
APSTIPRINĀTS 
ar Kokneses novada domes 

2015.gada 26.augusta lēmumu Nr.6 
(protokols Nr.10) 

  

 

 

 

 

 

 

Ikgadējais pārskats par Kokneses novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un  

Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

īstenošanu 2014. gadā 

 

Sagatavoja: 

Kokneses novada domes 
Attīstības nodaļa 

 

Koknese, 2015 

 

Foto: Juris Kalniņš 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. gadā 

2 

 

 

SATURS 

IEVADS………………………………………………………………………………………...........3 

1. KOKNESES NOVADA VISPĀRĪGS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS………4 

2. KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.–2019.GADAM 
IEVIEŠANAS REZULTĀTI………………………………………………………………….….7 

2.1 Attīstības programmā noteikto četru stratēģisko mērķu ieviešanas 
rezultāti……...........................................................................................................................7 

2.2 Investīciju plāna ieviešanas rezultāti…………………………………………19 

3. SECINĀJUMI……………………………………………………………………………......35 

4. PRIEKŠLIKUMI………………………………………………………………………….…36 

5. IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI…………………………………………...37 

 PIELIKUMI……………………………………………………………………………….….38 
  



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. 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 otrais Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
uzraudzības pārskats, tajā atspoguļota informācija par Kokneses novada attīstību un 
pašvaldības veiktajiem pasākumiem 2014.gadā saistībā ar Investīciju plānā ietverto 
aktivitāšu izpildi. 

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 2014.gadā plānoto projektu/aktivitāšu izpildi.  

Pārskatu sagatavoja Kokneses novada Attīstības nodaļa, izmantojot informāciju no 
pašvaldības struktūrvienībām, 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: mara.bitane@koknese.lv  

mailto:mara.bitane@koknese.lv


Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. gadā 

    4 

 

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 

2013.gadā 

 
Vērtība 

2014.gadā 

Tendence 
pret 

iepriekšējo 
gadu 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 

2019.gadā 

Avots 

1. Teritorijas 
attīstības gada 
indeksa rangs 
(rēķinot ik 
gadu pēc 
iepriekšējā 
gada datiem) 

41.vieta 
(starp 110 
novadiem) 

38.vieta 
(starp 110 
novadiem) 

  Valsts 
reģionālās 
attīstības 
aģentūra 

2. Iedzīvotāju 
skaits (attiecīgā 
gada 1.janvārī) 

5901 5814   Pilsonības 
un 
migrācijas 
lietu 
pārvalde 

3. Demogrāfiskā 
slodze 

522 519   Centrālā 
statistikas 
pārvalde 

4. Bezdarba 
līmenis, % (uz 
attiecīgā gada 
decembri) 

7,6 5,7   Nodarbinātī
bas valsts 
aģentūra 

5. Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodokļa 
ieņēmumi uz 1 
iedzīvotāju, 
EUR 

402,- 
 

427,-  
 

 Kokneses 
novada 
pašvaldības 
dati 

6.  Iedzīvotāju 
apmierinātība 
ar dzīvi novadā  

74% 73%  
 

 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). 2014.gadā 
salīdzinot ar 2013.gada datiem, Kokneses novada vieta  attīstības gada indeksa rangā ir 
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cēlusies (attīstības indeksa rangs no 41.vietas uz 38.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 2013 2014 

Ogres novads 22 21  

Aizkraukles novads 29 29  

Kokneses novads 41 38  

Skrīveru novads 62 47  

Pļaviņu novads 66 73  

Jaunjelgavas novads 68 74  

 

Iedzīvotāju skaits 

Salīdzinot iedzīvotāju skaita atšķirības 2013. un 2014.gadā Kokneses novadā un 
kaimiņu pašvaldībās, redzams, ka visās pašvaldībās un Latvijas valstij kopumā 
iedzīvotāju skaitam joprojām ir tendence samazināties. Kokneses novadā 2014.gada 
sākumā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 87 iedzīvotājiem, kas gan ir mazāk nekā 
2013.gadā, kad iedzīvotāju skaits bija samazinājies par 147 iedzīvotājiem, salīdzinot ar 
2012.gadu.  

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 
2013 2014 

Ogres novads 37 951 37 292  

Aizkraukles novads 9 505 9 283  

Jaunjelgavas novads 6 350 6 240  

Kokneses novads 5 901 5 814  

Pļaviņu novads 6 067 5 914  

Skrīveru novads 3 942 3 844  

Latvija 2 201 196 2 180 291  

 

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 ir nedaudz samazinājies atšķirībā no kaimiņu novadiem un ir 
zemāks nekā valstī vidējais rādītājs.  
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1.4.tab.Kokneses novada salīdzinājums ar kaimiņu pašvaldībām pēc demogrāfiskās 
slodzes 

Pašvaldība 
Demogrāfiskā slodze (cilv., RAIM 

apr.) 
Tendence pret 

iepriekšējo gadu 
2013 2014 

Aizkraukles novads 485 514  

Jaunjelgavas novads 506 514  

Kokneses novads 522 519  

Ogres novads 550 573  

Skrīveru novads 572 574  

Pļaviņu novads 564 584  

Latvija  583 598  

 

Bezdarba līmenis 

Bezdarba līmenis ir viens no ekonomiskās situācijas indikatoriem, to izsaka 
procentos no konkrētās vietas darba resursiem - darbspējīgajiem iedzīvotājiem. 
Kokneses novadā bezdarba līmenim ir tendence samazināties, līdzīga situācija vērojama 
kaimiņu novados un valstī kopumā. Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014. gada nogalē bezdarba 
līmenis samazinājies par gandrīz 2 procentiem. Salīdzinot ar kaimiņu pašvaldībām, 
Kokneses novadā ir otrs zemākais bezdarba līmenis. 

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

Pašvaldība 

Bezdarba līmenis uz attiecīgā gada 
decembri (%, NVA) 

Tendence pret 
iepriekšējo gadu 

2013 2014 

Ogres novads 4.6 4.2  

Kokneses novads 7.6 5.7  

Skrīveru novads 7.6 6.2  

Pļaviņu novads 7.8 6.9  

Jaunjelgavas novads 10.4 7.2  

Aizkraukles novads 8.4 7.3  

Latvija 9,5  8.5  

 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 
 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2014.gadā palielinājušies 
par 4.9 % salīdzinājumā ar 2013.gadu (2013. gadā pieaugums pret 2012.gadu bija 
14.8%).  
Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā 

 Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā iespējams noteikt ar iedzīvotāju 
aptaujas palīdzību. 2015.gada aprīlī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā (piedalījās 
170 respondenti) secināts, ka ar dzīves kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk apmierināti ir 
73% iedzīvotāju, kas ir vidēji apmierinošs rādītājs.  
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2.KOKNESES NOVADA ATTĪSTĪBAS 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 

 
2014.gadā Kokneses novada domē ieviesta dokumentu aprites sistēma NAMEJS, 

kuras mērķis ir paātrināt dokumentu apstrādi un plūsmu, lai veidotu mūsdienām 
atbilstošu publisko pārvaldi. Pašvaldības institūciju darbinieki regulāri apmeklē 
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, 
piemēram, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas un Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādē. Regulāri pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par 
Kokneses novadu Latvijas Pašvaldību savienībai, VARAM, IZM, Lauku atbalsta dienestam 
un citām institūcijām un valsts pārvaldes iestādēm.  

Joprojām turpinās sadarbība ar Kokneses sadraudzības pilsētu – Vitingenu, 
2014.gada jūnijā pašvaldības pārstāvji un četri pašdarbnieku kolektīvi viesojās 
Vitingenā Hanzas dienu ietvaros.  

