APSTIPRINĀTS
ar Kokneses novada domes
2014.gada 17.decembra lēmumu Nr.3.7
(protokols Nr.16)
2.2. RĪCĪBAS PLĀNS STRATĒĢISKO MĒRĶU SASNIEGŠANAI TURPMĀKAJIEM 7 GADIEM
Sadaļā atspoguļots Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto četru stratēģisko mērķu sasniegšanas rīcības plāns (uzdevumi, projekti)
7 gadu periodam. Uzdevumi un projekti, kurus plānots realizēt 3 gadu periodā, tiek iekļauti investīciju plānā, papildinot projektu informāciju ar jau
detalizētākiem projekta realizācijas rādītājiem – laika periodu (gadu), projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu un tā iespējamo avotu, kā arī
par projektu atbildīgo institūciju.
Uzdevums

Rīcība/Projekts

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE
U1.1. Uzlabot visu pārvaldes darbībā Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp pašvaldības struktūrvienībām un
iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, pašvaldības pakļautībā esošajām iestādēm
profesionalitāti un savstarpējo sadarbību
Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu organizēšana, veicinot savstarpējo
sadarbību (piemēram, pašreiz trūkst koordinācijas starp izglītības, kultūras, tūrisma un
sporta norisēm)
Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības darbā
Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana
U1.2. Veicināt pozitīva novada tēla Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde (plānveidīgs novada piedāvājums,
veidošanu
kurā novads ir attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, pakalpojumu
saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai utt.)
Kokneses ciema/pilsētas statusa ieguvumu un zaudējumu izvērtējuma izstrāde
U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide
attīstības jautājumu risināšanā
Digitālas informācijas sistēmas izveide par pašvaldības infrastruktūras objektiem
Mūsdienīgas mājas lapas izveide
Vienas pieturas aģentūras principu (nav tieši noteikts aģentūras izveide) ieviešana
U1.4. Vērtēt un analizēt pašvaldībā Pašvaldības dokumentu uzraudzības sistēmas izstrāde

Laiks (gadu periods)
Pastā3
7
vīgi
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sasniegtos rādītājus

