
 1 

 Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2014   
Rezultātu apkopojums  

 

Kokneses novada dome 2014.gada februārī un martā organizēja novada 

iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu, sniegto pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības novērtējumu, par ieteikumiem pašvaldības darba uzlabošanā, novada svētku 

organizēšanā u.c. Kopā tika saņemtas 89 elektroniski aizpildītas anketas un 105 anketas 

papīra formā aptauju kastītēs. 

Vēlamies pateikt paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas bija atsaucīgi un atvēlēja savu 

laiku anketas aizpildīšanai papīra formā vai elektroniski Kokneses novada mājaslapā. Katrs 

izteiktais viedoklis mums ir svarīgs un palīdzēs turpmāk organizēt darbu un izlemt novada 

attīstībai būtiskus jautājumus. Aptaujas anketās minētie cilvēka cieņu aizskarošie komentāri, 

kā arī komentāri, kuros minēti uzvārdi, ētisku apsvērumu dēļ netiek publiskoti, lai nepaustu, 

iespējams, neobjektīvus viedokļus.  

Paldies Bebru un Iršu pagastu pārvaldēm, Ģimenes atbalsta dienas centram un 

Kokneses pagasta bibliotēkai par līdzdalību aptaujas organizēšanā.  

 

INFORMĀCIJA PAR RESPONDENTU 
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4. Respondentu nodarbošanās 
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5. Respondentu izglītība 
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Cits: Skrīveri (2), cits novads (1), Aizkraukles novads (1), Pļaviņu novads (1), Saulkrasti (1), 

Viesīte (1), visa Latvija (1), noslēpums (1) 

 

 
 

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA 
 

 
Vidējais Kokneses novada pašvaldības darba vērtējums  - 6,2.  

Kokneses 
novadā 

48% 

nestrādāju 
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6. Respondentu darbavietas atrašanās 
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29% 
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transportu   
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7. Kādu pārvietošanās veidu Jūs izmantojat 
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8. Kokneses novada pašvaldības darba vērtējums pēdējo 
2 gadu laikā no 1 (ļoti negatīvi) līdz 10 (ļoti pozitīvi) 
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9. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? 
 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Cik aizeju, tik viņa nav 

Nav vajadzības kontaktēties 

Tā turpināt 

Bebru pagasts Dažkārt sajūta, ka tāda nav... arī maz vajadzības  

Nav noteikta pieņemšanas laika  

Pieeja ir, bet lemtspēja nav 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Ļoti labs cilvēks, vienmēr laipns 

Ļoti saprotošs, atsaucīgs 

Ja lūdz palīdzību, ir atrunas 

Pasākumos, kur esmu bijusi, neuzstājas 

6,3 

5 

6,9 
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Balles 

Vidējais pašvaldības darba vērtējums pagastu dalījumā 
pēdējo 2 gadu laikā no 1 (ļoti negatīvi) līdz 10 (ļoti pozitīvi) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.1. Pagasta pārvaldes vadītāja pieejamība 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.2. Pagasta pārvaldes vadītāja komunikācija ar 
iedzīvotājiem 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt
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Tā turpināt 

Bebru pagasts Minimāla 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts - 

Bebru pagasts Haotiska  

Uzlabot komunālo sektoru 

Neapmierina, nav mugurkaula 

Tā turpināt 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Pieejamība un komunikācija varētu būt biežāka un neformālāka, 

visdažādākajos pasākumos, sākot no personīgas tikšanās līdz lielāka 

pasākuma apmeklējums un līdzdalība, ne visai bieži var redzēt 

deputātus un arī novada administrāciju tajos piedalāmies. 

Izpilddirektors izvairās no iedzīvotājiem. 

Novada priekšsēdētāju un izpilddirektoru gan vajadzētu vērtēt atsevišķi, 

ne vienā apakšpunktā. Nav jau dvīņi. Novērtējums var atšķirties. 

Komunikāciju ar novada vadību varētu uzlabot vai padarīt 

personiskāku, ja novada vadība aktīvi izmantotu interneta sociālos 

tīklus, atverot kontus un publicējot informāciju Twitter un Facebook. 

Par labiem piemēriem var minēt mūsu valsts ārlietu ministra aktīvo 

komunikāciju. Tas dod iespēju vēlētājiem un citiem valsts iedzīvotājiem 

pārliecināties, pie kādiem jautājumiem šobrīd strādā tautas deleģētie 

pārstāvji, uzdot interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. 

Aktīva komunikācija palīdz izvairīties no daudziem pārpratumiem. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses
pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.3. Pagasta pārvaldes spēja risināt jautājumus un 
problēmsituācijas  

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses
pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.4. Novada vadības (priekšsēdētājs, 
izpilddirektors) komunikācija ar iedzīvotājiem 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt
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Tā turpināt 

Bebru pagasts Tā turpināt un būs labi 

1 reizi mēnesī varbūt izbraukt uz pagastiem 

Nav bijuši 

Vispār kas tas tāds :D 

Labi čomi, patērzēt un visp. 

Iršu pagasts Drīzāk neapmierina, reti Iršos 

Neesmu satikusi, redzējusi 

Domes vadība – strādā, bet reti Iršos, Attīstības nod. vadītāja un 

Projektu vadītāja nav redzētas Iršos - ???(Darba specifika tāda -tikai 

kabinetā.?..) 

Novada vadībai nav tikšanās ar iedzīvotājiem nomalēs 

Nomainīt pašvaldības vadību 

 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Parastākā atbilde no amatpersonām - atbildi skatīt internetā Kokneses 

mājas lapā 

Problēmas netiek risinātas 

Nespēj risināt problēmas, izvairīgi, deputāti nevēlas tikties 

Tā turpināt 

Bebru pagasts Nav spēju risināt 

Iršu pagasts Ar Kokneses darbiniekiem nav nācies saskarties, visu izdaru Iršos, tādēļ 

grūti pateikt!!! 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Pašvaldība arī ir daļa no iedzīvotājiem 

Laba 

Vajadzētu vairāk komunicēt 

Nomainīt darbiniekus 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.5. Novada administrācijas spēja risināt 
jautājumus un problēmsituācijas 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.6. Pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt
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Domāju, ka pašvaldība atrodas tālu no iedzīvotājiem un viņu interesēm. 

Tās ir divas dažādas nometnes, kuras baidās viena no otras tuvuma, 

saskarsmes, sadarbības 

Vairāk izprast un iedziļināties novada iedzīvotāju vajadzībās 

Sekot līdzi pieņemto lēmumu izpildei un veikto darbu kvalitātei. Strādāt 

vienotā komandā! 

Regulāras, organizētas pašvaldības pārstāvju tikšanās ar novada 

iedzīvotājiem 

Vajadzētu vairāk domāt par pilsētas attīstību, nevis par savām 

vajadzībām.... 

Vairāk atklātības - ne tikai "uz papīra" 

Iesaku darbiniekiem iziet apmācību, kā strādāt, runāt utml. vismaz ar 

sava novada iedzīvotājiem 

Problēmu risināšanā utml. nešķirot cilvēkus pēc statusa, naudas maka 

Vai cilvēks jāatceras tikai tad, lai no viņa pieprasītu maksājumus? 

Nolaisties no saviem augstajiem amatiem un iejusties pārējo novada 

iedzīvotāju ādā. Darbs nebeidzas ar algas saņemšanu. Jārisina 

problēmas. Piemēram, diviem pašvaldības policistiem - klaiņojošo suņu 

problēma. Bērnudārza vadībai - piebraukšana un automašīnas 

novietošana pie dārziņa utt. Atrisināt problēmu par dzelzceļa 

pārbauktuvi (sarakste ar Latvijas dzelzceļu) 

Briesmīgs grants ceļu stāvoklis turpinās gadiem, pat caurtekas netiek 

ierīkotas 

Uzlabot iespēju tikties ar atbilstošajiem pašvaldības darbiniekiem arī 

bez pieņemšanas laikiem 

Atrisināt jautājumu par sporta masu pasākumiem Kokneses novadā! 

Nenormāla situācija ar bezmāju kaķīšiem  un nevis izdomāt sodus tam, 

kas nabaga dzīvnieku pabaro, bet domāt par savas patversmes 

izveidošanu, jo tur var piesaistīt Eiropas naudu 

Neiedziļinās problēmā, bet veic atrunāšanos 

Drīzāk neapmierina lielais darbinieku skaits 

Bebru pagasts Pirmkārt, katram darbiniekam jāatceras, ka viņš tur atrodas un strādā 

Kokneses novada iedzīvotāju labā. Dažreiz liekas, ka viņi to ir 

aizmirsuši! 

Lielāku komunikāciju ar iedzīvotājiem 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Biežāk beztermiņa inf. int. Kokneses mājas lapā 

Atbilstoši likumam 

Bebru pagasts Tādi nepastāv 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.7. Termiņi, kādos iespējams risināt interesējošos 
jautājumus pašvaldībā 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt



 8 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri, priekšlikumi situācijas uzlabošanai 

Kokneses pagasts Laba 

Vairāk informācijas vajadzētu un kā to domā paveikt 

Neatbilst patiesībai 

Bebru pagasts Formāla 

Iršu pagasts Neinteresē 

 

Secinājumi: 

1. Ap 80 % Iršu pagasta respondentu ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pagasta 

pārvaldes vadītāja pieejamību, komunikāciju, spēju risināt jautājumus un 

problēmsituācijas, kā arī ar pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem.  

2. Nedaudz mazāk - aptuveni 60 % aptaujāto Iršu pagasta iedzīvotāju ir apmierināti vai 

drīzāk apmierināti ar novada vadības (priekšsēdētājs, izpilddirektors) komunikāciju ar 

iedzīvotājiem, jautājumu risināšanas termiņiem un pašvaldības sniegto informāciju. 

3. Lielāko daļu – ap 60% Bebru pagasta respondentu neapmierina pagasta pārvaldes 

vadītāja komunikācija ar iedzīvotājiem un pagasta pārvaldes spēja risināt jautājumus 

un problēmsituācijas, kā arī pašvaldības sadarbība ar iedzīvotājiem. Nedaudz mazāk – 

40 % aptaujāto Bebru pagasta iedzīvotāju ir neapmierināti ar pagasta pārvaldes 

vadītāja pieejamību un novada administrācijas spēju risināt jautājumus un 

problēmsituācijas. 

4. Ap 25 % Iršu pagasta respondentu un ap 40 % Bebru pagasta iedzīvotāju atzīmē, ka 

grūti novērtēt novada administrācijas spēju risināt jautājumus un problēmsituācijas. 

5. Kokneses pagasta respondentu lielākā daļa ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar 

visiem minētajiem pašvaldības darba aspektiem. Vislielākā apmierinātība (ap 70%) ir 

ar novada vadības pieejamību, komunikāciju un pašvaldības sniegto informāciju par 

novada attīstību. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

9.8. Pašvaldības sniegtā informācija par novada 
attīstību 

apmierina

drīzāk apmierina

drīzāk neapmierina

grūti pateikt
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Par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, novada attīstību – 37 respondenti 

 Par projektiem 

 Jaunumiem, izmaiņām novadā 

 Par pagasta turpmāko attīstību 

 Par nākotnes plāniem Kokneses apkārtnes uzlabošanai 

 Par novada mērķiem, naudas izlietojumiem 

 Iedzīvotājiem parādīt šos mērķus, kas ir ieplānots izdarīt pa šo gadu, lai mēs arī zinām, 

kas gaidāms mūsu pilsētā un vai tas tiek īstenots, ne tikai solīts 

 Novada attīstību 

 Atskaites par paveikto un plānoto darbu (termiņi kādos tas ir izdarīts vai tiks izdarīts) 

 Par plānotajām aktivitātēm 

 Būtu patīkami, ja pašvaldība vairāk un operatīvāk stāstītu par tādiem jautājumiem, kas 

skar katru no mums vai kādas atsevišķas sabiedrības grupas - uzņēmējus, pensionārus, 

ģimenes... Zināms, ka novada domē ikdienu notiek darbs pie dažādiem jautājumiem, kas 

saistīti ar novada attīstību, bet sabiedrībai vajadzētu par tiem sniegt operatīvu 

informāciju. Mani personiski interesē ļoti dažādi jautājumi - novada attīstība tuvāko 50, 

20, 5 un šī gada griezumā. Izglītība, uzņēmējdarbība, izklaide, Kokneses novads Latvijas 

kontekstā 

 Par novada iespējamajiem projektiem 

 Lieli projekti, ar ko nodarbojas galvenie speciālisti 

 Sīkāk savu plānu veikšanas soļus  

 Par Kokneses attīstību, ERAF konkursos pieejamiem Kokneses uzlabojumiem, vairāk 

pašiem piedāvāt, nevis jautāt jums 

 Nākotnes novada attīstības plānu un idejas 

 Sīkāk savu plānu veikšanas soļus 

 Novada attīstību, projektiem! 

 Nākotnes vīzijas, plānus, ilgtermiņa jautājumus 

 Novada attīstību un Par novada attīstības plāniem 

 Par iepirkumiem - kādi plānoti 

 Par plānotajām aktivitātēm 

 Vairāk informēt iedzīvotājus par notiekošajām pārmaiņām Koknesē. 

 Par apturētājām nejēdzībām dažādos pašvaldību uzņēmumos, iepirkumos 

 Atskaites, ko katra konkrēta persona pašvaldībā ir izdarījusi un dara, jo ir ļoti liels 

darbinieku skaits. Vai visi tiešām ir nepieciešami produktīvam darbam? 

 Par jaunumiem un lēmumiem sakarā ar iedzīvotāju labklājības celšanu. Novada attīstību 

 Reāli izdarītus darbus!!! 

37 
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Par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, novada
attīstību

Apmierina esošā informācija

Naudas izlietojumu, atalgojumu un līdzekļu
sadalījumu

Par uzņēmējdarbību, darba iespējām

Iespējām iedzīvotājiem

Par sociālo palīdzību

Respondentu skaits 

10.Kādu informāciju pašvaldībai vajadzētu sniegt vairāk? 
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 Kas jauns ir izdarīts Koknesē 

 Pasākumu organizēšana 

 Kā tiek labotas pašvaldības pieļautās kļūdas 

 Vairāk atspoguļot paveiktos darbus 

 Kā nosaka prioritātes darbu veikšanai? 

 Par novadā veiktajiem darbiem, kas izdarīti 

 Kā tiek realizēta  partijas vai saraksta pirmsvēlēšanu programma. Pa punktiem: 1.esam 

izdarījuši to un to, pie šīs lietas strādājam, rezultāti gaidāmi pēc mēneša vai diviem. 

 Par notikumiem Kokneses novada iestādēs, par padarītajiem darbiem vismaz 4x gadā 

Kokneses novada pārvaldēs un iestādēs. Kāds ir Bebru pārvaldes katra mēneša padarītā 

darba apjoms? Būtu jauki dzirdēt par plāniem - kas plānots izdarīt nākamo mēnešu laikā. 

Pieņemtos lēmumus paskaidrot tautas valodā, nevis tikai piesaukt sausos likuma pantus 

 Informāciju, kas saistīta ar iestāžu darbu, kas veicina sabiedrības attīstību 

 Vairāk sniegt iedzīvotājiem informāciju, kas ir aktuāli pašvaldībā, kas tiek lemts sēdēs. Uz 

doto momentu ir tāda sajūta, ka pašvaldība ir domāta tikai nelabvēlīgām ģimenēm. 

Nevajag aizmirst, ka pagastā dzīvo arī vidēja līmeņa iedzīvotāji. 

 Izskaidrot pieņemtos lēmumus, to pamatojums 

 

Naudas izlietojumu, atalgojumu un līdzekļu sadalījumu - 14 respondenti 
 Par pašvaldībā pakļauto valsts iestāžu darbu, naudas izlietojumu 

 Naudas izlietojumiem 

 Budžeta proporcionālais sadalījums pa pagastiem. Budžeta izlietojums attiecīgi periodos 

(pusgadā, gadā). Novada iedzīvotāju statistika pa pagastiem (nodarbinātie, pensionāri, 

bērni u.t.t.) 

 Info par naudas izlietojumu 

 Pagasta pašvaldībai padoto iestāžu, uzņēmumu, SIA u.c. budžeta izmantošanas gaita, 

izmaiņas (+/-), sevišķi tas attiecas uz KKP, lai iedzīvotājiem nerastos aizdomas par 

pierakstījumiem utml. 