Ar citu novadu pašvaldībām norit kopīgs darbs pie tūrisma maršrutu izstrādes un 
informatīvo materiālu izdošanas. Padziļināta sadarbība ar citu Latvijas novadu 
pašvaldībām tiek attīstīta, kopīgi sadarbojoties divos Norvēģijas finanšu instrumenta 
pilotprojektos, kas līdz 2016.gada aprīlim tiek īstenoti Latvijā saistībā ar mājokļu 
politiku un attīstības programmas un budžeta plānošanas sasaisti. Potenciālie partneri 
pārrobežu sadarbības projektiem tiek meklēti Baltkrievijā un Lietuvā. 
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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 

2013. gadā 

Vērtība 
2014. 
gadā 

Tendence 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2019.gadā 

Avots 

SM1 –  MODERNA UN EFEKTĪVA PĀRVALDE 

1.1. Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
Kokneses novada 
pašvaldības darbu, 
% 

60% 63% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

1.2. Kokneses novada 
pašvaldības mājas 
lapas apmeklētāju 
skaits (unikālie 
apmeklējumi) 

93 253 153 930 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.3. Piedāvāto e-
pakalpojumu skaits 14 55 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.4. Iedzīvotāji, kas 
izmantojuši e–
pakalpojumus, % 
(dati par Kokneses 
novada domē 
ienākušo 
iesniegumu skaitu 
no www.latvija.lv) 

0,05 % (3 
iesnieg.) 

0,03 % 
(2 

iesnieg.) 

 
 

 

 Kokneses 
novada 
pašvaldība 

1.5. Iedzīvotāju 
aktivitāte 
pašvaldības 
vēlēšanās, % 
(vērtība skatāma 

44% 
 
- - 

 Centrālā 
vēlēšanu 
komisija 

http://www.latvija.lv/
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2017.gadā) 

 

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 Kokneses 
ciemā līdz rūpnieciskajai zonai 2016.gadā. 

Notiek darbs pie ātrgaitas interneta sasniedzamības uzlabošanas, VAS „Latvijas 
Valsts radio un televīzijas centrs” īsteno projektu „Nākamās paaudzes elektronisko 
sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”, kura ietvaros 2014.gadā Koknesē un Vecbebros ir  
izbūvēta ātrgaitas platjoslas optiskā tīkla infrastruktūra.  

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. 2014.gadā uzņēmēji tika aicināti uz Andžeja Reitera 
lekciju 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.  

Novada svētkos pašvaldība cenšas popularizēt vietējos ražojumus, uzņēmumus un 
pakalpojumus, aicinot uzņēmējus piedāvāt savus produktus un pašu sarūpētas balvas 
Kokneses novada svētku loterijai. 2014. gadā novada svētku loterijā tika izlozētas 
kopumā 59 balvas no 40 uzņēmējiem. Esam pateicīgi uzņēmējiem par lielo atsaucību 
novada svētku atbalstīšanā! 

Veicinot tūrisma nozares attīstību Kokneses novadā, 2014.gadā vietējā biedrība 
„SB Koknesis” īstenoja projektu „Zirgu stacija” un iegādājās drošku, vagoneti un pajūga 
inventāru. Iegādātais aprīkojums tiek izmantots jauna tūrisma pakalpojuma - Zirgu 
stacija” ieviešanai Kokneses novadā, vairākās vietās Koknesē uzstādot pieturvietas un 
organizējot braucienus iepriekš izziņotos datumos tūrisma sezonas laikā.  

2014.gadā tika izstrādāts Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāns 2015.-
2020.gadam. 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 

http://www.koknese.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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pārstāvjiem un uzņēmējiem, kas palīdzēs apmainīties ar informāciju un veicināt 
turpmāku ciešāku sadarbību tūrisma jomā. 

 Gada nogalē pirmo reizi Kokneses novada dome organizēja biznesa ideju konkurss 
„Esi uzņēmējs” novada iedzīvotājiem, kura rezultātā konkursa komisija piešķīra naudas 
balvas diviem konkursa dalībniekiem – EUR 1300 Andrejam Česlim par ideju Kokneses 
Sporta centrā atvērt mehāniskās limfodrenāžas kabinetu un EUR 1000 Annai Dzalbei par 
ideju Koknesē piedāvāt latviskas pirts procedūras. Pārējiem konkursa dalībniekiem 
pašvaldība apmaksāja uzņēmējdarbības konsultācijas piecu stundu garumā pie 
speciālista. 

Pēc 2014.gada novada  iedzīvotāju aptaujas rezultātiem ap 71% 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. 

 
2.1.2.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Uzņēmējdarbībai labvēlīga 

vide” sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2013.gadā 
Vērtība 

2014.gadā 
Tendence  

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 327 410 

  Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.3. Nodarbināto skaits, 
%  41% 

Dati būs 
pieejami 
2016.g. 

- 
 Centrālā 

statistiskas 
pārvalde 

2.4. Strādājošo mēneša 
vidējā bruto darba 
samaksa gada IV 
ceturksnī,  EUR, bez 
privātā sektora 
komersantiem ar 
nodarbināto skaitu 
<50 

646 679 

  Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.5. Bezdarbnieku skaits, 
% (uz attiecīgā gada 
decembri) 

7.6 
 

5.7 

  Nodarbinātī
bas valsts 
aģentūra 

2.6. 
Privāto investīciju 
apjoms, LVL 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 
Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.7. 
Publisko investīciju 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 
Centrālā 
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apjoms, LVL statistiskas 
pārvalde 

2.8. Kokneses novada 
derīgo izrakteņu 
ieguves apjoms, m3 

(dati par SIA 
„Kūdras enerģija” 
iegūto kūdras 
apjomu Kokneses 
novadā) 

100 317 
 

56 708 

  Centrālā 
statistiskas 
pārvalde 

2.9. Kokneses novada 
tūrisma objektu 
apmeklētāju skaits 
(dati par Kokneses 
TIC un Kokneses 
pilsdrupām) 

22 782 26 139 

  Kokneses 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 

2.10. Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
Kokneses novada 
pašvaldības darbu 
saistībā ar 
sabiedrības 
informēšanu par 
ekonomiskās 
attīstības procesiem 
novadā, % 

64% 71 % 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

 

Secinājumi un priekšlikumi  

Kopumā ekonomiskie rādītāji novadā uzlabojas – palielinās gan ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits, gan tūristu apmeklējums, samazinās bezdarba līmenis.  

Jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides attīstīšanas, kā arī darbs ar LIAA pie 
informatīvo materiālu izveides ar Kokneses novadā uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai pieejamo ražošanas resursu uzskaitījumu potenciālo investoru piesaistē un 
ražošanas teritoriju apgūšanā Kokneses novadā, kas palielinās pašvaldības iedzīvotāju 
dzīves līmeni nākotnē. 

Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīkla infrastruktūra ir joma, kuru 
pašvaldībai ir lielākas iespējas tieši ietekmēt, tādējādi atbalstot uzņēmējdarbību. Jaunajā 
plānošanas periodā 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 
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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 
 

2014.gadā ievērojami ieguldījumi veikti izglītības iestādēs. Ilmāra Gaiša Kokneses 
vidusskolā īstenota  renovācija un energoefektivitātes uzlabošana Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilmāra 
Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot 
ēku energoefektivitāti” ietvaros par kopējo summu EUR 496 375,55. Papildus tam 
vidusskolas un internāta ēkās par pašvaldības budžeta līdzekļiem veikts telpu remonts 
EUR 290 641 apmērā, kā arī atklāta „Samsung” digitālā mācību klase (trešā Latvijā), kurā 
skolēni mācību vielu apgūst, izmantojot planšetdatorus un interaktīvo tāfeli. Realizēti arī 
PII „Gundega” un Mūzikas skolas ēkas telpu remonta darbi EUR 368 406 apmērā. Pērses 
pamatskolai veikts ēdamzāles remonts par kopējo summu EUR 23 561.  

Īstenojot ELFLA projektu „Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas 
labiekārtošana” pie Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas un 
Vecbebru muižas ēkām izveidots bruģēts laukums, sakopts un labiekārtots parks, 
ierīkoti bruģēti celiņi, apgaismojums, soliņi un apstādījumi (izmaksas EUR 198 933,74). 

