses, Vecbebru un Iršu ciemā centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgtas
visas sabiedriskās ēkas un lielākā daļa dzīvojamo ēku. Visi notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu
kanalizācijas tīklā un attīrīti NAI atbilstoši ES direktīvu prasībām.
Kokneses novadā atrodas trīs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – Kokneses ciema NAI,
Vecbebru ciema NAI un Iršu ciema NAI. Bormaņu ciemā notekūdeņi tiek novadīti uz izsmeļamajām
bedrēm, kuri tiek izvesti uz Kokneses ciema NAI. Bormaņos darbojas arī lokālās bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uz kurām tiek novadīti Kokneses internātpamatskolas – attīstības
centra notekūdeņi.
Mājsaimniecības un sabiedriskās iestādes, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
izbūvē individuālās NAI, izmanto septiķus/nosēdakas un paši organizē to iztukšošanu.
5.2.2

Siltumapgāde

Centralizēta siltumapgāde ir pieejama Kokneses un Iršu ciemos.
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Kokneses ciema katlumāja nodrošina dzīvojamās mājas un sabiedriskos uzņēmumus siltumu un
karsto ūdeni. Katlumājā ir uzstādīti divi apkures katli. Kā kurināmais tiek izmantota koksne un
dabasgāze. Atsevišķa katlumāja ierīkota arī Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības
centrā, kur siltuma nodrošināšanai apkures sezonā un karstā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti divi
apkures katli, kas tiek kurināti ar koksni.
Iršu ciema teritorijā esošajām daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām iestādēm karstais ūdens un
siltums tiek piegādāts no ciema centrālās katlumājas, tai ir sezonāls darbības režīms.
2007.gadā, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ir īstenoti katlu mājas un
siltumtrašu rekonstrukcijas pasākumi (ERAF projekts “Iršu centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija”).
2014.gadā, piesaistot KF līdzekļus, SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” īstenoja projektu “Šķeldas
katlu mājas modernizācija Koknesē”. Projekta ietvaros nomainīti veci šķeldas katli pret diviem
jauniem katliem ar kustīgo ārdu tehnoloģiju (katra katla jauda 2 MW).
Pārējās apdzīvotajās vietās un viensētās tiek izmantota lokālā vai individuālā apkure. Lielākie
uzņēmumi siltumapgādi pašu vajadzībām nodrošina ar savām katlumājām. Kokneses novadu šķērso
maģistrālais gāzesvads, līdz ar to apkurē un siltā ūdens nodrošināšanai tiek izmantota arī dabasgāze.
Daļa Kokneses novada iedzīvotāju sadzīves un apkures vajadzībām izmanto arī sašķidrināto gāzi, ko
piegādā AS “Latvijas Propāna gāze”.
Pašvaldībai perspektīvā būtu jāveicina privātā un pašvaldības sektora kopdarbība, īpaši aktuāli tas ir
energoefektivitātes projektu īstenošanā – ēku siltināšanā.
Vidējā termiņā Kokneses novadā ir nepieciešams turpināt sabiedrisko un dzīvojamo ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.
5.2.3

Elektroapgāde

ELEKTROAPGĀDI Kokneses novadā nodrošina AS “Latvenergo” koncerns (AS “Augstsprieguma tīkls”,
AS “Sadales tīkls”, AS “Latvijas elektriskie tīkli”). Iršu un Kokneses pagasta teritoriju šķērso pārvades
tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnijas, teritorijā ir plaši sazarots 20 kV augstsprieguma un zemsprieguma
elektrolīniju tīkls ar transformatoriem.
Elektroapgādes uzlabošanai, kā arī pašvaldības un uzņēmējdarbības attīstībai novadā 2017.gadā
izbūvēta jauna apakšstacija “Koknese”.
Pašvaldības galvenās ielas tiek apgaismotas.
5.2.4

Gāzes apgāde

Kokneses novadā ir pieejama GĀZES APGĀDE, kas ir viena no novada priekšrocībām. Tā tiek
nodrošināta no maģistrālā gāzesvada Rīga – Daugavpils (DN 500 mm) caur gāzes regulēšanas staciju
“Koknese” un “Vecbebri”. Pašvaldībā atrodas arī augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadi
un to iekārtas.
5.2.5

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Kokneses novada pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem:
-

Kokneses novada pašvaldības 2011. gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr. 8 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā”;
Vidusdaugavas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns;
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns.
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No 2019. gada 01. janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novadā nodrošina SIA
“Ķilupe”. Uzņēmums atkritumu izvešanas pakalpojumus veic arī Skrīveru, Lielvārdes, Ķeguma un
Ogres novados.
2018.gada maijā Koknesē (Paugu ielā 1d) tika atklāts Kokneses novada dalīto atkritumu savākšanas
laukums. Laukuma izveides uzdevums ir nodrošināt Kokneses un novada iedzīvotājiem iespēju
kvalitatīvā, videi un sabiedrībai nekaitīgā veidā nodot tās sadzīves atkritumu frakcijas, kuras ir
iespējams pārstrādāt vai kuras nedrīkst likt parastajā sadzīves atkritumu konteinerā. Laukumu
izveidoja Kokneses novada pašvaldība, bet tās darbu organizē SIA “Ķilupe”.
Novada teritorijā atrodas 35 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, kur konteineros dalīti
savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Kokneses novadā sākot ar 2019.gada 1.janvāri noteikts
15.96 EUR par m3 (t.sk. PVN) apmērā.
Vidēji gadā novadā tiek savāktas 785 tonnas nešķiroto sadzīves atkritumu un nogādāti apglabāšanai
poligonā “Dziļā vāda” Krustpils novada Mežāres pagastā.
2018.gadā tika savākti 2712 m3 dalīti atkritumi, tai skaitā PET 1680 m3 un 600 m3 stikla.
Galvenie atkritumu radītāji Kokneses novadā ir mājsaimniecības, rūpniecības un komerciālie
uzņēmumi, valsts un pašvaldības institūcijas un iestādes, nelielu daļu sastāda arī celtniecības
atkritumi. Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgušas lielākā daļa mājsaimniecību.
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir iekļauti arī novada lauku viensētu iedzīvotāji, noslēdzot
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
Lai gan pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanu regulē saistošie noteikumi, tomēr ne visi iedzīvotāji
apsaimnieko atkritumus atbilstoši noteikumiem un nereti notiek nelikumīga atkritumu deponēšana,
t.sk. novada mežos. Tāpēc pašvaldībai būtu jāpieņem stingrāki noteikumi attiecībā uz tiem
iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem.
Kokneses novadā atrodas 2 slēgtas atkritumu izgāztuves, kuras ir rekultivētas.

5.3

SAKARI

Kokneses novadā telekomunikācijas nodrošina fiksēto un mobilo telekomunikāciju uzņēmumu
infrastruktūra. Fiksētās telefonu sakaru tīklu telekomunikācijas nodrošina SIA “Tet” visās apdzīvotajās
vietās un viensētās, kuras atrodas gaisvadu un apakšzemes telekomunikāciju līnijām pieguļošā
teritorijā. Savukārt mobilos sakarus nodrošina SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tele 2” un SIA
“Bite Latvija”.
Kokneses novadā atrodas vairākas mobilo sakaru bāzes stacijas Koknesē, Vecbebros un Iršos.
Pēdējo gadu laikā fiksēto telefonu abonementu skaits samazinājies, ņemot vērā, ka arvien vairāk
cilvēku izvēlas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus. Mobilo sakaru operatori kopumā nodrošina
pietiekamu pārklājumu, taču ne visā novada teritorijā minēto operatoru pakalpojumu kvalitāte ir
augsta.
Interneta pārklājums kopumā novadā nav apmierinošs, kas kavē sekmīgu lauku teritoriju attīstību un
pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanu. Datorizācijas apjoms un uzņēmumu, organizāciju un
iedzīvotāju pieeja internetam ir būtisks mūsdienu attīstības faktors un labklājības rādītājs. Tas
raksturo privātu un juridisku personu pieeju informācijai.
Kokneses novada teritorijā iespējams piekļūt interneta resursiem, izmantojot bezvadu datu pārraidi,
ko piedāvā Latvijā esošie mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēji. Interneta datu pārraides ātrums un
kvalitāte ir atkarīga no atbilstošā vietā esošā sakaru tīkla pārklājuma.
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Projekta “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” ietvaros VAS LVRTC
visā Latvijā ir izbūvējis platjoslas optiskā tīkla infrastruktūru tā saucamajās “baltajās” teritorijās vietās, kur dažādu apstākļu dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neplānoja veidot savu
optiskā tīkla infrastruktūru. Izveidotā infrastruktūra būs pieejama visiem elektronisko sakaru
pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu nodrošināt reģionu iedzīvotājiem interneta piekļuvi ar
ātrumu vismaz 30Mb/s. 2015.gada augustā VAS LVRTC ir pabeidzis projekta 1.kārtas īstenošanu, kura
ietvaros tika izbūvēts optiskā interneta piekļuves punkts Vecbebros. Tomēr šobrīd neviens no
elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem šo iespēju neizmanto.
Novadā ir pieejami vairāki publiskie interneta punkti (atrodas visās novada bibliotēkās).
Pasta pakalpojumus novadā nodrošina VAS “Latvijas Pasts” 2 pasta nodaļas, kuras atrodas Koknesē
un Vecbebros (strādā stundu dienā) un apkalpo sava pagasta teritorijas iedzīvotājus un iestādes.
Iršos pasta pakalpojumi nav pieejami.
Novadā ir pieejama digitālā televīzija atsevišķiem TV kanāliem, iegādājoties digitālās televīzijas
dekoderi.
Tāpat par maksu ir iespējams uztvert citas TV programmas, iegādājoties “Lattelecom” karti vai,
piemēram, izmantojot SIA “Izzi” vai SIA “Baltcom TV” pakalpojumus, kā arī izmantojot satelīta
pieslēgumu. Kokneses novadā nodrošināta arī visu valsts radio staciju uztveršana.