 Precīzu informāciju par līdzekļu sadali - izlietojumu starp Koknesi, Bebriem, Iršiem 

 Līdzekļu izlietojumu 

 Informāciju par ieņēmumu un izdevumu sadalījumu par katru pagastu atsevišķi 

 Publiski pamatot: -kāpēc divreiz gadā jāpaaugstina domes amatpersonu atalgojums, -

visas amatieru kolektīvu vizināšanās. Vai tiešām grūti noorganizēt grandiozu festivālu, 

kas piesaistītu plašu publiku? Kultūrai iedalītā nauda koruptīvi izkūst domei pietuvinātu 

pasākumu rīkošanā, kur piedalās šaura Kokneses daļa. Šeit var turpināt un turpināt, bet 

galvenais ir tas, ka domei vairāk jāskaidro un jāpamato izdevumu sadaļa (tā ir arī mūsu 

nauda!) - un vēlams tautai saprotamā valodā 

 Pašvaldībai iedzīvotājiem vajadzētu sniegt vairāk informācijas par budžeta sadalījumu 

konkrētām iedzīvotāju vajadzībām, pagasta vajadzībām, lai cilvēkiem ir redzams, kādiem 

mērķiem tiek izlietota nauda 

 Pieņemtie lēmumi un iztērētais budžets 

 Par izlietotiem līdzekļiem pagasta vajadzībām 

 Ieviest normālu sadaļu mājaslapā ar izmaksāto atalgojumu par visu aizvadīto gadu, nevis 

tikai par vienu mēnesi. Izskaidrot, kāpēc katru gadu vieni un tie paši cilvēki brauc uz 

Hanzas dienām, kādi ir reālie ieguvumi? Un gribētu zināt, ko tieši no pieredzes apmaiņas 

braucieniem ievieš pieredzi sasmēlušies? 

 Par administrācijas un skolotāju un darbinieku atalgojumu 

 

Par uzņēmējdarbību, darba iespējām - 10 respondenti  

 Iespējām uzņēmējiem, visāda veida pasākumiem... 

 Kā pašvaldība domā risināt bezdarba jautājumu novadā, kā piesaistīt investīcijas novadā 

un radīt darbavietas 
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 Par uzņēmējdarbības attīstību 

 Par jaunu darba vietu veidošanu novadā! 

 Vairāk par uzņēmējdarbību 

 Uzņēmējdarbība 

 Par iespējām attīstīt biznesu Kokneses novadā, "vēlamajām" nozarēm, kurām, iespējams, 

dome arī varētu sniegt kādu atbalstu 

 Kad būs jaunas darba vietas Kokneses novada teritorijā? Šī brīža darba devējs, kas man 

maksā oficiālu algu, vēlās, lai es dzīvotu un ar saviem nodokļiem atbalstītu pašvaldību, 

kurā strādāju. Kāpēc Kokneses novada teritorijā darbojās tik daudz uzņēmumu, kas 

nemaksā darba devēja nodokļus, bet pašvaldība ar tiem sadarbojās - pasūta no tiem 

preces, pakalpojumus? Nopublicējiet mājas lapā sadarbības partnerus un jomas, kādās 

notiek sadarbība! 

 Par darba vakancēm 

 informācijas izveidi, piemēram, darba iespējas 

 

Iespējām iedzīvotājiem - 9 respondenti 

 Par iedzīvotāju iespējām piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā. Par iespējām 

izmantot Eiropas līdzekļus. par brīvām, neizmantotām nišām gan lauksaimniecībā, gan 

uzņēmējdarbībā, gan individuālā darbībā. Pagaidām šo info saņem vien noteikta 

radinieku un paziņu grupa, kura ir izdevīga arī pašai pašvaldībai. Novada noformēšanā, 

dažādu lietu radīšanā ir jāizmanto vietējo iedzīvotāju spējas, talanti, prasmes nevis 

jāiepērkas tālos, dārgos negaumīgos veikalos. 

 Par iedzīvotāju iespējām! Par atlaidēm, konkursiem, prioritātēm. Arī sadarbība ar 

biedrībām varētu būt labāka! Projektu konkursi... tos varētu ierosināt arī pašvaldība! 

 Vairāk sniegt informāciju par iedzīvotāju iespējām un viņu tiesībām 

 Par iedzīvotāju iesaistīšanos projektos! 

 Par iespējām attīstīties (konkursi, projekti) pašiem iedzīvotājiem 

 Vairāk informācijas par iespējām novadā 

 Par projektu iespējām 

 Par sadarbību ar iedzīvotājiem 

 Par iedzīvotāju iespējām ņemt līdzdalību kopīgu problēmu risināšanā 

 

Par sociālo palīdzību - 7 respondenti 

 Kādi atbalsta pasākumi iespējami strādājošajiem ar bērniem, nevis tikai sociāli 

nelabvēlīgajām personām... 

 Sociāla rakstura 

 Par pagasta iedzīvotāju iespējām saņemt sociālo nodrošinājumu 

 Vajadzētu nabadzīgajiem iedzīvotājiem vairāk sniegt informāciju par pieejamajiem 

resursiem, lai nenomirtu badā 

 Sociālie jautājumi, precizēta informācija par komunālo pakalpojumu nemaksātājiem, 

inform. par to, kā tiek izmantoti sociālie pabalsti - cilvēki kļūst slinki 

 Sociālās palīdzības sniegšana 

 Par iespējām sociālajā jomā 

 

Cits 

 Vairāk kontrolēt Komunālos pakalpojumus 

 Mazāk par bērnudārzu, skolu un bibliotēku pasākumiem 

 Dažādu 

 Pasākumu organizēšana 

 Pats kā uz darbu pārvietojos ar automašīnu, vēlētos, kad arī būtu pasacīts, kādi auto 

apstākļi ir gaidāmi, piemēram, dodoties no Kokneses uz Iršiem 

 Informāciju meža un zemju īpašniekiem īpašumu apsaimniekošanā. Praktisku informāciju 
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ko kā labāk darīt. 

 Laicīgāk un ātrāk sniegt info (redzamu, dzirdamu un ne tikai šauram lokam) par jebkādu 

atpūtas vai cita veida aktivitātēm pagastā, novadā 

 Veidot sapulces ar iedzīvotājiem 

 Informāciju par notikumiem, jaunumiem, pasākumiem, problēmām izglītības iestādēs 

 Par auto ceļu kārtību 

 Patīk informācijas izvietošana avīzē "Kokneses Novada Vēstis". Mājas lapā ieskatīties 

nav laika. Ja nepieciešams, sev svarīgo jautājumu risinu pie domes administrācijas 

 Vēlētos zināt, kādos jautājumos drīkst griezties pie komunālās nodaļas 

 Par komunālajiem, jo iedzīvotāji ir neapmierināti ar šo uzņēmumu, kā arī par namu 

pārvaldi, kas nespēj veikt darbu 

 Kadru maiņa pašvaldībā (rast iespēju pateikties ilggadīgiem darbiniekiem, iepazīstināt ar 

jauniem) 

 Likumu izmaiņām 

 Par nesakoptiem ceļa malu graustiem. Skolnieku atpūtas vietas un smēķētavas, ļoti slikti, 

ka tā ir Kokneses nesakoptākā vieta, tūristiem un iedzīvotājiem 

 Informēt par pieņemtajiem lēmumiem sabiedriskās kārtības uzturēšanā 

 Cik ekonomiska novada transporta izmantošana 

 Par jaunatni 

 Metodoloģisku informāciju 

 Pieņemtos lēmumus paskaidrot tautas valodā, nevis tikai piesaukt sausos likuma pantus 

 Sarunas ar cilvēkiem 

 Komunicēties ar iedzīvotājiem 

 Rūpēties par pensionāriem 

 Par invalīdiem, jo viņi neko nezina un dzīvo mājās, un gadiem sadzīvo ar slimību 

 Par sporta notikumiem novadā 

 Informācijas ir pietiekoši, tikai iedzīvotājiem pašiem tā jāmeklē un jāizmanto 
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Citas atbildes 

 Dzelzceļa sakārtošana 

 Ceļu sakārtošanas uzsākšana 

 Ziniet, nekas nenāk prātā....par ko tas varētu liecināt??????????? 

 Rūpes par bērnu drošību 

 Neredzu 

 Sakopta vide, paldies dārzniecei 

 Atbalsts jauniešiem, pensionāriem, vietējām biedrībām 

 Pašvaldības policija 

 Direktoru maiņa Sporta centrā un PII "Gundega" 

 Nevaru nosaukt neko konkrētu 

 Vecbebru internātvidusskolas izveidošana un remonts 

 Nenāk prātā 

 Grūti pateikt 

 Mēbeļu iegāde 

 Visu izglītības iestāžu saglabāšana 

 Sociālais darbs 

 Brīvpusdienas skolēniem 

 Patīk, ka daudzās vietās ir miskastes, taču varētu vēl dažas novietot, konkrētas vietas 

minēt uzreiz būtu grūti.  

 Līdzdalība ceļa Koknese - Tīnūži posmā 

 Bez komentāriem... 

 Daudz labu projekti. Palīdz projektus izstrādāt. Jauki cilvēki, ar labām idejām 

 Atrisināti jautājumi par Sporta centru.  

 Kokneses slavas nešana pasaulē 

 Stipendijas labākajiem skolēniem 

 Viss, kas saistīts ar Kokneses centra un tālāk pa Daugavpils šoseju, transporta plūsmu 

uzlabošanas organizācijā 

 Neesmu pamanījusi 

 Paldies, ka atrisināts jautājums par ceļu tīrīšanu ne tikai centros!!  

 Īpaši izcelt kādu no pašvaldības darbiem nav iespējams, visā visumā pašvaldība strādā 

pieņemami 

 1) Sakārtotās mazās ieliņas Māras, Austrumu u.c. Kokneses centrā; 2)gadatirgi Koknesē;  

 Beidzot manai mājai liek jaunu jumtu, cerams pie reizes arī sienu sataisīs 

 Ja man šeit ir jādomā, lai atcerētos kaut vienu, tad atturēšos no atbildes 

 Tradīciju veidošana Koknesē 

 Ieceres ir bijušas vairākas, bet neviena nav īstenojusies 

 Panākts, ka dzelzceļa pārbrauktuvi var izmantot bez šķēršļiem 

 Tūrisma attīstīšanās 

 Bibliotēkā internets pieejams 

 Kapu sakopšana 

 Apdrošināšanas polises pašvaldības darbiniekiem 

 Veiktie remontdarbi (Vecbebru tehn., Iršu bērnudārzs, skola, pansionāts, Kokneses 

bērnud., Kokneses vidussk. remonts, kabinetu iekārtoj. vidusskolā), komunikācija ar 

novada iedzīvotājiem 

 Grūti pateikt, kopš A6 posma caur Koknesi izbūves un Sporta centra pabeigšanas 

uzmanību ir pievērsis tikai pabeigtais ceļa posms no A6 un sakārtotā Daugavmala 

 Viss darbs kopumā ir labi paveikts 

 Visi labi darbi, kas padarīti 

 Ziemassvētku egles iedegšana, talka 

 Atbalsts studējošiem, sportistiem un citiem talantiem 

 Svētki uzņēmējiem 
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 Nezinu, par kādiem darbiem Jūs runājat. Varējāt piedāvāt konkrētu, Jūsuprāt, labāk 

paveikto darbu sarakstu. Tad novērtētu. 

 Ūdenssaimniecības modernizācija, sociālais darbs 

 Peldbaseina atmaksa skolotājiem, "Atmiņu Daugavas" izdošana 

 Ja pašvaldība ir Bebru pagasts, tad pēdējo 2 gadu laikā labāk paveikto darbu nav 

 1) štata uzpūšana novada domē; 2)algu palielināšana novada domē 3)utt. 

 Pašvaldības policijas izveidošana 

 Kokneses pilsdrupas 

 Sporta laukums Vecbebros 

 Eiropas naudas piesaistīšana novada izaugsmei 

 Stadions, attīrīšanas iekārtas, trenažieru zāle Bebru pagastā (kurā trūkst svaiga gaisa) 

 Varu minēt tikai vienu – paldies, ka paturēja Pērses pamatskolu. Vairāk nav neviena labi 

paveikta darba 

 Nekādi īpaši lielie darbi nav redzami, tikai ikdienas vajadzīgie darbi 

 Rūpes par maznodrošinātajiem 

 Teikšu tikai par Iršiem: 1) Irši ir kļuvuši gaišāki - izbūvēts ielu apgaismojums; 2)kluba un 

skolas remonts; 3)dota iespēja Iršu pagasta bērniem apmeklēt mūzikas skolu un 

peldbaseinu 

 Dzīvoklī siltums pietiekoši, ūdens ir. Paldies! 

 Kluba remonts 

 Prieks, ka sabiedriskais transports no Iršiem uz lielākām pilsētām ir labi organizēts 

 

 
 

Ielu un novada ceļu sliktais stāvoklis – 20 respondenti 

 Lauku ceļi 

 Ceļu remonti  

 Sliktā stāvoklī daudzas ielas 

 Katastrofālā dzelzceļa pārbrauktuve 

 Neapmierina attieksme attiecībā uz Kokneses pagasta daudzdzīvokļu māju rajonu, t.i. nav 

veikts neviens iekšpagalmu vai ielu remonts, nav izstrādāti automašīnu stāvvietu 

plānojumi, kas iekļautos kopējā ainavā 

 Nav sakārtots Kokneses ielu segums. Nesakārtota, bez gājēju celiņa ir iela, kas no 

stacijas, autopieturas centrā ved uz novada domes ēku.  

 Nav sakārtota dzelzceļa pārbrauktuve 1905.gada ielā 

 Nespēj atrast pa garantijas laiku iespēju salabot atremontēto ceļu caur Kokneses centru. 
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12.Pašvaldības trīs neveiksmīgākie darbi pēdējo 2 gadu 
laikā 
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Kāda ir jaunā atremontētā šoseja, vienās risēs 

 Nepanāk, lai salabotu pa garantijas laiku jaunizbūvēto ceļu cauri Kokneses centram 

(rises tādas kā Polijas vecajiem ceļiem); ceļmalas pa 1905. gada ielu nav izmantojamas! 

 Nesataisītie ceļi Koknesē 

 Nesakārtoti ceļi  

 Vienaldzība pret grants ceļu stāvokli 

 Parka ielas segums no šosejas līdz skolai 

 Lauku ceļu stāvoklis 

 Kokneses ceļu kopu renovācija, ceļu darba risināšana 

 Ceļu nesakārtošana, ceļa malu nekopšana 

 Ceļu apsaimniekošana 

 Ceļi paliek sliktāki 

 Novada ceļi nav sakārtoti 

 Pašvaldības ceļu uzturēšana 

Nesakārtota apkārtne – 8 respondenti 

 Apzaļumošana - Koknesei nav savas sejas. Puķu dobe pie centra - katastrofa! Neapkoptas 

piemiņas vietas 1905.g. 

 Joprojām nesakopta apkārtne iebraucot Koknesē no Rīgas puses pa ceļu Rīga-

Daugavpils, ceļamala braucot uz estrādi, kā arī dzelzceļa stacijas tuvumā esošā teritorija 

Vērenes ielā. 

 Nesakārtota apkārtne - iebraucot Koknesē no jaunā ceļa pa Vērenes ielu pilnīgi visas 

ielas garumā paveras nepatīkams skats 

 Estrāde netiek pienācīgi uzturēta, tā ir nesakopta 

 Nolaistie bērnu laukumi 

 Koknese izskatās nesakopta 

 Nekad nav sakopta parka brīvdabas estrāde uz pasākumiem, nav izvākti sadzīves 

atkritumi, vēlams estrādes dekoratīvais noformējums 

 Kokneses apkārtnes labiekārtošana, individuālo saimniecību apkārtnes sakopšanas 

veicināšanas pieprasīj. 

Citas atbildes 

 Nav informācijas 

 Pasākumu mazā apmeklētība 

 Ielu apgaismojums; domes štatu pieaugums 

 Daži pašvaldības iestādēs darbā pieņemtie cilvēki 

 Remonti pa lēto, izskatās bēdīgi, salīdzinot ar citu pašvaldību līdzīgiem objektiem. Varbūt 

tomēr izdarīt mazāk, bet ar kvalitatīvākiem un estētiskākiem materiāliem piesaistot 

dizainerus 

 Nezinu par neveiksmēm, drīzāk tā ir mazā aktivitāte. Varbūt - pārāk lielais 

administratīvais personāls 

 Knabošanās sporta centrā  

 1) Iesāka pašvaldības uzņēmumu audzināšanu, bet reāli "galvas neripoja". Un nu jau 

atkal viss ir vecajās sliedēs; 2)domes ēka nepārtraukti tiek remontēta. Būs skaistākā ēka 

mūsu sūnu ciemā! 

 Kāpēc 3? Vai tad labie ir mazāk? Neveiksmīgie vairāk? Jāņu svinēšana ar teātra izrādi 

Kokneses estrādē; nav pieejami kanalizācijas pakalpojumi visiem Kokneses privātmāju 

sektorā dzīvojošajiem 

 Nedeg stadionā gaismas 

 Sociālo jautājumu (palīdzības ) risināšana 

 Aizliegšana piebraukt pie koka skulptūras 

 Nekļūdās tas, kurš neko nedara 

 Ļoti grūti izdomāt, kuri ir pašvaldības darbi. Un pat īsti nenāk prātā kaut kas neveiksmīgs 

vai nosodīšanas vērts 
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 Domāšana par savu algu nesamērīgu celšanu 

 Nesakārtota notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu novadsistēma vairākās ielās 

 Nav zināmi! 