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam un Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam īstenošanu
sagatavošana
U1.5. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu plānošanas dokumentu un normatīvo
valsts un pašvaldību attīstības politikas aktu izstrādē un ieviešanā ar valsts pārvaldes iestādēm (tai skaitā Zemgales un
izstrādē un īstenošanā
Vidzemes plānošanas reģionu, VARAM, LPS, IZM, ZM)
U1.6. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības veicināšana un jaunu kontaktu
valstu pašvaldībām
dibināšana ar Vācijas pašvaldībām (Vitingena), kaimiņu un citām pašvaldībām Latvijā
SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE
U.2.1.
Uzņēmējdarbības
attīstīšanai 110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve
uzlabot infrastruktūru
Kokneses ciemā
Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene rekonstrukcija 1,91 km garumā Kokneses
novadā
Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana
Vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši rekonstrukcija 10,25 km garumā Kokneses novadā
Autoceļa P79 Koknese—Ērgļi asfalta seguma rekonstrukcija posmā Koknese – Vecbebri
6,5 km garumā
Tilta rekonstrukcija pār vietējo autoceļu V920 Koknese – Vērene
Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” rūpnieciskās zonas ceļa
rekonstrukcija 0,250 km
Ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi – Sala” rekonstrukcija 0,670 km
Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – Atradze 2,2 km
Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta seguma izbūve Kokneses novadā 2 km
garumā posmā no P80 līdz kūdras purva pievadceļam
Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot teritoriju „Krautuve” Koknesē
U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, Reklāmas, kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt ražošanas teritorijas Kokneses
saražoto
produkciju
un
sniegtos novadā
pakalpojumus
Kokneses novada pašvaldības mājas lapā „vietējo ražotāju” sadaļas izstrāde ar
informāciju par piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un kontaktiem tālākajai
saziņai
Bukletu izstrāde par Kokneses novada vietējiem ražotājiem, uzņēmējiem un viņu
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pakalpojumiem un produkciju
U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares Pašvaldības lauksaimniecības programmas (koncepcijas) izstrāde
attīstību
U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību
Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide tūristiem pieejamākā vietā
Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde
Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza virzienā gar Daugavu līdz
robežai ar Pļaviņu novadu
Laivu piestātnes izbūve un peldvietas izveide Kokneses ciemā
Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā un peldlīdzekļu iegāde tūristu piesaistei
Gājēju tilta izbūve Daugavas ūdenskrātuves posmā „Kokneses luterāņu baznīca –
Likteņdārzs”
Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – Likteņdārzs” (ar turpinājumu līdz Pļaviņu
novadam)
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas
infrastruktūras sakārtošana atbilstoši dabas aizsardzības plānā paredzētajiem
apsaimniekošanas pasākumiem
Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana ekspozīcijas izveidei Iršu ciemā
Laukuma un informatīvā stenda izveide Vecbebru ciemā (pirms Rūķīšiem)
Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā
Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) apkārtnes sakārtošana
Informatīvu stendu izveide Kokneses ciema centrā un Likteņdārzā
Kokneses estrādes rekonstrukcija
U2.5. Veikt regulārus informatīvos Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās nominācijās
pasākumus par ekonomikas attīstību Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu aktīvu līdzdarbošanos (skolnieki un citi
novadā
interesenti var iepazīties ar uzņēmumu u.tml.)
SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE
U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās Vecbebru amatu internātvidusskolas izglītības attīstība – apmācības bāzes izveide
izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās konkurētspējīgai specialitātei, tai skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu veidošana/mācību
izglītības
iestādes)
pieejamību
un plānu izstrāde
kvalitatīvu
izglītības
programmu Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības programmu papildināšana ar jaunām
daudzveidību
atbilstoši
sabiedrības programmām (profesionālās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas,
vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm iekļaujošās izglītības programmas)
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tautsaimniecības profesiju speciālistu
nodrošināšanā
U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses mūzikas skolas ēkas renovācija
infrastruktūru
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas renovācija
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde
Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas renovācija
Vecbebru amatu internātvidusskolas ēku jumtu nomaiņa un iekštelpu renovācija
Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” rekonstrukcija Vecbebru ciemā
Novada autobusa iegāde – skolēnu pārvadājumiem, baseina apmeklējumam (skolēniem
no novada skolām), ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem
Kokneses novada sporta būvju renovācija un rekonstrukcija, ietverot stadiona ēkas,
tribīņu un sporta angāra rekonstrukciju Vecbebru ciemā
Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un labiekārtošana novada izglītības
iestādēs un Kokneses sporta centrā
Sporta aprīkojuma iegāde, papildinot esošo materiāli tehnisko bāzi
Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras sakārtošana/apgaismojums, apkure, ūdens
apgādes un kanalizācijas tīkli
Amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu materiālās bāzes (tērpu,
inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde un atjaunošana, lai saglabātu un tālāk attīstītu
novada lielāko vērtību – tradicionālās kultūras nesēju – pašdarbības kolektīvu
kvalitatīvu darbu
Stacionāras skaņu aparatūras iekārtas iegāde Kokneses kultūras namā, lai varētu
nodrošināt kvalitatīvu apskaņošanu pasākumos
Izveidot mazo biznesa inkubatoru Kokneses vidusskolā, piesaistot arī mecenātus
Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli tehniskās bāzes (t.sk. datori un atbilstoša
datorprogrammatūra) uzlabošana
Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un Kokneses ciemos
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves Esošās infrastruktūras pielāgošana mūžizglītības attīstībai – ar dažādu organizāciju un
iespējas novadā
uzņēmumu atbalstu piedāvāt mūžizglītības/tālākizglītības programmas (piemēram,
svešvalodas, datorzinības, rokdarbi u.tml.), programmu vadītāji – novada pedagogi ar
atbilstošu kvalifikāciju, kā bāzes vieta – novada izglītības iestādes
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Vecbebru muižas kunga mājas izmantošana mūžizglītības attīstībai (Mākslas mūzas un
radošās darbnīcas, Vecbebru Profesionālās vidusskolas iespējas – biškopība, ēdienu
gatavošana)
U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde
izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu Sporta nometnes organizēšana vasaras sezonā
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas efektivitātes uzlabošana
viesiem
Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne paliktu savā novadā uz vidējās
izglītības, kā arī pēc tās, ieguves laiku) izstrāde un jaunatnes iesaistes pasākumu
organizēšana
Interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana un atbalstīšana
U3.5. Apzināt novada kultūrvēsturiskos un Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas plāns – informācijas
dabas objektus un veicināt to attīstību
apkopošana un priekšlikumu izstrāde novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu
efektīvai izmantošanai un turpmākajai attīstībai
Likteņdārza kompleksa atklāšana uz salas Daugavā 2018.gadā
Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana apskates objektos, tūrisma
menedžmenta attīstība
Amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma objektu un kultūrvēsturiskā un
tradicionālā mantojuma popularizēšanai (koncerti, izrādes, ekskursiju vadīšana utt.)
Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” arheoloģiskās izpētes darbi
SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE
U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā
Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses novadā
Vienota ielu apgaismojuma sistēmas izveide novada ciemos
Attīstīt risinājumus iedzīvotāju kustībai, lai izvairītos no pārvietošanās gar lielceļu
malām
Iršu pagasta centrā izbūvēt gājēju celiņu caur Līvānu mājām 900 metru garumā
Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: centrs – bērnudārzs (~400 metrus), Papardes –
Vīnlejas (~500 metri) un uz baznīcu (~100 metri)
Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai
Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam Zemeņu ielā
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un Lakstīgalas ielās
Apgaismojuma sistēmas ierīkošana Paugu ielā un 1905.gada ielā, Koknesē
U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes
Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi rekonstrukcija 26,71 km garumā
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infrastruktūru