Veikti ieguldījumi sporta infrastruktūras uzlabošanā, uzstādot ielu vingrotāja 
laukumu, veicot skeitparka daļēju  renovāciju Koknesē un ierīkojot pludmales volejbola 
laukumu Bormaņos. IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs septiņām 
novada izglītības iestādēm. 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, Ielu sacensības, Zolītes turnīrs u.c. 

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.  

Kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai Vecbebru Profesionālajā un 
vispārizglītojošajā internātvidusskolā 2014.gadā izveidota un licenzēta viena jauna 
profesionālās izglītības programmu - Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija ar 
kvalifikāciju „Pārtikas produktu ražošanas tehniķis”. Kokneses internātpamatskolā - 
attīstības centrā izveidotas divas jaunas speciālās izglītības programmas - „Speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” un „Speciālās 
pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”. 

Dažādos veidos tiek popularizēts novada kultūrvēsturiskais mantojums. 2014.gadā 
Kokneses amatieru teātris, izmantojot VKKF finansējumu un pašvaldības līdzekļus, 
iestudēja izrādi „Gredzens gredzenā” pēc Māras Svīres lugas motīviem. Kokneses 

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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pilsdrupās jaunlaulātajiem tiek piedāvātas kultūrvēsturiskas kāzu programmas – 
programma viduslaiku garā ar Kokneses amatieru teātra piedalīšanos un senlatviešu 
kāzu programma ar folkloras kopas „Urgas” dalību.   

Nozīmīgi finanšu līdzekļi ieguldīti Kokneses pilsdrupu aizsardzībā un saglabāšanā - 
veikti C sienas konservācijas darbi par VKPAI līdzekļiem (EUR 18 000,00) un E sienas  
konservācijas darbi par VKKF (EUR 1700,00) un pašvaldības budžeta līdzekļiem (EUR 
8810,08).   

Iršu pagastā pie Iršu magazīnas izveidots bruģēts atpūtas laukums, sakārtots 
zālājs, ierīkota ugunskura vieta, pateicoties biedrības „Irsis” īstenotajam projektam 
„Atpūtas laukuma izveide Iršos” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansiālu atbalstu.  

2.1.3.tab. Izvērtējuma rādītāji  stratēģiskā mērķa „Izglītības, kultūras un sporta 
iespējām bagāta vide” sasniegšanai 

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2013.gadā 
Vērtība 

2014.gadā 
Tendence 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 

2019.gadā 

Avots 

SM3 –  IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA IESPĒJĀM BAGĀTA VIDE 
3.1. Izglītības iestāžu 

nodrošinājums ar 
kvalificētiem 
tehniskajiem 
darbiniekiem, % 

69% 69% 

  
 Kokneses 

novada 
pašvaldība 

3.2. Pedagogu vidējais 
vecums Kokneses 
novada izglītības 
iestādēs 

48 gadi 46 gadi 

  
Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.3. Siltumenerģijas 
patēriņš 
vispārējās pamata 
un vidējās 
izglītības iestādēs 
uz vienu m2, MWh 

0,1381 
MWh/m2 

0,1502 
MWh/m2 

  

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.4. Izglītības, 
kultūras un 
sporta iestāžu 
pielāgota 
infrastruktūra 
cilvēkiem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem, % 

23% 23% 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.5. Mūžizglītības 
programmu 
skaits izglītības 
iestādēs  

6 (Vecbebru 
Profesionālā 
un vispārizgl. 
Internātvid.) 

2 (Vecbebru 
Profesionālā 
un vispārizgl. 
Internātvid.) 

  
Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.6. Iedzīvotāju 
īpatsvars ar 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- 
 Centrālā 

statistiskas 
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augstāko izglītību, 
% 
 
 

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  

14% 28% 

  
 

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 - - 

 Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.10. Māksliniecisko 
kolektīvu skaits, 
kas piedalījušies 
starptautiska 
mēroga 
pasākumos 

4 (Hanzas 
dienas) 

4 (Hanzas 
dienas) 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

3.11. Apmeklētāju 
skaits 
tradicionālās 
kultūras 
aktivitātēs vietējā 
līmenī 

10 - 700 

 
Dati nav 
pieejami 

- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

 

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, dīķu 
tīrīšanas darbi u.c.). 
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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 ļoti zemā līmenī, vajadzība pēc īpašiem 
pielāgojumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem turpmāk jāņem vērā, plānojot 
sabiedrisko, sporta, kultūras un izglītības iestāžu renovāciju un iekštelpu remontdarbus. 

 
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 

Piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu, 2014.gadā uzsākts vērienīgs SIA 
„Kokneses Komunālie pakalpojumi” projekts „Šķeldas katlu mājas modernizācija” par 
kopējo summu EUR 939 106,54. Tā ietvaros katlu mājā Koknesē divu esošo katlu UKC 1-
2 un AK1500 vietā tiks uzstādīts viens jauns ar šķeldu kurināms katls. 

Piesaistot KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) finansējumu, pašvaldības 
policista un Kokneses Komunālās nodaļas vadītāja darba pienākumu veikšanai iegādāti 
divi  jauni elektromobiļi (kopējā summa EUR 55 954,00). 

I.Gaiša Kokneses vidusskolā samazināts nelietderīgs siltumenerģijas un 
elektroenerģijas resursu patēriņš, īstenojot KPFI projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, 
Kokneses novadā, uzlabojot ēku energoefektivitāti”. Veikti ieguldījumi kvalitatīva 
dzīvojamā fonda attīstībai. Pašvaldības uzņēmums SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” ar ES fondu atbalstu īstenojis renovācijas darbus daudzdzīvokļu ēkām 
Indrānu ielā 3 un 7, kā arī mājai „Liepas”, Bormaņos pilnībā nomainīta visa kanalizācijas 
sistēma.  

Attīstības programmas rīcības plānā norādītos satiksmes infrastruktūras 
uzlabošanas darbus paredzēts veikt pakāpeniski, sākot no 2015.gada ik gadu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem novirzot finansējumu daļējai ceļu asfalta seguma izbūvei 
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ciemu centros. 2014.gadā atjaunots ietves segums pie mājas Parka ielā Nr.20 Kokneses 
ciemā par EUR 12 404. Cilvēku un īpašuma drošības paaugstināšanas nolūkos novadā 
uzstādītas 8 jaunas video novērošanas kameras (4 - Koknesē, 2 – Vecbebros, 2 – Iršos). 

Izveidots jauns bērnu rotaļu laukums zaļajā zonā pie Blaumaņa ielas un Indrānu 
ielas krustojuma (ELFLA projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē”). 2014.gadā 
pašvaldībā pieņemta dārzniece, norit radošs un aktīvs darbs pie dabas un apkārtējās 
vides labiekārtošanas, uzlabojot novada estētisko un vides kvalitāti.  

Lai stiprinātu ģimeniskās vērtības, 2014.gadā pirmo reizi novadā Dzimtsarakstu 
nodaļa organizēja jaundzimušo sveikšanas pasākumu, kas turpmāk kļūs par ikgadēju 
tradīciju. Aktīvu darbību turpina 2013.gadā Ģimenes atbalsta dienas centrā izveidotais 
„Māmiņu klubiņš”.  