5.4
5.4.1

BŪVES UN DZĪVOJAMAIS FONDS
Būves

Pēc Valsts zemes dienesta datiem par būvju sadalījumu pēc īpašuma piederības novados 2018.gadā,
Kokneses novadā kopskaitā bija 5934 būves, no tām 4792 jeb 81% pieder zemes īpašniekiem, 504 jeb
6% nepieder zemes īpašniekiem, 349 jeb 6% būvēm piederība nav noskaidrota (skat. attēlu zemāk).
Attēls 31. Kokneses novada būvju sadalījums pēc piederības statusa

Avots: VZD

Lielāka daļa ēku un inženierbūvju atrodas Kokneses pagastā.
Attēls 32. Kokneses novada ēkas un inženierbūves administratīvi teritoriālajās vienībās, 2018.gads
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Avots: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/statistika

5.4.2

Dzīvojamais fonds

Kopējais Kokneses novada dzīvojamo māju skaits 2019.gadā ir 1258 ar kopējo platību 225.9 tūkstoši
m², no tām:
-

1 dzīvokļa mājas ir 1085,
2 dzīvokļu mājas ir 51,
3 dzīvokļu un vairāk mājas ir 122.

Pašvaldības dzīvojamais fonds sastāv no 70 mājām, 243 dzīvokļiem ar kopējo platību 53.4 tūkstoši m².
Attēls 33. Kokneses novada dzīvojamais fonds 2019.gadā

Attēls 34. Kokneses novada pašvaldības dzīvojamā fonda
sadalījums pa administratīvi teritoriālajām vienībām
Avots: Kokneses novada pašvaldība

Analizējot pašvaldības dzīvojamo fondu
pa novada administratīvi teritoriālajām
vienībām, redzams, ka vislielākais
pašvaldību māju skaits ir Kokneses
pagastā.
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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6

SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS

6.1

IZGLĪTĪBA

Sadaļā izmantoti informācijas avoti: Kokneses novada pašvaldība, Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.g.,
www.koknese.lv

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas rādītājs.
Kokneses novada pašvaldības uzdevums izglītības jomā ir rūpēties par iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas vecuma bērnu
nodrošināšanā ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs.
Novadā atrodas trīs izglītības iestādes, kas sniedz pirmsskolas izglītības pakalpojumus, četras
iestādes, kas sniedz pamatskolas izglītības pakalpojumus, divas – vidējās izglītības pakalpojumus,
viena – profesionālās ievirzes un viena izglītības iestāde sniedz speciālās izglītības pakalpojumus
(skatīt attēlu zemāk).
Attēls 35. Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība Kokneses novadā

Izglītības iestāžu esamība ir nozīmīgs novada attīstības faktors un novada konkurētspējas rādītājs.
6.1.1

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības pamatmērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt mācības
vispārizglītojošās iestādēs. Šī mērķa sasniegšanai ir būtiski nodrošināt izglītības procesa kvalitāti un
materiāli tehnisko bāzi. Šobrīd Kokneses novadā pirmsskolas izglītības programmas īsteno 3 izglītības
iestādes, kas nodrošina pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un sagatavošanu sākumskolai:
-

“Bitīte” (Vecbebri, Bebru pagasts)
“Gundega” (Koknese, Kokneses pagasts)
Pērses pamatskola (Irši, Iršu pagasts).

Vairums bērnu ir no vietējiem pagastiem un savu sākumskolas izglītību turpina vietējās izglītības
iestādēs.
2019.gada 1.septembrī pirmsskolas izglītības iestādēs strādāja 41 pedagogs, visi ar augstāko
pedagoģisko pirmsskolas izglītību. Pedagogu izglītības līmenis nav mazinājies pēdējo gadu laikā un
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uzskatāms par pietiekošu. PII pedagogi kvalifikācijas celšanai apmeklē lekcijas un kvalifikācijas
paaugstināšanas kursus. Apkalpojošās funkcijas nodrošina tehniskais personāls – 36 speciālisti.
Kopējais vietu skaits bērnudārzos pēdējos gados ir nemainīgs - 286 vietas.

Salīdzinot bērnu skaitu PII ar iestādes maksimālo ietilpību, var secināt, ka novada bērnudārzi
nodrošina iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” dibināta 1981.gadā, šobrīd realizē licencētu vispārizglītojošo
pirmsskolas izglītības programmu. Programmā iekļautas logopēda individuālās nodarbības bērniem ar
runas traucējumiem, stājas stiprinošo un veicinošo vingrinājumu nodarbības bērniem ar stājas
problēmām, līnijdeju nodarbības (5-6 gadīgiem bērniem), bērnu vokālā ansambļa nodarbības.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” dibināta 1967. Gadā, realizē trīs licencētas programmas:
-

vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programma
speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem.

Programmās iekļautas logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem, psihologa
individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem, speciālā pedagoga individuālās nodarbības,
ārstnieciskās vingrošanas individuālās nodarbības bērniem ar stājas problēmām, veselības
veicināšanas un izglītības programma 5-6-gadīgajiem bērniem “Nu es jūtos labi, esmu vesels, protu
pielāgoties visdažādākajām situācijām”. Iestāde arī piedāvā iespējas piedalīties ritmikas nodarbībās
un vokālajā ansamblī.
Pērses sākumskola realizē licencētu vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.
Attēls 36. Kopējais bērnu skaits un vietu skaits Kokneses novada
PII 2018./2019.m.g.

Novada
pirmsskolas
izglītības
iestādēs pastāvīgi notiek teritoriju
labiekārtošana,
infrastruktūras
uzlabojumi un mācību materiālu
iegāde un atjaunošana. Informācija
par Kokneses novada PII veiktiem
un
plānotiem
infrastruktūras
uzlabojumiem ir apkopota tabulā
zemāk.

Avots: Kokneses novada pašvaldība
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Tabula 12. Kokneses novada PII veikti un plānotie infrastruktūras uzlabojumi
Veikti uzlabojumi
2015.-2019.g.

PII nosaukums
PII „Bitīte”

-

PII „Gundega”

-

-

Labiekārtots bērnu rotaļu laukums
Nomainīts jumts, durvis, lodziņi šķūnim,
pagrabam
3.,4.grupas nojumei uzlikts jauns jumta
segums, ielikts gumijas grīdas segums
Metodiskajā kabinetā veikts kosmētiskais
remonts, iegādāti jauni plaukti
Veikts sporta kabineta remonts
Zālē uzstādīts kondicionieris
Pēc ugunsgrēka atjaunots vadītājas
kabinets
Koka logu nomaiņa
Celiņu bruģēšana
Iestādes teritorijas labiekārtošana (celiņu
bruģēšana; izzāģēti vecie koki, zari, izrauti
vecie krūmi;
Demontētas piecas vecās nojumītes
Veikts remonts saimniecības pagrabā pēc
PVD prasībām
Uzstādītas jaunas rotaļu ierīces:
Pasākumu vajadzībām iegādāti kvalitatīvi
aizkari lielajai zālei
E-klases ieviešana mācību procesā

-

-

Plānotie un nepieciešamie darbi
2020.-2027.g.
Iestādes kāpņu atjaunošana
2.grupas tualetes remonts
1.grupas grīdas atjaunošana
Iestādē ierīkot dušas telpu
Atjaunot nojumes 1.,2.grupai
Rotaļu laukuma papildināšana.
1.grupas rotaļu laukumam uzstādīt
sētiņu
Darbinieku ģērbtuves remonts.
Jaunas žalūzijas grupiņās
Bērnu galdiņu un krēsliņu iegāde
Zāles krēslu iegāde
Rotaļu laukumu labiekārtošana:
trīs jaunu nojumīšu uzcelšana
(bērniem pa vecumposmiem),
Iestādes fasādes pārkrāsošana,
cokola atjaunošana
Grupām “Vāverīte” un “Ezītis”
linoleja nomaiņa
Kāpņu telpu kāpņu atjaunošana
Teritorijas labiekārtošana
Materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

Iegādāta sadzīves tehnika (kartupeļu
mizojamā mašīna, putekļu sūcēji)
Atjaunota bērnu gultas veļa
Iegādātas digitālās klavieres
Iestādes teritorijas žoga un vārtu maiņa.