U4.3. Uzlabot velotransporta tīklu attīstību

U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un
kanalizācijas tīklu sistēmu

Reģionālā autoceļa P80 ceļa posma „Blaumaņa iela” rekonstrukcija 1,56 km garumā
Vietējā autoceļa V915 Koknese – Odziena rekonstrukcija 1,04 km garumā Kokneses
novadā
Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km
Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 0,457 km
Asfalta seguma izbūve Māras ielā 0,145 km
Asfalta seguma izbūve Dārza ielā 0,137 km
Asfalta seguma izbūve Austrumu ielā 0,580 km
Asfalta seguma rekonstrukcija Parka ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz A6 šosejai
0,260 km
Asfalta seguma izbūve Rožu ielā 0,311 km
Asfalta seguma rekonstrukcija Melioratoru ielā 0,372 km
Asfalta seguma rekonstrukcija Hanzas ielā 0,600 km
Asfalta seguma izbūve Dzirnavu ielā 0,401 km
Jauna grants ceļa būvniecība ceļam Mauriņi – Ozolkalni 2 km
Asfalta seguma izbūve Tilta ielā 0,146 km
Asfalta seguma izbūve ielai Ābeles – Ausekļi 0,1 km
Asfalta seguma izbūve ceļam Irbītes – Audzēres 0,5 km
Asfalta seguma izbūve ceļam Vējkalni – Madaras 0,25 km
Grants seguma rekonstrukcija ceļam Surmīši – Elksnīši 3,5 km
Grants seguma rekonstrukcija ceļam Vilkāres – Slapsiles 5 km
Asfalta seguma izbūve Bebri – Zutēni 1,5 km
Asfalta seguma izbūve Mežaparks – Pīlādži (ceļš uz estrādi) 1,0 km
Viršu ielas cietā seguma izbūve
Virzienā no 1905.gada ielas 60 līdz Viršu ielai 3, ielas seguma kvalitātes uzlabošana
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu teritorijās
Velotransporta infrastruktūras izveidošana Aizkraukle – Pļaviņas gar galveno autoceļu
A6
Velotransporta infrastruktūras izveidošana gar ceļu Koknese – Irši
Normatīvo aktu prasībām atbilstošas lietus ūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide ciemu
centros
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2200 metru garumā Iršu ciemā
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U4.5. Samazināt nelietderīgu
siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu
patēriņu

U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem

U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības
un veicināt dzimstību

Esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna artēziskā urbuma izbūve Iršu ciemā
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecbebru ciemā
Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada teritorijā
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema Hanzas ielas rajonā
Plāna izstrāde siltumenerģijas un elektroenerģijas samazināšanai pašvaldības
institūcijās
Katlu mājas rekonstrukcija Kokneses ciemā
Katlu mājas renovācija un modernizācija Iršu ciemā
Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un renovācija 6 daudzdzīvokļu mājām Iršu
ciemā
Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un renovācija 5 daudzdzīvokļu mājām
Vecbebru ciemā
Pašvaldībai piederošās medpunkta ēkas sienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa,
invalīdu iebrauktuves izbūve un elektroinstalācijas nomaiņa Vecbebru un Iršu ciemā
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru pagasta pārvaldē „Papardes”
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”
Bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo māju zaļajā zonā Kokneses ciemā pie
Blaumaņa ielas krustojuma
Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā (piemēram, pie Ģimenes krīzes centra)
Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu Vecbebru ciemā
Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus
Izglītojošo un atbalsta grupu darbības nodrošināšana dažādām klientu grupām visā
novadā (speciālistu piesaiste uz konkrēto pakalpojumu)
Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde
Kokneses novada pašvaldības mājas lapā sludinājuma sadaļas izveide par aukļu
pakalpojumiem attiecīgā pagasta teritorijā
Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu bērnu attīstību un vienlaikus
samazinātu laiku, kuru bērni spiesti pavadīt bez vecāku uzraudzības
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U4.8. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un
sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju
darbību un attīstību

U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides
kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un
videi draudzīgus, publiski pieejamus
rekreācijas objektus

Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu (visiem
vecākiem neatkarīgi no mantiskā stāvokļa pieejams šāds pakalpojums)
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Kokneses novadā
Sociālo māju un dzīvokļu tīkla izveide Kokneses novadā
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un supervīziju nodrošināšanai sociālā
darba speciālistiem novadā
Sociālā dienesta un tā priekštelpas remonta un labiekārtošanas veikšana Kokneses
ciemā
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas jumta seguma nomaiņa, fasādes sienu klājuma
atjaunošana un žoga izbūve
Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema centrā
Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema centrā pie lielveikala
Zutēnu kapličas rekonstrukcija
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un
arheoloģisko izpētes darbu veikšana
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru muižas kungu māja” renovācija
Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana un peldvietas ar labiekārtojuma
elementiem (soliņi, ģērbšanās kabīnes u.c.) izveide
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas bāzes infrastruktūras izveide pie tā
Vecbebru ciema teritorijā
Kokneses dīķa tīrīšana
Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana Vecbebru ciemā
Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu remonts
Kokneses novada domes administrācijas ēkas aktu zāles remonts un labiekārtošana
pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide Koknesē