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

Nr. Rādītājs 
Vērtība 

2013.gadā 
Vērtība 

2014.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, % 

40% 40% 

  
 

Kokneses 
novada 
pašvaldības 
organizēta 
iedzīvotāju 
aptauja 

4.2. Pašvaldības 
autoceļu kopējais 
garums novadā ar 
asfalta segumu, km, 
% 

4% 4% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.3. Rekonstruēto 
pašvaldības ceļu 
kopgarums, m, % 

0,63% 0,63% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.4. Kokneses, 
Vecbebru, Iršu un 
Bormaņu ciemu ielu 
kopējais garums 
novadā ar asfalta 
segumu, m, % 

30% 30% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.5. Kokneses, 
Vecbebru, Iršu un 
Bormaņu ciemu 
rekonstruēto ielu 

0% 0% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 
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kopgarums, m, % 

4.6. Veloceliņu 
kopgarums novadā, 
m  
 

1300 m 
(marķēts) 

1300 m 
(marķēts) 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.7. Kokneses novada 
dzelzceļa stacijā 
iekāpušo pasažieru 
skaits 

49 554 41 434 - - 

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 

33 37 

  Ceļu 
satiksmes 
drošības 
direkcija 

4.10. Ugunsgrēku skaits 

18 27 

  Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

4.11. Pārstrādei nodoto 
atkritumu 
daudzums pret 
kopējo atkritumu 
daudzumu, % 

Dati nav 
pieejami 

14% 
 
- 

 
 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.12. Mājsaimniecību 
īpatsvars, kuri 
noslēguši līgumu ar 
atkritumu 
apsaimniekotāju, % 

Dati nav 
pieejami 

Dati nav 
pieejami 

- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.13. Notekūdeņu 
atbilstība normatīvo 
aktu prasībām 

100% 100% 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.14. Kopējais 
kanalizācijas tīklu 
garums Kokneses 
novadā, m 

23299 23299 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.15. Kopējais ūdensvadu 
tīklu garums 
Kokneses novadā, m 

21337 21337 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.16. Kopējais siltumtīklu 
garums Kokneses 
novadā, m 

3095 3095 

  Kokneses 
novada 
pašvaldība 

4.17. Apsaimniekošanā 
nodotu 

45% 45% 
  Kokneses 

novada 
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Secinājumi un priekšlikumi  

 Diemžēl 2014.gadā ir pieaudzis ceļu satiksmes negadījumu un ugunsgrēku skaits 
Kokneses novadā.  

 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. Nākamajā plānošanas periodā (2014-
2020) izmantojot pieejamos ES fondu līdzekļus, tiek plānota novada grants ceļu 
atjaunošana un industriālo teritoriju pievadceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai un 
apdzīvotības saglabāšanai. 

Pie būtiskākajiem nākotnē veicamajiem pasākumiem ūdenssaimniecības jomā 
pieskaitāmi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi Vecbebru ciemā, 
kanalizācijas tīklu un esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna artēziskā urbuma 
izbūve Iršu ciemā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Kokneses ciema Hanzas ielas 
rajonā. 

 

 

daudzdzīvokļu māju 
īpatsvars, % 

pašvaldība 

4.18. Iedzīvotāju skaits, 
kas piedalījušies 
veselīga dzīves 
veida 
popularizējošajos 
pasākumos 

Dati nav 
pieejami 

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 

Dati nav 
pieejami 

- - 

Kokneses 
novada 
pašvaldība 
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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 2014.gadā (ar 
pelēku krāsu treknrakstā atzīmēts 2014.gadā paveiktais) 

Nr. Projekta/aktivitātes nosaukums 
Uzsākša
nas gads  Paveiktais  Atbildīgais 

SM1 – Moderna un efektīva pārvalde 

1.  
Darba koordinācijas principu izvērtēšana starp 
pašvaldības struktūrvienībām un pašvaldības 
pakļautībā esošajām iestādēm 

2013 Tiek veikts Izpilddirektors 

2. 2 
Kopīgu sanāksmju un izglītošanas pasākumu 
organizēšana, veicinot savstarpējo sadarbību  

2013 Tiek veikts Izpilddirektors 

3. 3 
Dokumentu aprites sistēmas uzlabošana 
pašvaldības darbā 

2013 
Kopš 2014.gada Kokneses novada domē ieviesta 
dokumentu aprites sistēmas NAMEJS, īstenotas 
apmācības domes darbiniekiem 

Izpilddirektors 

4. 4 
Darbinieku kvalifikācijas (kursi u.tml.) 
uzlabošana 

2013 
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.) 

2013 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība  

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

6. 6 
Kokneses ciema/pilsētas statusa ieguvumu un 
zaudējumu izvērtējuma izstrāde 

2013 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   

Izpilddirektors sadarbībā 
ar Attīstības nodaļas 
vadītāju 
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7. 7 
Iedzīvotāju informēšanas risinājumu 
(sistēmas) izveide 

2013 
Regulāri tiek ievietota jaunākā informācija 
pašvaldības avīzē „Kokneses Novada Vēstis” un 
tīmekļa vietnē www.koknese.lv  

Sabiedrisko attiecību 
speciālists sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 

8. 8 
Digitālas informācijas sistēmas izveide par 
pašvaldības infrastruktūras objektiem 

2014 

Latvijas Investīciju attīstības aģentūra šobrīd 
izstrādā publiski pieejamu nekustamo īpašumu 
datubāzi, kurā ikviena pašvaldība varēs ievietot 
informāciju par savā īpašumā esošām 
uzņēmējdarbības teritorijām un infrastruktūras 
objektiem. 

Izpilddirektors 

9. 9 Mūsdienīgas mājas lapas izveide 2014 
Novada mājaslapas www.koknese.lv dizaina un 
struktūras uzlabošanas pasākumi paredzēti pēc 
2016.gada 

Izpilddirektors sadarbībā 
ar sabiedrisko attiecību 
speciālistu 

10. 1 
Vienas pieturas aģentūras principu  (nav 
tieši noteikts aģentūras izveide) ieviešana 

2014 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   Izpilddirektors 

11. 1 

Ikgadējā pārskata par Kokneses novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2037.gadam un Kokneses novada attīstības 
programmas 2013.–2019.gadam īstenošanu 
sagatavošana 

2014 
(ikgad

ējs) 

Izstrādāts pārskats par 
Kokneses novada attīstības programmas 
2013.-2019.gadam 
īstenošanu 2013. gadā 

Attīstības nodaļas 
vadītājs 

12. 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) 

2013 

Notiek darbs pie Zemgales attīstības 
programmas 2014-2020 un Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014-2030 izstrādes. 
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 

13. 1 

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

2013 
2014.gada jūnijā Kokneses domes pārstāvji 
viesojās sadraudzības pilsētā Vitingenā Hanzas 
dienu ietvaros. 

Kokneses novada domes 
priekšsēdētājs 

http://www.koknese.lv/
http://www.koknese.lv/
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SM2 – Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide 

14. 1 
110 kV elektropārvades līnijas, 110/20 kV 
apakšstacijas un 20 kV kabeļlīnijas izbūve 
Kokneses ciemā līdz rūpnieciskajai zonai 

2014 
Ir atrisināts zemes īpašumu jautājums, AS 
„Latvenergo” plāno apakšstacijas izbūvi veikt 
2016.gadā 

Izpilddirektors 

15. 1 
Vietējā autoceļa V920 Koknese – Vērene 
rekonstrukcija 1,91 km garumā Kokneses 
novadā 

2015  Izpilddirektors 

16.  
Ātrgaitas interneta sasniedzamības 
uzlabošana 

Sarunas 
ar 

komuni
kāciju  

turētājie
m  

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 

17.  
Vietējā autoceļa V922 Vecbebri-Irši 
rekonstrukcija 10,25 km garumā Kokneses 
novadā 

2017  Izpilddirektors 

18.  
Autoceļa P79 Koknese-Ērgļi asfalta seguma 
rekonstrukcija  posmā Koknese-Vecbebri 6,5 
km garumā 

2017  Izpilddirektors 

19. 1 Sakaru (telekomunikāciju) sistēmu uzlabošana 

Sarunas 
ar 

komunik
āciju  

turētājie
m 

 Izpilddirektors 

20.  
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu 
laukums” rūpnieciskās zonas ceļa 
rekonstrukcija 0,250 m garumā  

2017  
Izpilddirektors 

21.  
Ceļa posma no A6 uz Likteņdārzu „Ziediņi-
Sala” rekonstrukcija 0,670 km garumā 

2017 
 

Izpilddirektors 

22.  
Asfalta seguma izbūve ceļam „Gaiļi-Atradze” 
2,2 km garumā 

2017 
 

Izpilddirektors 
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23.  
Vietējā autoceļa V996 Ogre-Viskāļi asfalta 
seguma izbūve Kokneses novadā 2 km garumā 
posmā no P80 līdz kūdras purva pievedceļam 