Avots: Kokneses novada pašvaldība

6.1.2

Vispārējā, speciālā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība

Vispārējās izglītības programmas Kokneses novadā realizē Bebru pamatskola, Pērses sākumskola,
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola un Kokneses pamatskola - attīstības centrs. Šis izglītības iestādes
nodrošina sākumskolas un pamatskolas izglītības, speciālās un profesionālās ievirzes izglītības
programmas, kā arī interešu izglītības programmu apguvi. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
vidusskolas izglītības programmas apguvi.
2018./2019. mācību gadā pedagoģisko procesu nodrošināja 21 pedagogs Bebru pamatskolā, 9
pedagogi Pērses sākumskolā, 43 pedagogi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un 43 Kokneses
pamatskolā - attīstības centrā. Visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība un atbilstoša kvalifikācija.
Kopējais skolēnu skaits 2018./2019. mācību gada sākumā bija 628, kas par 5.2% lielāk nekā
2016./2017. mācību gadā.
Bebru pamatskola atrodas Bebru pagastā, dibināta 1944.gadā. Šobrīd skola realizē divas licenzētas
izglītības programmas (pamatizglītības programma, speciālā pamatizglītības programma
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem), kā arī vairākas interešu programmas. Pamatizglītības
programmas pamatskolā īsteno 21 pedagogs, kuru izglītības atbilst normatīvo aktu prasībām.
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Pedagogi regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās.
Skolā strādā atbalsta personāls: izglītības psihologs un logopēds.
Pērses sākumskola ir neliela mācību iestāde, kas atrodas Iršu ciemā. Pērses sākumskola īsteno
vispārējās pamatizglītības (pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma) un pirmsskolas
izglītības programmas. Skolas izglītojamiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības
programmās. Skolā mācās bērni no Kokneses novada Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte”. Mācību
procesu nodrošina 9 pedagogi.
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola atrodas Koknesē un ir lielākā mācību iestāde novadā. m.g. 458
izglītojamajiem, un pilnvērtīgu mācību darbu nodrošina 43 pedagoģiskie darbinieki. Visiem
pedagogiem izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst MK noteikumiem. Skola īsteno 3 licencētas
izglītības programmas:
-

1.-9. klasēs vispārējo pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
10.-12. klasēs vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmu.

Skola piedāvā iespēju nodarboties ar sportu, apmeklējot baseinu, stadionu, sporta zāli un sporta halli,
iespēju apmeklēt pagarinātās dienas grupas 1.–4. Klasēm, darboties dažādu interešu izglītības
programmu nodarbībās, darboties starptautiskajā projektā “Erasmus+”.
Skola diezgan veiksmīgi veicina izglītojamo motivāciju mācīties, samērā efektīvi veicina praktisku
zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un vidusskolēnu vides sasaisti ar novadu un vietējām
komercstruktūrām. Skolai ir sava dienesta viesnīca.
Kokneses pamatskola – attīstības centrs atrodas Kokneses pagasta Bormaņos. Skola realizē izglītības
programmas bērniem ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem. Kokneses pamatskolā – attīstības
centrā īsteno vairākas izglītības programmas:
-

-

-

4 speciālās pamatizglītības programmas (speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības, speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem);
5 speciālās pirmsskolas izglītības programmas (speciālās pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības
programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem
ar somatiskām saslimšanām, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar
valodas traucējumiem;
2 profesionālās pamatizglītības programmas (profesionālās pamatizglītības programma
“Kokizstrādājumu izgatavošana”, profesionālās pamatizglītības programmu “Ēdināšanas
pakalpojumi”).

Kokneses pamatskola – attīstības centrs nodrošina bezmaksas dzīvošanu skolas internātā (valsts
budžeta līdzekļi – mērķdotācija), bezmaksas četrreizēju ēdināšanu skolas ēdnīcā, bezmaksas mācību
materiālu un mācību līdzekļu izmantošanu, bezmaksas transporta pakalpojumus (pirmdienās
Aizkraukle – Bormaņi, piektdienās Bormaņi – Aizkraukle), nepieciešamo medikamentozo terapiju,
brīvā laika pavadīšanu interešu izglītības pulciņos un fakultatīvajās nodarbībās (ādas apstrāde,
zīmulītis, sporta pulciņš, floristika u.c.).
Izglītojamiem ir iespēju apmeklēt Kokneses sporta centra baseinu un izmantot bibliotēku, kurā ir
nodrošināta interneta pieeja, bagātīgs grāmatu, spēļu, audio un video materiālu klāsts.
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Centrs nodrošina psihologa konsultācijas, masiera pakalpojumus, ārstniecisko un koriģējošo
vingrošanu ārstnieciskās fizkultūras nodarbībās, kā arī līdzsvara un koordinācijas spēju attīstīšanu,
ritma izjūtas veidošanu ritmikas nodarbībās.
Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā ar 2012. gada novembri darbu uzsākusi rotaļu grupa
pirmsskolas vecuma bērniem, kurā pedagogu vadībā tiek nodrošināta bērnu uzraudzība, ēdināšana
un atpūta, attīstību veicinošas un audzinošas nodarbības, sociālo prasmju un citu iemaņu attīstīšana.
Pirmsskolas rotaļu grupā uzņem bērnus no diviem līdz pieciem gadiem, uzņemšana notiek visu
mācību gadu.
Kokneses mūzikas skola atrodas Koknesē, darbojas kopš 1991.gada 1septembra. Kokneses mūzikas
skolā mūzikas instrumentu spēli un teorētiskās zināšanas šajā mācību gadā apgūst 82 audzēkņi no
Vietalvas, Klintaines, Meņģeles, Iršu, Bebru un Kokneses pagastiem.
Kokneses mūzikas skola īsteno izglītības programmas šādās specialitātēs:
1.
2.
3.
4.

Vokālā mūzika (Kora klase)
Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle)
Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle)
Pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, tubas spēle,
Eifonija spēle, trombona spēle).

Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā
darbā, ārpusstundu pasākumos – radošos pasākumos, koncertos, konkursos un festivālos.
Latvijas Republikas Mūzikas skolu mācību plānā pilnīgi visām izglītības programmām ir paredzēts
mācību priekšmets “Klavieres” un “Vispārējās klavieres”.
Skola ik gadu organizē Starptautisko P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu
konkursu.
Izglītojamo skaits mūzikas skolā pēdējos gados bija stabils (83-85 skolēni). Skolā strādā 10 pedagogi
un 3 tehniskie darbinieki.
6.1.3

Profesionālā tālākizglītība

Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Vecbebros tiek piedāvāts apgūt
profesionālās tālākizglītības programmas:
• Biškopība ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju biškopis (960 stundas)
• Lauksaimniecība ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju lauku īpašumu apsaimniekotājs
(960 stundas)

6.2

VESELĪBAS APRŪPE

Pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistra datiem, Kokneses novada teritorijā neatrodas
neviena veselības aprūpes iestāde, kur iedzīvotājiem iespējams iegūt neatliekamo medicīnisko
palīdzību. Pacienti, galvenokārt, tiek nogādāti uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu. Dažāda veida
stacionāros un ārstniecības pakalpojumus var saņemt arī Aizkrauklē SIA “Aizkraukles slimnīcā”.
Novada divās izglītības iestādēs Koknesē PII “Gundega” un Vecbebros PII “Bitīte” darbojas veselības
punkti. Ambulatoro palīdzību Kokneses novada iedzīvotājiem sniedz ģimenes ārsti:
-

Daces Graudas ģimenes ārsta prakse (Irši, Iršu pagasts un Vecbebri, Bebru pagasts);
Andas Elstes ģimenes ārsta prakse (Koknese, Kokneses pagasts);
Dainas Eglītes ģimenes ārsta prakse (Koknese, Kokneses pagasts);
Ziedoņa Mauliņa ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta prakse (Koknese,
Kokneses pagasts).
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Zobārstniecības pakalpojumus nodrošina Ingunas Doktores un Daigas Veigures ārsta prakses.
Novadā strādā divas aptiekas Koknesē un viena Vecbebros.

