
APSTIPRINĀTA 

ar Kokneses novada domes 

2017.gada 27.decembra  

Sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.15.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikgadējais pārskats par Kokneses novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un  

Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

īstenošanu 2016. gadā 

 

Sagatavoja: 

Kokneses novada domes 

Attīstības nodaļa 

 

 

2017.gada decembris 

 

Foto: Juris Kalniņš 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2016. gadā 

2 

 

SATURS 

IEVADS ................................................................................................................. 3 

1. KOKNESES NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS ......... 4 

2. KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.- 2019.GADAM 

IEVIEŠANAS REZULTĀTI .................................................................................. 8 

2.1.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ NOTEIKTO ČETRU STRATĒĢISKO MĒRĶU IEVIEŠANAS 

REZULTĀTI ........................................................................................................... 8 

2.2.INVESTĪCIJU PLĀNA IEVIEŠANAS REZULTĀTI .................................................. 22 

3. SECINĀJUMI.................................................................................................... 48 

4. PRIEKŠLIKUMI ................................................................................................ 50 

5. IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI ................................................................. 51 

PIELIKUMI PROJEKTI, KURI REALIZĒTI 2016.GADĀ ............................................. 52 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PROJEKTI, KURI TURPINĀS 2017.GADĀ.................... 54 

  



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2016. gadā 

3 

 

IEVADS 

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam (turpmāk – novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija) ir pirmais un galvenais Kokneses novada ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments novada pašvaldībā, kurā noteikts Kokneses novada pašvaldības 

ilgtermiņa attīstības redzējums, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Kokneses novada attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk attīstības programma) 

ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas apstiprināts ar Kokneses novada domes 30.01.2013. 

lēmumu Nr.1, 7.§. Attīstības programma ir pamats Kokneses novada domes rīcību un investīciju 

mērķtiecīgai plānošanai. 

Kokneses novada attīstības programmā noteikts pašvaldības attīstības redzējums – vīzija 

un 4 stratēģiskie mērķi: 

SM1 – Moderna un efektīva pārvalde 

SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 

SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide 

Neatņemams un nozīmīgs efektīvas pārvaldības posms ir attīstības programmas 

ievērošanas uzraudzība un novērtēšana konkrētā laika posmā. Ikgadējais pārskats tiek izveidots, 

lai konstatētu pārmaiņas sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijās, uzskatāmi atspoguļotu 

pašvaldības darbības progresu.  

Šis ir ceturtais attīstības programmas 2013.-2019.gadam uzraudzības pārskats, tajā 

atspoguļota informācija par Kokneses novada attīstību un veiktajiem pasākumiem 2016.gadā. 

Pārskats strukturizēts divās galvenajās nodaļās. 1.nodaļā „Kokneses novada vispārīgs 

attīstības raksturojums” atspoguļoti un analizēti Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

definētie Kokneses novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji, salīdzinot tos ar vidējiem 

rādītājiem valstī un analizējot tos uz kaimiņu pašvaldību fona. 

2.nodaļā „Kokneses novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam ieviešanas 

rezultāti” attīstības programmas ieviešanas rezultātus izvērtē divās apakšsadaļās. Pirmajā 

apakšsadaļā „Attīstības programmā noteikto četru stratēģisko mērķu ieviešanas rezultāti” par 

katru definēto mērķi tiek aprakstīts padarītais un sasniegtais, kā arī attīstības tendences. 

Balstoties uz definētajiem stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējuma rādītājiem, katra mērķa 

apraksts noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem. Otrajā apakšsadaļā „Investīciju plāna 

ieviešanas rezultāti” sniegta informācija par attīstības programmas investīciju plāna 2015.gadā 

plānoto projektu/aktivitāšu izpildi.  

Pārskatu sagatavoja Kokneses novada Attīstības nodaļa, izmantojot informāciju no citām 

pašvaldības struktūrvienībām, iedzīvotāju aptaujas, apkopojot informāciju no dažādiem valsts 

reģistriem un datu bāzēm, un cita veida informāciju. 

Komentārus un ieteikumus par pārskatu var iesniegt Kokneses novada domes Attīstības 

nodaļā: tālr.65133636, e-pasts: anda.mikala@koknese.lv ; dome@koknese.lv.  

mailto:anda.mikala@koknese.lv
mailto:dome@koknese.lv
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1.KOKNESES NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS 

1.1.tab. Kokneses novada attīstības stratēģijas rezultatīvie rādītāji (šeit un turpmāk: zaļas 

krāsas bultiņa – labvēlīga tendence, sarkanas krāsas bultiņa – nelabvēlīga tendence, oranžas 

krāsas bultiņa – apmierinoša tendence) 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2015.gadā 

Vērtība 

2016.gadā 

Tendence 

pret 

iepriekšējo 

gadu 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 
2018.gadā 

Avots 

1. Teritorijas 

attīstības gada 

indeksa rangs 

(rēķinot ik gadu 

pēc iepriekšējā 

gada datiem) 

54.vieta 

(starp 110 

novadiem) 

53.vieta 

(starp 110 

novadiem) 

  Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

2. Iedzīvotāju 

skaits (attiecīgā 

gada 1.janvārī) 

5753 5648 

  Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

3. Demogrāfiskā 

slodze 575 595 

  Centrālā 

statistikas 

pārvalde 

4. Bezdarba 

līmenis, % (uz 

attiecīgā gada 

decembri) 

6,1 6,9 

  Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

5. Iedzīvotāju 

ienākuma 

nodokļa 

ieņēmumi uz 1 

iedzīvotāju, 

EUR 

422,34 470,39 

 

 

 Kokneses 

novada 

pašvaldības 

dati 

6.  Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

dzīvi novadā  63% 69% 

 

 

 Kokneses 

novada 

pašvaldības 

organizēta 

aptauja 

 

Teritorijas attīstības gada indeksa rangs  

Teritorijas attīstības indekss ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara jeb 

nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību raksturojošo 

statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības (VRAA).    
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2016.gadā salīdzinot ar 2015.gada datiem, Kokneses novada vieta  attīstības gada 

indeksa rangā ir pakāpusies (attīstības indeksa rangs no 54.vietas uz 53.vietu) (1.1.tab.). Starp 

kaimiņu pašvaldībām Kokneses novads ir 3.vietā TAI ranga tabulā. 

 

1.2.tab. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc teritorijas 

attīstības gada indeksa ranga. 

Pašvaldība 
 TAI gada indeksa rangs, VRAA Tendence pret 

iepriekšējo gadu 2015 2016 

Ogres novads 20 18  

Aizkraukles novads 27 31  

Skrīveru novads 51 54  

Kokneses novads 54 53  

Pļaviņu novads 62 69  

Jaunjelgavas novads 73 66  

 

Iedzīvotāju skaits 

Salīdzinot iedzīvotāju skaita atšķirības 2015. un 2016.gadā Kokneses novadā un 

kaimiņu pašvaldībās, redzams, ka visās pašvaldībās un Latvijas valstij kopumā iedzīvotāju 
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skaitam joprojām ir tendence samazināties. Kokneses novadā 2016.gada sākumā iedzīvotāju 

skaits ir samazinājies par 105 iedzīvotājiem. 

1.3.tab. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc iedzīvotāju skaita 

izmaiņām. 

Pašvaldība 

Novadā deklarēto iedzīvotāju 

skaits gada sākumā (cilv., PMLP) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2015 2016 

Ogres novads 36 888 36 344  

Aizkraukles novads 9 114 9 002  

Jaunjelgavas novads 6 130 6 037  

Kokneses novads 5 753 5 648  

Pļaviņu novads 5763 5 676  

Skrīveru novads 3 815 3 753  

Latvija 2 160 125 2 144 763  

 

Demogrāfiskā slodze 

Demogrāfiskā slodze ir rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju 

skaitu pret 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Kokneses novadā šis rādītājs pēdējā gada 

laikā tāpat kā kaimiņu novados un visā Latvijā ir palielinājies, tomēr saglabājas zemāks kā 

vidēji valstī.  

1.4.tab.Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc demogrāfiskās 

slodzes 

Pašvaldība 

Demogrāfiskā slodze (cilv., 

RAIM apr.) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2015 2016 

Aizkraukles novads 573 598  

Jaunjelgavas novads 600 609  

Kokneses novads 575 595  

Ogres novads 647 663  

Skrīveru novads 659 675  

Pļaviņu novads 645 663  

Latvija  613 625  
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Bezdarba līmenis 

Bezdarba līmenis ir viens no ekonomiskās situācijas indikatoriem, to izsaka procentos 

no konkrētās vietas darba resursiem - darbspējīgajiem iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2015.gadu, 

2016. gadā bezdarba līmenis palielinājies par 0,8 procentpunktiem. Kokneses novadā 

bezdarba līmenim šajā gadā ir tendence palielināties.  

1.5.tab. Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc bezdarba līmeņa 

Pašvaldība 

Bezdarba līmenis uz attiecīgā 

gada decembri (%, NVA) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2015 2016 

Ogres novads 4.1 3.9  

Kokneses novads 6.1 6.9  

Skrīveru novads 6.1 5.7  

Pļaviņu novads 6.1 6.0  

Jaunjelgavas novads 6.7 7.8  

Aizkraukles novads 6.4 7.1  

Latvija 6.6 6.5  

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

 

 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā palielinājušies par 9 

% salīdzinājumā ar 2015.gadu.  

 

Gads Ieņēmumi no IIN  

Kokneses novadā (euro) 
IIN uz 1 iedz. 

2016 2 656 789,00 470,39 

2015 2 429 748,00 422,34 

2014 2 487 488,00 427,84 

2013 2 372 195,00 402,00 

 

 

Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 

 Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā iespējams noteikt ar iedzīvotāju aptaujas 

palīdzību. 2017.gada septembrī/oktobrī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā (piedalījās 155 

respondents) secināts, ka ar dzīves kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk apmierināti ir 69% 

iedzīvotāju, kas ir vidēji apmierinošs rādītājs.  
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2.KOKNESES NOVADA ATTĪ STĪBAS PROGRAMMAS 2013.–

2019.GADAM IEVIEŠANAS REZULTĀTI  

2.1.ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ  NOTEIKTO ČETRU STRATĒĢISKO MĒRĶU 
IEVIEŠANAS REZULTĀTI  

1.mērķis – Moderna un efektīva pārvalde 

Uzdevumi: 

U1.1.Uzlabot visu pārvaldes darbībā iesaistīto institūciju darbinieku kvalifikāciju, 

profesionalitāti un savstarpējo sadarbību 

U1.2.Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu 

U1.3. Aktīvi iesaistīt sabiedrību pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā 

U1.4.Vērtēt un analizēt pašvaldībā sasniegtos rādītājus 

U1.5.Aktīvi piedalīties vienotas reģiona, valsts un pašvaldību attīstības politikas 

izstrādē un īstenošanā 

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

 

2016.gada laikā pašvaldības institūciju darbinieki regulāri apmeklēja informatīvus 

seminārus un kursus par savā kompetencē esošiem jautājumiem. Pozitīva novada tēla 

veidošanas kontekstā notiek ikdienas darbs pie sabiedrības informēšanas, tūrisma attīstības 

veicināšanas, novada zīmola izmantošanas novada pasākumos, svētkos, reprezentācijas 

pasākumos.  

Aktīvi notiek darbs ar valsts pārvaldes iestādēm pie Kokneses novada interešu 

pārstāvniecības dažādu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē un ieviešanā, 

Regulāri pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par Kokneses novadu Latvijas Pašvaldību 

savienībai, VARAM, IZM, CFLA, Lauku atbalsta dienestam un citām institūcijām un valsts 

pārvaldes iestādēm.  

Joprojām turpinās sadarbība ar Kokneses sadraudzības pilsētu – Vitingenu. 2016.gadā 

no 29.septembra līdz 5.oktobrim Kokneses delegācija (sastāvā - Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas  jauktais  koris)  viesojās Vitingenā, lai  atzīmētu  partnerpilsētu sadraudzības  

divdesmit  gadu jubileju. 

2016.gadā Zaļajā tirgū izveidota „Sadraudzības” koka skulptūra, kur uzstādīta norāde uz 

Vācijas pilsētu Vittingenu.border (local culture)”. 

Regulāri gada laikā Kokneses Tūrisma centra un Kokneses novada domes pārstāvji 

komunicēja, dalījās pieredzē un HANZAS projekta sanāksmēs tikās ar Latvijas mazo Hanzas 

pilsētu pārstāvjiem no Cēsīm, Valmieras, Kuldīgas, Pārgaujas novada, Limbažiem, ar 

Igaunijas Hanzas pilsētām – Vīlandi un Pērnavu, kā arī Zviedrijas pilsētas Visbijas tūrisma 

speciālistiem. 
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No 2016.gada 10.līdz 15.aprīlim HANZAS projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas 

vizīte un projektu partneru mācību brauciens uz Vāciju un Luksemburgu. Brauciena mērķis 

bija iepazīties ar Hanzas mantojuma vēsturisko liecību integrēšanu Lībekas un Lemgo tūrisma 

informācijas centros un to darbībā, apmeklēt Eiropas kultūras maršrutu padomes institūciju 

Luksemburgā, Eiropas Hanzas muzeju un vēstures arhīvu Lībekā, Lībekas-Travemundes 

tūrisma mārketinga aģentūru, iegūt zināšanas un pieredzi, kā izcelt un akcentēt Hanzas 

mantojumu savā pašvaldībā. 

2016.gadā izstrādāts vēsturisks pētījums par Koknesi Hanzas savienības laikos 13.-

17.gadsimtā (autors Edgars Plētiens). 