2017 
 

Izpilddirektors 

24.  
Degradēto teritoriju revitalizācija, ietverot 
teritoriju „Krautuve” Koknesē  

2017 
 

Izpilddirektors 

25. 1 
Reklāmas kampaņu izstrāde, aicinot 
investorus apgūt ražošanas teritorijas 
Kokneses novadā 

2014 
Regulāri norit savstarpēja informācijas apmaiņa 
un darbs ar LIAA investoru piesaistē 

Sabiedrisko attiecību 
speciālists sadarbībā ar 
izpilddirektoru un 
Attīstības nodaļas 
vadītāju 

26. 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 

27. 2 
Bukletu izstrāde par Kokneses novada 
vietējiem ražotājiem, uzņēmējiem un viņu 
pakalpojumiem un produkciju 

2014 
2015.gadā plānots izgatavot informatīvus 
bukletus investoriem dažādās valodās 

Sabiedrisko attiecību 
speciālists  

28. 2 
Pašvaldības lauksaimniecības programmas 
(koncepcijas) izstrāde 

2013 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   
LLKC lauku attīstības 
konsultants 

29. 2 
Kokneses novada Tūrisma informācijas centra 
izveide tūristiem pieejamākā vietā  

2015  

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

30. 2 
Kokneses novada tūrisma attīstības 
stratēģijas izstrāde 

2013 
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 

31. 2 Dabas takas izveide no Kokneses pilsdrupām 2013 Ir izveidota dabas taka no Kokneses Ev. Luteriskās Izpilddirektors sadarbībā 

http://www.koknese.lv/
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Likteņdārza virzienā gar Daugavu līdz robežai 
ar Pļaviņu novadu 

baznīcas līdz Likteņdārzam, nākotnes plānos ietilpst 
takas pagarināšana gar Daugavu, pa veco 
Daugavpils-Rīga šoseju, gar Pastamuižas 
Velnakmeni līdz robežai ar Pļaviņu novadu 

ar Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” 
direktoru 

32. 2 
Laivu piestātnes izbūve un peldvietas izveide 
Kokneses ciemā 

2013 

Tiek plānots saistībā ar Eiropas Savienības vai 
Eiropas teritoriālās sadarbības 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda finansējuma piesaistīšanas 
iespējām 

Izpilddirektors 

33.  
Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide Daugavā 
un peldlīdzekļu iegāde tūristu piesaistei 

2017 

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

34.  
Velosipēdistu celiņa izbūve posmā „Koknese – 
Likteņdārzs” (ar turpinājumu līdz Pļaviņu 
novadam) 

2017 
 

Izpilddirektors 

35. 2 

Dabas pieminekļa aizsargājamā 
dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” 
teritorijas infrastruktūras sakārtošana 
atbilstoši dabas aizsardzības plānā 
paredzētajiem apsaimniekošanas 
pasākumiem 

2014 
Kokneses parkā regulāri notiek labiekārtošanas 
darbi 

Izpilddirektors 

36.  
Muižas magazīnas sakārtošana un saglabāšana 
ekspozīcijas izveidei Iršu ciemā 

2017  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

37. 2 
Laukuma un informatīvā stenda izveide 
Vecbebru ciemā (pirms Rūķīšiem) 

2013 Tiek plānots 2015.gadā  
Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs 

38. 2 
Laukuma un informatīvā stenda izveide Iršu 
ciemā 
 

2013 Tiek plānots 
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

39.  
Lielkalnu pilskalna (Iršu augstākais punkts) 
apkārtnes sakārtošana 

2016  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 
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40. 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 

41.  Kokneses estrādes rekonstrukcija  2017  Izpilddirektors 

42. 3 
Uzņēmēju balvas izveidošana dažādās 
nominācijās 

2014 
2014.gada 6.martā tika rīkots  uzņēmēju 
pasākums ar Andžeja Reitera lekciju un 
uzņēmēju godināšanu dažādās nominācijās  

Sabiedrisko attiecību 
speciālists sadarbībā ar 
Izpilddirektoru 

43. 3 
Uzņēmēju atvērto dienu organizēšana ar skolu 
aktīvu līdzdarbošanos (skolnieki un citi 
interesenti var iepazīties ar uzņēmumu u.tml.) 

2013 

2013.gadā organizēta skolēnu ekskursija uz z/s 
„Vecsiljāņi” un Ievas siera ražotni. 
Ik gadu skolēni aktīvi izmanto iespēju piedalīties 
Ēnu dienās. 

 
Kokneses novada domes 
izglītības darba speciālists 
 

SM3 – Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide 

44. 3 

Vecbebru amatu internātvidusskolas 
izglītības attīstība – apmācības bāzes 
izveide konkurētspējīgai specialitātei, tai 
skaitā jaunu, aktuālu specialitāšu 
veidošana/mācību plānu izstrāde 

2014 

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 

45. 3 

Novada izglītības iestādēs – esošo izglītības 
programmu papildināšana ar jaunām 
programmām (speciālās izglītības 
programmas, iekļaujošās izglītības 
programmas) 

2014 

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”.  
 

Izglītības darba 
speciālists 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. gadā 

    25 

 

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”. 

46. 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 

47. 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 

48. 3 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas klašu 
remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde 

2013 

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 

49. 3 
Iršu pagasta Pērses pamatskolas ēkas 
renovācija 

2014 

2013.gadā veikts Pērses pamatskolas telpu remonts 
un jumta rekonstrukcija par kopējo summu 122 
960,31 EUR. 
2014.gadā veikts skolas ēdamzāles remonts. 

Iršu pagasta Pērses 
pamatskolas direktors 

50. 3 
Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās 
internātvidusskolas ēku jumtu nomaiņa un 
iekštelpu renovācija 

2015 
2013.gadā noslēdzies projekts „Vecbebru 
Profesionālās vidusskolas un Bebru 
vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija 

Vecbebru amatu 
internātvidusskolas 
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=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
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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Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei”, kura 
ietvaros Vecbebru Profesionālajai un 
vispārizglītojošajai internātvidusskolai veikta 
ārsienu un jumta siltināšana, renovācija un 
iekštelpu remontdarbi 

51. 3 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 
rekonstrukcija Vecbebru ciemā 

2015  PII „Bitīte” vadītājs 

52. 4 

Novada autobusa iegāde – skolēnu 
pārvadājumiem, baseina apmeklējumam 
(skolēniem no novada skolām), ekskursiju 
un sporta sacensību apmeklējumiem 

2014 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   Izpilddirektors 

53. 4 
Kokneses novada sporta būvju renovācija un 
rekonstrukcija, ietverot stadiona ēkas un 
tribīņu rekonstrukciju Vecbebru ciemā 

2015  Izpilddirektors 

54.  
Sporta laukumu un sporta zāļu atjaunošana un 
labiekārtošana novada izglītības iestādēs un 
Kokneses sporta centrā 

2017  Izpilddirektors 

55.  
Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde, 
papildinot esošo materiāli tehnisko bāzi  

2015 

2014.gadā īstenots projekts „Sporta inventāra 
iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības 
iestādēs”. Par IZM un pašvaldības līdzekļiem 
iegādāts sporta inventārs visām 7 novada 
izglītības iestādēm par kopējo summu EUR 
8893,48. 