6.3
6.3.1

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN PALĪDZĪBA
Sociālās palīdzības iestādes

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības mērķis ir garantēt sociālo aizsardzību un sniegt
nepieciešamo palīdzību iedzīvotājiem dažādu dzīves situāciju risināšanā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, organizēšanu un administrēšanu Kokneses
novada teritorijā nodrošina pašvaldības izveidota iestāde Kokneses novada domes Sociālais dienests,
kura darbību nosaka nolikums (izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.,10.,11.,12.pantu).
Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas pilngadīgām personām, sniedz un organizē sociālos
pakalpojumus atbilstoši personas individuālajai situācijai (sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai institūcijā (pansionāts, grupu dzīvoklis/māja
u.c.)), piedāvā iespēju saņemt lietošanā uz laiku ziedotos tehniskos palīglīdzekļus (elkoņa kruķus,
padušu kruķus, spieķus ar četriem atbalsta punktiem, ratiņkrēslus, staigāšanas rāmjus); piedāvā
iespēju trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) saņemt higiēnas pakalpojumus (duša,
veļas mazgāšana) sociālā dienesta telpās Koknesē.
Pakalpojumus var saņemt personas krīzes situācijā, atkarībā nonākušās personas, pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas, bezdarbnieki, pensijas vecuma personas, personas ar funkcionāliem un
garīga rakstura traucējumiem, pilngadību sasniegušie bāreņi un citas pilngadīgas personas.
Pakalpojuma saņemšana tiek organizēta saskaņā ar personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti, personas sociālās situācijas izvērtējumu, izstrādāto individuālo
sociālās rehabilitācijas plānu vai vienošanos ar klientu - līdz laikam, kamēr pakalpojums nepieciešams.
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un
pastāvīgi dzīvo Kokneses novadā.
Sociālajā dienestā bez administrācijas personāla strādā pieci sociālā darba speciālisti, sociāla dienesta
dežurants un psihologs.
Ģimenes atbalsta dienas centrs ir Kokneses Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, kas dienas
laikā nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, sniedz klientiem atbalstu, veicina viņu izglītošanu un sociālo prasmju attīstību.
Dienas centrā iespējams izmantot arī higiēnas (dušas un veļas mazgāšanas) pakalpojumus, bez
maksas ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu.
Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" atrodas Iršu pagasta Iršos, kurā darbojas trīs struktūrvienības Atbalsta nodaļa (uzturas bērni no 9 līdz 14 gadiem), Jauniešu māja (uzturas jaunieši no 15 līdz 22
gadiem) un Sociālā pansija (pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa).
Liela uzmanība tiek veltīta klientu brīvā laika noslogojumam. Ir radīta iespēja darboties ar
trenažieriem, sporta hallē, radošā darbnīcā, spēlēt dažādas galda spēles, darboties ar datoriem,
piedalīties kino vakaros, doties pārgājienos, ekskursijās, aktīvi darboties dažādu projektu aktivitātēs,
apmeklēt Iršu pagasta, Kokneses novada un Ģimenes atbalsta centra rīkotos pasākumus.
Centrā “Dzeguzīte” strādā 38 darbinieki, kuri rūpējas par klientu aprūpi, audzināšanu, izglītošanu,
tiesību un interešu ievērošanu, labklājības un cieņas aizsardzību. Katrs darbinieks vadās pēc sava
amatu apraksta un ievēro Ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” darbinieku ētikas kodeksu.

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!

57

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Atbalsta nodaļā uzturas bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā līdz 14 gadiem, ar
kuriem strādā 7 sociālie aprūpētāji un audzinātāji. Liela uzmanība tiek veltīta katra bērna
individuālajai brīvā laika noslogotībai.
Jauniešu māja dod iespēju jauniešiem apgūst un pilnveidot savas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās
prasmes – ēdienu gatavošanas, apģērba un apavu kopšanas prasmes, apkārtējās vides sakopšanas
prasmes, lēmumu pieņemšanas, budžeta plānošanas un izlietošanas prasmes u.c. Ar jauniešiem
strādā 5 sociālie audzinātāji.
Sociālās pansijas darbinieki rūpējas par māju sajūtas radīšanu. Aktīva dalība ikdienas dzīvē un
pasākumos ne tikai veicina draudzīgas atmosfēras veidošanos iestādē, tā arī būtiski uzlabo iemītnieku
emocionālo stāvokli, palīdz adaptēties jaunajos apstākļos. Pansijas darbinieku uzdevums ir nodrošināt
ne tikai aprūpi, bet arī sociālās aktivitātes, samērojot tās ar katra klienta individuālajām spējām, kā arī
interesēm.
6.3.2

Sociālie pakalpojumi

Kokneses novada iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pašvaldības apmaksāti sociālie pakalpojumi:
-

-

īslaicīga un ilgstoša sociālā rehabilitācija un sociālā aprūpe institūcijās pieaugušām personām
un bērniem;
aprūpe mājās personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām;
ģimenes asistenta pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir nepietiekamas
zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā, un pilngadību sasniegušajiem jauniešiem pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja šiem jauniešiem ir nepieciešama palīdzība patstāvīgas
dzīves uzsākšanai;
dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (līdz
šim gan vēl neviens nav izmantojis).

Novadā tiek organizēti un administrēti šādi valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi:
-

-

asistenta pakalpojums pieaugušām personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti un bērniem ar
invaliditāti, kuriem ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums Sociālās integrācijas valsts aģentūrā pieaugušām
personām darbspējas vecumā , kurām ir funkcionālie traucējumi, represētajām personām un
ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES rezultātā cietušām personām ;
sociālās aprūpes pakalpojums personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem;
sociālās aprūpes pakalpojums pilngadīgām neredzīgām personām;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums redzes vai dzirdes invalīdiem;
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām
personām;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;
sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas uzvedības mazināšanai (pakalpojums
vardarbību veikušām personām).

Pašvaldība organizē un administrē sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus projekta
“Atver sirdi Zemgalē” ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem un
pieaugušām personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem.
6.3.3

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu
novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis,
veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz
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materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību
atbilstoši “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajam.
Kokneses novadā tiek izmaksāti šādi pabalstu veidi:
-

-

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts (par komunālajiem maksājumiem dzīvokļos, kurināmā iegādi, remontu);
pabalsts veselības aprūpei (par medikamentiem, medicīnas pakalpojumiem, zobu
protezēšanai, brilles bērniem);
pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem (bērnudārza apmaksa trūcīgo
un maznodrošināto ģimeņu bērniem, brīvpusdienas skolā vidusskolēniem, mācību līdzekļu
iegādei, ceļa izdevumu segšanai);
pabalsts daudzbērnu ģimenēm (bērnudārza apmaksa);
pabalsts audžuģimenēm (bērna uzturam);
sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
(ikmēneša pabalsts, patstāvīgas dzīves uzsākšanai, dzīvokļa pabalsts);
pabalsts krīzes situācijā (pamatvajadzību nodrošināšanai);
apbedīšanas pabalsts (apbedīšanas izdevumu segšanai);
pabalsts aprūpes nodrošināšanai (pensionāra/ invalīda aprūpei).

Citi pašvaldības materiālie pabalsti iedzīvotājiem:
6.3.4

pabalsts jaundzimušajiem
pabalsts politiski represētām personām
Ziemassvētku pabalsts
pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās.
Kokneses novada bāriņtiesa

Kokneses novada Bāriņtiesa ir pašvaldības iestāde, kura nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgās
personas tiesību un tiesisko interešu pārstāvību novadā.
Bāriņtiesas darbību nodrošina priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece un 3 bāriņtiesas locekļi.