2016.gadā uzsākta sadarbība ar Lietuvas pašvaldībām – Pluņģes rajona pašvaldību un 

Rokišķu amatniecības un tūrisma informācijas centru kopēju projektu ideju īstenošanai 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kokneses 

novada dome sadarbībā ar minētajām pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas pašvaldību sagatavoja 

un augustā iesniedza projekta pieteikumu “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un  

tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”.  

Kokneses novada dome uzsāka kopīgu sadarbību ar Pļaviņu novada pašvaldību, Ušaču 

reģiona pašvaldību no Baltkrievijas un Rokišķu amatniecības un tūrisma informācijas centru 

kopīga projekta pieteikuma gatavošanā Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas pārrobežu 

programmā (projekta nosaukums “Promotion of local cultural heritage and ethnic traditions 

cross).  

 

Secinājumi un priekšlikumi  

Mērķa attīstības virziens balstās uz radošuma pieeju (atvērtība, komunikācija, sadarbība, 

uzdrīkstēšanās, prasmes pielietot zināšanas, rodot risinājumus dažādiem izaicinājumiem), 

tādēļ vēlams gan rosināt pašvaldības darbiniekus nebaidīties būt citādi domājošiem, tādējādi 

izceļoties uz citu pašvaldību fona, gan iedvesmot iedzīvotājus ar radošām aktivitātēm vai 

radoši pasniegtu informāciju, gan veicināt sabiedrības līdzdalību, mudinot iedzīvotājus 

lepoties ar savu novadu un aktīvi piedalīties novadā notiekošajā. 

Jāturpina veicināt savstarpējo sadarbību starp pašvaldības iestādēm, kopīgu diskusiju, 

sanāksmju veidā, lai attīstītu koordināciju starp izglītības, kultūras, tūrisma un sporta iestādēm 

Kokneses novadā.  

2.1.1.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Moderna un efektīva pārvalde” 

sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 

Vērtība 

2015. 

gadā 

Vērtība 

2016. 

gadā 

Tendenc

e 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019.gadā 

Avots 

SM1 –  MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

1.1. Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

Kokneses novada 

pašvaldības darbu, % 

65% 69% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldības 

organizēta 
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iedzīvotāju 

aptauja 

1.2. Kokneses novada 

pašvaldības mājas 

lapas apmeklētāju 

skaits (unikālie 

apmeklējumi) 

188 514 191 544 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

1.3. Piedāvāto e-

pakalpojumu skaits 56 56 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

1.4. Iedzīvotāji, kas 

izmantojuši e–

pakalpojumus, % 

(dati par Kokneses 

novada domē 

ienākušo iesniegumu 

skaitu no 

www.latvija.lv) 

1,68 (2 

iesnieg.) 

5,3  

(295 

iesnieg) 

 

 

 

 Kokneses 

novada 

pašvaldība 

1.5. Iedzīvotāju aktivitāte 

pašvaldības 

vēlēšanās, % (vērtība 

skatāma 2017.gadā) 

- 
 

- - - 

Centrālā 

vēlēšanu 

komisija 

 

2.mērķis – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 

 

Uzdevumi: 

U2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai uzlabot infrastruktūru 

U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos 

pakalpojumus 

U2.3. Sekmēt lauksaimniecības nozares attīstību 

U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību 

U2.5. Veikt regulārus informatīvos pasākumus par ekonomikas attīstību novadā 

 

Uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas kontekstā ir panākta vienošanās ar AS 

„Latvenergo” par 110/20 kV apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūvi, kas tiks īstenota  

2017.-2018.gadā.   

Kokneses novada domes tīmekļa vietnē www.koknese.lv Uzņēmējdarbības sadaļā 

„Kokneses novada uzņēmumi” regulāri tiek atjaunota informācija par novada uzņēmējiem, to 

ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem (apakšsadaļu struktūra - Pakalpojumi, 

Lauksaimniecība, Pārtikas produktu ražošana, Amatniecība, Celtniecība un būvmateriāli, 

Kokapstrāde un mēbeles, Mežsaimniecība un mežizstrāde).  

Atjaunota tradīcija organizēt ikgadēju uzņēmējiem veltītu pasākumu ar uzņēmēju 

godināšanu dažādās nominācijās. 2016.gadā uzņēmēji tika aicināti uz Vitas Brakovskas 

radošo lekciju “Praktiskais radošums manai konkurētspējai - lai ko Tu domā, domā citādi” un 

uzņēmēju godināšanas vakara pasākumu, kura laikā domes izpilddirektors iepazīstināja 

klātesošos ar novada attīstību, aktuālajiem projektiem un uzņēmējdarbības iespējām, pēc tam 

sekoja uzņēmēju apbalvošana dažādās nominācijās.  

http://www.latvija.lv/
http://koknese.lv/?s=327
http://koknese.lv/?s=345
http://koknese.lv/?s=346
http://koknese.lv/?s=343
http://koknese.lv/?s=347
http://koknese.lv/?s=348
http://koknese.lv/?s=344
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Novada svētkos pašvaldība cenšas popularizēt vietējos ražojumus, uzņēmumus un 

pakalpojumus, aicinot uzņēmējus piedāvāt savus produktus un pašu sarūpētas balvas 

Kokneses novada svētku loterijai. 2016. gadā novada svētku loterijā tika izlozētas kopumā  68 

balvas no 44 uzņēmējiem. Esam pateicīgi uzņēmējiem par lielo atsaucību novada svētku 

atbalstīšanā! 

2016.gadā pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” darbs norit saskaņā ar 

2014.gadā izstrādāto Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plānu 2015.-2020.gadam 

(http://www.koknese.lv/doc/Ricibas%20plans%20apstiprinats%20TIC%202015_10022015.p

df). Rīcības plānā īpaši uzsvērta plānotas un koordinētas tūrisma attīstības nepieciešamība, 

kurai jāietver dažādu iesaistīto pušu un līmeņu sadarbība. Izstrādātais dokuments paredz 

regulāras tikšanās starp pašvaldības darbiniekiem, tūrisma centra pārstāvjiem un uzņēmējiem, 

kas palīdzēs apmainīties ar informāciju un veicināt turpmāku ciešāku sadarbību tūrisma jomā.  

2016.gadā Kokneses novada dome kā projekta partneris turpināja īstenot apjomīgu triju 

valstu – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas - Centrālā Baltijas jūras reģiona projektu „Hanzas 

vērtības ilgtspējīgai sadarbībai - HANSA”, sadarbojoties ar Cēsu, Valmieras, Pārgaujas, 

Limbažu, Kuldīgas pašvaldībām, Pērnavu, Vīlandi un Zviedrijas partneriem – Gotlandes 

tūrisma aģentūru „Inspiration Gotland” un Gotlandes plānošanas reģionu „Region Gotland”. 

(Kokneses novada domes budžets projektā 104 883 euro).  

Projekta mērķis - popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības, kas vēl 

mūsdienās, lielākā vai mazākā mērā, sastopamas katrā partnera pilsētā un, sadarbojoties 

projekta partneriem, veidot jaunus tūrisma produktus un piedāvājumus, lai kopīgi attīstītu 

Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā.   

Projekta aktivitātes:  

 izveidot vairākus aizraujošus pārgājienu un riteņbraukšanas maršrutus; 

  iedzīvināt zīmolu “Hanzas gastronomija”, savienojot Hanzas vērtības ar 

vietējām gastronomiskajā vērtībām;  

 partneru kopīgu maršrutu un tūrisma piedāvājumu izveide, sadarbojoties 

vietējiem tūrisma operatoriem un tūrisma centriem;  

 padziļināta Hanzas vēstures izpēte gan vietējos, gan ārvalstu arhīvos;  

 jaunu tūrisma pakalpojumu izveide  un Hanzas mantojuma redzamības 

uzlabošana;  

 vietējās sabiedrības informēšana par Hanzas mantojumu un tā izmantošanas 

iespējām mūsdienās;  

 Kokneses novada tūrisma mājaslapas vizuālā un funkcionālā uzlabošana;  

 jauna aprīkojuma iegāde Kokneses novada tūrisma centram – gadatirgus un 

izstāžu aprīkojums,  

 elektroniskie tūristu skaitītāji (tiks uzstādīti Likteņdārzā un pilsdrupās), 

  interaktīvā tūrisma informācijas kioska ierīkošana,  

 mobilās aplikācijas un reprezentācijas video izveide; 

 Hanzas līnijas suvenīru izstrāde; 

 paredzētas arī citas aktivitātes, lai palielinātu tūristu skaitu visa gada garumā. 

  

 Lai atbalstītu un motivētu novada iedzīvotājus jaunu produktu vai pakalpojumu 

radīšanai un sekmētu saimnieciskās darbības attīstību novadā, no 2016.gada 3.oktobra līdz 

31.oktobrim Kokneses novada dome organizēja pieteikumu iesniegšanu trešajam biznesa 

ideju konkursam iedzīvotājiem „Esi uzņēmējs Kokneses novadā!’’. Pavisam kopā tika 

http://www.koknese.lv/doc/Ricibas%20plans%20apstiprinats%20TIC%202015_10022015.pdf
http://www.koknese.lv/doc/Ricibas%20plans%20apstiprinats%20TIC%202015_10022015.pdf
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iesniegti četri pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā 

bija Kokneses novada domes pārstāvji, uzņēmēji, domes deputāti un uzņēmējdarbības 

konsultants. 

 Pirmās vietas ieguvējs – Evita Briņķe - saņēma naudas balvu 1500,00 eiro apmērā par 

piepūšamo atrakciju nomas ideju, piedāvāt gan Kokneses, gan apkārt esošo novada 

iedzīvotājiem iespēju nomāt piepūšamās atrakcijas, kā arī piedāvāt hēlija balonus 

pasākumiem, dažādojot izklaides un nozīmīgu notikumu svinēšanas tradīcijas, otrās vietas 

ieguvējs Edgars Miglāns - 1000,00 eiro par “GarāžMuzeju” izveidi Koknesē, trešo vietu un 

700 eiro ieguva Jānis Martinsons par tūrisma pakalpojuma paplašināšanu, atpūtas braucienu 

ar laivu pa Pērses un Daugavas upi, piedāvājot koka laivu nomu, kā arī gida pakalpojumus. 
Visiem konkursa dalībniekiem, kas to vēlējās, pašvaldība apmaksāja uzņēmējdarbības 

konsultācijas piecu stundu garumā pie speciālista. 

 Kokneses novada dome ir gatava atbalstīt uzņēmējdarbības iniciatīvas Kokneses 

novadā, lai sekmētu novada ekonomisko izaugsmi un nodrošinātu iedzīvotājiem patīkamu un 

kvalitatīvu dzīves vidi. 

Pēc 2017.gada novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem ap 63% respondentu ir 

apmierināti vai drīzāk apmierināti ar pašvaldības sniegto informāciju par novada attīstību, kas 

ir vidējs rādītājs, ko būtu nepieciešams uzlabot, vairāk un aktīvāk informējot sabiedrību par 

norisēm pašvaldībā, sasniedzot pēc iespējas augstāku iedzīvotāju apmierinātības līmeni. 

2016.gadā – veikta iepirkuma procedūra atklāts konkurs par būvdarbiem projektam 

„Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” rūpniecriskās zonas ceļa, īpašuma 

„Austrumu iela 19 k-1” ceļa 0,500 km garumā pārbūve un pievadceļa Melioratoru ielas 0,360 

km garumā atjaunošana”. Konkursa rezultātā noslēgts līgums ar ceļu būves firmu SIA 

„Binders” par līguma kopējo summu EUR 329 330,99 bez PVN. (ERAF Specifiskais atbalsta 

mērķis SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām) ietvaros. Projekta 

rezultatīvo rādītāju attiecināmības periodā 01.01.2014.-31.12.2023. nodrošinātas uzņēmēju 

piesaistītās investīcijas EUR 2 117 100,00 apmērā un 14 jaunu darba vietu izveide. Projekta 

ietvaros Darbnīcu laukuma teritorijā pārbūvēts caurbraucošais ceļš, paaugstināta tā nestspēja, 

uzklājot izturīgo valčbetona segumu, kas īpaši piemērots smagajai tehnikai. Ierīkots arī ielas 

apgaismojums, veikta kanalizācijas un ūdensvada atjaunošana, izveidota lietus ūdens 

kanalizācija. Ceļa posmam no Austrumu ielas gar garāžām uzklāts asfalta segums, ierīkota 

lietus ūdens kanalizācija un ielas apgaismojums, savukārt Melioratoru ielai veikta virsmas 

frēzēšana un asfalta seguma atjaunošana, izbūvētas arī gājēju ietves vietās, kur tas ir 

iespējams. Veiktie darbi uzlabos iedzīvotāju piekļuvi komercdarbības teritorijai. Projekta 

kopējās izmaksas EUR 464 781,70, no kurām EUR 395 064,45 (85%) ir ERAF finansējums, 

EUR 17 429,31 (3,75%) ir valsts finansējums un EUR 52 287,94 (11,25%) ir pašvaldības 

finansējums. 

2016.gadā ierīkotas trīs laivu piestātnes – divas Daugavā un viena Pērsē. 

2016. gadā veikta grants seguma pārbūve ceļam Bidēgi-Auliciems, Bidēgi-Bilstiņi 4,76 km 

garumā (Kokneses pag.). 