Izpilddirektors 

56.  
Bebru pamatskolas iekšējās infrastruktūras 
sakārtošana/apgaismojums, apkure, ūdens 
apgādes un kanalizācijas tīkli 

2016  Izpilddirektors 

57. 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 

2013 

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 
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58. 4 
Stacionāras skaņu aparatūras iegāde Kokneses 
kultūras namā, lai varētu nodrošināt 
kvalitatīvu apskaņošanu pasākumos 

2016  
Kokneses kultūras nama 
direktors 

59.  
Izveidot mazo biznesa inkubatoru 
Kokneses vidusskolā, piesaistot arī 
mecenātus 

2014 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   
Kokneses novada domes 
izglītības darba 
speciālists 

60. 4 
Izglītības iestāžu iekārtojuma un materiāli 
tehniskās bāzes (t.sk. datori un atbilstoša 
datorprogrammatūra) uzlabošana 

2014 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā atklāta 
„Samsung” digitālā mācību klase, iegādāti 20 
planšetdatori un18 datori 

Skolu direktori 

61. 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 

62. 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 
 
 
 
 
 
 

 

Atbalstīt mūžizglītības ieguves iespējas novadā 
- Šī uzdevuma realizācijai rīcības plānā 
paredzētie projekti tiek plānoti 7 gadu periodā 
 

   

63. 4 
Kokneses novada sporta attīstības 
stratēģijas izstrāde 

2013 

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 



Pārskats par Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014. gadā 

    28 

 

64. 4 
Sporta nometnes organizēšana vasaras 
sezonā 

2013 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas dienesta 
viesnīca un Vecbebru Profesionālas un 
vispārizglītojošās internātpamatskolas dienesta 
viesnīca iznomātas nometnēm. 

Skolu direktori 

65. 4 
Kokneses kultūras nama telpu izmantošanas 
efektivitātes uzlabošana 

2013 Tiek veikts 
Kokneses kultūras nama 
direktors 

66. 5 

Novada jaunatnes iesaistes politikas (lai 
jaunatne paliktu savā novadā uz vidējās 
izglītības, kā arī pēc tās, ieguves laiku) 
izstrāde 

2014 

Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   

Izpilddirektors 

67. 5 
Interešu izglītības un neformālās izglītības 
veicināšana un atbalstīšana 

2014 

Tiek plānots saistībā ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas izstrādāto Pieaugušo izglītības 
pārvaldības modeļa ieviešanas plānu  2015.-
2020.gadam 

Izglītības darba 
speciālists 

68. 5 
Esošo tūrisma objektu sakopšana un 
iekļaušana apskates objektos, tūrisma 
menedžmenta attīstība 

2013 
Regulāri tiek veikts darbs pie tūrisma objektu 
sakopšanas, uzstādītas norādes zīmes pie 
Pastamuižas Velnakmens 

Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” 
direktors 

69. 5 

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

2013 

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 

70. 5 
Kokneses novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanas plāns – informācijas apkopošana 
un priekšlikumu izstrāde novada nozīmes 

2013 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība  
Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” 
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kultūrvēsturisko objektu efektīvai 
izmantošanai un turpmākajai attīstībai 

direktors 

71. 5 
Seno laiku nocietinājumu „Zviedru skanstes” 
arheoloģiskās izpētes darbi 

2014 
Tiek plānots, piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda 
līdzekļus 

Kokneses novada 
pašvaldības aģentūras 
„Kokneses Tūrisma centrs” 
direktors 

SM4 – Droša, sakārtota un veselīga vide 

72. 5 
Video novērošanas sistēmas ieviešana 
Kokneses novadā 

2013 
2014.gadā novadā uzstādītas 8 jaunas video 
novērošanas kameras (4 - Koknesē, 2 – 
Vecbebros, 2 – Iršos) 

Izpilddirektors 

73.  
Iršu pagasta centrā izbūvēt gājēju celiņu caur 
Līvānu mājām 900 m garumā 

2017  
Izpilddirektors 

74.  
Gājēju celiņa izveide Vecbebru ciemā: centrs – 
bērnudārzs (~400 m), Papardes-Vīnlejas 
(~500 m) un uz baznīcu (~100 m) 

2017  
Izpilddirektors 

75. 5 
Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana 
apmeklētāju drošības nodrošināšanai 

2013 
Veikta pilsdrupu mūru ekspertīze C sienai (ar Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
finansiālu atbalstu) 

Izpilddirektors 

76. . 
Gājēju pārejas izveidošana pāri dzelzceļam 
Zemeņu ielā 

2013 
2013.gadā izveidota gājēju pāreja pāri dzelzceļam 
Zemeņu ielā kopsummā par 6649,08 EUR 

Izpilddirektors 

77. 9 
Apgaismojuma sistēmas izveide Zemeņu un 
Lakstīgalas ielās 

2013 
Zemeņu un Lakstīgalas ielās izveidota 
apgaismojuma sistēma  

Izpilddirektors 

78.  
Apgaismojuma sistēmas ierīkošana Paugu ielā 
un 1905.gada ielā, Koknesē 

2016  Izpilddirektors 

79. 6 
Reģionālā autoceļa P79 Koknese – Ērgļi 
rekonstrukcija 26,71 km garumā 
 

2015  Izpilddirektors 

80.  
Asfalta seguma rekonstrukcija Parka ielas 
posmā no Blaumaņa ielas līdz A6 šosejai 0,260 
km 

2016  
Izpilddirektors 

81.  Asfalta seguma izbūve Rožu ielā 0,311 km 2017  Izpilddirektors 
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82.  Asfalta seguma izbūve Daugavas ielā 0,593 km  2015  Izpilddirektors 

83.  
Asfalta seguma izbūve Linarda Laicena ielā 
0,457 km 

2016  
Izpilddirektors 

84.  
Asfalta seguma rekonstrukcija Melioratoru ielā 
0,372 km 

2016  
Izpilddirektors 

85.  
Iekšpagalmu sakārtošana daudzdzīvokļu namu 
teritorijās 

2017  
Izpilddirektors 

 
Uzlabot velotransporta tīklu attīstību – Šī 
uzdevuma realizācijai rīcības plānā paredzētie 
projekti tiek plānoti 7 gadu periodā 

   

86. 6 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Vecbebru ciemā 

2013 
Plānots īstenot atkarībā no finansējuma piesaistes 
iespējām 

Izpilddirektors 

87. 6 
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2200 metru 
garumā Iršu ciemā 

2015  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 
 

88. 6 
Esošo artēzisko aku rekonstrukcija un jauna 
artēziskā urbuma izbūve Iršu ciemā 

2015  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

89.  
Meliorācijas sistēmu sakārtošana novada 
teritorijā 

2017  Izpilddirektors 

90. 6 
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve 
Kokneses ciema Hanzas ielas rajonā 

2015  
SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” valdes 
loceklis 

91. 5 
Plāna izstrāde siltumenerģijas un 
elektroenerģijas samazināšanai 
pašvaldības institūcijās 

2014 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība   

Izpilddirektors 
 
 
 

92. 5 Katlu mājas rekonstrukcija Kokneses ciemā 2013 

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

SIA „Kokneses Komunālie 
pakalpojumi” valdes 
loceklis 
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93. 5 
Katlu mājas renovācija un modernizācija Iršu 
ciemā 

2015  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

94. 5 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā 

2013 

2013.gadā iesniegts un apstiprināts 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 

95. 5 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7  

2017  
Izpilddirektors 

96.  
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Bebru pagasta pārvaldē „Papardes”  

2017 
 

Izpilddirektors 

97.  
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 
Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”   

2017 
 

Izpilddirektors 

98.  
Bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo 
māju zaļajā zonā Kokneses ciemā pie 
Blaumaņa ielas krustojuma 

2013 
2013.gadā iesniegts, 2014.gadā īstenots ELFLA 
projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Koknesē” 

Izpilddirektors 

99.  
Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Kokneses 
Ģimenes atbalsta dienas centra 

2016  Izpilddirektors 

100. 6 
Bērnu rotaļu laukuma izveide Iršu ciemā 
(piemēram, pie Ģimenes krīzes centra) 

2014 Tiek plānots 
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 

101. 6 
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 

102. 6 Ik gadu novadā organizēt bērnu svētkus 2013 

2014.gada jūlijā pirmo reizi domes 
Dzimtsarakstu nodaļa organizēja  jaundzimušo 
bērniņu sveikšanas  pasākumu „Tev blakus 
mana sirsniņa”, kopā sveikti 77 bērniņi, kas 
reģistrēti Kokneses novadā laikposmā no 
2013.gada jūlija līdz 2014.gada jūlijam. 
Pasākums turpmāk tiks ieviests par ikgadēju 
tradīciju. 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājs un Kokneses 
kultūras nama direktors 
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103. 6 