 Neesmu tajā iedziļinājusies 

 Sporta centra nodošana privātpersonām 

 Īpaši nav ko atzīmēt 

 Neesmu interesējusies 

 Trūkst informācijas. Varbūt gribētos, lai dinamiskāk attīstās industriālā zona, kas 

veicinātu jaunu investīciju pieplūdumu novadā 

 Uzraudzība Maskavas ceļa nodošanai ekspluatācijā 

 Atkritumu savācēju nomaiņa, privātmāju iedzīvotājiem ir dārgāk par iepriekšējiem. 

 Grūti pateikt, neveiksmes nekolekcionēju 

 Savu kadru aprite - vai nu pagasta galvgalī jābūt "ģimenes uzņēmumiem"? Kuri tie ir, Jūs 

paši labi zināt... 

 Likteņdārzā koku stādīšana un karjerkalna sastumšana ar netīru grāvi apkārt 

 Ja man šeit ir jādomā, lai atcerētos kaut vienu, tad atturēšos no atbildes 

 Festivāls "Pērses krasti" 

 Atkritumi, dzīvnieku turēšana 

 Pašvaldības darbinieku algu pielikums neatbilst padarītajam 

 Bebru internātskolas un VPV optimizācija 

 Egle 2013.gada decembrī! 

 Sevišķi neveiksmīgu pašvaldības darbību neesmu novērojis 

 Pilsdrupu apgaismojums 

 Koka nozāģēšana Koknesē, Lāčplēša ielā 1 

 Nespēja sakārtot namu pārvaldes darbu, lai tas būtu caurredzams - cilvēkiem skaidri 

saprotams 

 Dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas laiki 

 Pārmaiņas atalgojumā domes darbinieku savtīgās interesēs 

 Izgāzts ūdenssaimniecības projekts Vecbebros; nelietderīga municipālās policijas izveide 

un paplašināšana; nesaimnieciska mežu izsole 

 Bez komentāriem :) 

 Izglītības iestāžu apvienošana; domes darbinieku skaitliskais pieaugums 

 Vecbebru muižas pamešana bojāejai 

 Ar mokām izmocīts bērnu rotaļu laukums visas vasaras garumā, kuru varētu paveikt 1 

mēneša laikā. Vairāk citu darbu vispār nav 

 Ziemassvētku izrotāšana ielās, Bebru internātvidusskolas direktora atstāšana amatā 

 Trokšņa palielināšanās sakarā ar ceļu izbūvēm 

 Teh. Bebru direktora paturēšana amatā  

 To ir daudz, bet vai tam pievērš uzmanību !? 

 Vai ir jēga runāt 

 Likvidēts - sporta, kultūras organizatoru štata vietas! Nekas nenotiek sporta zālēs - lai 

piesaistītu jauniešus, seniorus dažādās aktivitātēs! 

 Dzērājģimenīšu uzturēšana 

 1)Uzcelta sporta halle Iršos, jo tā netiek pienācīgi noslogota; 2)manuprāt, ļoti 

nelietderīga ir "simtlatnieku programma", tā nedarbojas un nepilda savu funkciju, jo 

iesaistītie cilvēki bezmērķīgi atnīkst katru dienu slaukot asfalta putekļus, ja apkārtnē ir 

redzami citi darbi, kur iesaistīt šos cilvēkus. 

 Vēlme darīt nevar būt slikta, slikts var būt novada atbalsts (nepietiekošs) 

 Maz informācijas par pašvaldības darbību, darbā tiek pieņemti radi un labi draugi, 

nedomājot par kompetenci, vairāk tiek aprunāts slēgtos kabinetos, iedzīvotāji tiek 

informēti virspusēji vai gandrīz nemaz 

 Budžeta plānošana 



 17 

 Viss, kas ir izdarīts, ir tikai pozitīvi vērtējams 

 Bebru internātskolas apvienošana ar Vecbebru profesionālo vidusskolu 

 Neveiksmīgs sadzīves atkritumu iepirkums 

 Nav informācijas 

 Atkritumu šķirošana ir laba lieta, taču tad arī atkritumu cenas vajadzētu samazināt, 

savādāk liekās, ka es ar šķirošanu citiem palīdzu pelnīt, bet pati negūstu labumu 

 

 
 

Uzlabot infrastruktūru, labiekārtot novadu - 27 respondenti 

 1905.gada ielas posma no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Bormaņiem piegulošo grāvju 

trasu sakopšana. 

 Ierīkot apgaismojumu un asfaltēt ielas Kokneses teritorijā, sakopt teritoriju aiz dzelzceļa 

un citur 

 Uzlabot ceļu un ielu, grāvju stāvokli un to izciršanu, izmantojot bezdarbnieku darbu, 

sekot šo darbu izpildes kvalitātei 

 Cīnīties par ceļu asfaltēšanu, lai arī, piemēram, Jaunbebru gala bērni, tur viņu daudz, 

varētu ērtāk nokļūt uz skolām 

 Vairāk pievērst uzmanību ceļmalu sakopšanai, lielo koku zaru apzāģēšanai ceļa malās 

Bormaņu teritorijā, uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Bormaņos 

 Panākt, lai Kokneses novads būtu sakoptākais un sakārtotākais novads reģionā. Vairāk 

piestrādāt dārzniekiem pie gaumīgākas un interesantākas apkārtnes apzaļumošanas un  

noformēšanas. 

 Par cik Koknesē daudzdzīvokļu mājās dzīvo lielākais vairums Kokneses iedzīvotāju, 

sakārtot un pārveidot māju iekšpagalmus, piebraucamās ielas Koknesē. Sakārtot 

piebraucamo ceļu pie bērnudārza no abām pieejām 

 Vairāk pagastā kaut ko attīstīt, nevis tikai savu domi! 

 Peldvietas ierīkošanu pie Daugavas 

 Takas uz Likteņdārzu uzlabošana 

 Vajadzētu vēl novērošanas kameras uz stadiona, estrādē un arī Bebru pagasta pārvaldes 

priekšā 

 Domāju, ka tiek darīts iespējamais. Trūkst atpūtas vietas vasarā, sakārtot dambja malu 
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13. Respondentu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai 
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 Vairāk domāt par bērniem – rotaļu laukumi, peldvietas ierīkošanu pie Daugavas 

 Mūsu laika sabiedrībai, kas visvairāk interesē, lai būtu komforts, un labi apstākļi, tādēļ, ja 

varētu - uzlabot ceļu apstākļus arī lauku reģionos, būtu ļoti patīkami 

 Sakopt bērnu laukumus daudzdzīvokļu māju rajonā 

 Noasfaltēt ceļus, uzlabot ēkas un spēļlaukumus 

 Noasfaltēt ceļus, renovēt vecas ēkas, atjaunot spēļu laukumus 

 Noasfaltēt ceļus, renovēt vecās ēkas, atjaunot spēļu laukumus 

 Viss ir kārtībā. Varbūt vienīgi - autoceļu stāvokļa uzlabošana 

 Uzlabot ceļus 

 Noasfaltēt ceļus 

 Uzlabot vietējo ceļu uzturēšanu 

 Uzlabot pašvaldības ceļu stāvokli 

 Vienkāršāko meliorāciju - grāvjus 1905.gada ielā, Vērenes ielā 

 Pievērst lielāku vērību īpašumu sakārtotībai, administratīvi sodot vainīgos 

 Meklēt iespēju savest kārtībā bijušo krautuves teritoriju - Vērenes ielas dzelzceļa pusi. 

Apkārtne Kokneses iedz. dzelzceļa otrā pusē ir atstāta novārtā. Stāvlaukums pie 

bērnudārza - jāizbūvē.   

 Nodrošināt Kokneses sporta centra labiekārtošanu 

 

Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, rīkot tikšanās - 23 respondenti 

 Deputātiem tikties ar vēlētājiem 

 Vairāk neformālu sarunu ar visdažādākajām iedzīvotāju grupām, gan no 

visaugstākstāvošajiem, gan arī no deputātiem (pēdējie ir īpaši neaktīvi, sadarbībā ar 

sabiedrību!) 

 Izbraukumi pagastos biežāk 

 Biežāk informēt novada iedzīvotājus par paveikto un kas tiek iecerēts darīt 

 Vēl lielāku atklātību, komunikāciju ar iedzīvotājiem. Maksimālu iedziļināšanos iedzīvotāju 

ierosinājumos un pretenzijās. Katrā gadījumā - labu veiksmi! 

 Iet tautā 

 Komunikācija  

 Vairāk komunicēt ar tautu 

 Labāka saziņa ar iedzīvotājiem 

 Biežāk tikties ar iedzīvotājiem 

 Lielāku komunikāciju ar iedzīvotājiem 

 Uzklausīt iedzīvotājus 

 Vēl lielāku atklātību, komunikāciju ar iedzīvotājiem. Maksimālu iedziļināšanos iedzīvotāju 

ierosinājumos un pretenzijās. Katrā gadījumā - labu veiksmi! 

 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem, tad arī parādīsies labāki rezultāti 

 Vairāk komunicēt ar iedzīvotājiem un piesaistīt atbalstītājus 

 Komunikācijas prasmes 

 Pašvaldības darbinieku un iedzīvotāju lielāka komunikācija interesējošos jautājumos un 

problēmu kopīgu risināšanu 

 Lielāka komunikācija starp iedzīvotājiem 

 Kontaktu ar iedzīvotājiem 

 Komunicēties ar cilvēkiem, vairāk laika pavadīt darba vietā 

 Vairāk sadarboties ar novada uzņēmējiem 

 Vairāk sadarboties ar iedzīvotājiem! 

 Lielāku komunikāciju ar novadā dzīvojošiem ļaudīm 

 

Strādāt iedzīvotāju labā - 21 respondents 

 Nedomāt tikai par savu kabatu, bet arī par koknesiešu labklājību 

 Vienmēr iejūtīgi izturēties pret novada iedzīvotāju vajadzībām 
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 Ņemt vērā iedzīvotāju ieteikumus 

 Pret visiem iedzīvotājiem izturēties vienlīdzīgi 

 Pirms strādāt pašvaldībā, padomāt vai Tev to vajag, vai esi tam gatavs, jo tas IR DARBS 

PRIEKŠ CILVĒKIEM,VIŅU LABKLĀJĪBAI... 

 Mazāk runāšanas, vairāk darīšanas 

 Netiktu liegta vārda brīvība, ņemt vērā iedzīvotāju prasības un sūdzības, kā arī pildīt paši 

savus ierosinājumus un solījumus, kā arī pieņemt mērus nekārtības novēršanai (kad tiks 

pieņemti likumi) 

 Domāt par visiem pagasta iedzīvotājiem, nevis tikai pensionāriem 

 Vairāk izpētīt iedzīvotāju vēlmes 

 Strādājiet tā, lai būtu atdeve tām algām, kuras Jūs saņemat! Lai nav tā, ka ierodoties 

pārvaldē, redzi, ka dzer kafiju un spēlē bumbiņas datorā. 

 Spēju adekvāti domāt un izlemt, BEIDZOT pareizus lēmumus! Atbalstīt tos, kurus tiešām 

vajag atbalstīt un beidzot tikt galā ar dzērājģimenēm, lai neaug nākamā pazudusī 

paaudze! 

 Sākt domāt un strādāt ar pilnu atdevi, nevis tikai atsēdēt savas stundas 

 Vairāk rūpēties par pensionāriem 

 Vairāk domāt par bērniem 

 Jāsāk domāt ne tikai par savu labklājību, bet arī par iedzīvotājiem, kas atrodas līdzās 

 Mazāk stumdīt ar deguniem mākoņus, atmest iedomību par ieņemtajiem amatiem un savu 

nozīmību. Zinu vairākas ģimenes, kuras labprāt ņemtu aizbildniecībā bērnus bāreņus. 

Diemžēl, bāriņtiesas pārstāvji ir tik nepieejami, augstprātīgi un neinformējoši un 

atrunājoši, ka....nav iespēju saņemt informāciju un pretimnākšanu. Ir jāstāv vienā līmenī 

ar iedzīvotājiem. 

 Apzināt iedzīvotāju vajadzības. „Iekustināt" un atbalstīt cilvēkus iesaistīties sabiedriskajā 

dzīvē. Strādāt komandā! 

 Vairāk rūpēties par pensionāriem 

 Palīdzēt trūcīgajiem 

 Ieklausīties cilvēkos, izprast viņu vajadzības un censties rast risinājumus 

 Neatslābt, klausīt un cienīt iedzīvotāju intereses 

 

Uzlabot kultūras dzīvi, vairāk pasākumus - 8 respondenti 

 Vajadzētu pārdomāt kultūras nama darbu, jo reti ir organizēti pasākumi iedzīvotājiem 

(nevis teātra izrādes un koncerti, bet darbības, kas iesaista cilvēkus dažādās darbībās, 

izstādes, tikšanās, lekcijas, nodarbības utt.). Salīdzinot ar apkārtnes kultūras namiem, 

Koknesē tas izskatās pilnībā neapdzīvots 

 Sarīkot ielu svētkus un sākt varētu ar garāko ielu - 1905.gada ielu, kurai varētu atdot 

vēsturisko un agrāko nosaukumu - OZOLU aleja!!! 

 Iesaistīt cilvēkus sociālās aktivitātēs, aktualizēt jautājumu par lielo resursu izmantošanu 

tiem, kas vēlas sportot un nodarboties ar mākslu 

 Varētu atjaunot bērnības svētkus 

 Vairāk uzmanību pievērst kultūrai, jo tā nesastāv tikai no teātra un deju kolektīviem 

 Kultūras pasākumu daudzveidību vasarā 

 Vairāk pasākumus 

 Vairāk piestrādāt pie kultūras pasākumiem, lai ir prieks koknesiešiem un iebraucējiem 

 

Samazināt pašvaldības darbinieku skaitu - 6 respondenti 

 Pārskatīt katra darbinieka lietderību. Visiem liekas, ka darbinieki ir par daudz, jums 

liekas, ka ir par maz un vajag vēl. Nepieņemiet vēl, lieciet strādāt tiem, kuri nezin kāpēc ir 

atnākuši uz darbu! 

 Samazināt pārvaldes darbinieku skaitu un regulāri atskaitīties par paveikto (tur viņu ir tik 

daudz, ka nevar saprast ar ko viņi nodarbojas) 
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 Pārskatīt, vai tiešām ir vajadzīgi tik daudz darbinieki, varbūt var daļu sūtīt prom un varēs 

vairāk darbus paveikt 

 Neceremonējoties atbrīvoties no vājajiem, slinkajiem darbiniekiem pašvaldības sistēmā 

 Pārskatīt pašvaldības struktūrās strādājošo ierēdņu darba noslogojumu un izvērtēt tā 

lietderību! 

 Samazināt pašvaldības ierēdņu skaitu 

 

Citas atbildes 

 Vairāk darīt darbus, kas redzami iedzīvotājiem, vērsti uz āru. Ieviest katra darbinieka 

novērtēšanu un pilnvērtīgu atskaites sistēmu par padarīto darbu.  

 Sadarbība starp struktūrām 

 Mainīt darbiniekus... 

 Vairāk uzmanības pievērst apkārtējai videi  un investīciju piesaistei Koknesē 

 Paskatīties uz sevi no malas 

 Īsti nav ko ieteikt, viss jau notiek 

 Regulāri piedāvāt iedzīvotājiem šādas anketas. Ņemt vērā ieteikumus, realizēt tos.  

 Veidot līdzīgas anonīmas anketas par visdažādākajiem jautājumiem un dot iespēju 

atbildēt uz tām visplašākajām iedzīvotāju masām 

 Sākt kaut ko darīt 

 Vairāk izmantot Eiropas Savienības fondus, vairāk piesaistīt naudu māju siltināšanai 

 Strādāt! 

 Neesmu pietiekami interesējies par to, kā noris pašvaldības darbs. Tādēļ nevaru spriest, 

kas ir uzlabojams. 

 Plānojot ielu stāvokļa uzlabošanu, ņemt vērā ielā visu dzīvojošo viedokli, ne tikai vienas 

personas 

 Veselību, izturību un radošu garu 

 Lielāku uzmanību pievērst Kokneses pagasta attīstībai un koptēla veidošanai 

 Atbalstīt attīstību, nevis investēt "pagrimumā" 

 Pašvaldībai pašai jālemj, kā uzlabot darbu, kaut gan patiesībā - ir jau labi!!! 

 Mans ieteikums, kas ir balstīts uz personiskajiem novērojumiem: piesaistiet pašvaldības 

darbā cilvēkus, kas ir mūsu novada patrioti. Ļaujiet viņiem strādāt un uzticaties. 