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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III DAĻA. INVESTĪCIJU PLĀNS
STRATĒĢISKO MĒRĶU
SASNIEGŠANAI
Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
TURPMĀKAJIEM 3 GADIEM

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019

Investīciju plāns ir Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam sastāvdaļa un
tas atbilst Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem stratēģiskajiem
mērķiem, kā arī Kokneses novada attīstības programmā iekļautajam rīcības plānam.
Investīciju plānā, atšķirībā no rīcības plāna, katrs projekts/aktivitāte papildināta ar projekta
indikatīvo summu, plānoto ieviešanas periodu, rīcības izpildei nepieciešamajiem finanšu resursu
avotiem un atbildīgo projekta realizācijā.
Investīciju plāns izstrādāts 3 gadu termiņam – no 2013.–2015.gadam. Investīciju plānā iekļauto
informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm ieteicams pārskatīt veicot ikgadējo
investīcijas plāna aktualizāciju. Investīciju plāna aktualizācija, nemainot pārējās attīstības
programmas daļas, var tikt veikta katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu, iekļaujot
jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem četriem stratēģiskajiem mērķiem un attīstības programmā izstrādātajam rīcības
plānam 7 gadu periodam.
Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu līdzekļu
piesaiste, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst plānoto finansējumu.
2014.gadā kontekstā ar 2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda
atbalsta iespējām, veikta Kokneses novada attīstības programmas Investīciju plāna aktualizācija.
(sēdes lēmums…). Apkopojot aktualizētajā investīciju plānā izvirzīto projektu finanšu līdzekļus,
no 2013.–2017.gadam Kokneses novada pašvaldības stratēģisko mērķu sasniegšanai
nepieciešams EUR 29 914 600,00 finansējuma.
Attiecīgi sadalot nepieciešamo finansējumu par četriem stratēģiskiem mērķiem, pirmā
stratēģiskā mērķa – Moderna un efektīva pārvalde – sekmēšanai nepieciešami EUR 31 000,00
otrā – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide – EUR 8 019 400,00, trešā – Izglītības, kultūras un sporta
iespējām bagāta vide EUR 3 734 500,00 un ceturtā – Droša, sakārtota un veselīga vide – EUR
18 129 700,00.
Projektu kopējais plānotais budžets
2013.–2017.gadam, EUR
SM1 – Moderna un efektīva pārvalde
31 000,00
SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide
8 019 400,00
SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide
3 734 500,00
SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide
18 129 700,00
Kopā:
29 914 600,00
Stratēģiskais mērķis

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Cits
finansējuma avots

Projekta nosaukums/aktivitāte

Projekta
uzsākšana
s gads

ES un citu
ārējo fondu
finansējums

Nr.

Projekta
indikatīvā
summa, EUR

Pašvaldības
budžets

Finanšu instruments
Atbildīgais

SM1 – MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE – SASNIEGŠANAI
U1.1. Uzlabot visu pārvaldes darbībā iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, profesionalitāti un savstarpējo sadarbību
Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp
Izvērtējams
pašvaldības struktūrvienībām un pašvaldības pakļautībā
2013
x
Izpilddirektors
budžeta ietvaros
esošajām iestādēm
Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu
Izvērtējams
2013
x
Izpilddirektors
organizēšana, veicinot savstarpējo sadarbību
budžeta ietvaros
Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana pašvaldības
2013
x
x
Izpilddirektors
darbā
5 000,00
Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana

2013
x
3 500,00
U1.2. Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu

Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde
(plānveidīgs novada piedāvājums, kurā novads ir
attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai,
pakalpojumu saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai utt.)

Kokneses ciema/pilsētas statusa
zaudējumu izvērtējuma izstrāde

ieguvumu

un

2013

3 500,00

Izvērtējams
budžeta ietvaros

2013

x

x

Izpilddirektors

x

Attīstības nodaļas
vadītājs sadarbībā
ar sabiedrisko
attiecību speciālistu
un Kokneses
novada pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktoru

x

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!

Izpilddirektors
sadarbībā ar
Attīstības nodaļas
vadītāju

KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013–2019
U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā
7.

Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) izveide

8.

Digitālas informācijas sistēmas izveide par pašvaldības
infrastruktūras objektiem

9.

10.

11.

12.