HANZAS projekta ietvaros uzstādīti elektroniskie tūristu skaitītāji (Likteņdārzā un Kokneses 

pilsdrupās). 
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2.1.2.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Uzņēmējdarbībai labvēlīga 

vide” sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2015.gadā 

Vērtība 

2016.gadā 

Tendenc

e  

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019.gadā 

Avots 

SM2 –  UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪBA VIDE 

2.1. Realizēto privāto un 

publisko partnerību 

projekti 

 

0 
0 

 

- - 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

2.2. Ekonomiski aktīvo 

uzņēmumu skaits 

 

413 412 

  Lursoft.lv  

 

2.3. 

 

Nodarbināto skaits, %  
59% 

Dati nav 

pieejami  
  

Centrālā 

statistiskas 

pārvalde 

 

2.4. Strādājošo mēneša 

vidējā bruto darba 

samaksa gada IV 

ceturksnī,  EUR, bez 

privātā sektora 

komersantiem ar 

nodarbināto skaitu <50 

658 715 

  Centrālā 

statistiskas 

pārvalde 

 

2.5. Bezdarbnieku skaits, % 

(uz attiecīgā gada 

decembri) 

6.1 
 

6.9 

  Nodarbinātī

bas valsts 

aģentūra 

2.6. 
Privāto investīciju 

apjoms, LVL 

Dati nav 

pieejami 

Dati nav 

pieejami 
- - 

Centrālā 

statistiskas 

pārvalde 

2.7. 
Publisko investīciju 

apjoms, LVL 

Dati nav 

pieejami 

Dati nav 

pieejami 
- - 

Centrālā 

statistiskas 

pārvalde 

2.8. Kokneses novada 

derīgo izrakteņu 

ieguves apjoms, m3 

(dati par SIA „Kūdras 

enerģija” iegūto kūdras 

apjomu Kokneses 

novadā) 

147 989 

 
52 753  

  SIA 

“Kūdras 

enerģija” 

 

2.9. Kokneses novada 

tūrisma objektu 

apmeklētāju skaits (dati 

par Kokneses TIC un 

Kokneses pilsdrupām) 

 

24 407 

(pilsdrupas – 

23 139 un 

TIC – 1 268) 

 

24 311 
(pilsdrupas – 

23 355 un 

TIC – 956)  

  Kokneses 

Tūrisma 

informācijas 

centrs 
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2.10. Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

Kokneses novada 

pašvaldības darbu 

saistībā ar sabiedrības 

informēšanu par 

ekonomiskās attīstības 

procesiem novadā, % 

69 % 63% 

  

 

Kokneses 

novada 

pašvaldības 

organizēta 

iedzīvotāju 

aptauja 

 

Secinājumi un priekšlikumi  

2016.gadā Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas 17 sabiedrības ar ierobe\zotu atbildību 

(SIA), 1 jauna zemnieku saimniecība, 2 individuālie komersanti (IK) un 3 biedrības.  

Palielinājusies strādājošo mēneša vidējā  bruto darba samaksa. Pieaudzis apmeklētāju skaits 

Kokneses pilsdrupās. 

Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīkla infrastruktūra ir joma, kuru pašvaldībai ir 

lielākas iespējas tieši ietekmēt, tādējādi atbalstot uzņēmējdarbību. 2017.gadā tiks atbalstīta 

uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošana un ražošanas attīstībai nozīmīgu ceļu tehniskā 

stāvokļa uzlabošana. 

3.mērķis – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

Uzdevumi: 

U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās 

izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību 

atbilstoši sabiedrības vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm tautsaimniecības 

profesiju speciālistu nodrošināšanā 

U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru 

U3.3. Atbalstīt mūžizglītības ieguves iespējas novadā 

U3.4.Nodrošināt sabalansētu interešu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu 

pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un viesiem 

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

 

2016.gadā veikti nelieli ieguldījumi izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošanā. Veikta datoru un sporta inventāra iegāde, kā arī āra aktivitāšu infrastruktūras 

uzlabošana. Pirmskolas izglītības iestādei „Bitīte” nomainīts nojumes jumts.   

Veikti ieguldījumi sporta infrastruktūras uzlabošanā – Bebru pagastā stadiona tribīņu 

izbūve, žoga posma izbūve pie Kokneses stadiona un asfaltēta basketbola laukuma 448 m2 

izbūve Kokneses pagastā. 

      Ar kultūras un sporta pasākumu rīkošanu aktīvi nodarbojas Kokneses kultūras nams, Iršu 

un Bebru pagastu pārvaldes, bibliotēkas, Ģimenes atbalsta dienas centrs, PA „Kokneses 

Sporta centrs”.  Ar Sporta centru aktīvu iniciatīvu novadā iedibinātas vairākas jaunas sporta 

sacensības un pasākumi - Sporta svētki, Ģimeņu sporta diena, Sniega diena, Ielu sacensības, 

Zolītes turnīrs u.c. Sporta centru  veido sporta halle, peldbaseins, stadions, skeitparks, 

pludmales volejbola laukumi, hokeja laukums.  
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Šobrīd novada iedzīvotājiem ir nepietiekams neformālās izglītības un mūžizglītības 

piedāvājums. Interešu izglītības piedāvājumu skolēniem nodrošina vispārējās izglītības 

iestādes, kur populārākās ir kultūrizglītības un sporta interešu programmas. Pieaugušajiem ir 

iespēja piedalīties novada pašdarbības kolektīvos. Lai veicinātu iedzīvotāju izglītotību 

turpmāk paredzēts piesaistīt ES finansējumu.  

Dažādos veidos tiek popularizēts novada kultūrvēsturiskais mantojums. Koknesieši 

brīvo laiku pavada, iesaistoties dažādos pašdarbības kolektīvos Kokneses kultūras namā. Iršos 

ir savs deju kolektīvs „Irši”, bet Bebros vokālais ansamblis. Iespēju robežās kolektīvi dodas 

ārpus Latvijas, lai prezentētu Koknesi.  

2016.gadā veikta Valsts kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu 

un labiekārtošanas darbu tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF finansētās 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” ietvaros. 

2016.gadā īstenots projekts „Sporta inventāra iegāde Kokneses novada izglītības 

iestādēs”. Par IZM un pašvaldības līdzekļiem iegādāts sporta inventārs visām novada 

izglītības iestādēm par kopējo summu EUR 6 991,08. 

2016.gadā uzsākts projekts “PROTI un DARI” jauniešiem no 15-29 gadu vecumam, 

kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. 

Ar biedrības “Daugavas Savienība” finansējumu projekta ietvaros sakārtots pils 

pagrabiņš, turpināsies darbs pie teritorijas labiekārtošanas.  

2016.gadā LLU ainavu arhitektūras studenti izstrādājuši jauno pils drupu attīstības 

vīziju. 

2.1.3.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Izglītības, kultūras un sporta 

iespējām bagāta vide” sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2015.gadā 

Vērtība 

2016.gadā 

Tendenc

e 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019.gadā 

Avots 

SM3 –  IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 

3.1. Izglītības iestāžu 

nodrošinājums ar 

kvalificētiem 

tehniskajiem 

darbiniekiem, % 

69% 70% 

  

 
Kokneses 

novada 

pašvaldība 

  

3.2. Pedagogu vidējais 

vecums Kokneses 

novada izglītības 

iestādēs 

48,7 gadi 49,5 

  
Kokneses 

novada 

pašvaldība  

3.3. Siltumenerģijas 

patēriņš vispārējās 

pamata un vidējās 

izglītības iestādēs 

uz vienu m2, MWh 

0,1368 

MWh/m2 

0,1368 

MWh/m2 

  

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

3.4. Izglītības, kultūras 23% 23%   Kokneses 
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un sporta iestāžu 

pielāgota 

infrastruktūra 

cilvēkiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem, % 

 novada 

pašvaldība 

3.5. 

Mūžizglītības 

programmu skaits 

izglītības iestādēs  

2 (Vecbebru 

Profesionālā 

un 

vispārizgl. 

Internātvid.) 

2 (Vecbebru 

Profesionālā 

un 

vispārizgl. 

Internātvid.) 

  

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

3.6. Iedzīvotāju 

īpatsvars ar 

augstāko izglītību, 

% 

 

 

Dati nav 

pieejami 

Dati nav 

pieejami 
- 

 

Centrālā 

statistiskas 

pārvalde 

3.7. Atjaunoto novada 

nozīmes 

kultūrvēsturisko un 

dabas objektu 

skaits pret kopējo 

novada nozīmes 

kultūrvēsturisko un 

dabas objektu 

skaitu, kas ir 

pašvaldības 

īpašumā un 

valdījumā  

37% 37% 

  

 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

 

3.8. Kultūras objektu 

īpatsvars, kas 

pieejams cilvēkiem 

ar īpašām 

vajadzībām, % 

90% 90% 

  

 Kokneses 

novada 

pašvaldība 

3.9. Māksliniecisko 

kolektīvu skaits, 

kas piedalījušies 

Vispārējos 

Latviešu Dziesmu 

un Deju svētkos 

(vērtība skatāma 

2018.gadā) 

11 

(2013.gadā) 
- - 

 Kokneses 

novada 

pašvaldība 

3.10

. 

Māksliniecisko 

kolektīvu skaits, 

kas piedalījušies 

starptautiska 

mēroga pasākumos 

4 (Hanzas 

dienas, 

Kretinga, 

“Urgas” 

Prāgā) 

- 

  

 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

3.11

. 

Apmeklētāju skaits 

tradicionālās 

kultūras aktivitātēs 

Dati nav 

pieejami 

Dati nav 

pieejami - - 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 
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vietējā līmenī 

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Joprojām liels darbs un finanšu līdzekļi jāiegulda novada nozīmes pašvaldības īpašumā 

un valdījumā esošo kultūrvēsturisko un dabas objektu sakārtošanā  (t.sk. Iršu magazīna, 

Vecbebru muižas kungu māja, Kokneses estrāde, Kokneses parks, Kokneses viduslaiku 

pilsdrupas, dīķu tīrīšanas darbi u.c.). 

Joprojām pieaug pedagogu vidējais vecums Kokneses novada izglītības iestādēs, kas 

būtu jārisina piesaistot jaunus skolotājus, kā arī ieviešot inovatīvas mācību metodes.  

Liela problēma ir pasākumu apmeklētība. Jāmeklē iespējas vairot iedzīvotāju interesi 

piedalīties vietēja mēroga pasākumos. Jāturpina iedzīvotāju informēšana par norisēm novadā 

ne tikai izmantojot vietējo avīzi un tīmekļa vietni, bet meklējot papildus informācijas kanālus 

un informācijas nodošanas veidus (informācijas izvietošana pie tirdzniecības vietām, 

ziņojumu dēļi, informācijas izplatīšana pasākumos u.c.). 

Izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem  novada iestādēs ir zemā līmenī, vajadzība pēc īpašiem 

pielāgojumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem turpmāk jāņem vērā, plānojot 

sabiedrisko, sporta, kultūras un izglītības iestāžu renovāciju un iekštelpu remontdarbus. 

2016.gadā gājēju taciņas izbūve no P79 līdz PII „Bitīte”. PII „Bitīte” teritorijā veitki nojumes 

atjaunošanas darbi  (jumta nomaiņa). 

2016.gadā atjaunotas stadiona tribīnes Vecbebru ciemā, stadiona ēku plānots atjaunot 

piesaistot ES finansējumu 

 

4. mērķis – Droša, sakārtota un veselīga vide 

Uzdevumi: 

U4.1.Paaugstināt cilvēku drošību novadā 

U4.2.Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru 

U4.3.Uzlabot velotransporta tīklu attīstību 

U4.4.Uzlabot ūdens kvalitāti un kanalizācijas tīklu sistēmu 

U4.5.Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu 

U4.6.Veidot pievilcīgu vidi bērniem 

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

U4.8.Nodrošināt kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūciju 

darbību un attīstību 

U4.9.Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un videi 

draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus 

Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros 2015.gadā Lauku atbalsta dienests 

uzsāk pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanu.  
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2016.gadā veikta iepirkuma procedūra „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība 

Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

2016.gadā veikti: 

 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, 

Koknesē, Kokneses novadā;  

  Ielu apgaismojuma izbūve Bebru pagastā;  

 Daugavas ielā 250 m posmā veikta grants seguma nomaiņa uz asfaltbetona segumu. 

 izveidots gājēju celiņš Vecbebru ciemā: centrs – bērnudārzs (~400 m); 

 Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvada tīkla posma rekonstrukcija; 

 Žoga posma izbūve objektā „Ūdenstornis” Bebru pagastā. 

 

Norit darbs pie pašvaldībai valdījumā nodoto publisko ūdeņu apsaimniekošanas – kopā 

ar Pļaviņu, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Krustpils, Salas novadu un Jēkabpils pilsētas 

pašvaldībām pasūtīts pētījums - zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde un  

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Daugavas posmam no Pļaviņu 

ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij. 

Lai stiprinātu ģimeniskās vērtības, 2016.gadā kārtējo reizi novadā Dzimtsarakstu nodaļa 

organizēja jaundzimušo sveikšanas pasākumu, kas jau kļuvis par ikgadēju tradīciju.  

