
  

Kokneses iedzīvotāju aptaujas 2017 rezultāti 

A.Brieža foto 



Informācija par respondentiem 
01.01.2017. iedzīvotāju skaits Kokneses novadā ir 5499. Aptaujā piedalījās 155 respondenti vecumā no 16 – 74 gadiem. 
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1. Jūsu darbavieta atrodas: 

 

 

2. Kādu pārvietošanās veidu Jūs izmantojat ikdienā? (vairākas atbildes 
iespējamas) 

 

 

 

 



3. Ja Jūs būtu gids, uz kādām vietām Koknesē Jūs aizvestu savus viesu? (Lūdzu, 
miniet vismaz vienu piemēru) Sniegto atbilžu skaits. 

 

Atbilžu variantā “Cits” respondenti minēja Kokneses tūrisma centru, Kokneses sporta centru, 
Radošo māju, Pērses upes krastus un ūdenskritumu, Kokneses muižas ansambli, ZS “Janavas”, 
izbraucienus ar kuģīti pa Daugavu, kultūras namu, Vecbebru muižu, briežu dārzu, Iršu pagasta magazīnu, 
Bilstiņus u.c. 

4. Ja Jūs būtu gids, uz kādām vietām Koknesē Jūs nevestu savus viesu? (Lūdzu, 
miniet vismaz vienu piemēru) Sniegto atbilžu skaits. 

 



5. Kas, Jūsuprāt, ir Kokneses novada simbols? Sniegto atbilžu skaits. 

 

6. Vai esat apmierināts ar dzīvi Kokneses novadā? 

Slikti  Labi 
 6.96 / 10 

 
 

 

7. Koknesē uzsāktie un īstenotie projekti pēc to nozīmības novadam  

1. vieta - Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve 
2. vieta - Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības iestādēs 
3. vieta - Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās 
4. vieta - Koknese - veselīgākā vide visiem (veselību veicinoši bezmaksas pasākumi Kokneses 
novada iedzīvotājiem) 
5. vieta - Kokneses pilsdrupu mūra A sienas gala fasādes konstrukciju konservācijas darbi 
6. vieta - PROTI un DARI (atbalsts jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā 
un neapgūst arodu) 
7. vieta - Kokneses parka labiekārtošana (skulptūru izveide, taku atjaunošana, koku kopšana 
u.c.) 
8. vieta - Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana 1905.gada ielā 7, Koknesē 
9. vieta - Kokneses Tūrisma centra stāvlaukuma izbūve, kopīgu tūrisma maršrutu izveide ar 
Pluņģi, Rokišķiem un Jēkabpili 
10. vieta - Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte" 
 
 
 



8. Lūdzu novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu pieejamība un 
kvalitāte pagastā, kurā Jūs dzīvojiet! 
 
Pirmsskolas izglītība 
Apmierina 104   68% 
Daļēji apmierina 20   13.1% 
Neapmierina 4   2.6% 
Grūti pateikt 25   16.3% 
 
Vispārējā izglītība 
Apmierina 81   52.9% 
Daļēji apmierina 38   24.8% 
Neapmierina 15   9.8% 
Grūti pateikt 19   12.4% 
 
Interešu izglītības nodarbību (pulciņi, deju kolektīvi) pieejamība un kvalitāte 
Apmierina 52   34% 
Daļēji apmierina 59   38.6% 
Neapmierina 20   13.1% 
Grūti pateikt 22   14.4% 
 
Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošinājums 
Apmierina 42   27.5% 
Daļēji apmierina 71   46.4% 
Neapmierina 14   9.2% 
Grūti pateikt 26   17% 
 
Sporta infrastruktūras pie izglītības iestādes pieejamība (stadions, halle u.c.) 
Apmierina 109   71.2% 
Daļēji apmierina 34   22.2% 
Neapmierina 2   1.3% 
Grūti pateikt 8   5.2% 
 
Sporta aktivitāšu pieejamība 
Apmierina 101   66% 
Daļēji apmierina 41   26.8% 
Neapmierina 3   2% 
Grūti pateikt 8   5.2% 
 
Brīvā laika pavadīšanas iespējas 
Apmierina 51   33.3% 
Daļēji apmierina 61   39.9% 
Neapmierina 34   22.2% 
Grūti pateikt 7   4.6% 
 
Kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte 
Apmierina 42   27.5% 
Daļēji apmierina 74   48.4% 
Neapmierina 33   21.6% 
Grūti pateikt 4   2.6% 



 
Novada organizētie kultūras pasākumi (Sama modināšanas svētki, teātra festivāls 
Pērses krastos, novada svētki u.c.) 
Apmierina 92   60.1% 
Daļēji apmierina 47   30.7% 
Neapmierina 10   6.5% 
Grūti pateikt 4   2.6% 
 
Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi 
Apmierina 93   60.8% 
Daļēji apmierina 31   20.3% 
Neapmierina 15   9.8% 
Grūti pateikt 14   9.2% 
 
Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte 
Apmierina 25   16.3% 
Daļēji apmierina 49   32% 
Neapmierina 40   26.1% 
Grūti pateikt 39   25.5% 
 
Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība 
Apmierina 64   41.8% 
Daļēji apmierina 62   40.5% 
Neapmierina 17   11.1% 
Grūti pateikt 10   6.5% 
 
 
Kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumi 
Apmierina 29   19% 
Daļēji apmierina 56   36.6% 
Neapmierina 44   28.8% 
Grūti pateikt 24   15.7% 
 
Ceļu, ielu un ietvju uzturēšana - greiderēšana, sniega tīrīšana, ceļmalu pļaušana 
u.c. 
Apmierina 32   20.9% 
Daļēji apmierina 64   41.8% 
Neapmierina 51   33.3% 
Grūti pateikt 6   3.9% 
 
Apdzīvotu vietu un dabas teritoriju sakoptība 
Apmierina 60   39.2% 
Daļēji apmierina 61   39.9% 
Neapmierina 31   20.3% 
Grūti pateikt 1   0.7% 
 
Ielu apgaismojums ciemos 
Apmierina 49   32% 
Daļēji apmierina 65   42.5% 
Neapmierina 36   23.5% 
Grūti pateikt 3   2% 



 
Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma pieejamības kvalitāte 
Apmierina 68   44.4% 
Daļēji apmierina 59   38.6% 
Neapmierina 18   11.8% 
Grūti pateikt 8   5.2% 
 
Kapsētu apsaimniekošana 
Apmierina 70   45.8% 
Daļēji apmierina 38   24.8% 
Neapmierina 14   9.2% 
Grūti pateikt 31   20.3% 
 
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 
Apmierina 22   14.4% 
Daļēji apmierina 57   37.3% 
Neapmierina 36   23.5% 
Grūti pateikt 38   24.8% 
 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
Apmierina 34   22.2% 
Daļēji apmierina 61   39.9% 
Neapmierina 45   29.4% 
Grūti pateikt 13   8.5% 
 
 
 
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi 
Apmierina 30   19.6% 
Daļēji apmierina 35   22.9% 
Neapmierina 24   15.7% 
Grūti pateikt 64   41.8% 

 

9. Vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par Kokneses novadā notiekošo? 
 
Pašvaldības darbu 
Informācija ir pietiekama 60   39% 
Informācija nav pietiekama, bet zinu, kur to var 
atrast 

72   46.8% 

Informācija nav pietiekama, bet nezinu, kur to atrast 15   9.7% 
Šie jautājumi mani neinteresē 7   4.5% 
 
Kultūras pasākumiem 
Informācija ir pietiekama 89   57.8% 
Informācija nav pietiekama, bet zinu, kur to var 
atrast 

53   34.4% 

Informācija nav pietiekama, bet nezinu, kur to atrast 9   5.8% 
Šie jautājumi mani neinteresē 3   1.9% 
 
 



Sporta pasākumiem 
Informācija ir pietiekama 90   58.4% 
Informācija nav pietiekama, bet zinu, kur to var 
atrast 

47   30.5% 

Informācija nav pietiekama, bet nezinu, kur to atrast 7   4.5% 
Šie jautājumi mani neinteresē 10   6.5% 
 
Sociālie pakalpojumi 
Informācija ir pietiekama 31   20.1% 
Informācija nav pietiekama, bet zinu, kur to var 
atrast 