6.4

KULTŪRVIDE

Interesanta kultūrvide un sakārtota kultūras infrastruktūra ietekmē ikvienas teritorijas iedzīvotāju
dzīves kvalitāti, piedāvājot sakoptu dzīves vidi, personības attīstības un pilnveides iespējas.
Kokneses novada kultūra ne tikai ietekmē ekonomisko izaugsmi – jaunu uzņēmumu un darba vietu
rašanos, bet arī sniedz labumu sabiedrībai kā kopumam, jo tiek sakārtota vide un attīstīta tūrisma
infrastruktūra.
Kokneses novads ir ievērojams ar bagātu kultūras un vēstures mantojumu, paaudžu paaudzēs
izlolotām kultūras dzīves tradīcijām. Par to liecina saglabātie vēstures, kultūras un mākslas pieminekļi,
muzeji, vēsturiski nozīmīgas un romantiskas izziņas takas, tradīcijas.
Kultūras norises Kokneses novadā koordinē Kultūras, izglītības, sporta un sabiedrisko lietu komiteja,
sadarbojoties ar Kokneses novada kultūras namu, Bebru un Iršu kultūras darba organizatoriem.
Novadā atrodas tikai viens kultūras nams, kas atrodas Koknesē. Kokneses kultūras namā darbojas
vairāki kolektīvi:
-

senioru jauktais koris “Alaine”
sieviešu koris “Anima”
Kokneses pūtēju orķestris
jauniešu deju kolektīvs
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Liepavots”
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-

vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kokna”
folkloras kopa "URGAS"
Kokneses amatierteātris
līnijdēju grupas
dāmu deju kolektīvs “Tik un tā”
kapela “Aizezeres muzikanti”.

Bebru pagastā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rats”, savukārt Iršu pagastā – vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Irši”
Kokneses estrādē, kas atrodas skaistā, ainaviskā vietā, 100 metru attālumā no Kokneses pilsdrupām,
tiek rīkoti dažādi novada, reģiona un valsts līmeņa pasākumi. Brīvdabas pasākumi tiek organizēti arī
Iršu un Bebru pagastā (Bebru pagastā atrodas Mežaparka estrāde).
Novads ir bagāts arī ar daudziem tradicionāliem pasākumiem, kā, piemēram, latvisko svētku – Līgo,
Lieldienu, Ziemassvētku svinēšanu, Sama modināšanas svētki, Novada svētkiem un dažādiem
festivāliem un konkursiem. Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās novada un Latvijas mēroga
pasākumos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos apliecina, ka novada iedzīvotājiem ir svarīga
tautas mākslas vērtību nezūdamība un novada kultūras dzīves attīstība nākotnē.
Kokneses novada interesēs ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu attīstību
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, kā arī tūristu
piesaistīšanai un novada atpazīstamības veicināšanai.

6.5

BIBLIOTĒKAS

Kokneses novada bibliotēku darbs ir vērsts uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt
iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu
un saglabāšanu, nodrošinot ikvienam interesentam pieeju pie esošās informācijas.
Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gadā, un tās misija ir paplašināt bibliotēkas lomu
sabiedrībā, sniegt universālus informācijas pakalpojumus, dodot iespēju pilnveidot sevi mūžizglītībā.
Kokneses pagasta bibliotēkā ir iespēja aplūkot gleznu izstādes, skatīties mākslas un dokumentālās
filmas. Īpašs ieguvums bibliotēkai ir Ernesta Skopāna veidotās videofilmas par dažādiem notikumiem
Kokneses dzīvē. Ikviens zinātkārais lasītājs var izmantot novadpētniecības materiālus un datu bāzi.
2010.gadā viss bibliotēkas krājums ir ievadīts elektroniskajā katalogā. Automatizētā apkalpošana ir
būtiski uzlabojusi bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un operativitāti. Automatizētā
lietotāju apkalpošana dod iespēju bibliotēkas lietotājiem pasūtīt grāmatas, pagarināt termiņu,
uzzināt, kurā bibliotēkā ir vajadzīgā grāmata.
2015. gadā tika reorganizēta Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēka, pievienojot to
Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu literatūras nodaļa. Bērnu literatūras nodaļa ir atvērta un
draudzīga pasaule bērniem, kurā var iegūt vajadzīgo informāciju gan mācībām, gan brīvā laika
pavadīšanai, iepazīties ar jaunajām grāmatām, presi, spēlēt galda spēles, likt mozaīkas (puzles),
skatīties animācijas filmas un gleznu izstādes, darboties internetā un piedalīties bibliotēkas rīkotajos
pasākumos, bibliotekārajās stundās un radošajās darbnīcās. Bērnu literatūras nodaļa aktīvi piedalās
ikgadējos valsts mēroga projektos:
-

lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku Žūrija”,
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa,
E-prasmju nedēļa,
Akcijā – Libday – Bibliotēkas diena dzīvē
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Lasītāju kopskaits 2018.gadā – 1263 (808 pieaugušo nodaļā, 455 bērnu nodaļā), apmeklētāju
kopskaits 10500 lasītāji, kas par 32% mazāk nekā 2014.gadā. Bibliotēkas grāmatu krājums – 12686
(7057 pieaugušo nodaļā, 5629 bērnu nodaļā).
Ar 2019.gada oktobri Kokneses pagasta bibliotēkas telpās būs pieejami Valsts un pašvaldību vienotā
klientu apkalpošanas centra pakalpojumi.
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka atrodas Bormaņos un apkalpo tās tuvumā dzīvojošos.
Bibliotēkā ir vairāk kā 7000 grāmatu, tiek abonēti dažādi preses izdevumi. Interesentiem ir iespēja
izmantot internetu, bezmaksas datu bāzes, kā arī skatīties latviešu mākslas un dokumentālās filmas
portālā filmas.lv. Lasītāju kopskaits 2018.gadā – 117 (t.sk. 41 bērns), apmeklētāju kopskaits – 1303
lasītājs, kas par 40% mazāk nekā 2014.gadā.
Bebru pagasta bibliotēka atrodas Bebru centrā “Papardēs”. Pagasta bibliotēkas telpās ir iespēja rīkot
izstādes un pasākumus. Sadarbībā ar PII “Bitīte” , Bebru pamatskolu tiek rīkotas zīmējumu izstādes,
rīkoti tematiskie vakari, rokdarbu un radošo darbu izstādes, kā arī regulāri apskatāmas tematisko un
svinamo dienu , plauktu izstādes. Bibliotēkas sniegtos pakalpojumus izmanto gan vietējie iedzīvotāji,
visu trīs pagastā esošo izglītības iestāžu audzēkņi. Bibliotēkā reģistrēti 548 lasītāji. Apmeklētāju
kopskaits 2018.gadā bija 2785 lasītāji.
Iršu pagasta bibliotēka atrodas Iršu pagasta pārvaldes ēkā. Bibliotēkas misija piedāvāt vietējai
sabiedrībai radošu, darbīgu kultūras un informācijas centru, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām un
aktuālu iespieddarbu krājumu, kurš atbilst lasītāju vēlmēm un veicina cilvēku pašizglītošanos un
mūžizglītības iespējas. Grāmatu krātuvē notiek dažādi literārie pasākumi, tiek organizētas viktorīnas,
konkursi, grāmatu un zīmējumu izstādes. Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Pērses
pamatskolu un ģimenes atbalsta centru “Dzeguzīte”. Lasītāju kopskaits 2018.gadā bija 143,
apmeklētāju kopskaits – 3944 lasītāji. Apmeklējumu skaits samazinājies par 17% salīdzinot ar
2014.gadu. Samazinājums bija ievērojami zemāk nekā pārējās novada bibliotēkās.
Kokneses novada bibliotēkās lietotājiem ir pieejami vairāki bezmaksas pakalpojumi (grāmatu un citu
dokumentu izmantošana uz vietas lasītavā vai izsniegšana uz mājām, datubāzu izmantošana,
interneta pakalpojumi u.c.). Lietotājiem pieejami arī maksas pakalpojumi (kopēšana, drukāšana,
skenēšana u.tml.).
Neskatoties uz to, ka pēdējos gados ir vērojams bibliotēku apmeklētāju skaita samazinājums, visas
novada bibliotēkas būtu jāsaglabā, jo tās iedzīvotājiem kalpo kā kultūras, izglītības, informācijas un
sociālie centri.

6.6

SPORTS

Sports ir svarīga sabiedriskās dzīves sastāvdaļa. Sporta nodarbības garantē veselīgu un kvalitatīvu
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu.
Kokneses novada sporta bāzes nodrošina kvalitatīvas treniņu un sacensību iespējas gan novada
sportistiem, gan arī sportistiem no citiem reģioniem, kuri labprāt sporta bāzes izmanto
treniņnometņu rīkošanai.
Kokneses novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs gan kā dalībnieki, gan skatītāji.
Populārākie sporta veidi ir volejbols, vieglatlētika, peldēšana.
Kokneses novada domes pašvaldības aģentūra Kokneses sporta centrs ir iestāde, kas nodrošina
Kokneses novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem sportošanas apstākļiem un atbalsta bērnu, jauniešu un
pieaugušo iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs. Kokneses sporta centrs veic ikdienas uzturēšanas
darbus Kokneses sporta būvēs (sporta halle, peldbaseins, stadions, skeitparks), kā arī piedāvā
klientiem izmantot piedāvātās plašās sportošanas iespējas.