 

2.1.4.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Droša, sakārtota un veselīga vide” 

sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2015.gadā 

Vērtība 

2016.gadā 
Tendence 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019.gadā 

Avots 

SM4 –  DROŠA, SAKĀRTOTA UN VESELĪGA VIDE 

4.1. Iedzīvotāju 

apmierinātība ar 

pašvaldības sniegto 

pakalpojumu klāstu 

un sniegto 

komunālo 

pakalpojumu 

kvalitāti, % 

41% 38% 

  

 

Kokneses 

novada 

pašvaldības 

organizēta 

iedzīvotāju 

aptauja 

4.2. Pašvaldības 

autoceļu kopējais 

garums novadā ar 

asfalta segumu, km, 

% 

4% 9,83% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.3. Rekonstruēto 0,63% 5,82%   Kokneses 
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pašvaldības ceļu 

kopgarums, m, % 

novada 

pašvaldība 

4.4. Kokneses, 

Vecbebru, Iršu un 

Bormaņu ciemu ielu 

kopējais garums 

novadā ar asfalta 

segumu, m, % 

32% 57,51% 

 

 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.5. Kokneses, 

Vecbebru, Iršu un 

Bormaņu ciemu 

rekonstruēto ielu 

kopgarums, m, % 

6% 27,03% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.6. 

Veloceliņu 

kopgarums novadā, 

m  

 

1300 m 

(marķēts) 

1300 m 

(marķēts) 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.7. 

Kokneses novada 

dzelzceļa stacijā 

iekāpušo pasažieru 

skaits 

40 420 38 003 

 

- 

AS „Pasažieru 

vilciens” 

4.8. 

Kokneses novadā 

pārvadāto pasažieru 

skaits sabiedriskajā 

transportā 

Dati nav 

pieejami 

Dati nav 

pieejami 
- 

 

- 

Sabiedriskā 

transporta 

pārvadātāju 

sniegtā 

informācija 

4.9. 

Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 

Kokneses novadā 

24 31 

  Ceļu satiksmes 

drošības 

direkcija 

4.10. Ugunsgrēku skaits 19 15 

  Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

4.11. 

Pārstrādei nodoto 

atkritumu daudzums 

pret kopējo 

atkritumu 

daudzumu, % 

14,05% 14,27% 

 

 

 

 

SIA “Clean R”  

4.12. Mājsaimniecību 

īpatsvars, kuri 

noslēguši līgumu ar 

atkritumu 

apsaimniekotāju, % 

74% 74% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.13. Notekūdeņu 

atbilstība normatīvo 

aktu prasībām 

100% 100% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.14. Kopējais 

kanalizācijas tīklu 
23 299 23 299 

  Kokneses 

novada 
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Secinājumi un priekšlikumi  

 Salīdzinot 2016.gadu ar 2015.gadu novadā ir palielinājies ceļu satiksmes negadījumu 

(par 22 %), bet ugunsgrēku skaits samazinājies (par 26%).  

 Lielākie ieguldījumi saistībā ar novada iedzīvotāju sociālās un veselības aprūpes 

infrastruktūras atjaunošanu un paplašināšanu tiek  plānoti Ģimenes krīzes centrā un  sociālajā 

pansijā „Dzeguzīte”, iespēju robežās piesaistot ES struktūrfondu vai citu iespējamo avotu 

finansējumu. 

 Liels darbs jāiegulda novada satiksmes infrastruktūras uzlabošanai,  palielinot rādītāju 

par rekonstruēto ielu kopgarumu Kokneses, Vecbebru, Iršu un Bormaņu ciemu teritorijās, kā 

arī rekonstruēto ceļu kopgarumu. Pozitīvi ir tas, ka veikts darbs pie Kokneses, Iršu un Bebru 

ielu seguma stāvokļa uzlabošanas, kā arī palielinājies pašvaldības ceļu kopgarums ar asfalta 

garums Kokneses 

novadā, m 

pašvaldība 

4.15. Kopējais ūdensvadu 

tīklu garums 

Kokneses novadā, m 

21 337 22 048.7 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība  

4.16. Kopējais siltumtīklu 

garums Kokneses 

novadā, m 
3095 3095 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

Precizēt 

4.17. Apsaimniekošanā 

nodotu 

daudzdzīvokļu māju 

īpatsvars, % 

45% 45% 

  Kokneses 

novada 

pašvaldība 

Precizēt  

4.18. Iedzīvotāju skaits, 

kas piedalījušies 

veselīga dzīves 

veida 

popularizējošajos 

pasākumos 

Dati nav 

pieejami 
 

 

 

- 

 

- 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 

4.19. Iestāžu un 

uzņēmumu skaits, 

kuros ieviesta 

EMAS – Eko 

vadības un audita 

shēma (Eco-

Management and 

Audit Sheme), kas ir 

brīvprātīga 

iniciatīva, kas 

radīta, lai izceltu 

uzņēmuma īpašu 

ieguldījumu 

apkārtējās vides 

saglabāšanā un 

attīstībā 

Dati nav 

pieejami 
 - - 

Kokneses 

novada 

pašvaldība 
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segumu. 2014.-2020.gada plānošanas periodā ES fondu plānošanas periodā izmantojot 

pieejamos struktūrfondu līdzekļus, tiek plānota novada grants ceļu atjaunošana un industriālo 

teritoriju pievadceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai un apdzīvotības saglabāšanai. 

2016.gadā uzsākta tehniskās dokumentācijas izstrāde pašvaldības lauku grants ceļu pārbūves 

darbiem.  
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2.2.INVESTĪCIJU PLĀNA IEVIEŠANAS REZULTĀTI 

2.2.1.tab. Kokneses novada domes attīstības programmas investīciju plānā iekļauto  projektu/aktivitāšu īstenošana 2016.gadā (ar pelēku krāsu 

treknrakstā atzīmēts 2016.gadā paveiktais) 

TREKNRAKSTĀ – paveiktais 2016.gadā  

Ar zaļu- darbības īstenotas vai tiek veiktas regulāri 0+ 

Ar sarkanu-  darbība, visticamāk, netiks veikta un aktualizējot Investīciju plānu, tiks izņemta no aktivitāšu/uzdevumu saraksta.  

 

Nr. Projekta/aktivitātes nosaukums 
Uzsākšanas 

gads  
Paveiktais  Atbildīgais 

SM1 – Moderna un efektīva pārvalde 

1.  
Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp 

pašvaldības struktūrvienībām un pašvaldības 

pakļautībā esošajām iestādēm 

pastāvīgi Tiek veikts Izpilddirektors 

2. 2 
Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu 

organizēšana, veicinot savstarpējo sadarbību  
pastāvīgi Tiek veikts Izpilddirektors 

3. 3 
Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana 

pašvaldības darbā 
2017 

Kopš 2014.gada Kokneses novada domē ieviesta 

dokumentu aprites sistēmas NAMEJS, īstenotas apmācības 

domes darbiniekiem 

Izpilddirektors 

4. 4 Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) uzlabošana pastāvīgi 
Darbinieki regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursus 
Izpilddirektors 

5. 5 

Kokneses novada mārketinga stratēģijas izstrāde 

(plānveidīgs novada piedāvājums, kurā novads ir 

attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, 

pakalpojumu saņemšanai, brīvā laika pavadīšanai 

utt.) 

2017 
Tiks izvērtētas iespējas un apzināti veidi, kā efektīvi 

pozicionēt Kokneses novada tēlu. 

Attīstības nodaļas 

vadītājs sadarbībā ar 

sabiedrisko attiecību 

speciālistu un Kokneses 

novada pašvaldības 

aģentūras „Kokneses 

Tūrisma centrs” 

direktoru 

6. 7 Iedzīvotāju informēšanas risinājumu (sistēmas) pastāvīgi Regulāri tiek ievietota jaunākā informācija pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
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izveide avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un tīmekļa vietnē 

www.koknese.lv  

speciālists sadarbībā ar 

Izpilddirektoru 

7. 8 
Digitālas informācijas sistēmas izveide par 

pašvaldības infrastruktūras objektiem 
2014 

Latvijas Investīciju attīstības aģentūras izstrādātā publiski 

pieejamu nekustamo īpašumu datubāze, kurā ievietota 

informācija par Kokneses nekustamajiem īpašumiem 

http://www.liaa.gov.lv/lv/nekustamo-ipasumu-datu-baze  

Izveidots un tiek izplatīts buklets “Investē Koknesē” trijās  

valodās (LV, RUS, ENG) 

http://koknese.lv/doc/Koknese_buklets_A4_LV_WEB_280

72015.pdf  

Izpilddirektors 

8. 9 Mūsdienīgas mājas lapas izveide 2018 
Novada mājaslapas www.koknese.lv dizaina un struktūras 

uzlabošanas pasākumi paredzēti 2017.gadā.  

Izpilddirektors sadarbībā 

ar sabiedrisko attiecību 

speciālistu 

9. 1 

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–

2037.gadam un Kokneses novada attīstības 

programmas 2013.–2019.gadam īstenošanu 

sagatavošana 

2014 

(ikgadējs) 

Izstrādāti pārskati par Kokneses novada attīstības 

programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2015. un 2016. 

gadā 

Attīstības nodaļas 

vadītājs 

10. 1 

Kokneses novada interešu pārstāvība dažādu 

plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē 

un ieviešanā ar valsts pārvaldes iestādēm (tai 

skaitā Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu, 

VARAM, LPS, IZM, ZM) 

pastāvīgi 

Regulāri notiek dažādu normatīvo aktu, dokumentu 

izskatīšana un kontaktēšanas ar ministrijām, LPS, Zemgales 

plānošanas reģionu  

Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs sadarbībā 

ar izpilddirektoru un 

Attīstības nodaļas 

vadītāju 

11. 1 

Noslēgto sadarbības līgumu ietvaros sadarbības 

veicināšana un jaunu kontaktu dibināšana ar 

Vācijas pašvaldībām (Vitingena), kaimiņu un 

citām pašvaldībām Latvijā 

 

pastāvīgi 

2015.gada jūlijā pārstāvji no Vitingenas viesojās Koknesē, 

atklāta arī Ivara un Aigara Rūrānu veidotā ozolkoka 

skulptūra Zaļā tirgus laukumā – veltījums Kokneses un 

Vitingenas (Vācija) 20 gadu sadraudzībai. 

2016.gadā Zaļajā tirgū izveidota 

„Sadraudzības” koka skulptūra, kur uzstādīta norāde 

uz Vācijas pilsētu Vittingenu. 

Kokneses novada domes 

priekšsēdētājs 

 

 

http://www.koknese.lv/
http://www.liaa.gov.lv/lv/nekustamo-ipasumu-datu-baze
http://koknese.lv/doc/Koknese_buklets_A4_LV_WEB_28072015.pdf
http://koknese.lv/doc/Koknese_buklets_A4_LV_WEB_28072015.pdf
http://www.koknese.lv/
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SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 

12. 1 

110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV 

apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve 

Kokneses ciemā līdz rūpnieciskajai zonai 

2017 
Ir atrisināts zemes īpašumu jautājums, AS „Latvenergo” 

plāno apakšstacijas izbūvi veikt 2017.-2018.gadā 
Izpilddirektors 

13. 1 
Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene pārbūve 

1,91 km garumā Kokneses novadā 
2019  Izpilddirektors 

14.  Ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošana 

Sarunas ar 

komunikāciju  

turētājiem  

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” īstenotā 

projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 

attīstība lauku reģionos” ietvaros Koknesē un Vecbebros 

izbūvēta ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūra. 

Izpilddirektors 

15.  

Vietējā autoceļa V922 Vecbebri-Irši asfalta 

seguma izbūve 10,25 km garumā Kokneses 

novadā 

2019  Izpilddirektors 

16.  
Autoceļa P79 Koknese-Ērgļi asfalta seguma 

pārbūve  posmā Koknese-Vecbebri 6,5 km garumā 
2018  Izpilddirektors 

17.  
Tilta pārbūve pār vietējo autoceļu V920 Koknese 

– Vērene 
7 gados 2015.gadā veikta tilta rekonstrukcija  Izpilddirektors 

18. 1 Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana 

Sarunas ar 

komunikāciju  

turētājiem 

 Izpilddirektors 

19.  

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu 

laukums” rūpnieciskās zonas ceļa, īpašuma 

„Austrumu iela 19 k-1” ceļa 0,500 km garumā 

pārbūve un pievadceļa Melioratoru ielas 0,360 

km garumā atjaunošana (ERAF Specifiskais 

atbalsta mērķis SAM 3.3.1. – Palielināt privāto 

investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

2017 

2015.gadā iesākts darbs pie informācijas apkopošanas un 

projekta gatavošanas iesniegšanai Centrālajā finanšu un 

līgumu aģentūrai. Projekta  ERAF finansējuma kvota ir 

680 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 120 000 eiro. 

2016.gadā – veikts iepirkums par būvdarbiem un 

būvuzraudzību.  

 

 

 

 

 

Izpilddirektors 
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specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām). Projekta rezultatīvo rādītāju 

attiecināmības periodā 01.01.2014.-31.12.2023. 

nodrošinātas uzņēmēju piesaistītās investīcijas 

EUR 2 117 100,00 apmērā un 14 jaunu darba 

vietu izveide. 

20.  
Ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi-Sala” 

pārbūve 0,670 km garumā 

2018 Veiktas sarunas ar Satiksmes ministriju par finansējuma 

piešķiršanu 

Izpilddirektors 

21.  

Asfalta seguma izbūve ceļam Gaiļi – Atradze 1,3 

km (ERAF Specifiskais atbalsta mērķis SAM 

3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 

attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 

programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 

vajadzībām) 

2019 

 

Izpilddirektors 

22.  

Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta 

seguma izbūve Kokneses novadā 2 km garumā 

posmā no P80 līdz kūdras purva pievedceļam 

2019 

 

Izpilddirektors 

23.  
Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot 

teritoriju „Krautuve” Koknesē  

2019 
 

Izpilddirektors 

24. 1 
Reklāmas kampaņu izstrāde, aicinot investorus 

apgūt ražošanas teritorijas Kokneses novadā 
2017 

Regulāri norit savstarpēja informācijas apmaiņa un darbs ar 

LIAA investoru piesaistē. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists sadarbībā ar 

izpilddirektoru un 

Attīstības nodaļas 

vadītāju 

25. 1 

Kokneses novada pašvaldības mājas lapā „vietējo 

ražotāju” sadaļas izstrāde ar informāciju par 

piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un 

kontaktiem tālākajai saziņai.  

2014 

2013.gadā Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv 

izveidota sadaļa – Uzņēmējdarbība - Kokneses novada 

uzņēmumi  - ar vietējo uzņēmumu un zemnieku 

saimniecību piedāvāto produktu un pakalpojumu 

aprakstiem un kontaktinformāciju. 

Sabiedrisko attiecību 

speciālists 

26. 2 Bukletu izstrāde par Kokneses novada vietējiem 2018 Plānotajās TIC telpās 1905.gada ielā 7 tiks ierīkots vietējo Sabiedrisko attiecību 

http://www.koknese.lv/
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ražotājiem, uzņēmējiem un viņu pakalpojumiem 

un produkciju 

amatnieku, ražotāju un uzņēmēju piedāvājuma stends 

2017.gadā 

speciālists 

27. 2 
Kokneses novada Tūrisma informācijas centra 

izveide tūristiem pieejamākā vietā  
2017 

Aktivitāti plānots īstenot līdz 2017.gada tūrisma sezonas 

sākumam LEADER projekta ietvaros. 

Izpilddirektors sadarbībā 

ar Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktoru 

28. 2 
Kokneses novada tūrisma attīstības stratēģijas 

izstrāde 
 

2014.gadā izstrādāts un ar domes lēmumu pieņemts 

Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāns 2015.-

2020.gadam 

Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktors 

29. 2 

Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām 

Likteņdārza virzienā gar Daugavu līdz robežai ar 

Pļaviņu novadu 

2017 

Ir izveidota dabas taka no Kokneses Ev. Luteriskās baznīcas 

līdz Likteņdārzam, nākotnes plānos ietilpst takas 

pagarināšana gar Daugavu, pa veco Daugavpils-Rīga 

šoseju, gar Pastamuižas Velnakmeni līdz robežai ar Pļaviņu 

novadu 

 

2016.gadā labiekārtota Dabas taka uz Krievkalna salu 

gar Daugavu, uzstādīts koka sols. 

 

Izpilddirektors sadarbībā 

ar Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktoru 

30.  
Labiekārtotas peldvietas izveide Kokneses ciemā 

pie Daugavas 
2018 

Plānots izveidot līdz 2020.gadam piesaistot ES finansējumu  
Izpilddirektors 

31.  
Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā 

(t.sk. laivu piestātņu izveide) 
2016 

 

 

2016.gadā ierīkotas trīs laivu piestātnes – divas Daugavā 

un viena Pērsē.  

Izpilddirektors 

sadarbībā ar Kokneses 

novada pašvaldības 

aģentūras „Kokneses 

Tūrisma centrs” 

direktoru 

32.  
Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – 

Likteņdārzs”  
2019 

 
Izpilddirektors 

33. 2 
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā 

stādījuma „Kokneses parks” teritorijas 
2017 

Kokneses parkā regulāri notiek labiekārtošanas darbi. 

Koka skulptūras „Mūžībai” atjaunošana Kokneses parkā 
Izpilddirektors 
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infrastruktūras sakārtošana atbilstoši dabas 

aizsardzības plānā paredzētajiem 

apsaimniekošanas pasākumiem 

(1 425,00 EUR) 

34.  
Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana 

ekspozīcijas izveidei Iršu ciemā 
2018 

Katru gadu veikti teritorijas labiekārtošanas darbi gan no 

LAP organizētā “Meža dienu” projekta finansējuma, gan 

pašvaldības budžeta  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

35. 2 
Laukuma un informatīvā stenda izveide Vecbebru 

ciemā (pirms Rūķīšiem) 
2013 2015.gadā uzstādīts informatīvais stends 

Bebru pagasta 

pārvaldes vadītājs 

36. 2 
Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu ciemā 

 
2016 2015.gadā uzstādīts informatīvais stends  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

37.  
Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) 

apkārtnes sakārtošana 
2018  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

38. 2 
Informatīvu stendu izveide Kokneses centrā un 

Likteņdārzā  
2013 

2014.gadā uzstādīti informatīvie stendi ar informāciju par 

Kokneses novada apskates vietām, naktsmītnēm un tūrisma 

informāciju ceļa E22 Tīnūži-Koknese malā pirms rotācijas 

apļa un A6 šosejas malā pie Urgām. 

Izpilddirektors sadarbībā 

ar Kokneses novada 

domes aģentūras 

„Kokneses tūrisma 

centrs” direktoru 

39.  Kokneses estrādes pārbūve 2018 Izstrādāts būvprojekts Izpilddirektors 

40. 3 
Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās 

nominācijās 
ikgadējs 

2016.gada 6.martā tika rīkots  uzņēmēju pasākums ar 

uzņēmēju godināšanu dažādās nominācijās  

Sabiedrisko attiecību 

speciālists sadarbībā ar 

Izpilddirektoru 

41. 3 

Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu 

aktīvu līdzdarbošanos (skolnieki un citi interesenti 

var iepazīties ar uzņēmumu u.tml.) 

pastāvīgi 
Ik gadu skolēni aktīvi izmanto iespēju piedalīties Ēnu 

dienās.  

 

Kokneses novada domes 

izglītības darba 

speciālists 

 

SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

42. 3 

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas izglītības attīstība – apmācības 

bāzes izveide konkurētspējīgai specialitātei, tai 

skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu 

veidošana/mācību plānu izstrāde 

2017 

2013.gadā viena jauna programma - Lauksaimniecība ar 

kvalifikāciju „Lauku īpašumu apsaimniekotājs”. 

2014.gadā viena jauna profesionālās izglītības programmu - 

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija ar kvalifikāciju 

„Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”. 

Vecbebru amatu 

internātvidusskolas 

direktors 
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43. 3 

Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības 

programmu papildināšana ar jaunām programmām 

(speciālās izglītības programmas, iekļaujošās 

izglītības programmas) 

2017 

2013.gadā Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolā izveidota viena jauna programma - 

Lauksaimniecība ar kvalifikāciju „Lauku īpašumu 

apsaimniekotājs”. 

2014.gadā Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā 

internātvidusskolā  izveidota viena jauna programmu - 

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija ar kvalifikāciju 

„Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”.  

 

Kokneses internātpamatskolā - attīstības centrā izveidotas 

divas jaunas programmas - „Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” un 

„Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”. 

Izglītības darba 

speciālists 

44.  

Karjeras konsultantu pakalpojumu nodrošināšana 

novada izglītības iestādēs (ESF specifiskais 

atbalsta mērķis  8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālas izglītības iestādēs” 

2017   

45. 3 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Gundega” un 

Kokneses mūzikas skolas ēkas renovācija  

 

2014 

2013.gadā īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas 

skolā” kopsummā par 557 034,39 EUR.  

2014.gadā veikti iekštelpu remontdarbi. 

PII „Gundega” vadītājs 

un Kokneses mūzikas 

skolas direktors 

46. 3 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas 

renovācija 
2013 

2014.gadā iesniegts un īstenots KPFI projekts 

„Siltumnīcefekta gāzu samazināšana Ilmāra Gaiša 

Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, 

Kokneses novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti”  

kopsummā par EUR 496 375,55.  Papildus veikta 

zibensaizsardzības un lietusūdens kanalizācijas sistēmas 

izbūve. 

Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas direktors 

https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46747&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=46747&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47882&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
https://viis.lv/Pages/Institutions/EducationProgramLicences/View.aspx?id=47882&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fEducationProgramLicences%252fDefault.aspx
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47. 3 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu remonts, 

mēbeļu un aprīkojuma iegāde  
2017 

2013.gadā veikti ēkas telpu remonta darbi kopsummā par 

150 194,08 EUR. 

Iegādātas mēbeles un aprīkojums par 16522,83 EUR. 

2014.gadā īstenoti iekštelpu remontdarbi. 

Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas direktors 

48. 3 Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas atjaunošana 2019 

2013.gadā veikts Pērses pamatskolas telpu remonts un 

jumta pārbūve par kopējo summu 122 960,31 EUR. 

2014.gadā veikts skolas ēdamzāles remonts. 

Iršu pagasta Pērses 

pamatskolas direktors 

49. 3 

Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 

internātvidusskolas ēku jumtu nomaiņa un 

iekštelpu renovācija 

2017 

2013.gadā noslēdzies projekts „Vecbebru Profesionālās 

vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 

optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, 

kura ietvaros Vecbebru Profesionālajai un 

vispārizglītojošajai internātvidusskolai veikta ārsienu un 

jumta siltināšana, renovācija un iekštelpu remontdarbi 

Vecbebru amatu 

internātvidusskolas 

direktors 

50. 3 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 

Vecbebru ciemā āra teritorijas labiekārtošana, 

laukumu un celiņu atjaunošana 

2018 

2016.gadā gājēju taciņas izbūve no P79 līdz PII „Bitīte”. 

PII „Bitīte” teritorijā veitki nojumes atjaunošanas darbi  

(jumta nomaiņa) 

PII „Bitīte” vadītājs 

51. 4 

Kokneses novada sporta būvju atjaunošana un 

pārbūve, ietverot stadiona ēkas, tribīņu un 

sporta angāra rekonstrukciju Vecbebru ciemā 

2018 

Atjaunotas stadiona tribīnes Vecbebru ciemā, stadiona 

ēku plānots atjaunot piesaistot ES finansējumu 

2016.gadā stadiona tribīņu uzstādīšana Bebru pagastā  

Izpilddirektors 

52.  

Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un 

labiekārtošana novada izglītības iestādēs un 

Kokneses sporta centrā 

2017 

2016.gadā žoga posma izbūve pie Kokneses stadiona 

(2 942,00 EUR) 

Asfaltēta basketbola laukuma 448 m2 izbūve Kokneses 

pagastā 

Izpilddirektors 

53.  
Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde, 

papildinot esošo materiāli tehnisko bāzi  
2017 

2016.gadā īstenots projekts „Sporta inventāra iegāde 

Kokneses novada izglītības iestādēs”. Par IZM un 

pašvaldības līdzekļiem iegādāts sporta inventārs visām 

novada izglītības iestādēm par kopējo summu EUR 

6 991,08. 

Izpilddirektors 

54.  
Āra trenažieru laukuma izveide pie Kokneses 

Sporta centra 
2017   

55.  
Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras 

sakārtošana/apgaismojums, apkure, ūdens apgādes 
2018  Izpilddirektors 
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un kanalizācijas tīkli 

56. 4 

Amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes (tērpu, 

inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde un 

atjaunošana, lai saglabātu un tālāk attīstītu novada 

lielāko vērtību – tradicionālās kultūras nesēju – 

pašdarbības kolektīvu kvalitatīvu darbu 

2017 

2013.gadā noslēdzies LEADER projekts „Tautas tērpu 

iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu 

kolektīviem” par kopējo summu EUR 13 086,00. Tērpi 

iegādāti četriem novada pašdarbības kolektīviem. 

Kokneses kultūras nama 

direktors 

57. 4 

Stacionāras skaņu aparatūras iegāde Kokneses 

kultūras namā, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu 

apskaņošanu pasākumos 

2018  
Kokneses kultūras nama 

direktors 

58.  
Veicināt vietējo uzņēmēju iesaisti Jēkabpils 

biznesa inkubatorā 
2017 Plānota sadarbība ar Jēkabpils biznesa inkubatoru  

Kokneses novada domes 

izglītības darba 

speciālists 

59. 4 

Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli 

tehniskās bāzes (t.sk. datori un atbilstoša 

datorprogrammatūra) uzlabošana 

2017 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā atklāta „Samsung” 

digitālā mācību klase, iegādāti 20 planšetdatori un 18 datori 
Skolu direktori 

60. 4 
Pludmales volejbola laukuma izveide Iršu un 

Kokneses ciemos  
2013 

Izbūvēti pludmales volejbola laukumi par kopējo summu  

10 278,82 EUR. 

 

2014.gadā Bormaņu ciemā ierīkots pludmales volejbola 

laukums. 

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs sadarbībā ar 

izpilddirektoru 

61. 4 
Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs 
2013 

Īstenots Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs”, kura ietvaros trijās izglītības iestādēs 

veikta ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

 

 

62.  

Esošās infrastruktūras pielāgošana mūžizglītības 

attīstībai – ar dažādu organizāciju un uzņēmumu 

atbalstu piedāvāt mūžizglītības/tālākizglītības 

programmas (piemēram, svešvalodas, 

2017   
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datorzinības, rokdarbi u.tml.), programmu vadītāji 

– novada pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju, kā 

bāzes vieta – novada izglītības iestādes (ESF 

specifiskais atbalsta mērķis SAM 8.4.1. Pieaugušo 

izglītības nodrošināšana nodarbināto personu 

profesionālās kompetences un kvalifikācijas 

pilnveidei, lai mazinātu darbaspēka kvalifikācijas 

neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu 

strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām).  

63.  