59   38.3% 

Informācija nav pietiekama, bet nezinu, kur to atrast 33   21.4% 
Šie jautājumi mani neinteresē 31   20.1% 
 
Komunālie pakalpojumi 
Informācija ir pietiekama 37   24% 
Informācija nav pietiekama, bet zinu, kur to var 
atrast 

61   39.6% 

Informācija nav pietiekama, bet nezinu, kur to atrast 29   18.8% 
Šie jautājumi mani neinteresē 27   17.5% 
 
 
 
 
10. No kādiem informācijas avotiem Jūs uzzināt par Kokneses pašvaldības 
darbu? (vairākas atbildes iespējamas) 

 

 

 



11. Novērtējiet Kokneses novada pašvaldības darbu 

Slikti  Labi 
 6.31 / 10  

 

12. Nozīmīgākie darbi/aktivitātes, kas būtu jāveic Kokneses novadā 2018.gadā 
(sniegto atbilžu skaits). 

 

 

 

 

Pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību un 
paustajiem ierosinājumiem! 

 

 

 

 

 



Rezultātu apkopojums  
 
Lielākā respondentu daļa ir no Kokneses pagasta (130 aptaujātie jeb 84%), bet Iršu un 

Bebru pagasti katrs veidoja 7% (11 respondenti no katra pagasta). Daļa respondentu norādījuši 
citu dzīvesvietu. 

Visaktīvāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā no 26 – 45 gadiem (40% un 
iedzīvotāji vecumā no 46 – 62 gadiem (40%), kā arī iedzīvotāji vecumā no 19 - 25 gadiem 
(12%). 

Lielāku atsaucību dalībai aptaujā izrādījušas sievietes – 74% (114 respondenti), bet 
vīrieši veidoja – 26% (41 respondents) no kopējā aptaujāto iedzīvotāju skaita. 

Respondentu vairākums jeb 61% ir ar augstāko izglītību (95 respondenti), bet 21% ar 
vidējo izglītību (33 respondenti). 

Lielākā respondentu daļa strādā izglītības un zinātnes jomā (17 respondenti), ražošanā 
(12 respondenti), kā arī veic administratīvo darbu (8 respondenti) vai strādā veselības vai 
sociālajā aprūpē (8 respondenti). 

45% no aptaujātajiem respondentiem darbavieta atrodas Kokneses novadā, 21% citur 
Latvijā, kā arī 12% darbavieta atrodas galvaspilsētā Rīgā. 18% no aptaujātajiem respondentiem 
nestrādā, bet 4% no aptaujātajiem respondentiem darbavieta atrodas ārpus Latvijas. 

Par pārvietošanās veidu lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju jeb 45% izmanto personīgo 
automašīnu, 25% - kājāmgājēji, bet 15% respondentu izmanto velosipēdu un 15% - sabiedrisko 
transportu. 

Vidējais pašvaldības darba novērtējums 10 baļļu sistēmā ir 6,3, bet iedzīvotāju 
apmierinātība ar dzīvi novadā 10 baļļu sistēmā ir 7 balles. 

Uz jautājumu, uz kādām vietām Kokneses novadā iedzīvotāji izvēlētos aizvest savus 
viesus, biežāk minētie apskates objekti ir Kokneses pilsdrupas (104 atbildes), Likteņdārzs (85 
atbildes) un Kokneses parks (72 atbildes). Nedaudz retāk respondenti minēja arī tādas vietas kā 
dabas taka, “Mazā kāpa”, baznīcas, kafejnīca “Rūdolfs” u.c. 

Uz jautājumu, uz kādām vietām novada iedzīvotāji nevestu savus viesus, lielākā daļa 
respondentu atzīmēja, ka nezina tādu vietu (27 atbildes) vai ka nav tādas vietas (19 atbildes). 
Atbildēs, kurās respondenti norādījuši konkrētas vietas, visbiežāk minētās vietas ir teritorija aiz 
dzelzceļa sliedēm (10 atbildes), estrāde (10 atbildes), dzelzceļa stacija (8 atbildes) un ēdināšanas 
iestādes (8 atbildes).  

Par Kokneses simbolu lielākā daļa respondentu uzskata Kokneses pilsdrupas (76 
atbildes). 