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!

61

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2020.-2026.
Kokneses sporta centra peldbaseins sastāv no lielā peldbaseina (25 m garš un 11 m plats ar četriem
peldēšanas celiņiem, vidējais dziļums 1.60 m), mazā peldbaseina (10×5 metri liels, ar vidējo dziļumu
90 cm) un SPA zonas. Mazais baseins arī aprīkots ar slidkalniņu, ūdens kaskādi un zemūdens masāžu.
SPA zonā ietilpst sauna, tvaika pirts un džakuzi. Peldbaseina noslodzes grafiks ir organizēts tā, lai to
varētu izmantot gan novada skolu audzēkņi, gan citu novadu bērni, gan jebkurš Kokneses novada
iedzīvotājs saskaņā ar Kokneses novada domes apstiprinātajiem maksas tarifiem.
Kokneses sporta hallē ir iespējams spēlēt telpu futbolu, florbolu, volejbolu, handbolu, basketbolu.
Hallē ir arī 60 m garš skrejceļš ar trīs celiņiem. Plašajā hallē vienlaicīgi var aizvadīt spēles volejbolā un
basketbolā uz trīs laukumiem. Interesentiem ir iespēja darboties arī trenažieru un aerobikas zālēs.
Blakus stadionam izveidots skeitparks.
Vasaras sezonā Kokneses sporta centrs piedāvā Koknesē aizvadīt sporta nometnes.
Bebru pagasta stadions ir Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes nomas objekts fiziskās kultūras
un sporta nodarbībām, treniņiem un kultūras pasākumiem, kura izmantošana Kokneses novada
iedzīvotājiem un iestādēm ir bez maksas. Stadionā ir arī palīglaukumi – 2 pludmales volejbola
laukumi, tenisa korts un skeitparks.
Iršu pagasta sporta halle uzbūvēta 2009.gadā, kopējā platība ir 979 m2. Sporta halles telpās ir
ģērbtuves, dušas telpas un sanitārie mezgli. Halle ar pāreju savienota ar Pērses sākumskolas ēku.
Halle pieslēgta katlumājai, zālē ierīkota moderna sistēma, kas to piesilda ar karsta gaisa plūsmu.
Sporta hallē sporta nodarbības aizvada Pērses sākumskolas skolēni, trenējas Iršu un apkārtējo
pagastu iedzīvotāji.
Veicinot sporta aktivitātes, pašvaldība var mazināt sociālās problēmas sabiedrībā, īpaši pusaudžu un
jauniešu vidū, jo tiek paplašinātas iespējas brīvā laika kvalitatīvai pavadīšanai. Sporta infrastruktūra
veido pašvaldības tēlu un paaugstina tās prestižu.
Kokneses novada interesēs ir nodrošināt kvalitatīvu un sabalansētu sporta institūciju infrastruktūras
attīstību, popularizēt aktīvu dzīves veidu un veicināt sadarbību vietējā un nacionālā līmenī ar
privātajiem uzņēmējiem, kā arī izmantot sporta aktivitāšu iespēju nodrošinājumu, sporta tradīciju
uzturēšanu un iegūtos panākumus novada kopējā tēla veidošanā.

6.7

KOKNESES NOVADA NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

Pēc Kokneses novada pašvaldības datiem 2019.gada vidū reģistrētas 36 biedrības.
Koknesē darbojas 4 biedrības – Baltaine, Kokneses jauniešu biedrība, Mazā taka, Biedrība Koknesei.
Biedrības “Baltaine” Radošā māja Koknesē piedāvā:
-

-

svinēt tradicionālos gadskārtas svētkus – Meteņus, Lieldienas, Ūsiņus, Jāņus, Miķeļus,
Ziemassvētkus, godāt veļu laiku
organizēt godus – krustabas un līdzināšanu, mārtošan
amatniecības darbnīcas (vērpšana, šķeterēšana, tamborēšana, adīšana, pīšana, mezglošana,
izšūšana, papīra locīšana, gleznošana, ādas aproču darināšana, salmu rotājumu gatavošana,
rakstīšana ar spalvu u.c.)
kokles, ermoņikas, blokflautas, mandolīnas spēles apmācību
seminārus par latviešu tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm, rotaļām, dančiem
spēļu un rotaļu pasākumus
kulinārā mantojuma iepazīšanu.

Kokneses jauniešu biedrība (KJB) ir Kokneses novada jauniešu dibināta organizācija 2011. gadā, kuras
mērķi ir:
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-

veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties
patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības
veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī;
veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Organizācija un tās valde veido sadarbību ar lielākām un pieredzes bagātākām organizācijām, lai gūtu
pieredzi. Par KJB biedru var kļūt jebkurš jaunietis, kura interesēs ir veicināt jauniešiem labvēlīgas
vides izveidi Kokneses novadā.
Biedrība Mazā taka ir nodibināta uz nenoteiktu laiku, kuras mērķi ir:
-

veicināt Kokneses novada radošo cilvēku literāro un citu māksliniecisko jaunradi;
rīkot literāras tikšanās un sarīkojumus;
popularizēt Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu mūsdienās;
piedalīties kultūras nozares projektu konkursos;
sadarboties ar citām Kokneses novada biedrībām kopīgu pasākumu organizēšanā.

Biedrība Koknesei nodibināta ar mērķi:
-

veicināt Kokneses kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
kultūras, izglītības, sporta atbalstīšana Koknesē;
tūrisma attīstība Koknesē;
uzlabot Kokneses iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot Kokneses pilsoņu, uzņēmēju, valsts un
pašvaldību amatpersonu un iestāžu sadarbību;
veicināt atbildīgas pilsoniskas sabiedrības veidošanos, iesaistot Kokneses iedzīvotājus
biedrības rīkotajos sabiedriskos pasākumos;
veicināt vides kvalitātes uzlabošanu un dabas aizsardzību;
veicināt dzīves līmeņa paaugstināšanos un pilsoņu sociālo integrāciju.

Iršu pagasta Iršos izveidota uz nenoteiktu laiku biedrība Irsis, kuras mērķi ir:
-

sekmēt Iršu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību;
pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšana, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un
pašapziņas līmeni;
veicināt lauku sētas apsaimniekošanu un vides sakārtošanu un aizsardzību;
organizēt labdarības pasākumus.

Bebru pagasta Vecbebros nodibināta biedrība Saules māja Vecbebros un biedrība Bites. Biedrības
Bites mērķi ir:
-

6.8

veicināt Bebru pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
pilnveidot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;
rosināt lauku sētu apsaimniekošanu un vides sakārtošanu;
sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
attīstīt tūrisma iespējas Bebru pagastā;
organizēt labdarības pasākumus.

SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN KĀRTĪBA

Kokneses novada pašvaldības policija ir Kokneses novada domes izveidota sabiedriskās kārtības
uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Kokneses novada administratīvajā
teritorijā. Pašvaldības policija ir tieši pakļauta Kokneses novada domei, finansēta no Kokneses novada
pašvaldības līdzekļiem un sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības
institūcijām. Pašvaldības policijas struktūru veido divi darbinieki, izmanto 2 automašīnas un
motorlaivu.
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Novada pašvaldības policija kontrolē pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, nodrošina vispārēju
sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanu un veic preventīvo darbu likumpārkāpumu novēršanā.
Kopā ar pašvaldības Sociālo dienestu un Bāriņtiesu regulāri tiek apsekotas sociāli nelabvēlības
ģimenes.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Kokneses ciema centrā tika uzstādītas vairākas video
novērošanas kameras.

2018. gadā Kokneses novadā ir
reģistrēti 43 ceļu satiksmes
negadījumi, kas salīdzinājumā ar
2015. gadu, kad tika reģistrēti 24
CSNg, ir par 79% vairāk.

Attēls 37. Ceļu satiksmes negadījumu skaists Kokneses novadā 20152018.gadā

Avots: CSDD

Attēls 38. Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 10 000 iedzīvotājiem
Kokneses novadā, 2015.-2018.g.

Kokneses novadā novērš vai
atklāj
krimināla
rakstura
noziegumus Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
Aizkraukles iecirknis (atrodas
Aizkrauklē).
Policijas
inspektori
apmeklētājus
pašvaldībā
pieņem
reizi
mēnesī (domē un pagastu
pārvaldēs).