Mūsdienīgas mājas lapas izveide

Izvērtējams
budžeta ietvaros

2013

x

2014

4 000,00

2014

4 000,00

x

x

Sabiedrisko
attiecību speciālists
sadarbībā ar
Izpilddirektoru

x

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors
sadarbībā ar
sabiedrisko
attiecību speciālistu

Vienas pieturas aģentūras principu (nav tieši noteikts
Izvērtējams
2014
x
aģentūras izveide) ieviešana
budžeta ietvaros
U1.4. Vērtēt un analizēt pašvaldībā sasniegtos rādītājus
Ikgadējā pārskata par Kokneses novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam un Kokneses
Izvērtējams
2014
x
novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam budžeta ietvaros (ikgadējs)
īstenošanu sagatavošana
U1.5. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā
Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu
plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un
ieviešanā ar valsts pārvaldes iestādēm (tai skaitā
Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu, VARAM,
LPS, IZM, ZM)

Izvērtējams
budžeta ietvaros

2013

Izpilddirektors

Attīstības nodaļas
vadītājs

Kokneses novada
domes
priekšsēdētājs
sadarbībā ar
izpilddirektoru un
Attīstības nodaļas
vadītāju

x

U1.6. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām

13.

Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības
veicināšana un jaunu kontaktu dibināšana ar Vācijas
pašvaldībām (Vitingena), kaimiņu un citām pašvaldībām
Latvijā

11 000,00

2013

x

x
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Kokneses novada
domes
priekšsēdētājs

12
12
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SM2 – UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGA VIDE
U.2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai uzlabot infrastruktūru

14.

110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV apakšstacijas
un 20 kV kabeļlīnijas izbūve Kokneses ciemā līdz
rūpnieciskajai zonai

5 400 000,00

2014

KF/ERAF

15.

Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene rekonstrukcija
1,91 km garumā Kokneses novadā

150 000,00

2015

KF/ERAF

16.

Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana

Sarunas ar komunikāciju
turētājiem

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Vietējā autoceļa V922 Vecbebri – Irši rekonstrukcija
10,25 km garumā Kokneses novadā
Autoceļa P79 Koknese—Ērgļi asfalta seguma
rekonstrukcija posmā Koknese – Vecbebri 6,5 km
garumā
Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana

Valsts
budžets,
AS
„Sadales
tīkls"

Izpilddirektors
Izpilddirektors

800 000,00

2017

x

Valsts
budžets

Izpilddirektors

360 000,00

2017

x

Valsts
budžets

Izpilddirektors

Sarunas ar komunikāciju
turētājiem

Izpilddirektors

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums”
30 000,00
2017
x
rūpnieciskās zonas ceļa rekonstrukcija 0,250 km
Ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi – Sala”
60 000,00
2017
x
rekonstrukcija 0,670 km
Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – Atradze 2,2 km
150 000,00
2017
x
Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta seguma
izbūve Kokneses novadā 2 km garumā posmā no P80
150 000,00
2017
x
līdz kūdras purva pievadceļam
Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot teritoriju
100 000,00
2017
x
„Krautuve” Koknesē
U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus
Reklāmas kampaņu izstrāde, aicinot investorus apgūt
ražošanas teritorijas Kokneses novadā

Izpilddirektors

7 000,00

2014

x

x
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Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors
x

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors
Sabiedrisko
attiecību speciālists
sadarbībā ar
izpilddirektoru un
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Attīstības nodaļas
vadītāju
26.

27.

28.

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā „vietējo
ražotāju” sadaļas izstrāde ar informāciju par
Izvērtējams
2014
x
piedāvātajiem
produktiem,
pakalpojumiem
un budžeta ietvaros
kontaktiem tālākajai saziņai
Bukletu izstrāde par Kokneses novada vietējiem
ražotājiem, uzņēmējiem un viņu pakalpojumiem un
3 500,00
2014
x
produkciju
U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību
Pašvaldības lauksaimniecības programmas (koncepcijas)
izstrāde

3 500,00

2013

Sabiedrisko
attiecību speciālists

x

Sabiedrisko
attiecību speciālists

x

LLKC lauku
attīstības
konsultants

U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību

29.

Kokneses novada Tūrisma informācijas centra izveide
tūristiem pieejamākā vietā

30.

Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde

31.

Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām Likteņdārza
virzienā gar Daugavu līdz robežai ar Pļaviņu novadu

40 000,00

2015

Izvērtējams
budžeta ietvaros

2013

35 000,00

2013

x

x
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x

Izpilddirektors
sadarbībā ar
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktoru
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktors
Izpilddirektors
sadarbībā ar
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
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centrs” direktoru

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Laivu piestātnes izbūve un peldvietas izveide Kokneses
ciemā

Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā un
peldlīdzekļu iegāde tūristu piesaistei

Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese –
Likteņdārzs”( ar turpinājumu līdz Pļaviņu novadam)
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma
„Kokneses parks” teritorijas infrastruktūras sakārtošana
atbilstoši dabas aizsardzības plānā paredzētajiem
apsaimniekošanas pasākumiem
Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana
ekspozīcijas izveidei Iršu ciemā
Laukuma un informatīvā stenda izveide Vecbebru ciemā
(pirms Rūķīšiem)

25 000,00

2013

2014

x

ERAF

60 000,00

2017

x

x

3 000,00

2013

x

700,00

2013

x
x

2016

40.