Respondentu vērtējumā par nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem novadā tika atzīti: 
1.vietā - Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve, 2. vietā – sporta inventāra iegāde 
Kokneses novada izglītības iestādēs, 3. vietā - algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās, 4. 
vieta – projekts “Koknese - veselīgākā vide visiem” (veselību veicinoši bezmaksas pasākumi 
Kokneses novada iedzīvotājiem) un 5. vietā - Kokneses pilsdrupu mūra A sienas gala fasādes 
konstrukciju konservācijas darbi. 

Respondentu vairākums norādīja, ka ir apmierināti ar sekojošu pakalpojumu un jomu 
pieejamību un kvalitāti – pirmsskolas izglītības iestādes (68%), vispārējā izglītība (53%), sporta 
infrastruktūras pieejamība pie izglītības iestādēm (stadions, halle) (71%), sporta aktivitāšu 
pieejamība (66%), novada organizētie kultūras pasākumi (Sama modināšanas svētki, novada 
svētki u.c.) (60%), bibliotēkas sniegtie pakalpojumi (61%), ģimenes ārstu pakalpojumi (42%), 
atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi (44%) un kapsētu apsaimniekošana (46%). 

Lielākā daļa respondentu norādīja, ka ir daļēji apmierināti ar sekojošu pakalpojumu un 
jomu pieejamību un kvalitāti - interešu izglītības nodarbības (pulciņi, deju kolektīvi) (39%), 
izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošinājums (46%), brīvā laika pavadīšanas iespējas 
(40%), kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte (22%), sociālā dienesta sniegto pakalpojumu 
pieejamība un kvalitāte (32%), kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumi 
(37%), ceļu, ielu un ietvju uzturēšana (42%), apdzīvotu vietu un dabas teritoriju sakoptība 



(40%), ielu apgaismojums ciemos (43%), daudzīvokļu māju apsaimniekošana (37%) un 
sabiedriskās kārtības nodrošināšana (40%). 

Lielāko neapmierinātību respondenti norādījuši sekojošu pakalpojumu un jomu 
pieejamībā un kvalitātē – ceļu, ielu un ietvju uzturēšana (33%), siltumapgādes un ūdensapgādes 
pakalpojumi (29%), sabiedriskās kārtības nodrošināšana (29%), sociālā dienesta sniegtie 
pakalpojumi (26%), kā arī ielu apgaismojums ciemos (24%) un daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošana (24%). 

Respondenti informācijas pieejamību atzīmējuši kā pietiekamu kultūras pasākumiem 
(58%) un sporta pasākumiem (58%). Lielākā daļa aptaujāto iedzīvotāju norāda, ka informācija 
nav pietiekama, bet zina, kur to var atrast sekojošās jomās - pašvaldības darbs (47%), sociālie 
pakalpojumi (38%) un komunālie pakalpojumi (40%). 

 Aptaujāto iedzīvotāju visvairāk izmantotais informācijas avots ir Kokneses novada 
mājaslapa www.koknese.lv (22%), avīze “Kokneses Novada Vēstis” (20%), kā arī draugu, 
paziņu un kolēģu stāstītais (18%). 

Par nozīmīgākajiem darbiem un aktivitātēm, kas būtu veicamas Kokneses novadā 
2018.gadā, respondenti atzīmējuši ceļu uzturēšanu, kanalizāciju un ielu apgaismojumu (55 
atbildes), teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu (19 atbildes), estrādes atjaunošanu (15 atbildes) 
un kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanu (14 atbildes). 

Lielais aptaujas rezultātu kopsavilkums uz 11 lapām drukātā veidā pieejams pagastu 
bibliotēkās, elektroniski to var apskatīt novada mājaslapā www.koknese.lv (sadaļā Sabiedrība). 
Iedzīvotāju viedokļi un idejas, aktīva iesaistīšanās novada dzīvē ir būtiska kopīgai novada 
attīstībai un pašvaldības darba uzlabošanai. Kokneses novada dome vēlreiz izsaka pateicību 
visiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās aptaujā, un aicina arī turpmāk sekot līdzi norisēm novadā!  
 
Kokneses novada domes Attīstības nodaļa 

 
 