Cenšaties nekritizēt viņu darbu un nenogalināt iniciatīvu. Pat ja cilvēks ir vēl 

nepieredzējis un kļūdās. Ja viņš ko dara ar sirdi, tad agrāk vai vēlāk būs labi rezultāti. 

Tad pašvaldībai izdosies izveidot labu komandu un sabiedrība to novērtēs. Veidojiet 

darba attiecības ar kolēģiem, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un 

pozitīvismu. Parādiet novada iedzīvotājiem, ka jūs esat viņu pusē un palīdziet, kas jūsu 

spēkos, lai arī citiem izdodas 

 Izturību šajos grūtajos laikos 

 Negribu un nevēlos ko ieteikt 

 Izaudzēt mugurkaulu un kļūt dzirdamai, nevis čalot tik Melioratoru ielu 

 Ārstu praksē izremontēt koridoru, kurš ir arī uzgaidāmā telpa.  

 Liekas, ka pašvaldība ir iesūnojusi, neredz degsmi pagasta sakārtošanā un jaunu projektu 

piesaistīšanu 

 Pārskatīt "Goda pilsoņa" nosaukuma piešķiršanas nolikumu 

 Noteikti vajadzētu domāt par ūdens piegādi Bormaņos,  ļoti slikta kvalitāte 

 Paši zina 

 Saukt pie atbildības, lai novērš nekārtības 

 Būt stingrākiem pret dzērājiem; vairāk uzmanīt jauniešus, lai nesmēķē un nedzer 

 Strādāt! 

 Izskatīt personas atbilstību amatam, piem., Sociālajā dienestā strādā ļoti apbiciozas 

personas  

 Es ieteiktu uzlabot sociālo dienestu apkalpošanu, ļoti nelaipnas 
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 Lai rit un veicas kā tagad! 

 Pensionāriem/invalīdiem rast iespēju ar transportu tikt uz ambulanci! 

 Informācijas stendos pie domes ēkas, vēlams izvietot informāciju par sabiedriskajām 

organizācijām un klubiem 

 Gribētos labāku attieksmi pret cilvēkiem sociālajā nodaļā 

 Uzņēmējdarbības veicināšana 

 Pašu problēma! 

 Vajag strādāt, nesnaust! 

 1. Turpināt palielināt štatus. 2.Vēl pielikt algas. 3. Veidot šādas  anonīmas aptaujiņas, 

kurās kā twiteros var gānīties un izpausties..... 

 Mazāk birokrātijas, pašiem pašvaldības ierēdņiem vairāk izlēmības, noteiktības, 

lemtspējības 

 Netēlot viszini, runāt ar cilvēkiem  normāli 

 Bebros bibliotēkā visādi "štrunti" sasūtīti, bet kaut ko "veselībai" nav, "Ievas veselību" 

vajag pasūtīt 

 Vairāk laika pavadīt darba vietā 

 Bebru bibliotēkā - vairāk žurnālus, kas interesē pensionārus "Ievas veselība" 

 Apzinīgi veikt savus darba pienākumus 

 Uzlabot sociālo darbinieku darbu un komunikāciju ar iedzīvotājiem pagastos. Būtu labi, 

ja kāds noregulētu lietderīgu bezdarbnieku darbu... 

 Turpiniet iesāktos un iecerētos darbus 

 Darba gaitā vairāk izvirzīt paliekošus projektus, svētkus, jaunas idejas, mazāk iespringt 

uz ikdienas darbiem 

 Drošāk uzstāt uz Iršu pagasta vajadzībām 

 Nav aktuāli pagaidām 

 Nav ierosinājumu 

 Ko var uzlabot, ja visu norāda no "augšas" 

 

 
 

Detalizētās un cita veida atbildes 

 Domes sēžu protokola publicēšana ir pilnīgi lieka  - pietiktu ar izvilkumiem cilvēciskā 

valodā par svarīgākajiem lēmumiem. Visas avīzes aizņem bērnudārzi, skolas, bibliotēkas - 

it kā nekas cits nebūtu. Kur intervijas, raksti par Kokneses vēsturi? Netiek veicināta 
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14.Kādu informāciju vēlaties lasīt avīzē „Kokneses Novada 
Vēstis”? Ko, Jūsuprāt, vajadzētu izmainīt, uzlabot? 
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viedokļu apmaiņa  - viss pelēks un garlaicīgs 

 Informāciju kas ir reāla, nevis mēnesi vecas ziņas 

 Mazāk lirikas, vairāk informācijas 

 Lasu reti, tikai informatīvos rakstus 

 Lasu mājas lapā, man patīk 

 Varētu būt atspoguļotas iedzīvotāju domas par dažādiem aktuāliem jautājumiem novadā 

diskusiju veidā 

 Vairāk labu darbu, tad arī būs par ko rakstīt! 

 Plašāku informāciju par tiem pasākumiem, kas notiks, kas plānots 

 Paldies! Meitenes malaces!!! Jaunais avīzes veidols ir labs! Varētu arī avīzīti biežāk - 2x 

mēnesī! Oficiālās ievadziņas no sēdēs lemtā tomēr ir pārāk daudz... vairāk interesantu un 

īsāku informāciju. Jāpiesaista vēl vairāk reportieru! Un viņi jāstimulē ar nelielām 

pārsteiguma veltēm (vismaz vienreiz gadā).  

Varētu būt arī kāda humora dzirksts! Un kaut kas no vēstures!!! Mums ir cilvēki, kas te 

daudz varētu palīdzēt!!! Atmiņas lēnām pazūd... Muzeja taču joprojām nav, bet dzīvojam 

ĻOTI ĪPAŠĀ KULTŪRVĒSTURISKĀ NOVADĀ!!! 

 Grūti pateikt 

 Vajadzētu vairāk informācijas par jauniešu iespējām Kokneses pagastā 

 Visu, kas notiek novadā. Īsāk, konkrētāk un svarīgāko izcelt! 

 Ļoti reti esmu lasījis Kokneses Novada Vēstis, pat nezinu, kas tur trūkst un kas ir lieks 

 Viss apmierina! It īpaši februāra izdevums: krāsains, uz avīzei piemērota papīra! 

 Tajā nedrīkstētu slavināt kādus deputātus. Tai ir jābūt maksimāli neitrālai. 

 Kas tiek darīts maznodrošināto personu atbalstam un to mazināšanai 

 Par uzņēmumiem Kokneses novadā, par to pakalpojumiem. Kad tiks apsekoti un laboti 

grants ceļi. Vai Kokneses novadā bērniem tiek brīvpusdienas. 

 Man pietiek ar esošo informāciju 

 Saukt lietas „īstajos vārdos" 

 Par ievērojamiem koknesiešiem, informāciju par notiekošo izglītības iestādēs! 

 Pirmkārt, rast iespēju, lai novada avīzi varētu saņemt ne tikai novada domē, bet arī katrs 

iedzīvotājs savā pastkastītē 

 Veiksmes stāstus par uzņēmīgiem jauniešiem Koknesē 

 Jaunāko informāciju par novadu 

 Patīk, ka „Kokneses Novada Vēstis” tiek veidotas ļoti demokrātiski, nebaidoties, ka avīzē 

parādīsies kritika. Patīkami, ka avīzē tiek aicināts izteikties ikviens. Ja būtu tāda iespēja, 

tad „Vēstis” varētu turpināt uzlabot avīzes formātu un drukas kvalitāti. Runājot par 

saturu, iespējams, ka ir vēl neizmantoti resursi, kā aktīvāk avīzes satura veidošanā var 

iesaistīt sabiedrību. Novada Vēstis ir viens no svarīgiem elementiem sociāli aktīvas 

sabiedrības veidošanā novadā. Novada vēstis var celt iedzīvotāju pašnovērtējumu un 

mudināt uz attīstību. To vajadzētu turpināt darīt. 

 Iepazīšanās sludinājumus! 

 Lasu reti 

 Mazāk domes sēžu stenogrammu! Vairāk informācijas par norisēm pagastā, novadā, 

kaimiņu novados. Avīzes veidotāju profesionālā līmeņa (žurnālistikā) paaugstināšana 

(kursi, stažēšanās dienas vai reģionālajos laikrakstos). 

 Vēlētos vairāk uzzināt par komunālo pakalpojumu parādniekiem, kuri dzīvo 

daudzdzīvokļu mājās. Kad mēs varēsim publiski uzzināt viņu uzvārdus un parādu 

summas? 

 Par pasākumu lietderību - neatcelt  pasākumus, kas ir publiskoti - lai nebūtu tāda 

situācija, ka vēlies apmeklēt pasākumu, kas ir atcelts tikai tāpēc, ka nav pietiekami 

pārdotu biļešu, visi ir cilvēki, kas laiku daudzreiz nespēj ieplānot laicīgi un pasākumu 

izdomā apmeklēt tajā dienā, nevis iepriekš ieplāno, un ne vienmēr kases strādā cilvēkiem 

pieejamā laikā. Avīzi vajadzētu izdod biežāk, lai domes ieviestie jaunumi netiktu publicēti 
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pa pus avīzi, vairāk ieinteresējošu materiālu, vēlams publicēt kāda jaunieša sasniegumus 

( novada iedzīvotāja)  

 KNV apmierina, pat ļoti paldies Sarmītei R. un Anitai Š. 

 Par jauniešiem, ko tie labu dara brīvajā laikā. Brīvprātīgais darbs. 

 Avīze dublē mājaslapu! Avīze ir bezzobaina, ne silts, ne auksts... 

 Sēdēs un sapulcēs gribētu redzēt žurnālistus, kuri var aprakstīt sapulces norisi. Kā arī 

sniegt informāciju par komunālajiem un to darbību un atbildību. 

 Vai nevarētu avīzi atnest pastnieks, jo reti kad var to dabūt 

 Februāra avīzē neskaidras, miglainas foto, iepriekš bija kvalitatīvāk 

 Kādus pasākumus veiks 

 Par kadru maiņu pašvaldībā, rast iespēju pateikties ilggadīgiem darbiniekiem, 

iepazīstināt ar jauniem 

 Paldies, jo informācija ir augstā līmenī, izlasot Kokneses Vēstis, zini, kas kur notiek 

 Nesanāk bieži lasīt, esmu ievērojusi, ka šis izdevums tiek drukāts nepietiekamā skaitā! 

 Policijas ziņas, nevajadzētu sēdes nolikumus 

 Policijas ziņas par novadu 

 Avīzīti derētu papildināt ar rakstiem par ražotājiem - zemniekiem, saimniekiem, 

kokapstrādes uzņ., biškopjiem; "Kokneses Sama" sadaļa par zivju zveju un ar to saistītiem 

atgadījumiem 

 Man šķiet, ka avīze ir laba, izzinoša, saturīga un vizuāli pievilcīga 

 Par sakoptākajām sētām un arī par sliktajām 

 Vairāk gribētos zināt par stiprām, kuplām ģimenēm 

 Par sabiedrisko kārtību, sociālās palīdzības pakalpojumiem, izglītības iestādēm, 

apdzīvoto vietu sakoptību 

 Uzaicināt iedzīvotājus sakopt sev izmantotās teritorijas 

 Avīzi izplatīt vairākās vietās 

 Vairāk par novada darbu, uzņēmumu darbības analīzi 

 Vairāk konkrētu darbību,  lielākiem burtiem 

 Vairāk foto 

 Plašāku sludinājumu daļu 

 Gribētos lasīt vairāk par cilvēkiem, kas novadam ir atdevuši visu savu darba mūžu 

 Līdz šim avīzei ir bijis labs saturs un labs noformējums. Staburaga mājās lapā domas 

rosinošus komentārus raksta kāds Kokneses smaids - atvēliet viņam pašam savu sleju! 

 Domes lēmumus var publicēt cita veida izdevumā 

 Laba avīze. Abām kundzēm, avīzes veidotājām gribas vēlēt spēku un izturību viņu darbā!  

 Nelasu 

 Pašvaldības policista īsu ieskatu par padarīto, jo liekas, ka viņš tik Koknesē vien uzturas, 

par katra pagasta darbu un padarīto 

 Minēt faktus, ko pašvaldībai nav izdevies veikt 

 Varētu kaut ko ielikt, kas notiek citos novados, atrast sadarbību ar kādu citu novadu... 

 Izņemot lēmumus, tur vispār nav ko lasīt 

 Vairāk rakstīt par mazākajiem pagastiņiem, Bebriem, Iršiem, nevis visu tikai par Koknesi 

 Par iedzīvotāju aktivitātēm, veikumiem, sasniegumiem 

 Sporta ziņas 

 Par to, ko taisās darīt iedzīvotāju labā 

 Man ļoti patika Bebru avīze "Spiets", kur bija rakstīts, kas precas, kam bērni piedzimuši, 

ļoti laba avīze bija 

 Bieži vien dažādos lēmumus nevar pareizi saprast, jo tie uzrakstīti, teiksim, glumi. Tos 

tomēr lasa cilvēki, kuriem nav blakus visādi akti 

 Tā turpināt, ļoti jauka avīzes komanda 

 Varētu būt intervijas ar kādu no novada iedzīvotājiem, viņu lielajās dzīves jubilejās, 

piemēram. Citās novada avīzēs esmu manījusi fotogrāfijas un īsu interviju/rakstiņu (par 
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iecerēm jaunajā darbā) par jaunajiem, pieņemtajiem darbiniekiem novadā 

 Avīzei nav nekādas vainas, informācijas ir pietiekami. Paldies, ka tā ir par velti. Tikai 

mums viņa ir ļoti reti pieejama. Visi jau nedzīvo centrā. Ir arī lauku sētas. 

 Patika labāk vecais avīzes formāts, ērti lasāms. Pārējais ir labi. 

 Informāciju par novada uzņēmējiem. Parādīt, kas un ko pārdod vai sniedz pakalpojumus. 

Tā cilvēki vairāk uzzinātu, kur nopirkt, piemēram, skaistus stādus vai gardas desas. 

 Patika labāk avīzes vecais formāts 

 Par panākumiem lauksaimniecībā, uzņēmējdarbībā 

 

 
 

Detalizētās un cita veida atbildes 

 Novada domes lēmumus, deputātu diskusijas par izskatāmajiem jautājumiem, lai varētu 

novērtēt, katra ievēlētā deputāta darbu 

 Tas pats, kas par avīzi... Lapa ļoti primitīva un garlaicīga. Informācija vienveidīga.. 

Tāda sajūta, ka Koknesē nekas nenotiek... 

 Uzlabot sporta sadaļu 

 Laicīgu domes sēžu informāciju jau tajā pašā nedēļā, kad domes sēde notikusi, bet ne 

mēnesi vēlāk 

 Īsākus rakstus par pasākumiem, citādi viss ok 

 Vairāk par iedzīvotāju iespējām strādāt savā novadā, lai nav jābrauc darba meklējumos 

uz citiem novadiem. Par izglītošanās iespējām, lai nav jāmeklē darbinieki no citiem 

novadiem... 

 Man patīk! Gandrīz visu varu atrast! Neesmu pētījusi, bet gan jau arī citiem novadiem 

ir kas interesants... varētu kādu rozīnīti iemest! Lai atjaunojas! Un jāmudina visi, kas 

liek mājas lapā pastāvīgo informāciju, to tomēr ik pa laikam atjauno!!! Te domāju 

kultūras nama vietām novecojušo un nepilnīgo informāciju. 

 Varbūt mazliet vairāk par pašvaldības darbību 

 Par jauniešu izaugsmes un pašrealizācijas iespējām Kokneses pagastā. Jaunieši ir mūsu 

nākotne! 

 Pārsvarā izmantoju tikai novada avīzi, tāpēc arī īsti nevaru neko ieteikt par mājaslapu 

 Kad sākšu lietot Kokneses mājaslapu, tad arī radīsies viedoklis 

 Nedaudz pieklibo mājas lapas pārskatāmība. 

 Labprāt redzētu apvienotu pasākuma plānu, piemēram, kas notiek sporta centrā un 

kultūras namā, kā arī pagastu centros, jo tagad šī informācija jāmeklē atsevišķi 

 Visu iespējamo 
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15.Kādu informāciju vēlaties redzēt novada mājaslapā 
www.koknese.lv? Ko, Jūsuprāt, vajadzētu izmainīt, uzlabot? 
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 Izveidot lasāmu arhīva sadaļu 

 Vajadzētu dizainu padarīt draudzīgāku... 

 Varētu kādus sludinājumus vairāk, piem. iepazīšanās! 