Informatīvu
Likteņdārzā

1 500,00

2013

centrā

un

Izpilddirektors

45 000,00

3 000,00

Kokneses

x

2017

Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) apkārtnes
sakārtošana

izveide

x

50 000,00

39.

Izpilddirektors
Izpilddirektors
sadarbībā ar
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktoru

2017

Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā

x

x

40 000,00

38.

stendu

x

x
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x

Izpilddirektors
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Bebru pagasta
pārvaldes vadītājs
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Izpilddirektors
sadarbībā ar
Kokneses novada
domes aģentūras
„Kokneses tūrisma
centrs” direktoru
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41.

Kokneses estrādes rekonstrukcija
500 000,00
2017
x
U2.5. Veikt regulārus informatīvos pasākumus par ekonomikas attīstību novadā

42.

Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās nominācijās

43.

Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu aktīvu
līdzdarbošanos (skolnieki un citi interesenti var
iepazīties ar uzņēmumu u.tml.)

44.

45.

46.

47.

48.

1 500,00

2014

x

700,00

2013

x

x

Izpilddirektors
Sabiedrisko
attiecību speciālists
sadarbībā ar
Izpilddirektoru
Kokneses novada
domes izglītības
darba speciālists

SM3 – IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE
U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu
daudzveidību atbilstoši sabiedrības vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm tautsaimniecības profesiju speciālistu nodrošināšanā
Vecbebru amatu internātvidusskolas izglītības attīstība –
Vecbebru amatu
apmācības bāzes izveide konkurētspējīgai specialitātei,
15 000,00
2014
x
x
internātvidusskolas
tai skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu veidošana/mācību
direktors
plānu izstrāde
Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības programmu
papildināšana ar jaunām programmām (profesionālās
Izglītības darba
55 000,00
2014
x
x
izglītības programmas, speciālās izglītības programmas,
speciālists
iekļaujošās izglītības programmas)
U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru
PII „Gundega”
Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un Kokneses
vadītājs un
500 000,00
2014
x
ERAF / KPFI
mūzikas skolas ēkas renovācija
Kokneses mūzikas
skolas direktors
Ilmāra Gaiša
Kokneses
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas renovācija
500 000,00
2013
x
ERAF / KPFI
vidusskolas
direktors
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts,
Ilmāra Gaiša
70 000,00
2013
x
x
mēbeļu un aprīkojuma iegāde
Kokneses

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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49.

Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas renovācija

50.

Vecbebru amatu internātvidusskolas
nomaiņa un iekštelpu renovācija

51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.

ēku

2014

x

ERAF / KPFI

700 000,00

2015

x

ERAF

350 000,00

2015

x

ERAF

PII „Bitīte” vadītājs

50 000,00

2014

x

x

Izpilddirektors

700 000,00

2015

x

x

Izpilddirektors

80 000,00

2017

x

x

Valsts
budžets

Izpilddirektors

20 000,00

2015

x

x

Valsts
budžets

Izpilddirektors

60 000,00

2016

x

x

Izpilddirektors

x

Kokneses kultūras
nama direktors,
Kokneses novada
domes izglītības
darba speciālists

x

Kokneses kultūras
nama direktors

350 000,00
jumtu

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” rekonstrukcija
Vecbebru ciemā
Novada autobusa iegāde – skolēnu pārvadājumiem,
baseina apmeklējumam (skolēniem no novada skolām),
ekskursiju un sporta sacensību apmeklējumiem*
Kokneses novada sporta būvju renovācija un
rekonstrukcija, ietverot stadiona ēkas, tribīņu un sporta
angāra rekonstrukciju Vecbebru ciemā
Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un
labiekārtošana novada izglītības iestādēs un Kokneses
sporta centrā
Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde, papildinot esošo
materiāli tehnisko bāzi
Bebru
pamatskolas
iekšējās
infrastruktūras
sakārtošana/apgaismojums, apkure, ūdens apgādes un
kanalizācijas tīkli
Amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības
kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, inventāra, mūzikas
instrumentu) iegāde un atjaunošana, lai saglabātu un
tālāk attīstītu novada lielāko vērtību – tradicionālās
kultūras nesēju – pašdarbības kolektīvu kvalitatīvu
darbu
Stacionāras skaņu aparatūras iekārtas iegāde Kokneses
kultūras namā, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu
apskaņošanu pasākumos

vidusskolas
direktors
Iršu pagasta Pērses
pamatskolas
direktors
Vecbebru amatu
internātvidusskolas
direktors

35 000,00

2013

3 000,00

2016

x
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59.

60.

Izveidot mazo biznesa inkubatoru Kokneses vidusskolā,
piesaistot arī mecenātus
Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli tehniskās
bāzes (t.sk. datori un atbilstoša datorprogrammatūra)
uzlabošana

61.

Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un Kokneses
ciemos

62.

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
vispārējās izglītības iestādēs

63.

64.
65.

66.
67.

35 000,00

2014

x

x

Kokneses novada
domes izglītības
darba speciālists

70 000,00

2014

x

x

Skolu direktori

x

Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
sadarbībā ar
izpilddirektoru

14 000,00

2013

x

pašvaldības

2013
8 830,39
79 473,47
Izpilddirektors
110 000,00
U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves iespējas novadā
Šī uzdevuma realizācijai rīcības plānā paredzētie projekti
tiek plānoti 7 gadu periodā
U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un viesiem
Attīstības nodaļa
sadarbībā ar Sporta
komisiju un
Izvērtējams
Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas izstrāde
2013
x
pašvaldības
budžeta ietvaros
aģentūras
„Kokneses Sporta
centrs” direktoru
Izvērtējams
Sporta nometnes organizēšana vasaras sezonā
2013
Skolu direktori
budžeta ietvaros
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas
Izvērtējams
Kokneses kultūras
2013
x
x
efektivitātes uzlabošana
budžeta ietvaros
nama direktors
Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne paliktu
savā novadā uz vidējās izglītības, kā arī pēc tās, ieguves
3 500,00
2014
Izpilddirektors
laiku) izstrāde un jaunatnes iesaistes pasākumu
organizēšana
Interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana
3 500,00
2014
x
x
Izglītības darba

Kokneses novads – vieta, kur likteni veidojam paši!
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un atbalstīšana

speciālists
U3.5. Apzināt novada kultūrvēsturiskos un dabas objektus un veicināt to attīstību

68.

Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana
apskates objektos, tūrisma menedžmenta attīstība

Izvērtējams
budžeta ietvaros

2013

x

69.

Amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma objektu un
kultūrvēsturiskā
un
tradicionālā
mantojuma
popularizēšanai (koncerti, izrādes, ekskursiju vadīšana
utt.)

3 500,00

2013

x

70.

Kokneses
novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanas plāns – informācijas apkopošana un
priekšlikumu izstrāde novada nozīmes kultūrvēsturisko
objektu efektīvai izmantošanai un turpmākajai attīstībai

3 500,00

2013

x

71.

Seno laiku nocietinājumu
arheoloģiskās izpētes darbi

3 500,00

2014

72.
73.
74.
75.

„Zviedru

skanstes”

SM4 – DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE
U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā
Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses novadā
70 000,00
2013
x
Iršu pagasta centrā izbūvēt gājēju celiņu caur Līvānu
20 000,00
2017
x
mājām 900 metru garumā
Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: centrs –
bērnudārzs (~400 metrus), Papardes – Vīnlejas (~500
25 000,00
2017
x
metri) un uz baznīcu (~100 metri)
Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana
4 000,00
2013
apmeklētāju drošības nodrošināšanai

x

x

x

x

Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktors
Kokneses kultūras
nama direktors un
Kokneses novada
domes aģentūras
„Kokneses tūrisma
centrs” direktors
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktors
Kokneses novada
pašvaldības
aģentūras
„Kokneses Tūrisma
centrs” direktors

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors
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76.

Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam Zemeņu ielā
14 000,00
2013
x
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un Lakstīgalas
77.
7 000,00
2013
x
ielās
Apgaismojuma sistēmas ierīkošana Paugu ielā un
78.
10 000,00
2016
x
1905.gada ielā, Koknesē
U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru
Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi rekonstrukcija
79.
10 000 000,00
2015
26,71 km garumā
Asfalta seguma rekonstrukcija Parka ielas posmā no
80.
20 000,00
2016
x
Blaumaņa ielas līdz A6 šosejai 0,260 km
81.
Asfalta seguma izbūve Rožu ielā 0,311 km
25 000,00
2017
x
82.
Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km
50 000,00
2015
x
83.
Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 0,457 km
40 000,00
2016
x
84.
Asfalta seguma rekonstrukcija Melioratoru ielā 0,372 km
30 000,00
2016
x
85.
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu teritorijās
35 000,00
2017
x
U4.3. Uzlabot velotransporta tīklu attīstību

86.
87.
88.
89.
90.

Šī uzdevuma realizācijai rīcības plānā paredzētie projekti
tiek plānoti 7 gadu periodā
U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un kanalizācijas tīklu sistēmu
x
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecbebru
500 000,00
2013
105 258,
ciemā
24
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2200 metru garumā
350 000,00
2015
x
Iršu ciemā
Esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna artēziskā
200 000,00
2015
x
urbuma izbūve Iršu ciemā
Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada teritorijā
1 000 000,00
2017
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema
Hanzas ielas rajonā

350 000,00

2015

x

Izpilddirektors
Izpilddirektors
x

KF/ERAF

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors
Izpilddirektors

248 526,40
x
x
x
x

Izpilddirektors
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Izpilddirektors
SIA „Kokneses
Komunālie
pakalpojumi”
valdes loceklis

U4.5. Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu
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91.