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

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 

104. 6 Ģimeņu atbalsta programmas izstrāde 2013 Tiek plānots Sociālā dienesta vadītājs 

105. 6 
Kokneses novada pašvaldības mājas lapā 
sludinājuma sadaļas izveide par aukļu 
pakalpojumiem attiecīgā pagasta teritorijā 

2013 
Tiek plānots 
 

Sabiedrisko attiecību 
speciālists 

106. 6 

Ārpusskolas pasākumu organizēšana, kas 
veicinātu bērnu attīstību un vienlaikus 
samazinātu laiku, kuru bērni spiesti 
pavadīt bez vecāku uzraudzības 

2014 

Ģimenes atbalsta dienas centra aktivitātes, 
interešu izglītība visās izglītības iestādēs, 
bibliotēku rīkotie pasākumi bērniem un 
jauniešiem 

Izglītības iestāžu 
direktori 

107. 6 

Apmācību programmu izveide vecākiem 
par bērnu emocionālo audzināšanu (visiem 
vecākiem neatkarīgi no mantiskā stāvokļa 
pieejams šāds pakalpojums) 

2015 

2014.gadā Kokneses novada domes sociālajā 
dienestā izstrādāta sociālās rehabilitācijas 
programma dažādu sociālo prasmju apguvei un 
pilnveidošanai. Programmas ietvaros tika 
organizētas mājturības nodarbības, higiēnas un 
sanitāro normu ievērošanas nodarbības, 
floristikas nodarbības, kā arī psihologa un 
sociālā darbinieka vadītas nodarbības par 
mājsaimniecības budžeta plānošanu, ģimenes 
laika plānošanu, saskarsmi, savstarpējām 
attiecībām, konfliktu risināšanu un mērķu 
izvirzīšanu. Nodarbībās tika iesaistīti 10 ģimeņu 
vecāki. 

Sociālā dienesta vadītājs 

108. 6 
Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība Kokneses novadā 

2014 Tiek plānots Sociālā dienesta vadītājs 
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109. 6 

Aprīkojuma iegāde izglītojošo semināru, 
kursu un supervīziju nodrošināšanai 
sociālā darba speciālistiem novadā 

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. 

Sociālā dienesta vadītājs 

110.  
Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkas jumta 
seguma nomaiņa, fasādes sienu klājuma 
atjaunošana un žoga izbūve 

2016  Izpilddirektors 

111. 7 
Sabiedriskās tualetes izveide Kokneses 
ciema centrā 

2014 Tiks izvērtēta īstenošanas nepieciešamība Izpilddirektors 

112. 7 
Informatīvās shēmas uzstādīšana Kokneses 
ciema centrā pie lielveikala 

2013 Tiek plānots 2015.gadā. Izpilddirektors 

113. 7 Zutēnu kapličas rekonstrukcija 2013 

2014.gadā īstenots ELFLA projekts „Kapličas 
vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” 
kapos” par kopējo summu  
EUR 25 856.50 

Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs 

114. 7 
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa 
„Kokneses pilsdrupas" konservācijas un 
arheoloģisko izpētes darbu veikšana 

2013 

2014.gadā veikti C sienas konservācijas darbi 
par VKPAI līdzekļiem (EUR 18 000,00) un E 
sienas  konservācijas darbi par VKKF (EUR 
1700,00) pašvaldības budžeta līdzekļiem (EUR 
8810,08) 

Izpilddirektors 

115.  
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Vecbebru 
muižas kungu māja” renovācija 

2017  Izpilddirektors 

116. 7 

Iršu ūdenskrātuves (pie Bulandu pilskalna) 
iztīrīšana un peldvietas ar labiekārtojuma 
elementiem (soliņi, ģērbšanās kabīnes u.c.) 
izveide 

2015  
Iršu pagasta pārvaldes 
vadītājs 
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117.  
Ornicāna dīķa tīrīšana un labiekārtotas atpūtas 
bāzes infrastruktūras izveide pie tā Vecbebru 
ciema teritorijā 

2016  
Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs 

118.  Kokneses dīķa tīrīšana 2017  Izpilddirektors 

119.  
Mežaparka kā rekreācijas objekta izveidošana 
Vecbebru ciemā 

2016  
Bebru pagasta pārvaldes 
vadītājs 

120.  
Kokneses novada domes administrācijas ēkas 
telpu remonts 

2013 
2013.gadā veikts Kokneses novada domes 
administratīvās ēkas telpu remonts. 

Izpilddirektors 

121.  
Kokneses novada domes administrācijas ēkas 
aktu zāles remonts un labiekārtošana 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

2016  
Izpilddirektors 

122.  
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveide 
Koknesē 

2016  
Izpilddirektors 
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3. SECINĀJUMI 

Apkopojot informāciju par Kokneses novada attīstības programmas īstenošanu 
2014.gadā var izdarīt šādus secinājumus: 

 Salīdzinot 2013. un 2014.gadu, kopumā uzlabojas novada ekonomiskā 
situācija, par to liecina bezdarba līmeņa samazināšanās no 7,6% uz 5,7%, 
strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksas pieaugums no EUR 646 uz 
EUR 679, ienākuma nodokļa ieņēmumu uz 1 iedzīvotāju pieaugums 
pašvaldības budžetā no EUR 402 uz EUR 427, ekonomiski aktīvo uzņēmumu 
skaita pieaugums no 327 līdz 410. 

 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.  

 No Attīstības programmas Rīcības plāna 6 pamatrādītājiem (6.lp.), pēc kā 
tiek vērtēta novada vispārējā attīstība 2014.gadā 4 rādītājiem bija pozitīva 
attīstības tendence, 1 – apmierinoša (iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi 
novadā), bet 1 rādītājam negatīva attīstības tendence (iedzīvotāju skaits). 
Kopējo attīstības līmeni varētu raksturot kā labu.  

 Vērtējot attīstības rādītājus, kas apkopoti tabulās, 2014.gadā, salīdzinot ar 
2013.gadu, būtiski palielinājies pašvaldības mājaslapas www.koknese.lv 
apmeklētāju skaits (no 93 253 līdz 153 930 unikālie apmeklējumi) un 
tūristu skaits TIC un  Kokneses pilsdrupās (no 22 782 līdz 26 139).  

 Liels ieguldījums veikts novada izglītības iestāžu infrastruktūras 
sakārtošanā, renovācijā un iekštelpu remontēšanā, Kokneses pilsdrupu 
konservācijā, katlu mājas modernizācijā Koknesē, uzņēmējdarbības 
iniciatīvu atbalstīšanā (biznesa ideju konkurss), teritorijas labiekārtošanā.   

 Lielākās investīcijas turpmākajos gados ieguldāmas satiksmes 
infrastruktūras sakārtošanā, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā, 
kultūrvēsturisko objektu rekonstrukcijā un pašvaldības ēku un objektu 
renovācijā, pašvaldības valdījumā esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanā. 
Plānots attīstīt ūdens tūrisma infrastruktūru Daugavā, veikt Kokneses 
estrādes rekonstrukciju, pārvietot Tūrisma centru uz jaunām telpām un 
veikt citu attīstības programmas investīciju plānā minēto aktivitāšu un 
projektu īstenošanu. 

http://www.koknese.lv/
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4. PRIEKŠLIKUMI 

 Otro gadu pēc kārtas veicot pārskata izstrādi, ir apzināti rādītāji, kuru datu 
iegūšana nav iespējama esošās kapacitātes ietvaros vai arī netiek veikta datu uzskaite 
(piemēram, Iedzīvotāju skaits, kas piedalījušies veselīga dzīves veida popularizējošajos 
pasākumos).  