 Kad tiks apsekoti un laboti grants ceļi; vai Kokneses novadā tiek bērniem brīvpusdienas 

 Interneta videi ir raksturīgi strauji attīstīties, tāpēc veidojot mājaslapas nav tik 

vienkārši izstrādāt universālu lapu, kas nenoveco ilgāku laiku. Kokneses mājas lapā 

izvietotā informācija ir aktuāla un tā tiek operatīvi papildināta. Par aktuālākajiem 

jautājumiem, kas ir aprakstīti mājaslapā, var uzzināt no Twitter ziņu rindas un FB 

lapas. Iespējams, ka lapa iegūtu, ja tajā būtu vairāk video un citi interaktīvi elementi. Es 

ieteiktu turpināt attīstīt mājas lapu, tajā iekļaujot blogu sadaļu, kur cilvēki varētu iesūtīt 

savus aprakstus, izmantojot interneta piedāvātās iespējas (soundcloud); mājas lapu 

varētu papildināt ar Kokneses interneta radiostaciju, kurā starp mūzikas atskaņošanu 

varētu ievietot intervijas un citus ierakstus. Iespēju ir daudz, vajag izmantot. Protams, 

vienmēr ir iespējams uzlabot un padarīt mūsdienīgāku lapas dizainu, pamainot fontus, 

burtu lielumus, krāsas un citu. Bet arī tagad ir ok :) 

 Jāiepazīstas 

 Parādnieku sarakstu, kuri nemaksā par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem!!! 

 Novada mājaslapas kvalitāte visumā apmierina, vienīgi vēlama pastāvīgās informācijas 

atjaunināšana ar kādiem līdz šim nepublicētiem faktiem (piem., gadiem ilgi nekas nav 

mainījies informācijā par novada izglītības iestādēm u.c.) Patīkami, ka aktuālo 

informāciju mājaslapas veidotāji cenšas atjaunināt pēc iespējas biežāk. 

 Mājaslapu apskatu ļoti reti, tāpēc ieteikumu nav 

 Vairāk publicēt jaunumus no skolas dzīves, labprāt redzētu jauniešiem pieejamo 

projektu iespējas. Papildus izglītošanas iespējas, kā uzlabot novada veselību. 

 Īpaši nesekoju mājas lapai, šī bija viena no retajām reizēm 

 Operatīvu, ar attieksmi pret notikumiem, piemēram, zālītes pīpēšana, dzeršana skolā utt. 

 Man tādas nava. Informāciju saņemu no Kokneses vēstīm un Staburaga, kurās arī ir 

ierobežota vārda brīvība, tur slepenībā 

 Vairāk bildes ar Kokneses skatiem 

 Vajadzētu mazliet modernizēt to un uzlabot tā struktūru. Viegli pieejama, skaisti 

noformēta informācija piesaista tūristus! :) 

 Neesmu regulārs mājaslapas vērotājs, nav viedokļa 

 Mājaslapa ir labi pārskatāma un saprotama, atspoguļoti visi pasākumi novadā 

 Sporta aktivitātēm, sociālajiem pakalpojumiem 

 Nav interneta pieejas 

 Vairāk tieši mājaslapas veidotāju rakstītas informācijas, kur bijuši klātienē pasākumos, 

nevis maznozīmīgi iestāžu pasākumu gari apraksti 

 Mājas lapai jābūt domes "Spogulim" un tur jāatspoguļo visa informācija, nevis tikai tā, 

kas ir pozitīva 

 Sakārtojiet tā, lai var orientēties. Sākumlapā abas blakus slejas ar papildus informāciju 

var palikt, bet apmeklējot jau konkrētas tēmas, piemēram, pētot Iršu pagasta vēsturi - 

mani neinteresē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Tie traucē uztvert 

informāciju.  

 Mājaslapa ir neinteresanta, šķiet, ka novadā nekas nenotiek, lasītāju viedokļi un 

komentāri neparādās viegli pieejamā vietā, bez kaut kādas reģistrēšanās 

 Viss kārtībā, priekšstats labs par visu novadu, īpaši par kultūras un sporta dzīvi. 

Deputāti varētu runāt par padarīto. 

 Der arī šāda 

 Mājaslapu neesmu lietojusi, iesacījumu nav 

 Spēt pieņemt lēmumus, lai tie būtu par labu iedzīvotājiem 

 Tūrisma iespējas ne tikai Koknesē, bet gan visā pagastā - maz informācijas 

 Vairāk par darba uzņēmumu darbības analīzi 
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 Neapmeklēju, bet tūristus tā lapa nu gan nepiesaista!!! 

 Sakārtot, lai var kaut ko saprast 

 Par iedzīvotāju aktivitātēm, veikumiem, sasniegumiem 

 Nav interneta 

 Jebkādu, bet labi izprotamu 

 Būtu forši, ja galerijas varētu skatīties visas, nevis tikai pēdējās 5. Vajadzētu 

fotogrāfijas pie novada/pašvaldību darbiniekiem. 

 Informācija ir, bet grūti atrodama un "nesaprotamās vietās paslēpta". 

Vēlētos vienkāršāk atrast senāku informāciju, ne tikai pašu jaunāko, arī fotogrāfijas. 

 Paņemt no Staburaga mājaslapas un pārpublicēt Kokneses novada aktuālo informāciju 

 Mājaslapa ir pievilcīga, informācija ievietota savlaicīgi, nav novēlota, varbūt vajadzētu 

ievietot vairāk "noderīgas saites" 

 

PAKALPOJUMI 
 

 
 

Cits: draugi, paziņas izstāsta; no sēdēm; no vecākiem, draugiem; viena tante teica; no citām 

personām; Twitter, Facebook; kaimiņi; no klačām; iedzīvotāju info; ja kādas aktualitātes 

parādās interneta vietnēs; no kaimiņiem; no baumām; no citiem iedzīvotājiem; no citiem 

iedzīvotājiem; maz informācijas pagastā. 

 
17.Lūdzu novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu pieejamība un kvalitāte 
Kokneses novadā! 
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16. Kādā veidā iedzīvotāji parasti iegūst informāciju 
par pašvaldības pakalpojumiem un aktualitātēm? 
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Vēlētos kvalitatīvāku izglītību 

Bebru pagasts Laba vidusskola Koknesē, laba mūzikas skola (vajag jaunu direktori, 

kas nebremzē skolas attīstību), mīnuss - jābrauc 10-20 km no 

pagastiem. Ja nevar izbraukāt - jāapmierinās ar to, kas notiek Iršos un 

Bebros - vecas un ļoti vecas skolotājas, kas strādā ar jau 

nepedagoģiskām metodēm. Es saprotu katra skolotāja, kā cilvēka 

attaisnojumus, kāpēc turpina strādā pēc pensijas vecuma sasniegšanas. 

Bet ne manam bērnam, ne kādam citam bērnam par to nav jāmaksā 

laikā, kad veidojas viņa personība.  

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Neapmierina pieejamība, maz ir dzirdēts par aktivitātēm un 

apmācībām, kas ir pieejamas - izņemot sporta centru, autokursus. Esošo 

interešu izglītības pulciņu pieejamība un kvalitāte apmierina, bet tie 

varētu būt vēl vairāk un dažādāki un arī Kokneses kultūras namā!!! 

 

Nav nekā jauna šajā jomā. Liepavots nav pieejams, jo tur jau vecā blice 

pie teikšanas, kas jaunos ēd laukā. Teātrī arī nav dzirdēts, ka kāds 

vēlētos iesaistīt jaunas sejas. Nav bijusi jaunu dalībnieku uzņemšana. 

Vieni un tie paši kolektīvi visus gadus. Nekā jauna, salīdzinot ar 

Aizkraukles Tautskolu. 

Bebru pagasts Viss pieejams centrā – Koknesē, diemžēl 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Daļēji apmierina 

Izmantoju Aizkraukles domes piedāvājumu. 

Ļoti vajadzētu organizēt 

Bebru pagasts Kaut ko Koknesē varētu organizēt 
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Iršu pagasts

Interešu izglītības nodarbību (pulciņi, deju 
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Atkal - ja Koknesē vispār kaut kas notiek. Zinu, ka reāli ir jābrauc  uz 

Aizkraukli.   

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts - 

Bebru pagasts Bēdīgs :(   skatoties no skatupunkta, kas jāpērk vecākiem 

Iršu pagasts Skolu materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai vajadzētu piešķirt 

vairāk līdzekļus,piemēram, datoru iegādei 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Kāpēc stadionā vakaros nav ieslēgts apgaismojums? Es ziemā tur 

nevarēju vakaros skriet! Citus gadus tas bija izgaismots! 

Bebros vajadzīgs sporta angārs 

Bebru pagasts Par maz izmanto vietējie iedzīvotāji 

Apmierina, tikai maz organizētu pasākumu 

Iršu pagasts - 
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apmierina

 neapmierina

grūti pateikt



 29 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Pēdējā laikā pasākumi interesanti ar jaunrades piesitienu 

Kur pazudušas atlaides pensionāriem? 

Atlaides pensionāriem? 

Daļēji apmierina 

Vajadzētu organizēt pavasara gadatirgu agrāk, nevis Kokneses svētkos 

Daļēji apmierina 

Vēlams kapu svētku laikā neieplānot citus kult. pasākumus 

Vajag vairāk 

Naftalīns!! 

Mani apmierina kultūras un sporta pasākumu pieejamība un līmenis, 

tikai neapmierina koknesiešu kūtrums tos apmeklējot 

Nav tik daudz brīva laika pasākumiem novadā, lai tie varētu apmierināt, 

vajadzētu vismaz 1x mēnesī jauniešiem pieejamu pasākumu (var arī būt 

izglītojošs), kas veicinātu jauniešu izaugsmi darboties tālāk novadā 

 

Kultūras pasākumi ir diezgan vienveidīgi un zema līmeņa mākslinieku 

lobēšana. Sen nav bijis pasākums ar augstas klases māksliniekiem. 

 

Visvājākais punkts, manuprāt, ir kultūra. Sākot ar kultūras nama 

vizuālo izskatu - noformējums, ieejot namā nekas neliecina par 

pašdarbības kolektīviem; direktores izturēšanos (attieksme pret 

kolektīviem, tērpiem) un beidzot ar pasākumiem. Ideāla vieta āra 

pasākumiem ir Tirgus laukums, kāpēc tur nevarētu notikt piem. 

Jaungada sagaidīšana? Kultūrā nekas nemainīsies, kamēr nebūs jauns 

direktors. Arī mūzikas skolā prasās pēc jauna un novatoriska direktora, 

lai būtu mūsdienīga skola, no kuras bērni nebaidās. 

Bebru pagasts Reizēm neapmierina 

SVIESTS! :D 

Varēja būt vairāk 

Iršu pagasts Pasākums 1 x gadā! 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Vajadzētu vairāk reklamēt 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts - 
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Ideāli 

Paldies, laipnas darbinieces 

Bebru pagasts Haoss - avīžu, žurnālu "kaudzes"! 

Tā kā no rīta agri aizbraucu un vēlu vakarā atbraucu, manis pēc 

bibliotēka Bebros var nebūt. Nezinu, kāds ir tās ekonomiskais 

pamatojums eksistēšanai. Tad, kad biju aizgājusi, mani interesējošie 

materiāli tur nebija - netiek pasūtīti. Mani bērni arī neizmanto, jo 

nemācās Bebros. 

Vienīgā vieta, kas ir sakārtota… 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri  

Kokneses pagasts Neapmierina, neskaidri 

Daļēji apmierina 

Neizmantoju 

Nepamatotas cenas 

Bebru pagasts Daļēji apmierina 

Daudz dažādu problēmu, kuras tiek risinātas negribīgi un laiku velkot 

Iršu pagasts - 
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Neapmierina Zemeņu ielas stāvoklis 

Pēc mājas renovācijas vēlams salabot ceļa posmu pie mājas "Liepas" 

Daļēji apmierina 

Tiek apkopts centrs, jo tālāk no centra, jo sliktāk 

Neapmierina, vajag uzlabot 

Neapmierina - Daugavas, Zemeņu ielas  

Ne vienmēr apmierina 

Jāpilnveido 

Neapmierina Daugavas, Rožu ielas 

Kokneses jaunajās mājās dzīvo ļoti daudz nodokļu maksātāju, kuri būtu 

pelnījuši, lai sakārto ielas pie mājām 

 

Neapmierina katastrofāli sliktais daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 

stāvoklis. Ielas šauras, bedrainas, dubļainas. Pagalmos vajadzētu 

ierīkot vairāk "kabatas", lai nav jāizbraukā zālāji. Bērnudārzā sausām 

kājām ieiet nevar ne pa mazajiem, ne pa lielajiem vārtiem. No veikala 

"Maxima" puses pa 1905.gada ielu līdz pagriezienam uz Blaumaņa ielu 

nepieciešama ietve. Pa Blaumaņa ielu no skolas uz Aizkraukles pusi arī 

vajag ietvi. 

 

Ielu tīrīšana un greiderēšana ir kritiska, dzīvoju Koknesē, mana iela ir 

iztīrīta 6 reizes 6 gados, kad ir sniegs, un atkārtoti zvanot un meklējot, 

vasarā nekad nav nogreiderēta pēdējos 6 gados. Aktivitāte ir tikai pirms 

vēlēšanām, tad izdara bez prasīšanas un nekādos tīrīšanas plānos nav 

jāiekļaujas. 

 

Vajag sakārtot ielas starp daudzdzīvokļu mājām pēc izstrādātā 

labiekārtošanas projekta, par kuru tika iztērēta liela nauda, bet nekas 

netiek darīts. Kājas var nolauzt ejot uz dārziņu, mašīnu nav kur novietot 

un man nav jāveido stāvvietas par savu naudu uz pašvaldības 

piederošās zemes, tāpēc es maksāju lielus nodokļus un gribu kaut ko 

saņemt arī atpakaļ. 

 

Dubļi un peļķes dzīvojamo māju rajonā - jau neskaitāmus gadus nekas 

netiek darīts... 

 

Novada zemes ceļi kā ziemā, tā vasarā netiek pienācīgi kopti, ziemā pat 

par samaksu nav iespējams pasūtīt sniega tīrītāja pakalpojumus 

savlaicīgai māju pievadceļu iztīrīšanai 

 

Salabot ietves un ceļus, kur nav iespējams paiet ar bērnu ratiem un ar 

automašīnu 

 

Jāsakārto Kokneses daudzdzīvokļu pagalmu ieliņas un gājēju celiņi, lai 

pašā centrā nav "jābrien" pa dubļiem 

Bebru pagasts Daļēji apmierina 

Iztīra, kad pieprasi 

Kā var nokomentēt, cik labi strādājat, ja strādāts tiek uz minimālo 

apjomu - pļaut, kad zāle pilnā augumā un vienreiz, greiderēt, tad, kad ir 

sūdzības... 
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Ceļi netiek laboti Bebros  

Ļoti labi, cenšas 

Iršu pagasts Ceļu uzlabošana (ceļmalu appļaušana, grāvīšu ierīkošana, krūmu 

izciršana)  - mums to nevajag??? 

Neapmierina pie daudzdzīvokļu mājām  

Lauku ceļi sliktā kvalitātē 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Daļēji apmierina, kā kurā vietā 

Cik tad apgaismota ir Paugu iela? 

Vairāk mazajās ieliņās 

Nav vairs apgaismots gājēju celiņš līdz pagriezienam uz ceļadaļu 

 

Ļ.cien.pašvaldības izpilddirektor, lūdzu izstaigājiet vienu reizi mūsu 

ieliņas dienas gaismā un vienreiz diennakts tumšajā laikā! Kokneses 

novadā bez Iršiem un Bebriem ir arī KOKNESE. 

 

Ielu apgaismojumu ir dīvaini vērtēt, jo tam ir visādi iemesli, cik ilgi un 

kurās vietās vajadzētu būt apgaismotam, kaut gan, ja par to nebūtu 

jāmaksā, tad, protams, visur varētu būt gaišs visu diennakti 

 

Ļoti tumša pilsēta 

Bebru pagasts Mani ceļi ir apgaismoti. Paldies! 

Nevajadzīgi tiek dedzināts 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Daļēji apmierina 

Neapmierina, tiek paceltas cenas 

Kļuva dārgāka 

Notiek nelikumības 

Bebru pagasts Pietrūkst Bebros lielāku plastmasai konteineru 
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Ielu apgaismojums ciemos   

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojuma 
pieejamība un kvalitāte  

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Iršu pagasts Neapmierina, nesamērīgi dārgi 

Solīja, ka par atkritumu šķirošanu sanāks maksāt mazāk, solītais 

nepiepildījās, tagad daudzi no mūsu kaimiņiem vairs atkritumus 

necenšas šķirot!!! 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Ieteicam nodrošin. ar transportu reizi nedēļā uz Atradzes kapiem 

Reti, kad iegriežos 

Tualete kapsētā? 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Iekšpagalmi slikti 

Neapmierina pārvaldnieki 

Slikta kvalitāte 

Jāpilnveido 

Bebru pagasts Bebros pārvaldes vadītāja varētu neignorēt iedzīvotāju sapulces, kad 

runa iet par pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem mājā un parādiem, 

kas radušies tos izīrējot kam pagadās. Iedzīvotājiem nav jāsedz 

pašvaldības dzīvokļa parāds! 