Saskaņā ar LR Centrālās
statistikas pārvaldes datiem
2018.gadā
novadā
tika
reģistrēti
124
noziedzīgi
nodarījumi, kas sastāda 229
Avots: CSP, konsultantu aprēķins
noziedzīgus nodarījumus uz
10 000 iedzīvotājiem. Šis rādītājs Kokneses novadā ir augstāks nekā vidēji Zemgales reģionā un
Latvijā. Tomēr ir jāatzīmē, ka laika periodā no 2015.gada līdz 2018. gadam noziedzīgu darījumu skaits
samazinājies par 34%.
Tuvākais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta postenis atrodas Aizkrauklē – Zemgales reģiona
brigādes Aizkraukles daļa. Kaimiņu novados pieejami arī posteņi Pļaviņās un Jaunjelgavā. Visos
pagastos ir pašvaldības ugunsdzēsēju mašīnas. Pašvaldībā darbojas arī Kokneses brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība. 2018.gadā Kokneses novada teritorijā reģistrēti 31 ugunsgrēks, nevienā
ugunsgrēkā nav cietuši cilvēki. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām tajā pašā laika posmā, tas ir krietni
mazāks (Ogres novadā – 136, Ērgļu novadā – 14, Aizkraukles novadā – 75, Pļaviņu novadā – 26,
Jaunjelgavas novadā –64).
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7 PUBLISKĀ PĀRVALDE
7.1

PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

Pašvaldība – Kokneses novada dome ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības –
Kokneses novada domes, un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos
noteikto funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Kokneses novada
iedzīvotāju intereses.
Kokneses novada dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam
sastāv no 15 deputātiem. Domes darbu reglamentē Kokneses novada pašvaldības 2013.gada 10. jūlija
saistošie noteikumi Nr.8 “Kokneses novada pašvaldības nolikums”. Pašvaldības dome pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un
pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un apstiprina pašvaldības budžetu.
Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Kokneses novada domes deputāti darbojas trijās komitejās. Lai nodrošinātu novada domes nodoto
funkciju izpildi saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem no deputātiem un speciālistiem ir
izveidotas 14 komisijas, kā arī ir paredzēta iespēja veidot komisijas un darba grupas pēc aktuālām
vajadzībām.
Attēls 39. Kokneses novada pašvaldības lēmējinstitūciju struktūra

Avots: Kokneses novada pašvaldība

Kokneses novada Domes pakļautībā ir 2 pagastu pārvaldes (Bebru un Iršu) un 17 iestādes, no kurām 7
ir izglītības iestādes (skat. attēls zemāk). Domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir
viena pašvaldības aģentūra - Kokneses Sporta centrs.
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Attēls 40. Kokneses novada izpildinstitūciju struktūra

Avots: Kokneses novada pašvaldība

Dome ir kapitāldaļu turētāja divās kapitālsabiedrībās: SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” un SIA
“Vidusdaugavas SPAAO”.

7.2

BUDŽETS

Pašvaldības uzdevums ir organizēt un nodrošināt pašvaldības finanšu darbību ar tās būtiskāko
sastāvdaļu – pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu
apjoms ir nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Kārtību, kādā budžets jāveido, jāapstiprina un jāpilda nosaka
likums “Likums par budžetu un finanšu vadību” (1994) un likums “Par pašvaldību budžetiem” (1995).
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi laika periodā no 2015.gada līdz 2016.gadam bija 7.8 milj. EUR
līmenī. 2017.gadā vērojams ieņēmumu pieaugums par 18.5% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šo
pieaugumu pamatā ietekmēja saņemto valsts budžeta transfertu apjoms projektu finansēšanai.
Izdevumi 2017.gadā palielinājās salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, palielinoties teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas un sociālās aizsardzības izdevumiem.
Kā redzams attēlā zemāk Kokneses novada pamatbudžeta izdevumi nepārsniedz ieņēmumus,
izņemot 2018.gadu, kad budžets tika noslēgts ar deficītu 117 tūkst. EUR apmērā.
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Attēls 41. Kokneses novada pašvaldības ieņēmumi un izdevumi, 2015.-2018.g.

Avots: www.kase.gov.lv

Aplūkojot pamatbudžeta ieņēmumu struktūru, var secināt, ka lielāku daļu ieņēmumos Kokneses
novadā veido transferti un nodokļu ieņēmumi vidēji 55% un 36% attiecīgi laika periodā no 2015.gada
līdz 2018.gadam. Ievērojami mazāku daļu veido maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (7-8%)
nenodokļu ieņēmumi (ap 1%) un ārvalstu finanšu palīdzība (līdz 0.5%).
Attēls 42. Kokneses novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.-2018.g.

Avots: www.kase.gov.lv

Nodokļu ieņēmumu lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, vidēji 91%
apskatāmajā periodā. Šie ieņēmumi ir saistīti ar valsts nodokļu politiku, kas jāņem vērā, prognozējot
pašvaldības budžeta ieņēmumus. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību
pamatbudžetos raksturo gan iedzīvotāju pastāvīgo ienākumu lielumu un labklājību, gan arī pašvaldību
spēju nodrošināt pakalpojumu augstāku līmeni. Samaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika
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uz iedzīvotāju darba spējas vecumā atspoguļota attēlā zemāk. Pēdējo četru gadu laikā vērojama šī
rādītāja pieauguma tendence, 2018.gadā pieaugums sastādīja 33.7%, salīdzinot ar 2015.gadu.
Attēls 43. IIN uz 1 iedzīvotāju darba spējas vecumā Kokneses novadā, EUR

Avots: konsultantu aprēķins

Analizējot pamatbudžeta izdevumu struktūru, redzams, ka nemainīgi lielāko Kokneses novada
izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai. Nākamie nozīmīgie izdevumu posteņi ir izdevumi pašvaldības
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vispārējiem valdības dienestiem un sociālai aizsardzībai.
Attēls 44. Kokneses novada izdevumu struktūra 2015.-2018.g.

Avots: www.kase.gov.lv

Kokneses novada speciālā budžeta ieņēmumi apskatāmajā periodā svārstījās no 145 tūkst. EUR līdz
173 tūkst. EUR. Izdevumi nepārsniedz ieņēmumus, izņemot 2016.gadu, kad speciālā budžeta deficīts
sastādīja 38.3 tūkst. EUR.
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Attēls 45. Kokneses novada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, 2015.-2018.g.

Avots: www.kase.gov.lv

Kokneses novada speciālā budžeta ieņēmumus veido valsts budžeta transferti un dabas resursu
nodokļa ieņēmumi. Speciālā budžeta līdzekļi paredzēti ekonomiskās darbības un vides aizsardzības
izmaksu segšanai.
Pēc LR Valsts kases datiem uz 2019.gada maiju Kokneses novada pašvaldības saistību apjoms
attiecībā pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF vidēji sastāda 6.0%
(periodā 2019.-2025.g.).

7.3

INVESTĪCIJU PROJEKTI

Kokneses novada pašvaldība iegulda darbu publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā arī kopējās
iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu gan no Eiropas
Savienības Fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem.
Laika periodā no 2015.gada līdz šī ziņojuma sagatavošanas brīdim Kokneses novadā kopējais
piesaistīto un pašu finanšu līdzekļu apjoms sastāda 2.4 milj. EUR, par kuriem ir īstenoti 32 novadam
nozīmīgi projekti.
Tabula 13. Realizēto investīciju projektu sadalījums (2015.-2019.g.)
Fonds/finansējuma
instruments
ERAF
ELFLA
KPFI
Meža attīstības fonds
VKPAI
VKKF
Valsts zivju fonds
Citi
Kopā:

Projektu
skaits
4
7
1
2
3
6
3
6
32

Izmaksas,
EUR
769 291
1 030 012
496 376
1 150
43 594
17 380
17 716
42 162
2 417 682

Finansējums, EUR
ES fonds
653 897
890 472
297 382
0
0
0
0
11 390
1 853 142

Pašvaldība
109 514
139 540
198 993
0
11 594
3 355
3 092
9 275
475 364

Valsts
5 879
0
0
0
0
0
0
6 710
12 589

Cits
0
0
0
1 150
32 000
8 285
14 625
14 787
70 847

Avots: www.koknese.lv
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Pašlaik 12 projekti ir realizācijas stadijā, kurus paredzēts līdzfinansēt no ES fondu līdzekļiem (ERAF,
ELFLA, ESF), Latvijas Vides aizsardzības fonda un Kultūras ministrijas līdzekļiem.