Ieteikums aktualizēt analizējamo rādītāju kompleksa sarakstu (Attīstības 
programmas IV daļa „Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība”, 7.tabula 
„Izvērtējuma rādītāji 4 stratēģisko mērķu sasniegšanai”) un izslēgt no rādītāju saraksta 
šādus kritērijus: 

 
1)Saistībā ar stratēģisko mērķi SM2 „Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide”  

2.1.Realizēto privāto un publisko partnerību projekti  
2.6.Privāto investīciju apjoms, LVL 
2.7.Publisko investīciju apjoms, LVL 

 
2)Saistībā ar stratēģisko mērķi SM3 „Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta 
vide” 

3.6.Iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, % 
3.11.Apmeklētāju skaits tradicionālās kultūras aktivitātēs vietējā līmenī  

 
3)Saistībā ar stratēģisko mērķi SM4 „Droša, sakārtota un veselīga vide”  

4.8.Kokneses novadā pārvadāto pasažieru skaits sabiedriskajā transportā  

4.11.Pārstrādei nodoto atkritumu daudzums pret kopējo atkritumu daudzumu, % 

4.12.Mājsaimniecību īpatsvars, kuri noslēguši līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, %  

4.18.Iedzīvotāju skaits, kas piedalījušies veselīga dzīves veida popularizējošajos 
pasākumos 

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 

 
 Rekomendējams izvērtē iespēju iekļaut kopējā rādītāju sarakstā jaunus rādītājus, 
piemēram, saistībā ar stratēģisko mērķi SM3 „Izglītības, kultūras un sporta iespējām 
bagāta vide” sarakstā būtu lietderīgi ietvert šādus rādītājus: 

1)Kokneses sporta centra piedāvāto pakalpojumu (vai organizēto pasākumu) 
skaits; 

2)Kokneses sporta centra apmeklētāju skaits. 

 Ņemot vērā jaunā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam tuvošanos, pašvaldības 
struktūrvienībām jāseko līdzi Eiropas Savienības fondu un valsts plānošanas dokumentu 
sagatavošanai, nepieciešamības gadījumā aktualizējot Kokneses novada attīstības 
programmas investīciju plānu. 
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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 2015 rezultātu apkopojums  

8. Kokneses novada domes 2014.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 2014.GADĀ  

Fonds Projekta nosaukums un numurs 
Projekta 
kopējā 

summa, EUR 

Publiskais 
finansējums 

EUR 

Pašvaldības 
finansējums 

EUR 

KPFI 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Kokneses novadā, 

iegādājoties divus jaunus, 
rūpnieciski ražotus M1 kategorijas 

elektromobiļus 

55 954,00 37 000,00 18 954,00 

Zemgales 
Kultūras 

programma 
2014 - 
VKKF 

Kokneses amatieru teātra 
jauniestudējums: Māra Svīre 

"Gredzens gredzenā" 
3 240,00 1 500,00 1 740,00 

VKKF 

Kultūras pieminekļa „Kokneses 
pilsdrupas” saglabāšana un 

apmeklētāju drošības uzlabošana 
10 510,08 1 700,00 8810,08 

VKPAI Kokneses pilsdrupu glābšanas darbi  18 020,00 18 000,00 20,00 

ELFLA 
Vecbebru muižas kungu mājas 

teritorijas labiekārtošana 
198 933,74 164 979,55 33 954,18 

Lauku 
atbalsta 
dienests 

Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku 
mēra ierobežošanas pasākumu 

īstenošana Kokneses novadā 
5 563,42 5 563,42 0,00 

ELFLA 
Kapličas vienkāršota renovācija 

Bebru pagasta Zutēnu kapos 
25 856,50 12 394,02 13 462,47 

Izglītības un 
zinātnes 

ministrija 

Sporta inventāra iegāde Kokneses 
novada vispārējās izglītības iestādēs 

8893,48 4268,50 4624,98 

ELFLA 
Bērnu rotaļu laukuma izveide 

Koknesē 
21 955,66 12 520,17 9 435,49 

ELFLA 

Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana Kokneses novada Bebru 

pagasta "Lokmanes mežā” 
3155,11 1564,52 1590,59 

Kultūras 
ministrija 

Nacionālā muzeju krājuma 
ekspozīcijas glabāšanas apstākļu 

uzlabošana un pieejamības 
nodrošināšana tēlnieka Voldemāra 

Jākobsona memoriālajā mājā-
muzejā 

1549,51 1200,00 349,51 
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Latvijas 
Pašvaldību 
savienība 

„Meža dienas 2014”: Pilnveidot un 
labiekārtot Kokneses novada ciemus 

- Kokneses, Bebru, Iršu 
1 166,60 1 166,60 - 

Latvijas - 
Šveices 

sadarbības 
programma 

Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 
pašvaldību vispārējās izglītības 

iestādēs 
125 645,07 113 080,56 12 564,51 

Biedrība 
"Daugavas 
Savienība" 

Kokneses pilsdrupu senlietu 
restaurācija 

985,00 685,00 300,00 

KPFI 

Energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi Kokneses novada 

pirmsskolas izglītības iestādē 
"Gundega" un Kokneses novada 

mūzikas skolā 

337 994,60 123 254.38 214 740,22 

Biedrība 
"Daugavas 
Savienība" 

Dabas pieminekļa aizsargājamā 
dendroloģiskā stādījuma "Kokneses 

parks" koku kopšana 
709,00 709,00 - 

ELFLA 
Teritorijas sakopšanas pakalpojuma 

sniegšana Kokneses pagastā  
2 789,10 2 074,54 714,56 

VKPAI 

Kokneses pilsdrupu mūru 
ekspertīzes veikšana apmeklētāju 

drošības nodrošināšanai 
1 660,00 1 660,00 - 

VKKF 
Vecbebru muižas kungu mājas 

arhitektoniskā izpēte 
2 536,97 1 500,00 1 036,97 

ERAF 

Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana Andas 

Elstes ģimenes ārsta praksē 
15 994,86 13 459,67 2 535,19 

ERAF 

Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana Daces 

Graudas ģimenes ārsta praksē 
17 023,35 14 325,13 2 698,22 
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Fonds Projekta nosaukums un numurs 

Projekta 
kopējā 
summa 

EUR 

Publiskais 
finansējums 

EUR 

Pašvaldības 
finansējums 

EUR 

KPFI 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Ilmāra Gaiša Kokneses 

vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, 
Koknesē, Kokneses novadā, uzlabojot 

ēku energoefektivitāti 

496 375,55 297 382,41 198 993,14 

VKKF 

Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka 
Voldemāra Jākobsona memoriālās 

mājas-muzeja aizsardzība un 
saglabāšana nākamajām paaudzēm 

2 164,31 1 600,00 564,31 

Daugavas 
Savienība 

Kokneses muižas Jauno pils drupu 
pagrabiņa un apkārtnes 

labiekārtošana 
807,00 627,00 180,00 

ESF 
„PROTI un DARI” (atbalsts jauniešiem 

vecumā no 15-29 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) 

40 669,20 40 669,20 0,00 

Norway 
grants 

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas 
pašvaldību veiktspējas uzlabošana  

8 629,08 8 629,08 0,00 

Norway 
grants 

Latvijas plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību teritoriālās attīstības 

plānošanas kapacitātes palielināšana 
un attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādāšana, 
3.aktivitāte „Sasaistes izveidošana 

starp attīstības plānošanu un budžeta 
plānošanu vietējā līmenī” 

 -  - - 

ERAF 
Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība Kokneses novadā 
21 175,16  

17 998,89 
(+ valsts 
budžeta 
dotācija 
635,25) 

2 541,02 
 

ESF 
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās 
9 234,61 9 234,61 0,00 

ELFLA 
Aprīkojuma iegāde kultūras un 

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
Kokneses novadā 

3 315,40 2 466,00 849,40 

KF Šķeldas katlu mājas modernizācija 
1 581 

470,00 
522 800,00 

1 058 
670,00 

Latvijas - 
Lietuvas 

pārrobežu 
sadarb. 
progr. 
2007-
2013 

Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošana komunālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

13 400,00 11 390,00 2 010,00 