Vecbebru muižas kunga mājas izmantošana 

mūžizglītības attīstībai (Mākslas mūzas un radošās 

darbnīcas, Vecbebru Profesionālās un 

vispārizglītojošās internātvidusskolas iespējas – 

biškopība, ēdienu gatavošana) 

7 gadu periodā Vecbebru muižas kungu māja tiek iznomāta   

64. 4 
Kokneses novada sporta attīstības stratēģijas 

izstrāde 
2017 

2014.gada 26.februārī ar domes lēmumu Nr. 4.1 

apstiprināta Kokneses pašvaldības aģentūras „Kokneses 

Sporta centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.-

2016.gadam 

 

Attīstības nodaļa 

sadarbībā ar Sporta 

komisiju un pašvaldības 

aģentūras „Kokneses 

Sporta centrs” direktoru 

65. 4 
Atpūtas un sporta nometņu organizēšana 

vasaras sezonā 
2017 

Ik gadu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta 

viesnīca un Vecbebru Profesionālas un vispārizglītojošās 

internātpamatskolas dienesta viesnīca iznomātas 

nometnēm  

Skolu direktori 

66. 4 
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas 

efektivitātes uzlabošana 

Izvērtējams 

budžeta 

ietvaros 

Tiek veikts Pie Kokneses kultūras nama uzstādīti 2 atpūtas 

soliņi. Kur iespējams izmantot arī 

„Wi-Fi” bezvadu internetu. 

Kokneses kultūras nama 

direktors 

67. 5 

Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai jaunatne 

paliktu savā novadā uz vidējās izglītības, kā arī 

pēc tās, ieguves laiku) izstrāde un jaunatnes 

iesaistes pasākumu organizēšana 

Izvērtējams 

budžeta 

ietvaros 

Aktuāls jautājums par darbinieka piesaisti jaunatnes lietu 

speciālista amatā Kokneses novada domē 

ERASMUS+ Starptautiskais skolu sadarbības projekts 

ar Vācijas, Nīderlandes, Itālijas, Spānijas un 

Izpilddirektors 
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Somijas skolām 

   

68.  

Attīstītas Kokneses novada jauniešu prasmes un 

veicināta to iesaiste izglītībā, darba tirgū un NVA 

īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 

(ESF Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. Atbalsta 

pasākumi jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, 

neapgūst arodu – projekts „PROTI un DARI) 

2017 

2016.gadā uzsākts projekts “PROTI un DARI” jauniešiem 

no 15-29 gadu vecumam, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 

arodu 
Izpilddirektors 

69. 5 

Interešu izglītības un neformālās izglītības 

veicināšana un atbalstīšana (ESF Specifiskā 

atbalsta mērķa 8.3.2.2. pasākums “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”) 

2017 

 

Izglītības darba 

speciālists 

70. 5 
Esošo tūrisma objektu sakopšana un iekļaušana 

apskates objektos, tūrisma menedžmenta attīstība 

Izvērtējams 

budžeta 

ietvaros 

Regulāri tiek veikts darbs pie tūrisma objektu sakopšanas, 

uzstādītas norādes zīmes pie Pastamuižas Velnakmens 

Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktors 

71. 5 

Amatieru mākslas kolektīvu piesaiste tūrisma 

objektu un kultūrvēsturiskā un tradicionālā 

mantojuma popularizēšanai (koncerti, izrādes, 

ekskursiju vadīšana utt.) 

Izvērtējams 

budžeta 

ietvaros 

2013.gadā Kokneses amatieru teātris iestudēja izrādi 

„Tornis. Teika par Kokneses pili”. 

2014.gadā Kokneses amatieru teātris, izmantojot VKKF 

finansējumu un pašvaldības līdzekļus, iestudēja izrādi 

„Gredzens gredzenā” pēc Māras Svīres lugas motīviem.  

Viduslaiku kāzu programma Kokneses pilsdrupās ar 

Kokneses amatieru teātra dalību. Senlatviešu kāzu 

programma pilsdrupās ar folkloras kopas „Urgas” dalību.  

Kokneses kultūras nama 

direktors un Kokneses 

novada domes aģentūras 

„Kokneses tūrisma 

centrs” direktors 

72. 5 

Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas plāna izstrāde – informācijas 

apkopošana un priekšlikumu izstrāde novada 

nozīmes kultūrvēsturisko objektu efektīvai 

izmantošanai un turpmākajai attīstībai 

Izvērtējams 

budžeta 

ietvaros 

Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība  

Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktors 

73.  
Likteņdārza kompleksa atklāšana uz salas 

Daugavā 2018.gadā 2018  Izpilddirektors 
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74. 5 

 
Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” 

arheoloģiskās izpētes darbi 
2018 

Tiek plānots, piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda 

līdzekļus 

Kokneses novada 

pašvaldības aģentūras 

„Kokneses Tūrisma 

centrs” direktors 

75.  

Kokneses Jaunās pils drupu teritorijas 

labiekārtošana un iekļaušana tūrisma apritē 

(pagrabiņa atjaunošana u.c.) 

2016 

Par biedrības “Daugavas Savienība” finansējumu 

projekta ietvaros sakārtots pils pagrabiņš, turpināsies 

darbs pie teritorijas labiekārtošanas. (1 252,00 EUR) 

2016.gadā LLU ainavu arhitektūras studenti 

izstrādājuši jauno pils drupu attīstības vīziju.  

Izpilddirektors 

76.  
Novada teritorijā esošo dabas pieminekļu 

apzināšana un aizsardzība 
2016  

Komunālās nodaļas 

vadītājs 

SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide 

77.  

Video novērošanas sistēmas ieviešana Kokneses 

novadā 2013 

Katru gadu tiek veikt ieguldījumi video novērošanas 

sistēmas uzlabošanai, kā arī tiek uzstādītas jaunas kameras. 

2015 gadā uzstādītas 2 kameras. Kopā novadā uzstādītas 18 

kameras.  

Izpilddirektors 

78.  

Vienota ielu apgaismojuma sistēmas izveide 

novada ciemos 
2014 

 

2015.gadā Pērses, Upes un Zemeņu ielai uzstādīts 

apgaismojums  

2016. gadā ielu apgaismojuma izbūve Bebru pagastā 

(49 754,00 EUR). 

Izpilddirektors 

79.  
Attīstīt risinājumus iedzīvotāju kustībai, lai 

izvairītos no pārvietošanās gar lielceļu malām 
7 gadu periodā  

Izpilddirektors 

80.  

Gājēju celiņu izveide Vecbebru ciemā: centrs – 

bērnudārzs (~400 m), Papardes – Vīnlejas 

(~500 m) un Ābeles – Ausekļi (~300 m)  

2017 2016.gadā izveidots gājēju celiņš Vecbebru ciemā:  

centrs – bērnudārzs (~400 m) 

Izpilddirektors 

81.  

Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana 

apmeklētāju drošības nodrošināšanai 2013 

Veikta  A un G sienu (abas malējās sienas gar ūdeni) 

abpusēja skenēšana ar mērķi noteikt pilsdrupu mūra sienas 

tehnisko stāvokli un apzināt iespējamo risinājumu sienu 

nostabilizēšanai 

Izpilddirektors 
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82.  
Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam 

Zemeņu ielā  
2013 2013.gadā izveidota gājēju pāreja pāri dzelzceļam Zemeņu 

ielā kopsummā par 6649,08 EUR. 
Izpilddirektors 

83.  
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un 

Lakstīgalu ielās  
2013 Zemeņu un Lakstīgalas ielās izveidota apgaismojuma 

sistēma  

Izpilddirektors 

84.  Apgaismojuma sistēmas izveide Līgo ielā 2017 
Aktivitāte īstnota 2016.gadā. 

Izpilddirektors 

85.  
Apgaismojuma sistēmas ierīkošana Paugu ielā un 

1905.gada ielā, Koknesē  
2018 Apgaismojums ir nodrošināts, bet nav pietiekami intensīvs, 

tiks veikti uzlabojumi izmantojot LED lampas 

Izpilddirektors 

86. 5 
Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi pārbūve 

26,71 km garumā 
2018 

 
Izpilddirektors 

87.  
Asfalta seguma pārbūve Parka ielas posmā no 

Blaumaņa ielas līdz A6 šosejai 0,260 km 
2016  Izpilddirektors 

88.  
Reģionālā autoceļa P80 ceļa posma „Blaumaņa 

iela” pārbūve 1,56 km garumā 
7 gadu periodā 

 
Izpilddirektors 

89.  
Vietējā autoceļa V915 Koknese – Odziena 

pārbūve 1,04 km garumā Kokneses novadā 

7 gadu periodā 
 

Izpilddirektors 

90.  

Vietējā autoceļa V939 Bormaņi – Ratnicēni asfalta 

seguma izbūve 0,600 km garumā Kokneses 

pagasta Bormaņu ciemā 

7 gadu periodā 

 

Izpilddirektors 

91.  

Asfalta seguma izbūve pašvaldības  ceļam 

„Bormaņi – Upeslīči” 0,600 km garumā Kokneses 

pagasta Bormaņu ciemā 

7 gadu periodā 

 

Izpilddirektors 

92.  
Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km  2015 2015.gadā izbūvēts asfalta segums Daugavas ielā  

2016.gadā Daugavas ielā 250 m posmā veikta grants 
Izpilddirektors 
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seguma nomaiņa uz asfaltbetona segumu. 

 

93. 5 

Asfalta seguma pārbūve Indrānu ielā 0,167 km 
2016 

2016.gadā ieklāts jauns asfaltbetona 

segums brauktuvei un izveidots gājēju celiņš ieklājot 

bruģakmens segumu. 

Izpilddirektors 

94. . 
Asfalta seguma pārbūve Melioratoru ielā 0,372 

km 
2016 

 
Izpilddirektors 

95. 9 Asfalta seguma izbūve Austrumu ielā 0,580 km 2017 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

96.  
Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 0,457 

km 
2017 

 
Izpilddirektors 

97. 6 Asfalta seguma izbūve Zemeņu ielā 0,550 km 2017 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

98.  
Asfalta seguma izbūve Lakstīgalu ielā 0,410 km 2018 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

99.  Asfalta seguma izbūve Rožu ielā 0,311 km 2018  Izpilddirektors 

100.  Asfalta seguma izbūve Māras ielā 0,145 km  7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

101.  Asfalta seguma izbūve Dārza ielā 0,137 km  7 gadu periodā  Izpilddirektors 

102.  Asfalta seguma pārbūve Hanzas ielā 0,600 km 7 gadu periodā  Izpilddirektors 

103.  
Asfalta seguma izbūve Dzirnavu ielā 0,401 km 7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

104.  
Asfalta seguma izbūve Līgo ielā 0,300 km 7 gadu periodā  2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

105.  Asfalta seguma izbūve Raiņa ielā 0,230 km 7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

106.  Asfalta seguma izbūve Saules ielā 0,100 km 7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 

107.  Asfalta seguma izbūve Tilta ielā 0,146 km 7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu Izpilddirektors 
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108.  
Asfalta seguma izbūve ceļam Irbītes – Audzēres 

0,5 km 
7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu 

Izpilddirektors 

109.  
Asfalta seguma izbūve ceļam Vējkalni – Madaras 

0,25 km 
7 gadu periodā 2016. gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu. 

Izpilddirektors 

110.  
Grants seguma pārbūve ceļam Surmīši – Elksnīši 

3,5 km 
7 gadu periodā  

Izpilddirektors 

111.  
Grants seguma pārbūve ceļam Vilkāres – Slapsiles 

5 km 

7 gadu periodā 
 

Izpilddirektors 

112.  
Asfalta seguma izbūve ceļam Bebri – Zutēni 1,5 

km 

7 gadu periodā 
 

Izpilddirektors 

113.  
Asfalta seguma izbūve ceļam Mežaparks – Pīlādži 

(ceļš uz estrādi) 1,0 km 
7 gadu periodā 2016.gadā veikti izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu 

Izpilddirektors 

114.  Asfalta seguma izbūve Viršu ielā 0,360 km 7 gadu periodā  Izpilddirektors 

115.  
Virzienā no 1905.gada ielas 60 līdz Viršu ielai 3, 

ielas seguma kvalitātes uzlabošana 
7 gadu periodā  

Izpilddirektors 

116.  

Grants seguma pārbūve ceļam Bidēgi-

Auliciems, Bidēgi-Bilstiņi 4,76 km garumā 

(Kokneses pag.) 
2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

2016. gadā Bidēgi – Auliciems, Bidēgi-Bilstiņi 4.76 km 

pārbūve. 

Izpilddirektors 

117.  

Grants seguma pārbūve ceļam Domēni - Vēži 

1,54 km garumā (Bebru pag.) 2016 
Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 
atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

118.  
Grants seguma pārbūve ceļam Rudzīši - 2016 Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
Izpilddirektors 
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Jaundzērvēni 1,09 km garumā (Bebru pag.) atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

119.  

Grants seguma pārbūve ceļam Jirjeni – 

Melderi 2,0 km garumā (Iršu pag.) 2016 
Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 
atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

120.  

Grants seguma pārbūve ceļam Rožkalni – 

Birzes 0,56 km garumā (Bebru pag.) 2016 
Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 
atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

121. 6 

Grants seguma pārbūve ceļam Riemeri - Vijas 

0,50 km garumā un jauna ceļa posma 

„Vecriemeri-Šturmes” izbūve 0,3 km garumā 

(Bebru pag.) 

2016 
Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

122. 6 

Grants seguma pārbūve ceļam Slapsiles – 

Vilkāres 3,57 km garumā (Iršu pag.) 
2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

123. 6 

Grants seguma pārbūve ceļam Līdums - 

Auliciems 1,1 km garumā (Kokneses pag.) 2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

124.  

Grants seguma pārbūve ceļam Jaunceltnes - 

Šļakāni 0,39 km garumā un jauna ceļa posma 

„Šļakānu kalns-Plepu leja” izbūve 0,51 km 

garumā (Bebru pag.) 