7.4

PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBAS

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
-

-

-

-

biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas
Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības un palīdz veidot pašvaldību politiku
Latvijā, risināt pašvaldību kopīgas problēmas, kā arī aizstāv pašvaldību intereses
biedrībā “Izpilddirektoru asociācija”, kas ir brīvprātīga profesionāļu apvienība, darbojas kā
Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība, lai apvienotu un organizētu izpilddirektorus
sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kvalifikācijas paaugstināšanai un tiesiskajai aizsardzībai;
nodibinājumā “Kokneses fonds”, kura mērķis ir izveidot Koknesē, Krievkalna salā
kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20.gs. totalitāro režīmu dēļ cietušajiem un bojā gājušajiem
latviešiem („Likteņdārzs”);
sabiedriskā organizācijā – biedrībā “Daugavas savienība”, kas ir nevalstiska organizācija, kuras
mērķis ir sekmēt Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību. Tās darbības virzieni ir sociālās
vides sakārtošana, sekmējot izglītības un kultūras paaugstināšanu un veselības kopšanu,
vides vērtību atjaunošanu, kopšanu un saglabāšanu, īpašu vērību veltot aizsargājamajām
dabas teritorijām un Daugavas ūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Koknesei ir starptautiska sadarbība ar Vitingenas pilsētu Vācijā, par ko 1996.gadā tika parakstīts
līgums.
Kokneses novada domē ir izveidota Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa, par sabiedrības
informēšanu par norisēm pašvaldībā atbild sabiedrisko attiecību speciālists. Sabiedrisko attiecību
speciālists veido Kokneses novada domes avīzi “Kokneses Novada Vēstis” un novada interneta vietni.
Vietējais laikraksts “Kokneses Novada Vēstis” informē iedzīvotājus par notiekošo Kokneses novada
domē un aktualitātēm Kokneses novadā. Tas tiek izdots reizi mēnesī, un tiek izplatīts bez maksas
pašvaldības teritorijā un elektroniskā formātā Kokneses novada mājas lapā.
Kokneses novada pašvaldībai ir izveidota sava oficiālā pašvaldības interneta mājas lapa
www.koknese.lv, kas nodrošina informācijas sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem un citiem
interesentiem. Tajā ir pieejama informācija par Kokneses novada pašvaldību, tās iestādēm un citām
struktūrvienībām, pašvaldības saistošajiem noteikumiem, plānotajām un veiktajām aktivitātēm, kā arī
cita informācija. Regulāri tiek atjaunota un publicēta informācija par aktualitātēm pašvaldībā.
Iedzīvotājiem ir iespēja uzdod savus jautājumus ar e-pasta starpniecību, nosūtot tos uz e-pasta adresi
dome@koknese.lv.
Kokneses novada domes un pārvalžu ēkās iespējams iesniegt savus priekšlikumus, ierosinājumus un
sūdzības, taču iedzīvotāji galvenokārt izvēlas risināt jautājumus klātienē. Lai veidotu ciešāku
komunikāciju ar iedzīvotājiem, novadā ir ieviestas priekšsēdētaja un izpilddirektora pieņemamās
dienas visos trīs pagastos, organizējot tās Bebru un Iršu pagasta pārvaldē divas reizes mēnesī, bet
Kokneses novada domē divas reizes nedēļā. Aktivitāte no iedzīvotāju puses ir vidēja. Tāpat iedzīvotāji
var piedalīties visās Kokneses novada domes sēdēs, kas pēc Kokneses novada pašvaldības nolikuma
tiek organizētas katra mēneša pēdējā trešdienā.
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8 KOPSAVILKUMS – SVID ANALĪZE
SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tiek novērtētas novada stiprās un vājās puses, kā arī
pastāvošās iespējas un draudi. Stiprās puses ir novada īpašības, kas var palīdzēt sasniegt noteiktos
mērķus, vājās puses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas un draudi ir ārējie faktori, kas novadam var
palīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķu sasniegšanu.
SVID analīze sadalīta trīs daļās:
(1) Labklājība (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība),
(2) Sabiedrība (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un
aktīvā atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība)
(3) Uzņēmējdarbība un infrastruktūra
Apzīmējumi: N – nacionāla mēroga, R – reģionāla mēroga, V – vietēja mēroga

LABKLĀJĪBA (veselība un sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un drošība)

Stiprās puses

Vājās puses

Sociālais dienests, pietiekams darbinieku skaits
(atbilstoši likumdošanai)

V

Plašs sociālo pakalpojumu klāsts

V

Draudi

Veselības aprūpē trūkt šaura profila speciālisti
(fizioterapeits, masieris, psihologs,
psihoterapeits, stomatologs)
Nav pieejami vairāki izmeklējumi (arī
Aizkraukles slimnīcā)
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Iršu
pagastā ļoti vāja
Iršu pagastā nav pieejami stomatologa
pakalpojumi

R

R
V
V

Iespējas

Finansējuma nepieejamība

N

Video novērošanas iekārtu uzstādīšana (tīkla
paplašināšana)

V

SABIEDRĪBA (izglītība un jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā
atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība)

Stiprās puses

Vājās puses

Kokneses sporta centra pakalpojumi un pasākumi
Tūrisma informatīvais centra pakalpojumi
Izglītības iestāžu skaits pietiekams
Pieredze nometņu organizēšanas jomā
Zemnieku saimniecības

V
R
V
V
R

Draudi

Maz organizē kultūras pasākumus jauniešiem
Nav mākslas skolas
Nav estrāde

V
V
V

Iespējas

Skolotāju “novecošanos”
Valsts princips izglītības sistēmā – nauda seko
skolēnam

V
N

Jaunas estrādes izveide
Profesionālās un interešu izglītības attīstīšana

V
V

PII veicināt papildus nodarbību pieejamību
(robotika, tautiskās dejas, mākslas pulciņš)
PII teritoriju sakārtošana (apgaismojums,
laukumiņi, žogs u.c.)
Kokneses kultūras nama vide sakārtošana
Dažādot kultūras pasākumus
Pielāgot bibliotēku darba laiku strādājošiem
cilvēkiem

V
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Dažādot / organizēt pulciņus, kursus
pieaugušajiem

V

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INFRASTRUKTŪRA

Stiprās puses

Vājās puses

Ceļu/ielu infrastruktūra tiek izturēta maksimāli
labi, ņemot vērā ierobežoto finansējumu
Sakopts Kokneses novada centrs

R

Ēdināšanas pakalpojumu trūkums

V

R

V

Labs ģeogrāfisks novietojums

N

Dabas vērtības (Daugava, Pērse, meži)

N

Kultūrvēsturiskais mantojums
Energoresursu un gāzes piegādes pieejamība
Derīgo izrakteņu atradnes

N
R
V

Medniecība, makšķerēšana
Lauksaimniecības zemes

R
R

Darbaspēka trūkums, dažu specialitāšu
darbinieku trūkums (piem., meliorācijas
speciālists)
Sabiedriskā transporta nepietiekama
pieejamība dažos virzienos
Ne visur ir pieeja centralizētai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai
Īss pasta nodaļu darba laiks
Slikta padotā dzeramā ūdens kvalitāte
Nenodrošināta gājēju drošība, pārvietojoties
Bormaņos (nav pietiekams apgaismojums, nav
gājēju ietvju gar ceļu)
Nesakopta vide ārpus pagastu centriem
Trūkst pludmale, atpūtas vietas un bērnu
laukumi
Dažu pakalpojumu trūkums (kurpnieks, ķīmiskā
tīrītava u.c.)

Draudi

R
V
V
V
V

V
V
V

Iespējas

Meža izciršana

N

Hidroloģiskais režīms Daugavā

R

Iedzīvotāju skaita samazināšanas
Dzelzceļa bīstamo kravu radītie draudi
Nodokļu politika
Darbinieku un speciālistu trūkums

N
R
N
V

Apgaismojuma infrastruktūras attīstīšana,
nodrošinot apgaismojumu ne tikai galvenajās
novada ielās, bet arī ārpus centra robežām
Ielu un pašvaldības ceļu sakārtošana (asfalta
segums uz grants ceļiem)
Veloceliņu infrastruktūras izveide
Sakārtot Iršu pagasta centru
Optiskā interneta pieejama
Mazumtirdzniecības veikalu sakārtošana
Jāveicina atkritumu šķirošanas iespējas novadā
Nepieciešama gājēju celiņu tikla paplašināšana
Nepieciešama gājēju pāreja Iršu pagastā pie
bērnu rotaļu laukuma
Nodrošināt autobusu kursēšanu starp pagastu
centiem
Vairāk kontrole vides jomā (atkritumi,
kanalizācija, sabiedriskās ūdenstilpes,
meliorācija)
Jaunatnes iesaiste novada attīstībā (jaunatnes
politikas izstrāde)
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V
V
V
R
V
V
V

V
R

V
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