Iršu pagasts - 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kapsētu apsaimniekošana   

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana     

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts - 

Bebru pagasts Neko nedzird par to 

Nav pieejami, jābrauc uz Aizkraukli, darba laiki mistiski 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Ne vienmēr palīdz (sūta tālāk) 

Uzskatu, ka vairāk būtu jāpalīdz ģimenēm ar maziem bērniem, kur 

bērnus audzina tikai māte (tēvs) 

Bebru pagasts Jāuzlabo komunikācija 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Lūdzu ierīkot 1 dakteru kabinetu bijušajās Meliorācijas kopmītnēs 

Neērti darbalaiki 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts Ģimenes ārsta loma nav saprotama  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Būvvaldes sniegtie pakalpojumi      

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Sociālās palīdzības pieejamība (pabalsti, dzīvokļu 
jautājumu risināšana u.c.)      

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība    

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Sākumskolas vecuma bērniem nav sporta pulciņu Kokneses vsk. 

Bebru pagasts Nav tādu 

Nav pieejamas  

Nemāk rīkot pasākumus 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Iesaku ieviest "tautas vingrošanu" (ārā, pavasarī, rudenī, vasarā un pat 

ziemā!) 

Ļoti labi 

Kuri tad vēl ir novada organizētie kultūras pasākumi (te vajadzēja 

uzskaitīt vēl vairāk...)!  

Svētkos viss vairāk orientēts uz jauniešiem, bet pagājušogad bija 

vērojamas lieliskas idejas un izdošanās 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Grūti pateikt, atkarīgs no manis 

Normālas 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Sporta aktivitāšu pieejamība     

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Novada organizētie kultūras pasākumi (Sama 
modināšanas svētki, teātra festivāls Pērses 

krastos, novada svētki u.c.)     

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Brīvā laika pavadīšanas iespējas      

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Ja cilvēks pats vēlēsies kaut kur iesaistīties, tad arī viss notiks!!!! 

 

Par brīvā laika pavadīšanas iespējām arī ir jāsaprot tas, ka katrs pats 

izvēlās, kā viņš tērē savu laiku. Tādu aktivitāšu kā dejošana, 

instrumentu spēlēšana, dziedāšana ir iespējama, jo Koknesē ir cilvēki, 

pie kuriem un pulciņi uz kuriem var doties, taču iespējamība, ka 

parādīsies vairāk brīvā laika pavadīšanas iespēju, ir tuvu nullei, jo tam 

vajag cilvēkus un arī motivējošu atalgojumu. 

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas tiešām neapmierina (kur peldvieta? 

kur iespējas vasarā tūristiem iziet dažādas atraktīvas takas ar 

uzdevumiem u.c., kur pasākumi jauniešiem??? kur dažādas sportiskas 

aktivitātes tiem, kas nav tik augsti sagatavoti sportisti? kur pasākumi 

ģimenēm?) PALDIES PAR SLIDOTAVU uz Zaļā tirgus!!! Tas tiešām ir 

labs brīvā laika pavadīšanas piedāvājums!!! 

Bebru pagasts Maz pensionāriem rīko! 

Nekā nav! 

SVIESTS! TV :D 

Iršu pagasts - 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Neapmierina autobusu pietura "Bormaņi" 

Vairāk pievērst uzmanību ceļa malām pie Atradzes 

Varētu likt sakopt mājas pie "Atradzes" 

Daļēji apmierina 

Vajadzētu labāk 

Šosejas pusē apmierina 

Neapmierina šosejas mala pretim Zemeņu ielai 

Neapmierina, jo nava likumu 

Vajag izbūvēt bērnu rotaļlaukumus, ar vienu baļķi nosviestu pilsētas 

centrā nepietiek. Ierīkot vairāk miskastes, jo, ejot pa Koknesi, nav kur 

izmest papīrus. 

Jau minēju par Vērenes ielu no jaunā ceļa līdz pārbrauktuvei un vecā 

krautuve, ļoti nesakopts, nerada labu iespaidu par Koknesi 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts Varēja būt labāk 

Neapmierina ceļa malu sakoptība 

Neapmierina, varēja būt labāk 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses pagasts

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Apdzīvoto vietu sakoptība   

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Daļēji apmierina 

No estrādes pirms koncertiem izvākt sadzīves atkritumus 

Traucē dzīvnieku mēsli 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts Birokrātija bremzē iniciatīvu 

 

 
 

Iedzīvotāju komentāri 

Kokneses pagasts Kļuvusi daudz labāka 

Pusaudžiem - huligāniem pārāk liela vaļa 

Stingrāk jāuzmana jaunieši 

Kontrole brīvdienās 

Aktīvāk darboties 

Jaunatnes visatļautība 

Bebru pagasts Policija - birokrātisma kalngals, nevis kārtības uzturētāji 

Ja reiz novadā ir municipālā policija ar tai piešķirtu transportu un 

divām štata vietām, tad vēlētos, lai viņu darbs nebeigtos ar pīpējošu 

puišeļu tvarstīšanu pie skolām, bet uzraudzītu kārtību arī vēlākās 

vakara stundās pagastu centros un citās jauniešu pulcēšanās vietās 

Vēl vajag nov. kameras 

Iršu pagasts Pagastā vajadzētu pastāvīgu kārtības sargu 

Sabiedriskās kārtības normas tiek pārkāptas regulāri! Policijas darbība 

ir minimāla.  

Trūkst profilakses 

 

*Citas atbildes  

Kokneses pagasts Kur tad sadzīves pakalpojumu, tirdzniecības vietu, tūrisma pieejamība. 

Darba vietu pieejamība? Ļoti neizstrādāts jautājums. Vienpusīgs.....  

Ļoti žēl, ka pagasta strādājošie reizēm samērā slikti - pavirši veic savus 

uzticētos pienākumus (darbus), un no vadības puses reizēm nav nekāda 

kontroles.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kokneses…

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Dabas un atpūtas teritoriju, objektu 
apsaimniekošana 

apmierina

 neapmierina

grūti pateikt
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Nekorekts ranžējums - apmierina, neapmierina. Pamatā apmierina visās 

jomās sniegtie pakalpojumi, bet tos, kuros būtu vēlams uzlabojums, 

atzīmēju kā "neapmierina.  

Nejūtam ieinteresētību - cilvēku dzīves uzlabošanā... 

Bebru pagasts - 

Iršu pagasts - 

 

Secinājumi: 

1. 70-80% aptaujāto visu pagastu respondentu ir apmierināti ar izglītības pakalpojuma 

pieejamību, sporta infrastruktūras pie izglītības iestādēm pieejamību, informācijas 

pieejamību par kultūras un izklaides pasākumiem novadā, bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

 

2. Vislielāko neapmierinātību aptaujātie Iršu pagasta iedzīvotāji pauž saistībā ar 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu (50 %), ceļu, ietvju un ielu uzturēšanu (50 %), 

ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību (50%), atkritumu savākšanas un izvešanas 

pakalpojuma pieejamību un kvalitāti (40 %), dabas un atpūtas teritoriju, objektu 

apsaimniekošanu (30 %).  

 

3. Salīdzinājumā ar pārējiem pagastiem, aptaujātie Iršu pagasta iedzīvotāji ir daudz 

vairāk apmierināti ar sporta aktivitāšu pieejamību, apdzīvoto vietu sakoptību, 

kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumiem, ielu apgaismojumu 

ciemos.  

 

4. Savukārt Bebru pagasta respondentus visvairāk neapmierina sabiedriskās kārtības 

nodrošināšana (60 %), ceļu, ietvju un ielu uzturēšana (60 %), ielu apgaismojums (35 

%) brīvā laika pavadīšanas iespējas (30 %), kultūras pasākumu pieejamība un kvalitāte 

(30 %), kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumi (30 %). 

 

5. Kokneses pagasta iedzīvotāji visvairāk neapmierināti ir ar ceļu, ietvju un ielu 

uzturēšanu (40 %), kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumiem (35 

%), ielu apgaismojumu (35 %), kultūras pasākumu pieejamību un kvalitāti (30 %), 

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu (30 %), apdzīvoto vietu sakoptību (30 %). 

 

6. Vairāk kā 50 % visu pagastu iedzīvotāju grūti novērtēt apmierinātību ar būvvaldes 

sniegtajiem pakalpojumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, interešu izglītības 

nodarbību (pulciņi, deju kolektīvi) pieejamību un kvalitāti, sociālās palīdzības 

pieejamību kanalizācijas, siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumiem (izņemot 

Iršu pagastu, kur 70 % respondentu pauž apmierinātību), mūžizglītības pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti. 
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NOVADA PASĀKUMI 
 

 
 

Citas atbildes 

 Par tādiem nekas nav dzirdēts 

 Labāk nodarboties, bet ne popularizēt, jo tā bieži vien ir tikai komercija 

 Daudz jau tādu nav. Vajadzētu vairāk!!! 

 Nav sanācis ņemt aktīvu līdzdalību, bet gribētu 

 Kokneses sams 

 Putras programmā 

 Neesmu piedalījies daudz pasākumos. Zinu, ka Sama modināšanas svētkos tantes nūjoja 

un atceros, ka piedalījos orientēšanās sacensībās. Ļoti patīk Kokneses spēkavīru posms, 

tādus es uzskatu par veselīga dzīvesveida popularizējošiem pasākumiem - kur tie, kam 

gribās slinkot var iedzert alu un pavadīt labi laiku un tiem, kam ir interese iegūt 

motivāciju un labas sajūtas, vai piedalīties. 

 Pastaigas parkā un pa jauno dabas taku 

 Gadatirgus 

 Deju kolektīvs, ar to saistītie pasākumi, ne tikai novadā. Paši sponsorējam braucienus 

uz deju pasākumiem gan Latvijā, gan arī ārzemēs, tā popularizējot latviešu tautas 

tradīcijas, deju, novadu. 

 Trenējos, piedalos sacensībās. Bet par pārējiem - stingri jāpastrādā, lai masu sporta 

pasākumi saliedētu ciema iedzīvotājus. 

 Pasākumi estrādē un kultūras namā 

 Slinkums ņēmis virsroku! 

 Diemžēl ar manu darba specifiku maz sanāk brīvā laika, bet, kad ir laiks, cenšos 

piedalīties piedāvātos pasākumos 

 Pati esmu rīkojusi pasākumu, kad mācījos I.Gaiša Kokneses vsk, tad piedalījos visos, 

kas bija 

 Piedalījos dienas centra organizētajā veselības vingrošanā. Jāatjauno pasākums!!! 

 "Zandartā" 

 Par sakoptu Latviju 

 Takas uz Likteņdārzu atklāšana 

 Piedalos kā skatītājs un atbalstītājs 

 Sportoju Koknesē kopā ar radiem un draugiem. Īsti neesmu izjutusi, ka tas tiek 
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Individuāli ievēroju veselīgu dzīvesveidu
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Pēc iespējas visos

Talkas

Respondentu skaits 

18.Kādos veselīga dzīvesveida popularizējošos pasākumos 
Kokneses novadā esat piedalījies/usies? 
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popularizēts. Var taču rīkot ģimeņu, komandu sporta spēles, tautas skrējienus utml. Ļoti 

priecātos, ja tādi būtu! 

 16.marta, 25.marta un citos Kokneses sabiedriskos pasākumos 

 Pārgājieni, ekskursijas 

 Tematiskos atpūtas vakaros 

 Vai tad mēs no Bebriem kaut kur tiekam? 

 "Pērses zelts" 

 Bibliotēkas pasākumi, teātra izrādes 

 Koknesē nevienā 

 Volejbola turnīru pasākumos Iršos 

 Sporta spēlēs Iršos, orientēšanās pasākumā 

 

 
 

Detalizētās un cita veida atbildes 

 Pagājušā gada gājiens - super! 

 Svētkiem jānotiek Koknesē...jo citur nav, kas skatās... 

 Galvenais, lai cilvēkiem ir interesanti pavadīt visu dienu, lai var brīvi justies 

 Nebūs jaunu ideju. Varbūt vajag iesaistīt iespējami vairāk iedzīvotāju, arī tos, kas 

šobrīd nepiedalās, jo parasti jau paši rīkotāji ir arī aktīvākie dalībnieki 

 Konkurss/festivāls "Kokneses novada Torte" -  Koknesē ir daudz  tortu cepējas, kas 

droši vien labprāt piedalītos. 

 Individuālos un komandu turnīrus par novada notikumiem, vēsturi. Bērnu sporta spēles, 

sievu kalnā nešanas sacensības. Tautas sadziedāšanos vakarā ar kādu mākslinieku 

kolektīvu vai vietējo kori, sadancošanu ar atrakcijām, konkursiem. Dažādu aktivitāšu 

centrus - floristikas, pērļošanas, zīmēšanas. 

 Balli 

 Divu dienu pasākums ar vairāk viesiem, lai ari citiem ir interesanti atbraukt un 

paskatīties 

 Visplašākās!!! Visām vecumu grupām!  

1) gājienu (tikai otrādi - sākt Kokneses parkā, iet pa Parka ielu, tad pa 1905.gada ielu 

un noslēgt laikam jau Kokneses estrādē šogad...) 

2) sadziedāšanos un sadancošanu, bet vairākās vietās!!! un vairākos pulksteņos... ik pa 

laikam! arī tirgus laukumā... arī pie Kokneses vārtiem... arī bērnu rotaļu laukumā... arī 

pie Elvja... arī baznīcās... 
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19.Kādas aktivitātes, Jūsuprāt, vajadzētu organizēt 
Kokneses novada svētkos? 
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3) naudas kalšanu (te varētu aicināt arī meistarus no citām Latvijas pilsētām) 

4) gaumīgu amatnieku (galvenokārt) tirgu 

5) visdažādākās sportiskās aktivitātes 

6) ģimeņu spēles (erudīcijā, atraktivitātē, mākslinieciskā pašdarbībā...) 

7) degustācijas (maize, alus, saldumi, ekoloģiskā produkcija) 

8) masveida vingrojumi (ar cigun vai aerobikas elementiem) 

9) Kokneses amatnieku darbnīcas (rokdarbnieču, filcēšanas, pērļotāju, pinēju, šuvēju, 

podnieku u.c.) 

10) zupas vārīšana 

11) vizināšanās ar zirgiem, laivām, riteņiem, retro mašīnām, motocikliem u.t.t. 

12) skaistu koncertu vai teātra izrādi un balli ragu mūzikas pavadījumā noslēgumā!!! 

Visu par velti!!! 

 Patika novada pašdarbnieku un uzņēmēju gājiens. Varētu vairāk aktivitāšu (konkursu, 

sporta sacensību u.t.t.) bērniem un visai ģimenei. Bet svētki tiešām bija jauki! 

 Vairāk uzaicināt pazīstamus māksliniekus 

 Aicināt organizācijas no apkārtējiem novadiem, piesaistīt tos 

 Gadatirgu, balli ar populāru grupu, nevis visu laiku Druvis &Marika 

 Novada svētkos bija laba piedāvātā programma. Bija visiem ko darīt, ko redzēt. 

 Es neatceros kas notika pagājušajos, bet atceros, ka uz visām nevarēja paspēt :D 

 Noteikti gājienu un tirdziņu (to papildinot), kāds tas bija pagājušajā gadā, vēl vairāk 

apzinot un piesaistot vietējos uzņēmējus un gājienu veidojot garāku pa Kokneses ielām. 

Vajadzētu vietējo mākslinieku un amatnieku, kā arī rokdarbnieku darbu izstādes. 

 Mūsdienīgas 

 Laivu braukšanas sacensības! 

 Karuseļus 

 Sākumu pārnest kādu stundu vēlāk 

 Vairāk uzmanības pievērst kultūras pasākumiem (un ne tikai amatieru), mazāk 

tirdzniecībai 

 Uzaicināt grupu "Sestā Jūdze" 

 Tādas, kas saliedē novada sabiedrību un iesaista mūsu novadniekus svētku 

sagatavošanā un norisē. Piemēram, novada kolektīvu svētku gājiens vai citas līdzīgas 

aktivitātes. Patiktu, ja, laicīgi sākot plānot svētkus, to organizēšanā varētu iesaistīt pēc 

iespējas vairāk novada iedzīvotāju. Tas būtu gan ekonomiski, gan padarītu pašiem būtu 

lielāka svētku sajūta, jo būtu pielicis savu roku. Novada svētkos vajadzētu izveidot tādu 

svētku programmu, kas būtu interesanta ne vien pašiem novada iedzīvotājiem, bet 

parādītu mūsu novada oriģinalitāti un prasmi svinēt svētkus mūsu viesiem. Tas attiecas 

gan uz svētku kulmināciju, gan novada teritorijas noformēšanu. Ir ļoti daudz idejas, kā 

un ko varētu darīt svētkos, bet svarīgākais ir iesaistīt svētku gatavošanā un gaidīšanā 

sabiedrību. 