2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
Izpilddirektors 

125. 6 

Grants seguma pārbūve ceļam Griķīši-Beņķi 

0,7 km garumā (Bebru pag.) 2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

126. 5 
Grants seguma pārbūve ceļam Tupiešēni - 2016 Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
Izpilddirektors 
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Kroglejas 1,82 km garumā (Bebru pag.) ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

127. 5 

Grants seguma pārbūve ceļam Vilkāres-Pamati 

1,42  km garumā (Iršu pag.) 2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

128. 5 

Grants seguma pārbūve ceļam Spīdolas - Ūsiņi  

0,72 km garumā (Kokneses pag.) 2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

129. 5 

Grants seguma pārbūve ceļam Bormaņi - 

Upeslīči 0,75 km garumā (Kokneses pag.) 2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

130. 5 

Grants seguma pārbūve ceļam Griķīši-Oši 0,4 

km garumā un jauna ceļa posma „Oši-

Vecāriņi” izbūve 0,8 km garumā (Bebru pag.) 

2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

131.  

Grants seguma pārbūve ceļam  Blankas - 

Mucenieki 0,28 km garumā un jauna ceļa 

posma „Mucenieki – Sviķi” izbūve 0,4 km 

garumā (Bebru pag.) 

2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 
Izpilddirektors 

132.  

Grants seguma pārbūve ceļam Mazvecsviļi - 

Aizelkšņi 0,8 km garumā (Kokneses pag.) 
2016 

Īstenošana uzsākta 2015.gadā ELFLA finansētā Lauku 

atbalsta dienesta pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

Izpilddirektors 

133.  
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu 

teritorijās 
2017 

 
Izpilddirektors 

134.  
Velotransporta infrastruktūras izveidošana 

Aizkraukle – Pļaviņas gar galveno autoceļu A6   
7 gadu periodā   
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135.  
Normatīvo aktu prasībām atbilstošas lietus ūdeņu 

attīrīšanas sistēmas izveide ciemu centros 
7 gadu periodā   

136.  
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Vecbebru ciemā 
2013 

2015.gadā uzsākti ūdensvada izbūves darbi  

2016.gadā Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvada 

tīkla posma rekonstrukcija – 59 127,00 EUR  

Žoga posma izbūve objektā „Ūdenstornis” Bebru 

pagastā (1 224,00 EUR) 

Izpilddirektors 

137. 6 
Kanalizācijas tīklu pārbūve 2200 metru garumā 

Iršu ciemā 
2015  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

138. 6 
Esošo artēzisko aku pārbūve un jauna artēziskā 

urbuma izbūve Iršu ciemā 
2015  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

139. 6 Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada teritorijā 2016  Izpilddirektors 

140. 6 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses 

ciema Hanzas ielas rajonā  (ERAF Specifiskais 

atbalsta mērķis SAM 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 

iespējas”) 

2017  

SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” 

valdes loceklis 

141. 6 
Katlu mājas pārbūve Kokneses ciemā  2013 

2014.gadā SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” īstenoja 
Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu „Šķeldas katlu mājas 
modernizācija” 

SIA „Kokneses 

Komunālie pakalpojumi” 

valdes loceklis 

142. 6 
Katlu mājas atjaunošana un modernizācija Iršu 

ciemā 
2015 Nopirkts un uzstādīts jauns apkures katls  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

143.  
Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un 

atjaunošana 6 daudzdzīvokļu mājām Iršu ciemā 
7 gadu periodā  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 
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144.  

Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku siltināšana un 

atjaunošana 5 daudzdzīvokļu mājām Vecbebru 

ciemā 

7 gadu periodā 
 

Bebru pagasta pārvaldes 

vadītājs 

145.  

Pašvaldībai piederošās medpunkta ēkas sienu 

siltināšana, logu un durvju nomaiņa, invalīdu 

iebrauktuves izbūve un elektroinstalācijas 

nomaiņa Vecbebru un Iršu ciemā 

7 gadu periodā Iršu ciema medpunktā īstenoti plānotie darbi, tikai nav 

veikta sienu siltināšana 

Bebru un Iršu pagastu 

pārvaldes vadītāji 

146. 6 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē 

„Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā 

2013 

2014.gadā īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas 

izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas 

skolā” kopsummā par 557 034,39 EUR. 

PII „Gundega” vadītājs 

un Kokneses mūzikas 

skolas direktors 

147. 6 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7  
2016 Aktivitāte īstenota 2016.gadā. Izpilddirektors 

148.  
Bebru pagasta pārvaldes ēkas „Papardes” jumta 

atjaunošana 
7 gadu periodā  

Bebru pagasta pārvaldes 

vadītājs 

149. 6 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”, ietverot jumta 

seguma maiņu un fasādes sienu klājuma 

atjaunošanu (ERAF specifiskais atbalsta mērķis 

SAM 4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības integrētajām 

attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību 

ēkās) 

2016 
 

Izpilddirektors 

150. 6 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Kokneses internātpamatskolā-attīstības centrā 

Bormaņu ciemā (ERAF Specifiskais atbalsta 

mērķis SAM 4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības 

2017 
 

Izpilddirektors 
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integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās) 

151. 7 

Bērnu rotaļu laukuma izveide un labiekārtošana 

dzīvojamo māju zaļajā zonā Kokneses ciemā pie 

Blaumaņa ielas krustojuma 

2013 

2014.gadā īstenots ELFLA projekts „Bērnu rotaļu laukuma 

izveide Koknesē” 

2016.gadā gājēju barjeras izbūve Blaumaņa ielā pie Bērnu 

rotaļu laukuma ( 2 397,00 EUR) 

Izpilddirektors 

152. 7 
Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses 

Ģimenes atbalsta dienas centra 
2016 

Plānots iesniegt LEADER projektu 2017.gadā 
Izpilddirektors 

153. 7 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā 

(piemēram, pie Ģimenes krīzes centra) 
2016 

Apstiprināts LEADER projekts, tiks īstenots 2017.gadā 
Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

154. 7 
Zaļās zonas – parka izveide ar rotaļu laukumu  

Vecbebru ciemā 
2014 2013.gadā biedrība „Bites” īstenojusi LEADER projektu 

par bērnu rotaļu laukuma izveidi Vecbebros 

Bebru pagasta pārvaldes 

vadītājs 

155.  
Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus 2013 

2014.gada jūlijā pirmo reizi domes Dzimtsarakstu nodaļa 

organizēja jaundzimušo bērniņu sveikšanas pasākumu. 

Pasākums turpmāk tiks ieviests par ikgadēju tradīciju. 

Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītājs un Kokneses 

kultūras nama direktors 

156. 7 

Izglītojošo un atbalsta grupu darbības 

nodrošināšana dažādām klientu grupām visā 

novadā (speciālistu piesaiste uz konkrēto 

pakalpojumu, ģimeņu atbalsta programmas 

izstrāde), projekts “Atver sirdi Zemgalē”, 

Deinstitucionalizācijas pasākums (ESF 

specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2. “Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

2014 

Tiek plānots saistībā ar Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”, ko 

īstenos plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldībām. 

Izpilddirektors 
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personām ar invaliditāti un bērniem”) 

157.  Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde 2013 

Tiek plānots saistībā ar Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem” 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”, ko 

īstenos plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldībām. 

Sociālā dienesta vadītājs 

158.  

Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas 

veicinātu bērnu attīstību un vienlaikus 

samazinātu laiku, kuru bērni spiesti pavadīt 

bez vecāku uzraudzības, projekts “Koknese – 
Veselīgākā vide visiem” (ESF specifiskā atbalsta 
mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei", specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2.2. 
pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai”) 

2014 

Ģimenes atbalsta dienas centra aktivitātes, interešu 

izglītība visās izglītības iestādēs, bibliotēku rīkotie 

pasākumi bērniem un jauniešiem.  

Plānots īstenot SAM 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei" ietvaros 2017.gadā,  kā arī SAM 

8.3.2.2.pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” ietvaros, ko 2017.gadā uzsāks 

Izglītības un zinātnes ministrija.  

Izglītības iestāžu 

direktori 

159.  

Apmācību programmu izveide vecākiem par bērnu 

emocionālo audzināšanu (visiem vecākiem 

neatkarīgi no mantiskā stāvokļa pieejams šāds 

pakalpojums) projekts “Koknese – Veselīgākā 

vide visiem” (ESF specifiskā atbalsta mērķa 

9.2.4.2. pasākums "Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei") 

2016 
Plānots īstenot SAM 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 

ietvaros 2017.gadā 

Sociālā dienesta vadītājs 

160.  

Dienas centra izveide pieaugušām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem Kokneses pagasta 

Bormaņos, „Liepās”, saistībā ar 

Deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanu (ESF 

2018 

Plānots īstenot SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu 

dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros 

Izpilddirektors, Sociālā 

dienesta vadītājs, KIAC 

vadītājs 
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specifiskais atbalsta mērķis SAM 9.2.2. „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem”) 

161.  

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un 

jauniešiem līdz 17 gadu vecumam Iršu pagasta 

„Madarasla” saistībā ar Deinstitucionalizācijas 

pasākuma īstenošanu (ESF specifiskais atbalsta 

mērķis SAM 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

invaliditāti un bērniem”) 

   

162.  

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

Kokneses novadā saistībā ar 

Deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanu (ESF 

specifiskais atbalsta mērķis SAM 9.2.2. „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu 

sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar invaliditāti un bērniem”) 

2016 

Tiek plānots saistībā ar Darbībasm programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”, ko īstenos plānošanas 

reģioni sadarbībā ar pašvaldībām. 

Sociālā dienesta vadītājs 

163.  
Sociālo māju un dzīvokļu tīkla izveide Kokneses 

novadā 
7 gadu periodā  Sociālā dienesta vadītājs 

164.  
Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, kursu un 

supervīziju nodrošināšanai sociālā darba 
2014 Plānots īstenot deinstitucionalizācijas pasākumu  ietvaros 

(SAM 9.2.2.).   
Sociālā dienesta vadītājs 
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speciālistiem novadā 

165.  
Sociālā dienesta un tā priekštelpas remonta un 

labiekārtošanas veikšana Kokneses ciemā  
2014  Sociālā dienesta vadītājs 

166.  
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” teritorijas 

labiekārtošana un žoga izbūve  
2016  Izpilddirektors 

167.  

 Pasākumi Kokneses novada iedzīvotāju veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei, projekts 

“Koknese – Veselīgākā vide visiem” (ESF 

specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums 

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei") 

2017-2019 

2016.gadā darbs pie projekta aktivitāšu izstrādes, ESF 

specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums "Pasākumi 

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei" ietvaros. 

Attīstības nodaļas 

vadītājs sadarbībā ar 

pagastu pārvalžu 

vadītājiem 

168.  
Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses ciema 

centrā, 1905.gada ielā 7 
2016  Izpilddirektors 

169.  
Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses ciema 

centrā pie lielveikala  
2013 2015.gadā tika uzstādīta shēma Kokneses centrā pie Zaļā 

tirgus laukuma 
Izpilddirektors 

170.  Zutēnu kapličas pārbūve  2013 
2014.gadā īstenots ELFLA projekts „Kapličas vienkāršota 

renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos” par kopējo 

summu EUR 25 856.50 

Bebru pagasta pārvaldes 

vadītājs 

171.  

Kokneses novada teritorijas apdzīvoto vietu 

ainavtelpas attīstības un labiekārtojuma plānojuma 

izstrāde 

2016  Izpilddirektors 

172.  
Atradzes kapu teritorijas labiekārtošana un kapu 

zonas paplašināšana 
2016  

Komunālās nodaļas 

vadītājs 

173.  Novadu kapsētu datu digitalizācija 2017  Komunālās nodaļas 
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vadītājs 

174.  
Kokneses novada katoļu baznīcas un luterāņu 

baznīcas atjaunošana 
2018  Izpilddirektors 

175.  

Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kokneses 

pilsdrupas" konservācijas un arheoloģisko izpētes 

darbu veikšana, pilsdrupu piedāvājuma un 

pakalpojumu pilnveidošana (ERAF specifiskais 

atbalsta mērķis SAM 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 

arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus) 

2016 

2015.gadā veikti pilsdrupu B sienas nostiprināšanas un 

saglabāšanas darbi,   A un G sienu (abas malējās sienas gar 

ūdeni) abpusēja skenēšana ar mērķi noteikt pilsdrupu mūra 

sienas tehnisko stāvokli un apzināt iespējamo risinājumu 

sienu nostabilizēšanai, tādējādi novēršot apdraudējumus 

pilsdrupu apmeklētājiem un saglabājot kultūras mantojuma 

objektu. 

2016. apgaismojuma balsta pieslēgum izveide (2 730,00 

EUR). 2016.gadā veikta Valsts kultūras pieminekļa 

„Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un 

labiekārtošanas darbu tehniskā projekta izstrāde un 

autoruzraudzība ERAF finansētās darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta 

mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” ietvaros 

Izpilddirektors 

176.  
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru 

muižas kungu māja” atjaunošana 
2017 Ēka tiek iznomāta. Izpilddirektors 

177.  
Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) 

iztīrīšana  
2018  

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

178.  

Atpūtas vieta ar labiekārtojuma elementiem 

(soliņi, ģērbšanās kabīnes u.c.) izveide Iršu ciema 

teritorijā 

2015 Plānots īstenot 2017.gadā par pašvaldības budžeta 

līdzekļiem 

Iršu pagasta pārvaldes 

vadītājs 

179.  
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas 

bāzes infrastruktūras izveide pie tā Vecbebru 
2016  Bebru pagasta pārvaldes 
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ciema teritorijā vadītājs 

180.  