Plāna izstrāde siltumenerģijas un elektroenerģijas
samazināšanai pašvaldības institūcijās

1 500,00

2014

x

x

92.

Katlu mājas rekonstrukcija Kokneses ciemā

700 000,00

2013

x

ERAF

93.

Katlu mājas renovācija un modernizācija Iršu ciemā

250 000,00

2015

x

ERAF

94.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses
novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un
Kokneses novada mūzikas skolā

400 000,00

2013

x

ERAF

95.
96.
97.

98.

99.
100.
101.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi
300 000,00
2017
pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Bebru
300 000,00
2017
pagasta pārvaldē „Papardes”
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes
300 000,00
2017
krīzes centrā „Dzeguzīte”
U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem
Bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo māju zaļajā
zonā Kokneses ciemā pie Blaumaņa ielas krustojuma

25 000,00

2013

Izpilddirektors
SIA
„Kokneses
Komunā
lie
pakalpojumi”

SIA „Kokneses
Komunālie
pakalpojumi”
valdes loceklis
Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
PII „Gundega”
vadītājs un
Kokneses mūzikas
skolas direktors

KPFI

Izpilddirektors

KPFI

Izpilddirektors

ERAF / KPFI

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors

x

Izpilddirektors

x

Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes
10 000,00
2016
x
atbalsta dienas centra
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā (piemēram, pie
25 000,00
2014
x
Ģimenes krīzes centra)
Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu Vecbebru
15 000,00
2014
x
ciemā
U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības un veicināt dzimstību

x
x
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x

Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājs un
Kokneses kultūras
nama direktors

2014

x

Izpilddirektors

2013

x

Sociālā dienesta
vadītājs

102.

Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus

1 500,00

2013

103.

Izglītojošo un atbalsta grupu darbības nodrošināšana
dažādām klientu grupām visā novadā (speciālistu
piesaiste uz konkrēto pakalpojumu)

2 500,00

104.

Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde

Izvērtējams
budžeta ietvaros

105.

106.

107.

108.
109.

110.

111.
112.
113.

x

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā sludinājuma
Izvērtējams
Sabiedrisko
sadaļas izveide par aukļu pakalpojumiem attiecīgā
2013
x
budžeta ietvaros
attiecību speciālists
pagasta teritorijā
Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas veicinātu
Izglītības iestāžu
bērnu attīstību un vienlaikus samazinātu laiku, kuru
3 500,00
2014
x
x
direktori
bērni spiesti pavadīt bez vecāku uzraudzības
Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu
Sociālā dienesta
emocionālo audzināšanu (visiem vecākiem neatkarīgi no
7 000,00
2015
x
vadītājs
mantiskā stāvokļa pieejams šāds pakalpojums)
U4.8. Nodrošināt kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju darbību un attīstību
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
Sociālā dienesta
120 000,00
2014
x
Kokneses novadā
vadītājs
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un
Izvērtējams
Sociālā dienesta
supervīziju nodrošināšanai sociālā darba speciālistiem
2014
budžeta ietvaros
vadītājs
novadā
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas jumta seguma
nomaiņa, fasādes sienu klājuma atjaunošana un žoga
300 000,00
2016
ERAF / KPFI
Izpilddirektors
izbūve
U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus
Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema centrā
Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema centrā
pie lielveikala
Zutēnu kapličas rekonstrukcija

35 000,00

2014

700,00

2013

18 000,00

2013

x
x

Izpilddirektors
Izpilddirektors

x
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pārvaldes vadītājs
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses
pilsdrupas" konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu
veikšana
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru muižas
kungu māja” renovācija
Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) iztīrīšana un
peldvietas ar labiekārtojuma elementiem (soliņi,
ģērbšanās kabīnes u.c.) izveide
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas bāzes
infrastruktūras izveide pie tā Vecbebru ciema teritorijā
Kokneses dīķa tīrīšana
Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana Vecbebru
ciemā
Kokneses novada domes administrācijas ēkas telpu
remonts
Kokneses novada domes administrācijas ēkas aktu zāles
remonts un labiekārtošana pašvaldības funkciju
nodrošināšanai
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide Koknesē

700 000,00

2013

1 500 000,00

x

ERAF

x

Izpilddirektors

2017

x

x

Izpilddirektors

50 000,00

2015

x

30 000,00

2016

x

x

80 000,00

2017

x

x

40 000,00

2016

x

x

45 000,00

2013

x

40 000,00

2016

x

x

Izpilddirektors

80 000,00

2016

x

x

Izpilddirektors

Iršu pagasta
pārvaldes vadītājs
Bebru pagasta
pārvaldes vadītājs
Izpilddirektors
Bebru pagasta
pārvaldes vadītājs
Izpilddirektors
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