 Patika iepriekšējo svētku vispusība: gan pašdarbnieku koncerti, gan lielāku mākslinieku 

uzstāšanās, gan sporta spēles, gan tirgus, balle vakarā ir obligāta 

 Velosipēdistu sacensības 

 Sporta pasākumus. Piem. skrējienu ģimenēm, iestādēm, stafetes, noslēgumu pie kopējā 

ugunskura, kopēja lielā zupas katla, ģimenes, iestādes uzņēmuma priekšnesuma 

humora, vienalga, kas kuram pūrā.UN visā tajā Pagasta kolektīvam jābūt pilnā sastāvā 

kopā ar tautu. 

 Kokneses novada svētku programma jau tā ir plaša, ja grib piedalīties visos pasākumos, 

tad tas praktiski nav iespējams. Veiksmi svētku organizatoriem arī turpmāk, plašāk 

popularizēt tos gan pirms, gan pēc norises! 

 Vairāk iesaistīt aktivitātēs novada uzņēmējus, nevis tikai tos izmantot kā sponsorus 

 Viss ir organizēts labi, vajag tikai piedalīties! 

 Mani līdz šim viss ir apmierinājis, un gan jau svētku organizatori ko jaunu izdomās. 
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Galvenais, lai paši koknesieši aktīvi piedalītos. 

 Lai nenotiktu nekārtības, lai visi varētu justies droši, pašlaik nava prognozējami 

 Vairāk informācijas 

 Organizēt rudens un pavasara gadatirgu 

 Izklaidējošus, cilvēku piesaistošus pasākumus, īpaši jauniešiem 

 Vietējo ražojumu prezentācijas 

 Veco graustu novākšana, šķūnīšu novākšana bērnudārza rajonā 

 Teātra izrādes bērniem, pieaugušajiem piedāvātais apmierina 

 Svētki ir ļoti jauki! Jo vairāk iespēju cilvēkiem sevi izaicināt, jo interesantāk! Varbūt var 

noorganizēt ģimeņu stafeti vai ko tādu! 

 Lielāku patriotismu un nacionālismu iedzīvotāju vidū 

 Īpaši izcelt stendus, tirgošanas vietas novada uzņēmumiem - "Kokneses miesnieks", 

"Bebru biškopji", "z/s" utt. Izdrukāt svētku karti  ar pasākumiem - ja visi apmeklēti, 

balvā atstarotājs ar uzrakstu "Koknese". 

 Vajadzētu organizēt vairāk koncertus, pasākumus baznīcās (koncertus) 

 Bērnības svētki 

 Tradicionālo virves vilkšanu starp novadiem, plašāku tirgu 

 Kapu svētkos ierīkot mikrofonu (Atradze), lai uzlabotu dzirdamību kapsētas teritorijā 

 Novada dziesmu svētkus 

 Kā būs, tā būs labi 

 Lai domā un lemj jaunā paaudze 

 Novada amatnieku vai cilvēku vaļasprieku darbu vai ēdamu izstrādājumu izstādes - 

pārdošanas. Pasākumiem jābūt novada centrā - Koknesē. 

 Zaļumballes ar pūtēju orķestri, šaha vai dambretes turnīru, atjautības viktorīnas 

 Decentralizētas aktivitātes - katrā pagastā savas 

 Nebūtu slikti Līgo vakarā rīkot visa pagasta kopēju līgošanu. 

 Mūzikas pasākuma organizēšana ar jauniešu interesējošu grupu uzstāšanos 

 Kino - jaunās, arī vecās filmas 

 Tā turpināt - vienlaikus visos pagastos reizē nevajadzētu organizēt aktivitātes 

 Piesaistīt zirgus ar pajūgiem, izjādes. Dzīvo mūziku uz ielām, aktīvus pasaku tēlus 

maskās, tērpos. 

 Lielākoties  visām aktivitātēm būtu jābūt brīvdienās, nevis darba dienas vidū, kā tas bija 

2013.g., jo strādājošie cilvēki darba laikā nevar tikt uz pasākumiem 

 Visa veida aktivitātes, kas veicina novada iedzīvotāju kustīgumu un saliedētību. 

 Nav priekšlikumu, tajā vienīgajā reizē mani viss apmierināja, ko tad vēl vajag 

 Kopīga Jaunā gada sagaidīšana 
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ATTĪSTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 

 

 
 

Citas atbildes 

 Sadarbības partneru meklēšana ārvalstīs, reklāmas bukletu izdošana par šo tēmu un 

"nogādāšana līdz adresātam", šis jomas reklamēšana dažādos veidos 

 Atbalstu, piedāvāt realizēt vietējos projektus utt. 

 Koknese pat ne visai grib atbalstīt jau esošos uzņēmējus...vai arī atbalsta tikai 

vēlamos... diemžēl... 

 Diez vai pašvaldība vien tur ko varēs mainīt. Vajadzīgas arī izmaiņas valsts līmenī. 

Domājams, pašvaldība neatsaka interesantu ideju realizēšanā, bet bieži tas tiek 

bremzēts ar iedzīvotāju neizglītotību un inertumu. Varbūt nepieciešams darboties 

popularizēšanas, izglītošanas jomās? 

 Jāiegūst īpašumā neapsaimniekotie īpašumi (Koknesē daudz tādu māju...) un tur 

jāierīko: 

1) muzejs 

2) pieaugušo iniciatīvu centrs 

3) konsultāciju birojs 

4) alternatīvs sporta un atpūtas centrs (ar galda spēlēm, deju zāli, izstāžu zāli u.t.t.) 

5) jāceļ kāda zaļā rūpnīca!!! esam taču zaļi domājoši un dzīvojam pie Daugavas!!!  

6) jāiekārto dārzniecība (kā vecos labos laikos - pašiem bija savas rozes, kallas, 

ciklamenas!!!) 

7) jāatjauno mototrase 

8) zirgu ferma 

9) amatniecības centrs 

UH, KUR TE DAUDZ DARBA VIETU!!! 

 Vismaz kaut kāda rīcība šajā sakarībā! 

 Būtu vēlams palīdzēt ar padomu, iedrošināt, ieteikt vēlamāko variantu un, protams, arī 

materiāli, samazināt nodokli 

 Šis ir visu jautājumu jautājums. Ja cilvēkam ir ideja, tad viņam vajadzīgi informatīvi 

kursi, semināri vai kaut kāda veida pasākumi, kas viņam sniegtu informāciju par to, kā 

sākt un kā iegūt finansējumu sākumam. Uz vienu tādu konsultāciju es esmu bijis, tā kā 

laikam, ka tādas tiek organizētas. Taču, ja cilvēkam nav idejas un nav uzņēmējspēju, tad 
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Atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai

Respondentu skaits 

20.Kāda rīcība, Jūsuprāt, no pašvaldības puses būtu 
nepieciešama, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību 

novadā? 
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kāda tur var būt runa par kaut kādu veicināšanu? 

 Vajadzētu organizēt seminārus par uzņēmējdarbību arī uz vietas, kur uzaicināt reāli 

darbojošos uzņēmējus. Iesāktā ideja par uzņēmēju apvienību arī var būt viens no 

veidiem, bet par to sen nekas nav dzirdēts. 

 Neesmu kompetenta šajā jautājumā 

 Iespējams padomāt, ko varētu ražot un kur un piedāvāt ar mērķi rast darba vietas 

 Stabilitātes sajūta ilgtermiņā 

 Biežāk gribētos dzirdēt: Kā Tev klājas? Kā varam Tev palīdzēt? 

 Uzņēmējiem problēmas ar darbiniekiem, varbūt kaut kā popularizēt darba meklētāju-

darba devēju saziņu 

 Projektos atbalstīt vietējos uzņēmumus! 

 Maksimāls atbalsts ar minimālu birokrātiju 

 Tikai atbalstiet jebkuru, kam vēlme to darīt! Dzīvnieku patversmi jāņem pašiem, jo tas ir 

nepieciešams, bet nākotnē liels darbs, lai viņa normāli darbotos. 

 Vairāk iesaistīt aktivitātēs novada uzņēmējus, nevis tikai tos izmantot kā sponsorus 

 Uzaicināt kompetentas personas informācijas sniegšanā, piem. VID, UR darbiniekus. 

 Zaļzaļi domājošo koknesiešu ierobežošana, jo pretējā gadījumā sēdēsim ar plikām 

pakaļām papardēs, vai arī barosim odus GB.  

Manuprāt, pašvaldība labi apzinās savus instrumentus, tikai kūtri tos pielieto. 

 Spēja piesaistīt tūristus, organizēt lielus pasākumus ar iespēju tirgoties vietējiem 

ražotājiem 

 Lai netiktu likvidētas tirdzniecības nojumes pie Maxima veikala, vēlams būtu sakārtot 

Parka ielā 15 pieturu, izveidot ambulanci un kādu šūšanas arteli, kā arī ēdnīcu 

 Pašvaldības ieinteresētība 

 Apmierinošu algu īpaši zemniekiem un fermeriem 

 Palīdzēt attīstīt privātās firmas, lai būtu darba vietas 

 Konsultēt bez maksas cilvēkus, kuri grib uzsākt uzņēmējdarbību, par ESF piesaisti 

uzņēmējdarbības sākšanai, palīdzēt sakārtot dokumentāciju 

 Meklēt cilvēkus, kas grib sākt uzņēmējdarbību šeit. Kalns pats pie Muhameda neatnāks! 

 Publiskot pieejamās telpas utt. 

 Pašvaldību konkursos gadiem uzvar vienas un tās pašas vadošās firmas, piem., 

celtniecības darbos, tomēr katru gadu vajadzētu iesaistīt kādu jauno uzņēmēju no 

konkursantu vidus 

 Vairāk rūpēties par saviem uzņēmējiem un neatļaut tirdzniecību no blakus novadiem! 

 Nezinu, varbūt pieaicināt kādu uzņēmējdarbības vai karjeras konsultantu, kādas varētu 

būt novadā vajadzības 

 Atbalstīt uzņēmējus, veidot jaunas darbavietas 

 Rast iespēju radīt jaunas ražotnes 

 Apzināšanas darbs vai individuālas sarunas ar tiem, kas kaut ko dara. Vairāk iet tautā, 

tikties un runāties ar cilvēkiem pagastos, nevis kabinetos. Lai pakalpojums būtu 

vienkāršāk un ērtāk sasniedzams un noformējams cilvēkam, nevis viss virzīts tā, lai 

atvieglotu darbu domes speciālistiem 

 Kad balsoju par tiem cilvēkiem, kas tagad ir domes vadībā, es domāju, ka viņi zina, kas 

jādara, lai veicinātu attīstību. Tāpēc jau arī balsoju - par skaistajiem solījumiem 

vēlēšanu programmās ar cerību, ka tomēr sekos reāli darbi :) Sākums varētu būt - 

neatbalstīt uzņēmumus ar  pašvaldības naudas līdzekļiem, kas nelegāli nodarbina Jūsu 

pašu iedzīvotājus. 

 Atbalstīt uzņēmējus vienādi un ne tikai skatoties pēc to nodokļu nomaksas un lieluma, 

bet izvērtējot visus vienādi 

 Pašvaldība paši čīkst par naudas trūkumu 

 Vienlīdzība 

 Atbalstīt jaunos zemniekus un mazos uzņēmumus 
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 Tas ir valstisks jautājums, jo valstī ir nesakārtotība 

 Mazāk jābaidās par neveiksmēm, vairāk jāuzticas pagasta iedzīvotājiem 

 Jāraksta projekti 

 Uzskatu, ka šobrīd ir izdarīts viss iespējamais 

 Informācija par dabas, tūrisma u.c. objektiem pie ceļiem - norādes 

 

 
 

Sakārtot novada ceļus – 29 respondenti 

 Savest kārtība ceļus ne tikai centrā, bet arī laukos 

 Sataisīt ceļus 

 Ceļu uzlabošana 

 Sakārtot un biežāk greiderēt neasfaltētos ceļus 

 Sakārtot grants ceļus 

 Sakārtot lauku ceļus 

 Uzlabot grantēto ceļu stāvokli 

 Sakārtot ceļus un noteksistēmu, lai nebūtu peļķes 

 Sakārtot ceļu uz Atradzes kapsētu 

 Uzlabot ceļus 

 Ceļu remonta veikšana 

 Ceļus 

 Salabot ceļus   

 Atrast līdzekļus galveno lauku ceļu uzlabošanai, grāvju uzlabošanai gar ceļiem 

 Jāuzlabo ceļu struktūra 

 Uzlabot ceļu kvalitāti 

 Dzelzceļa pārbrauktuves sakārtošana, sakārtot pagasta ceļus, ceļa malas 

 Dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukcija 

 Mēģināt sakārtot ceļu tīklu 

 Noasfaltēt ceļu no Bebriem līdz Iršiem 

 Noasfaltēt šoseju Vecbebri-Irši 

 Novada attīstības plānā ierakstītā un visu partiju solītā autoceļa Vecbebri-Irši 

29 

28 

23 

19 

8 

8 

6 

6 

4 

0 10 20 30 40

Sakārtot novada ceļus

Turpināt novada labiekārtošanu, atpūtas vietu
izveidi

Uzlabot ielu kvalitāti Koknesē

Sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, radīt darba
vietas

Turpināt daudzdzīvokļu māju, skolu renovāciju

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

Atjaunot estrādi

Ierīkot bērnu rotaļu laukumu

Sakārtot kanalizācijas sistēmu

Respondentu skaits 

21.Ko, Jūsuprāt, vajadzētu realizēt novadā turpmākajos 3 gados? 
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rekonstrukcija (asfalta ieklāšana) 

 Asfaltēts ceļš līdz Iršiem 

 Uz Iršiem - asfaltu 

 Noasfaltēt ceļu Bebri - Irši 

 Kā virzās jautājums par autoceļa V922 (Vecbebri - Irši) rekonstrukciju? 

 No runām pie darbiem - noasfaltēt ceļa posmu Bebri - Tupiešēni - Irši 

 Ceļu posms Bebri - Irši asfaltēšana 

 Noasfaltēt ceļu no Iršiem uz Bebriem 

Turpināt novada labiekārtošanu, atpūtas vietu izveidi  - 28 respondenti 

 Novada labiekārtošana 

 Izveidot publisku pludmali koknesiešu bērniem, lai būtu iespējas tur pavadīt laiku 

vasarās 

 Pabeigt veidot un iekārtot dažādas tūrisma takas pa plašu Kokneses apkārtni, ne tikai 

uz Likteņdārzu, nepieciešami velosipēdu celiņi 

 Atpūtas iespējas pie Daugavas 

 Sakārtot laukumu pie kultūras nama un dzelzceļa stacijas 

 Ļoti patīk parks un iespēja no tā pa gājēju taku doties uz Likteņdārzu. Varbūt, 

izmantojot esošo, iespējams veloceļš, kaut vai ar zīmēm norādot to 

 Uzstādīt atpūtas soliņus vecākiem cilvēkiem. To pussabrukušo šķūņu vietā, kas ir pie 

bērnudārza mazajiem vārtiņiem, ierīkot dobi ar skujeņiem, kādu soliņu un sakārtot 

stāvvietu automašīnām. Lai visiem viss labais izdodas! 

 Nepieciešams vairāk soliņu, lai vecie cilvēki, ejot no veikala vai ambulances (arī domes 

ēkas un bibliotēkas) varētu apsēsties, atpūsties un doties tālāk mājās 

 Ļoti nepieciešama daiļdārzniece 

 Meklēt iespēju savest kārtībā bijušo krautuves teritoriju - Vērenes ielas dzelzceļa pusi. 

Apkārtne Kokneses iedz. dzelzceļa otrā pusē ir atstāta novārtā. Stāvlaukums pie 

bērnudārza - jāizbūvē 

 Panākt īpašniekiem piederošo teritoriju sakopšanu. Nepakļāvīgos sodīt 

 Ja būs sakārtota stacija, vajadzētu rekonstruēt un sakārtot arī laukumu ap kultūras 

namu, sakopt autobusu pieturu centrā 

 Sakārtot Kokneses centru 

 Sakārtot kultūras nama apkārtni, kā arī laukumu ap to 

 Veidot skaistu novadu 

 Turpināt labiekārtot novada teritoriju, īpašu uzmanību veltot stratēģiskām zonām, kas ir 

mūsu novada vizītkartes - dzelzceļa stacija, autobusu pieturas, A6 šosejas apkārtne, 

Kokneses parks, Likteņdārzs 

 Sakārtot ne tikai Bebrus, Iršus un Likteņdārzu, bet atcerēties arī par Koknesi, par to, ka 

Koknese nav tikai MAXIMA laukums un Zāļu tirgus, bet arī aiz dzelzceļa pārbrauktuves 

arī ir Koknese, ka stacijas laukums arī ir Koknese u.c. 