Kokneses dīķu un citu ūdensobjektu (Pērses upe) 

tīrīšana 
2017 

Plānots īstenot  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

projekta “Piļu un muižu parku saglabāšana un attīstība”  

ietvaros. Projekts iesniegts vērtēšanā.  

Izpilddirektors 

181.  
Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana 

Vecbebru ciemā 
2016  

Bebru pagasta pārvaldes 

vadītājs 

182.  
Kokneses novada domes administrācijas ēkas 

telpu remonts 
2016 2013.gadā veikts Kokneses novada domes administratīvās 

ēkas telpu remonts. 
Izpilddirektors 

183.  

Kokneses novada domes administrācijas ēkas aktu 

zāles remonts un labiekārtošana pašvaldības 

funkciju nodrošināšanai 

2016 Aktivitāte īstenota 2015.gadā. Izpilddirektors 

184.  
Laulību ceremoniju zāles iekārtošana un 

aprīkojuma iegāde 
2017 

Aktivitāte īstenota 2016.gadā. 
Izpilddirektors 

185.  

Pašvaldības valdījumā esošās Daugavas upes daļas 

apsaimniekošana, izpēte, nepieciešamās 

infrastruktūras sakārtošana un zivju resursu 

atjaunošanas pasākumu veikšana 

2016 

2015.gadā veikts pētījums un izstrādāts dokuments 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Daugavai 

posmā no Pļaviņu ūdenskrātuves līdz Jēkabpilij”. Veiktas 

sarunas ar BIOR, ZM un Latvenergo par Daugavas 

apsaimniekošanu šajā posmā.  

Izpilddirektors 

186.  

Daugavas upes pie Likteņdārza ekoloģiskā 

stāvokļa uzlabošanas pasākumu veikšana (gultnes 

padziļināšana, ūdens plūsmas nodrošināšana, 

caurtekas izbūve u.c.) 

2016 Plānots 2017.gadā Izpilddirektors 

187.  

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide 

Koknesē, Paugu ielā (ERAF Specifiskais atbalsta 

mērķis SAM 5.2.1. – Veicināt dažāda veida 

atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un 

2017 Plānots sākt īstenot, kad VARAM izsludinās projekta 

iesniegumu atlasi – indikatīvi 2017.gada janvāris. 
Izpilddirektors 
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reģenerāciju) 
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3. SECINĀJUMI  

Apkopojot informāciju par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu 

2016.gadā kopumā jāsecina, ka pēdējos gados Kokneses novada dome realizējusi daudzas uz 

iedzīvotājiem vērstas un sabiedrībai nozīmīgas rīcības. 

 Kokneses novada dome plānveidīgi realizē Attīstības programmā izvirzītās prioritātes 

un rīcības, iespēju robežās piesaistot gan ES fondu finansējumu, gan veicot 

aizņēmumus Valsts kasē. 

 Attīstības programmā ietvertie rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības 

budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto 

uzdevumu sasniegšanu. Attīstības programmas Rīcību plānā ietvertās rīcības veicina 

Vidēja termiņa prioritāšu, līdz ar to arī novada stratēģisko mērķu sasniegšanu 

ilgtermiņā. 

 Ņemot vērā Eiropas savienības struktūrfondu izvirzītos mērķus un prioritātes, 

jāturpina Rīcību un Investīciju plānā iekļauto darbību veikšana un Investīciju plāns 

jāaktualizē atbilstoši ES finansējuma pieejamībai, kā arī pašvaldības budžeta iespējām. 

 Jāņem vērā izvirzīto rīcību saikne ar izvēlētajiem attīstības rādītājiem, papildus 

izsverot iespējas papildināt un rediģēt rādītāju sarakstus atbilstoši uzstādītajiem 

prioritāšu virzieniem. 

 Viens no jebkuras pašvaldības svarīgākajiem attīstības un dzīvesvides kvalitātes 

rādītājiem – iedzīvotāju skaita palielināšanās – līdzīgi kā visā Latvijā, pagaidām 

nenotiek. Iedzīvotāju skaits samazinās, gan negatīvas dabiskās kustības, tai skaitā 

dzimstības samazināšanās rezultātā, gan arī migrācijas rezultātā.  

 Laika posmā no 2009.gada līdz 2016.gada 1.janvārim saskaņā ar Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes datiem  novada iedzīvotāju skaits samazinājies par 7,3%. 

 Iedzīvotāji nedaudz vairāk iesaistās sabiedriskās aktivitātēs, par ko liecina 

amatiermākslā iesaistīto skaita palielinājums. 

 

 Ekonomiskā situācija stabilizējas, ko atspoguļo bezdarba rādītāju mazās svārstības un 

stabilie Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu 

iedzīvotāju. 

 

 Kokneses novadā ar katru gadu pieaug izsniegto būvatļauju skaits. 2016.gadā – 60. 

 

 2016. gadā Kokneses novadā darbojas astoņas izglītības iestādes, nodrošinot 

pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, speciālās, profesionālās un profesionālās 

ievirzes izglītības ieguvi. 2016. gada 1.septembrī novada izglītības iestādēs (izņemot 

profesionālās ievirzes izglītības iestādi) izglītību iegūst 1011 izglītojamie, no kuriem 

235 ir pirmsskolas vecumā, 508 iegūst vispārējo pamatizglītību, 88 vispārējo vidējo 

izglītību, 62 iegūst profesionālo izglītību un 118 apgūst speciālās izglītības 

programmas. 
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 Pieaug sociālo pakalpojumu klāsts, bet samazinās sociālo pakalpojumu saņēmēju 

skaits; 

 

 Tiek turpināti infrastruktūras attīstības projekti visā novada teritorijā; 

 

 2016.gadā strādāts pie 25 dažādu ES fondu un valsts finansētu projektu īstenošanas un 

projektu iesniegumu sagatavošanas. No tiem pilnībā 2016.gada ietvaros īstenoti 9 

projekti. 

 

 

 Uzsākts veikt būtiskus ieguldījumus ielu asfalta seguma uzklāšanā un atjaunošanā, ko 

plānots veikt arī turpmākos gadus, pievēršot uzmanību gan Kokneses, Iršu, Bebru ielu 

atjaunošanai, gan pašvaldības ceļu sakārtošanai.  

 

 ES fondu apguves ietvaros 2014-2020 plānošanas periodā lielākās investīcijas 

turpmākajos gados ieguldāmas infrastruktūras sakārtošanā.  2016.gadā turpinās darbs 

pie vairākiem apjomīgiem projektiem: „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un 

izbūve 1.kārta” (kvota 800 000,00 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 

80 000,00 eiro), “Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Kokneses ciemā” (kvota 680 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 120 000 eiro), 

iesniegti divi apjomīgi projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, 

iesniegts projekta koncepts par pilsdrupu konservācijas darbu veikšanu un 

pakalpojumu izveidi “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” , 

kā arī veikta citu attīstības programmas investīciju plānā minēto aktivitāšu un 

projektu īstenošana. 
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4. PRIEKŠLIKUMI  

   

 Plānojot domes budžetu jāņem vērā Rīcības un investīciju plāna pasākumi, tikai tādā 

veidā nodrošinot Attīstības programmā atbilstošu paredzēto pasākumu norisi izvirzīto mērķu 

sasniegšanā. 

 Parādoties iespējai piesaistīt citus finanšu līdzekļus, kādiem aktuāliem remontdarbiem, 

teritorijas sakārtošanai vai jaunu līdzekļu iegādei, laicīgi ziņot Attīstības nodaļai, lai 

spētu līdz budžeta pieņemšanai aktualizēt Rīcības un investīciju plānu. 

 Aktualizācijas gadījumā veikt esošās situācijas apraksta aktualizāciju. 

 Turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējos gados. 

 Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem 

mērķiem. 

  Iesaistīties sadarbības attīstības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību. 

 Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un valsts 

līdzfinansētos projektus. 

 Veikt visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu. 
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5. IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI 

1. Metodiskie ieteikumi attīstības programmas izstrādei 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/ 

2. Centrālās statistikas pārvaldes dati  www.csb.gov.lv   

3. Nodarbinātības valsts aģentūras dati www.nva.gov.lv   

4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati http://www.pmlp.gov.lv/lv/  

5. Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati http://www.vraa.gov.lv/lv/  

6. RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis http://raim.gov.lv/pub/#/ 

7. Kokneses novada domes iedzīvotāju aptaujas 2017 rezultātu apkopojums  

8. Kokneses novada domes 2016.gada publiskais pārskats  

9. Kokneses novada domes attīstības programma 2013.-2019.gadam 

10. Kokneses novada domes ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam 

11. Kokneses novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/metodika/
http://www.csb.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/lv/
http://www.vraa.gov.lv/lv/
http://raim.gov.lv/pub/#/
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PIELIKUMI
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PROJEKTI, KURI REALIZĒTI 2016.GADĀ 

Nr. Fonds Projekta nosaukums 

Projekta 

kopējā 

summa 

EUR 

Publiskais 

finansējums 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums 

EUR 

1. 

Latvijas 

Vides 

aizsardzības 

fonds 

Dabas pieminekļa 

aizsargājamā 

dendroloģiskā 

stādījuma „Kokneses 

parks” koku kopšana 

16 008,41 13 597,00 2 411,41 

2. 
Izglītības un 

zinātnes 
ministrija 

Sporta inventāra iegāde 
Kokneses novada izglītības 
iestādēs 

6 991,08 3 495,54 3 495,54 

3. 

VKKF/ 
Zemgales 
kultūras 

programma 
2016 

Kokneses amatieru teātra 
jauniestudējums J.Kļava 
"Dāmas" 

2 390,00 600,00 1 790,00 

4. Meža fonds 

Meža dienas 2016: koku 
stādīšana Iršos, vingrošanas 
elementu ierīkošana Vecbebros 
Mežaparkā 

450,00 450,00 0,00 

5. 

Kokneses 
novada 

dome/Deju 
kolektīvs 

"Irši" 

Kokneses novada Iršu pagasta 
vidējās paaudzes deju kolektīva 
“IRŠI” dalība Starptautiskajā 
apkārtceļojošajā 6 740,00 1 
000,00 0,00 40 folkloras 
festivālā (The International 
CountyWandering Festival) 
Ungārijā 

6 740,00 1 000,00 0,00 

6. 
Eiropas 
Sociālais 

fonds 

Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībās 

13 842,21 13 842,21 0,00 

7. 
Daugavas 
savienība 

Slepeno eju meklējot: Kokneses 
parka Jauno pilsdrupu 
pagrabiņa labiekārtošana un 
izveide 

563,00 563,00 0,00 

8. 

VKKF/ 
Zemgales 
kultūras 

programma 
2016 

Sams modina viduslaiku 
Zemgali 

700,00 700,00 0,00 

9. 
Valsts Zivju 
fonds/ LAD 

Sabiedrības informēšanas 
pasākumi par Kokneses novada 
ūdenstilpņu zivju resursiem, to 
saglabāšanu un aizsardzību 

1 100,00 1 000,00 100,00 
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IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ UZSĀKTIE PROJEKTI, KURI TURPINĀS 2017.GADĀ 

 

Nr Fonds Projekta nosaukums 

Projekta 

kopējā 

summa 

EUR 

Publiskais 

finansējums 

EUR 

Pašvaldības 

finansējums 

EUR 

1. ELFLA 

Kokneses novada grants ceļu 

pārbūve un izbūve Lauku 

atbalsta dienesta pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” 

880 000,00 800 000,00 80 000,00 

2. ERAF 

Uzņēmējdarbības veicināšanai 

nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Kokneses novada 

Kokneses ciemā 

460 266,30 45 000,00 50 192,22 

3. 
LEADER/E

LFLA 

Kokneses tūrisma centra telpu 

vienkāršota atjaunošana 
95 192,22 45 000,00 50 192,22 

4. ERAF 

Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi 

Ģimenes krīzes centrā 
"Dzeguzīte" 

182 965,97 155 521,07 27 444,90 

5. 

Eiropas 

Sociālais 

fonds 

Koknese - veselīgākā vide 
visiem 

68 597,00 68 597,00 0,00 

6. 
Eiropas 

Sociālais 

fonds 

„PROTI un DARI” (atbalsts 

jauniešiem vecumā no 15-29 

gadiem, kuri nemācās, nestrādā 

un neapgūst arodu) 

40 669,20 40 669,20 0,00 

7. 

Centrālā 

Baltijas jūras 

reģiona 
programma 

Hanzas vērtības ilgtspējīgai 

sadarbībai (Hanseatic Approach 

to New Sustainable Alliances - 
HANSA) 

104 883,65 89 151,11 15 732,55 

8. ERAF 

Kultūras mantojuma 

saglabāšana un attīstība 

Daugavas ceļā 
294 117,65 250 000,00 44 117,65 

9. 

Latvijas 
Lietuvas 

programma 

2014-2020 

Ilgtspējīgu tūrisma 

pakalpojumu attīstība un 

tūrisma infrastruktūras 

pieejamības uzlabošana 
(AttractiveFORyou) 

139 323,22 118 424,73 20 898,49 

10. 
Valsts 

dotācija 

Ceļa “Ziediņi - Sala” caurtekas 

izbūve pie Likteņdārza 
35 538,75 20 000,00 15 538,75 

11. 

Eiropas 

Sociālais 

fonds 

Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi pašvaldībās 

13 333,91 13 333,91 0,00 
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