 Sakārtot stacijas laukumu 

 Turpināt Kokneses izveides un labiekārtošanas darbus 

 Pievērst lielāku vērību individuālo māju vairāk ģimeņu apdzīvotu vietu apkārtnes 

sakopšanai 

 Novākt Parka ielas graustu 

 Pie estrādes izbūvēt sabiedriskās tualetes (sausās); nojaukt graustu Parka ielā; 

 1) kameru uzstādīšana; 

 Novada sakoptību kopumā. Sodīt tos, kas neceļ godā savu novadu. Padomāt, kā 

godalgot tos, kas ceļ novada godu, kas  sakopj novadu. 

 Vides sakoptība 

 Novērošanas kameru uzstādīšana 

 Labs autolaukums pie bērnudārza 

 Stāvlaukums pie namu pārvaldes un  PII "Gundega" 
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Uzlabot ielu kvalitāti Koknesē – 23 respondenti 

 Sakārtot ielu segumus, sevišķi ielai, kas no stacijas ved uz novada domi 

 Salabot vēl nesalabotās ielas un trotuārus, piemēram trotuāru Parka ielā, no šosejas 

līdz Blaumaņa ielai 

 Izveidot jaunu trotuāru gar 1905. gada ielu visā garumā 

 Paplašināt mazās ieliņas, Sakārtot Indrānu ielu 

 Kaut kādā veidā noasfaltēt Daugavas ielu. Pārējais viss ir kārtībā - tā turpināt! 

 Uzlabot infrastruktūru, salabot Parka ielas posmu 

 Pašreiz vissliktākajā stāvoklī ir Kokneses ielas pie jaunajām mājām. Nav 60-tie gadi, 

kad personīgā automašīna bija brīnums 

 Noasfaltēt mazās ieliņas Kokneses centra teritorijā 

 Apgaismojums un ielas 

 Pakāpeniski uzlabot ielu kvalitāti 

 Ielu sakārtošana 

 Sakārtot ceļus, apgaismojumu, ne tikai centrā, bet arī tālāk 

 Padomāt par Kokneses mazo ielu uzlabošanu 

 Sakārtot ielas 

 Sakārtot ceļus un ietves starp jaunajām mājām, tur tak var kājas nolauzt, mašīnas nav 

kur likt, ziemā jātīra sniegs ar tehniku, nevis ar sieviešu rokām, pažēlojiet nabaga 

būtnes 

 Sakārtot ceļus starp daudzdzīvokļu mājām. Izveidot jaunu trotuāru gar 1905. gada ielu 

visā garumā 

 Mēģināt sakārtot ielu un ceļu tīklu, iekšpagalmu un piebraucamo ceļu kvalitāti 

daudzdzīvokļu namu rajonos, uzlabojot to kvalitāti un apgaismojumu 

 Ietvju sataisīšana pie daudzstāvu mājām, ārdurvju nomaiņa 

 Pašreiz vissliktākajā stāvoklī ir Kokneses ielas pie jaunajām mājām. Nav 60-tie gadi, 

kad personīgā automašīna bija brīnums 

 Ielu sakārtošana (zemes ceļu) 

 Ielu sakārtošana 

 Apgaismotas ielas 

 Apgaismojuma ierīkošanu daudzās ielās, kur vispār nav laternu 

Attīstīt uzņēmējdarbību, tūrismu, darba vietas - 19 respondenti 

 Radīt vairāk un labākas darba vietas Koknesē 

 Radīt darba vietas 

 Darba vietas!!! Izrādīt pretimnākšanu tiem, kas rada citiem darba vietas. Stimulēt jaunu 

darba vietu radīšanu - jebkādu ražošanu 

 Attīstīt uzņēmējdarbību, radot darba vietas. Attīstīt un sakārtot nepieciešamo teritoriju 

uzņēmējdarbībai, meklēt investorus, ražotājus, kuri gatavi investēt šajā teritorijā, radot 

darba vietas 

 Veicināt darba vietu veidošanos 

 Iespējams, padomāt, ko varētu ražot un kur un piedāvāt ar mērķi rast darba vietas 

 Atvērt vismaz trīs uzņēmumus ar kaut vai 20 darbavietām katrā 

 Radīt jaunas darbavietas un atļaut celt jaunas rūpnīcas 

 Jaunatnes piesaisti pagasta uzņēmējdarbībā! 

 Darba vietu radīšana 

 Piedāvāt cilvēkiem vairāk darba vietu 

 Attīstīt uzņēmējdarbības teritorijas, piesaistīt investorus 

 Vasaras periodā nodrošināt darba vietas jauniešiem 

 Atvērt vismaz trīs uzņēmumus ar kaut vai 20 darbavietām katrā 

 Paplašināt iespēju jauniešiem iespēju novadā atgriezties pēc studiju beigšanas, darba 

iespējas jauniešiem  finansiāli nodrošināt tos uzņēmumus, kas darba pieņem jauniešus, 

kā kompensāciju par jauniešu darba pieredzes nodrošināšanu 
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 Paātrināt tūrisma centra atrašanos tūristiem stratēģiskā vietā! 

 Attīstīt tūrismu 

 Atrast idejas un iespējas izveidot upju satiksmi gan tūrisma un atpūtas vajadzībām, gan 

komunikācijai ar kaimiņu pagastiem (Sece, Staburags, Aizkraukle, Pļaviņas). Izveidot 

upju piestātņu tīklu uz Daugavas un Pērses, izstrādāt interesantus upju tūrisma 

maršrutus pa mūsu un kaimiņu novadiem. 

Pašvaldībai aktīvāk iesaistīties Likteņdārza attīstībā, izmantojot tās iespējas, ko tagad 

un vēlāk sniegs šis projekts mūsu novada atpazīstamībai un infrastruktūrai. 

Turpināt aktīvi attīstīt mūsu novada atpazīstamību un veicināt sabiedrības pašapziņu 

atbilstoši zīmolā „Koknese - Latvijas sirds” iekļautajām īpašībām 

 Paātrināt tūrisma centra atrašanos tūristiem stratēģiskā vietā! 

Turpināt daudzdzīvokļu māju, skolu renovāciju - 8 respondenti 

 Aktīvu māju siltināšanu 

 Skolas kosmētiskā remonta pabeigšana (ārpuse) 

 Nosiltināt I.Gaiša Kokneses vidusskolu; pabeigt remontu bērnudārzā un mūzikas skolā 

 Atbalstīt maksimāli Eiropas projektu virzību novadā, īpaši daudzdzīvokļu māju 

renovācijas, drīz nebūs, kas par Jums balso, visi aizbēgs prom no sabrukušajām ēkām! 

 Nosiltināt daudzdzīvokļu mājas 

 I.Gaiša vidusskolas renovācija 

 Pabeigt iesāktos siltināšanas projektus 

 Skolā ieviest formas un to vajag renovēt!!! 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas - 8 respondenti 

 Pasākumu organizēšana depresīvā noskaņojuma un bezcerības kliedēšanai 

 Dažādākas brīva laika pavadīšanas iespējas, nevis tikai sporta centrs! 

 Labiekārtot kultūras namu (tur ļoti daudz kā trūkst!!!), pasmelieties pieredzi citos 

kultūras namos! PALDIES! MAN PATIKA ATBILDĒT! Ceru, ka kaut kas noderēs!!! 

 Jauniešu atpūtas vietas ierīkošana; sporta centra papildināšana 

 Kaut ko, kur būtu interesanti jauniešiem, jo daudzi klaiņo bez nodarbes 

 Plašāka kultūras dzīve, kvalitatīvas zaļumballes, mainīt kultūras pasākumu 

organizēšanas veidu 

 Ierīkot vietas, kur jauniešiem izklaidēties 

Atjaunot estrādi - 6 respondenti 

 Veikt Kokneses estrādes remontu 

 Beidzot salabot Kokneses graustu - estrādi 

 Panākt kopā ar Valsts mežiem pārbūvēt Kokneses parka estrādi 

 Pirmkārt, atjaunot estrādi 

 Atjaunot estrādi, izveidot tajā mākslinieku telpas (garderobes) 

 Estrādes remonts 

Ierīkot bērnu rotaļu laukumu – 6 respondenti 

 Bērnu laukumi 

 Rotaļlaukums bērniem ar košām daudzveidīgām ierīcēm 

 Bērnu laukumu izveidošanu 

 Ierīkot rotaļu laukumus bērniem 

 Beidzot izveidot Koknesē bērniem rotaļu laukumu 

 Uzlabot bērnu rotaļu laukumu 

Sakārtot kanalizācijas sistēmu - 4 respondenti 

 Kanalizācijas vada izbūvi aiz dzelzceļa 

 Kanalizācijas sistēmas iekārtošana Hanzas ielas apkārtnes māju iedzīvotājiem 

 Sakārtot kanalizācijas sistēmu ielās 

 Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu privātmāju rajonos 
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Citas atbildes 

 Ūdenstransports... 

 Attīstīt sporta jomu 

 Mūzikas skolu atsevišķās telpās  

 Nopietni piestrādāt pie izglītības kvalitātes. Pievērst uzmanību lauku teritorijām  -  tai 

skaitā nodrošinot iespēju cilvēkiem izmantot pašvaldības transportu kādās konkrētās 

situācijās. Tagad lauku teritorijas ir diskriminētas daudzos gadījumos, bet tik mazā 

novadā tam tā nevajadzētu būt. 

 Atbalstīt ģimenes ar un bez bērniem, vecus cilvēkus un invalīdus, ne tikai nelabvēlīgās 

ģimenes... 

 Veidot bērniem darba grupas vasarās Kokneses labiekārtošanas darbos, jo to, ko paši 

būs radījuši, to mazāk postīs 

 Saskarsmi ar iedzīvotājiem. Veidot pozitīvu un darbojošos gaisotni novadā 

 Risināt sociālos jautājumus 

 Skolas kosmētiskā remonta pabeigšana (ārpuse) 

 Grūti pateikt 

 Nezinu 

 Ļoti grūti kaut ko izdomāt. Skola ir laba, novadā kaut kas notiek. Jāveicina patriotisms 

bērnos. Un komandas gars. Jācīnās par bērniem, tas tā kā būtu galvenais. 

 Uzcelt man māju 

 Ēdināšanas un atpūtas kompleksus pie jaunās šosejas 

 Piesaistīt speciālistus paplašināt bērnu interešu dažādību 

 Objektīvi jāizvērtē un līdzekļi jāsadala proporcionāli novada pagastu iedzīvotāju 

iekasētajiem nodokļiem 

 Viss ok 

 Drošību 

 Attiecībā uz sabiedriskā transporta sakārtošanu, nepieciešams a/b pieturu Rožlejas, kas 

atrodas uz Daugavpils šosejas tās labajā pusē virzienā uz Daugavpili, pārvietot 

apmēram 300 m atpakaļ uz Aizkraukles pusi, jo šī pietura tagad atrodas vietā, kur nav 

nevienas dzīvojamās mājas, nav arī sānceļa. Taču 300 m atpakaļ ir sānceļš uz 

Daugavas pusi, pa kuru iet uz mājām visi atbraukušie pasažieri, tajā skaitā arī skolas 

vecuma bērni. Tagad pie esošās pieturas atrašanās vietas viņiem šos 300 m nākas iet pa 

šoseju ar intensīvu transporta kustību, kas apdraud veselību un pat dzīvību. 

 To lai izlemj tie gudrie, kas pagastā visu plāno, saņem par to algu no mūsu nodokļiem 

 Uzbūvēt sociālo māju trūcīgajiem iedzīvotājiem, pareizi sadalīt naudu starp novadiem, 

pašlaik vairāk tiek dots Bebriem, kaut gan tur ir mazāk iedzīvotāju. 

Pārdot visus pašvaldības dzīvokļus un pārvietot atlikušos iedz. uz jaunuzbūvēto soc. 

māju. 

 Dzīvnieku patversmi! 

 Veselības veicināšanu, lai informētu jauniešus par veselīgu dzīvesveidu, kādas ir sekas, 

kā uzlabot novada iedzīvotāju labklājību 

 Aktīvi iesaistīties ES līdzekļu apguvē 

 Strādāt tā, lai anonīmie neķengātos! Vēlu veiksmi! Lepojos, ka esmu koknesiete 

 Jārūpējas par novada cilvēkiem ar lielāku atbildību.  

 Panākt, lai ierēdņi strādā radoši, kvalitatīvi. Lielāku atbalstu sporta laureātiem 

 Labākus veikalus 

 Sodīt tos, kas krāpj iedzīvotājus, piemēram, komunālo uzņēmumu. Vadošajiem vajag 

izbeigt vainīgo personu piesegšanu (aizstāvēšanu) 

 Restaurēt luterāņu baznīcu.  

 Izvērtēt lielo kolektīva darbinieku skaita nepieciešamību 

 Grūti pateikt! Tāpat mūsos neklausās! 

 Izskatīt personas atbilstību amatam, piem., Sociālajā dienestā strādā ļoti apbiciozas 
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personas 

 Uzlabot ūdens kvalitāti Bormaņos 

 Veikt pasākumus, lai veidotu saliedētu sabiedrību. Realizēt šīs vietas potenciālu ar 

pārliecību, ka mēs varam! Lai veicas! 

 Lai veicas iesāktie darbi! 

 Labu kafejnīcu ar dzīvo mūziku 

 Uzcelt atskurbtuvi - vīrieši pārāk nodzērušies, narkotisko vielu un alkohola ietekmē 

jaunieši demolē apgaismi, nolauž ceļa zīmes utt. - ieviest stingrāku policijas uzraudzību 

 Nedrīkst nobremzēt attīstību! 

 Visu, ko cilvēks var pielietot un kas dzīvīti uzlabo 

 Visu to, ko vēlēšanu programmā ierakstīja un tad jau pilnīgi pietiks. Tad ar tīru 

sirdsapziņu varēs ieskatīties katra vēlētāja acīs un aicināt vēlēt uz jaunu termiņu, lai 

varētu sasniegt jaunus mērķus. 

 Mākslas skola Kokneses novadā 

 Ieviest platjoslas internetu; budžeta līdzekļus izlietot saimnieciski 

 Pamatskolēniem brīvpusdienas, transportu skolēniem uz peldbaseinu, kaut vienu 

atmaksātu mācību ekskursiju katrai klasei. Saglabāt esošos autobusus maršrutā 

Aizkraukle - Ērgļi, Aizkraukle - Irši 

 Atrast īpašnieku vai nomnieku Vecbebru muižai 

 Starp Koknesi un Vecbebriem uzlabot autobusa satiksmi, t.i. palielināt reisu skaitu 

 Beigt šādu galīgi nevajadzīgu un slikti izstrādātu anketu veidošanu, kuras pat negribas 

aizpildīt, jo ja to var darīt anonīmi, tad no tā nav nekādas jēgas. Un to es pierādīju 

aizpildot šo anketu, jo ko gribēju, to rakstīju, ko gribēju, to atzīmēju pilnīgi uz dullo. Ja 

katram būtu jāliek savs vārds apakšā, tad padomātu, ko rakstīt un padomātu par savu 

domu un atbilžu atbilstību un atbildību 

 Vecbebru tehnikuma attīstību un nepieļaut skolas lejupslīdēšanu; novadu ierūsējušo 

darbinieku nomaiņa pret jaunāka gājuma darbiniekiem 

 Mazāk veikt apbūvi, atbalstīt laukus, dzīvi laukos, likvidēt nevajadzīgi pārmērīgo 

birokrātiju 

 Ierīkot vienu ārsta pieņemšanas kabinetu 1905.gada ielā blakus komunālajam kab. vai 

soc.  telpās 

 Atcerēties, ka cilvēki dzīvo ne tikai Koknesē 

 Nopirkt jaunu traktoru 

 Aktivitātes, komunicēšanos 

 Rūpēties par pensionāriem 

 Sodīt tos, kas neceļ godā savu novadu. Padomāt, kā godalgot tos, kas ceļ novada godu, 

kas  sakopj novadu 

 Vienlīdzīgu attieksmi pret visu pagastu iedzīvotājiem, ceru, ka nepasliktināsies esošo 

pakalpojumu kvalitāte (pasts (pašlaik kvalitāte neapmierina), sabiedriskais transports, 

medicīna, bankomāts). Būtu labi, ja varētu kā citviet Latvijā dažādus pakalpojumus 

saņemt vienuviet (LAD, VID, Soc. apdroš.. u.c.) 

 Jāmaina kardināli domāšana, jāsaprot, ka dzīvojam brīvā Latvijā un katram ir tiesības 

izteikt savu viedokli! Paldies par aptauju! 

 Sakārtot izglītības sistēmu un sabiedrisko kārtību, kas vairāk attiecas uz mazgadīgo 

jauniešu visatļautību 

 Nav priekšlikumu 

 

 

 


